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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
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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Javasolt a csomagolás megtartása, mivel az
esetleges szállításnál szükség lehet rá.
Tartsa meg a vásárlást igazoló dokumentumot,
melynek megléte a garancia feltétele.
Figyelem – A Telefon a GSM 900/1800 hálózatot
használja. Bekapcsolás előtt helyezze be a SIM
kártyát.

1. Bevezetés
Köszönjük, hogy Maxcom telefont választott.
Elírások, esetleges hibajavítások, az aktuális
információk pontosítása, illetve a a készüléken
végrehajtott bármely szoftveres javítások a gyártó
9

egyoldalú akaratával vihető végbe, illetve ezen
változtatások,

melyek

egy

későbbi

frissített

kezelési kézikonyvben kerülhetnek ismertetésre.
További információt és segítséget weboldalunkon
talál: www.maxcom.pl. A gyártó fenntartja a jogot
a kézikönyv tartalmának megfelelősségét illetően.
A

szerzői

jogok

dokumentumban

és

gyártói

mindenkor

védjegyek

a

e

mindenkori

tulajdonos tulajdonjogát képezik. Sokszorosítása,
átadása,

rejtegetése,

dokumentum

teljes

vagy

terjesztése

egészének,

vagy

a
a

dokumentum bizonyos részének a jogtulajdonos
előzetes irásbeli engedélye nélküli felhasználása
tilos.
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2.

Tartozékok

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

Nézze

meg,

milyen

kiegészítők

érhetőek el értékesítőjénél.

3.

Felhasználói és biztonsági feltételek

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 készüléket, ahol ez tiltott, mint
pl.: benzinkúton vagy kórházban, repülőgépen,
11

gyúlékony anyagok közelében. A telefon
használata ilyen helyeken veszélyeztetheti mások
biztonságát.
 Ne használja a telefonját megfelelő kihangosító
nélkül gépjármű vezetése közben.
 A készülék és tartózékai apró darabokat
tartalmazhatnak. Kérjük ezen eszközöket tartsa
gyermekektől távol
 SZERVIZ - Nem hajtható végre a készüléken
önálló javítás, vagy változtatás. Minden
meghibásodás kijavítása csak authorizált
szakszervízben 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.
12

 ELEKTROMOS ORVOSI KÉSZÜLÉKEK - Az Ön
készüléke rádióhullámokat bocsájt ki, mely
zavart okozhat az orvosi elektromos készülékek,
vagy implantátumok működésében, mint pl.
hallókészülék, peacemaker, inzulinpumpa, stb.
Tartson legalább 15 cm távolságot a telefon és a
készülék között. Ezen témában további
információt mindenképpen kérjen ki orvosától,
vagy közvetlenül az adott elektromos orvosi
készülék gyártójától.
 ELEKTROMOS ESZKÖZÖK - A felmágneseződés
elekerülésének
érdekében,
ne
hagyja
telefonkészülékét huzamosabb ideig elektromos
készülékek közelében.
 VIZÁLLÓSÁG – a telefon nem vízálló. Tartsa
mindíg száraz helyen.
 PORÁLLÓSÁG – a telefon nem porálló, nem
ajánlott a telefon használata poros körülmények
között.
 KIJELZŐ – kerülje az LCD kijelző túlzott nyomását,
13

illetve éles, karcolásra képes eszközök
használatát, mely a kijelző károsodásához
vezethet.
 Ne zárja rövidre az akkumulátor pólusait, mivel
ez robbanást is okozhat.
 Ne hagyja kitéve a 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.

14

4. 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
LCD kijelző
Bal funkció billentyű
Hívás gomb
M1 / Balra
Hangposta
Numerikus billentyűzet
Mikrofon
Csillag
Profil: Beltér
Profil: Néma, Rezgés
Kamera
M2 / Jobbra
Megszakítás gomb / Telefon ki- bekapcsolása
Jobb funkció gomb
Navigációs gombok: Fel és Le
SOS gomb
Hangszóró
Fényképező objektív

20. Töltési csatlakozó / USB
21. Zseblámpa gomb
22. Asztali töltő csatlakozó
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23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Hangerő csökkentése
Hangerő növelése
Zseblámpa led
Akku led (töltés / akkumulátor lemerül)
Hívás led (nem fogadott hívás)
Üzenet led (új üzenet)
Jelzés led (aktív jelzés)
Fülhallgató csatlakozó

5. SIM és MicroSD kártya telepítése
A SIM kártya hely az akkumulátor alatt taláható.
A kártya behelyezése előtt győződjön meg róla,
hogy a telefon kikapcsolt állapotban van és nincs
sem a töltő, sem egyéb kiegészítő csatlakoztatva.
Állítsa a telefon hátoldalával felfelé, nyomja
meg az akkut takaró fedlapot, majd húzza lefelé és
18

távolítsa el.

Óvatosan helyezze be a SIM kártyát, a fém
érintkezőkkel lefelé. Fokozottan figyeljen a kártya
bevágására, melynek a jobb alsó sarokban kell
elhelyezkednie.
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A SIM kártya hely mellett található a MicroSD
memóriakártya helye. Húzza a takarót az OPEN
irányba, majd felfelé. Helyezze be a MicroSD
kártyát úgy, hogy az érintkezők a telefon
érintkezőihez csatlakozzanak, mely zárja le a
takarót a LOCK irányba.

20

SIM Kártya
Memóriakártya

A memóriakártyánál fokozottan ügyeljen annak ki
és

behelyezésekor.

Néhány

memóriakártya

előzetes, számítógéppel történő formázást igényel
a telefonba való használathoz.

21

Rendszeresen készítsen biztonsági másolatot az SD
memóriakártyán

található

információkról,

amennyiben egyéb eszközben is használja! A nem
megfelelő
okozhatják

használat,
a

kártya

vagy

egyéb

tényezők

meghibásodását,

vagy

adatvesztést okozhatnak
Helyezze be az akkut úgy, hogy a +/érintkezők a telefon teteje felé nézzenek.

22

6. SIM kártya óvintézkedések
Kapcsolja ki a telefont és várjon néhány
mp-et, mielőtt ki, vagy berakja a SIM kártyát.
Körültekintően kezelje a SIM kártyát, ne
hajlítsa, ne karcolja meg.
Mikor a SIM kártya rosszul van behelyezve,
vagy sérült, a telefon kijelzőjén megjelenik a felirat
„Helyezzen be SIM kártyát”. Ellenőrizze, hogy a
SIM kártya jól van e behelyzeve, és nem sérült e,
majd kapcsolja be újra a telefont. Ha továbbra is
megjelenik a „Helyezzen be SIM kártyát” felirat,
vegye fel a kapcsolatot GSM szolgáltatójával a
kártya cseréjéért.

7. Akkumulátor behelyezése és fedlap
23

Óvatosan helyezze be az akkut, különös
tekintettel az azon található fém érintkezők
megfelelő pozíciójára.
Csúsztassa a fedlapot felfelé egészen addig,
míg a jellegzetes bekattanó hangot nem hallja.

Töltés
Soha ne használjon olyan akkumulátort, vagy
24

töltőt, mely nem az adott gyártótól származik,
illetve sérült. Egyéb típusú, vagy módosított
alkatrészek a telefon meghibásodását okozhatják,
illetve

megsérthetik

a

rádió

hullámokkal

kapcsolatos előírásokat, mely garanciavesztéssel
jár.
Mikor az akku lemerül, a kijelzőn üres akku
szimbólum jelenik meg, és hangjelzés hallható (ha
a hangjelzés be van kapcsolva). Az akku töltéséhez
csatlakoztassa

a

töltő

a

telefonhoz

és

a

konnektorba.
A töltést jelző vonalak a kijelzőn megjelennek
majd eltűnnek töltés közben. Mikor a telefon
teljesen feltöltődött, vagy lecsatlakoztatja a töltőt,
a vonalak nem villognak tovább.
25

Figyelem!
A

töltés

alatti

környezeti

hőmérséklet

mindenképpen legyen 0°C és +40°C között.
Az akkumulátor egy bizonyos idő után veszít a
kapacitásából, mely azt is jelenti, hogy a töltési
ideje lerövidül.
7.1.1
Asztali

Asztali töltő (opció)
töltő

használata

esetén,

először

csatlakoztassa az asztali töltő csatlakozójának
kábelét

az

csatlakoztassa

asztali
a

töltőhöz,

töltő

másik

majd

ezután

végét

a

fali

konnektorba. Az akkumulátor töltéséhez elég a
telefont az asztali töltőre helyezni, érintkezőkkel
lefelé.
26

7.2 Ikonok a kijelzőn
Mikor az ikon villog
olvasott SMS üzenete van.

, azt jelenti, nem

Mikor az ikon villog
akku töltődik.

, azt jelenti, hogy az

Mikor az ikon villog

, azt jelenti, hogy

nem fogadott hívása van.
Mikor az ikon villog

, azt jelenti, jelzés

van aktiválva.

8. Szövegbeviteli módok
Szabadon

bevihet

szavakat,

számokat,

szimbólumokat és elválasztó jeleket.
A betüméret kiválasztásához, illetve számok
27

beviteléhez SMS írása közben, nyomja meg “#”, a
Fel/Le gombok segítségével válassza ki a kívánt
beviteli módot és fogadja el a Bal funkció gombbal.
A bekapcsolt bevitali mód a kijelzó jobb felső
sarkában látható.
Szimbólum beviteléhez:
Nyomja meg “*” az elérhető szimbólumok
megjelentéséhez. A Fel/Le gombok segítségével
mozoghat a táblázatban, a kiválasztott szimbólum
beillesztéséhez válassza OK.

9. Alapvető funkciók
9.1 Telefon bekapcsolása
Nyomja meg és tartsa nyomva a

gombot a

billentyűzeten a telefon ki/bekapcsolásához.
28

Ha a SIM kártya PIN kóddal védett, adja meg a
kódot és fogadja el a bal funkció billentyűvel.
Használja a jobbot a hibás bevitel törléséhez.
Figyelem!
Ha a PIN és PUK kódot nem kapta meg a SIM
kártyával,

lépjen

kapcsolatba

hálózati

szolgáltatójával.
Ha a PIN kódot 3 alkalommal rosszul viszi be, a
telefon lezárásra kerül és a PUK kód bevitelére lesz
szükség.
Adja meg a PUK kódot és fogadja el “OK”.
Adja meg az új PIN kódot és fogadja el “OK”.
9.2 Idő és dátum beállítása
Az időt és dátumot be kell állítani az első
29

használatba vételkor. A numerikus billentyűzet
használatával adja meg a valós időt. Amennyiben
tévesztett, használja az M1 és M2 gombokat a
balra/jobbra lépéshez az értékek között. Nyomja
meg OK, és adja meg a megfelelő időt. Fogadja el
OK.
A nyelv automatikusan állítódik be. A nyelv
megváltoztatásához lásd 16.2.2
9.3 Hívás indítása
Adja meg a telefonszámot. Nyomja meg „Törlés” a
szám törléséhez hiba esetén.
Nyomja meg
Nyomja

meg

megszakításához.
30

a szám kiválasztásához.
„Megszakít”

a

hívás

Nyomja meg

a hívás befejezéséhez.

Figelem!
Mikor nemzetközi hívást indít, nyomja meg kétszer
“*” a nemzetközi előhívószámhoz “+” az ország
előhívószám előtt (00 helyett).
9.3.1

Szám hívása a telefonkönyvből.

Készenléti állapotban nyomja meg a bal Menü
funkció gombot, a Főmenübe való belépéshez.
Használja a Fel/Le gombokat, a Kapcsolatokhoz
való belépéshez, és nyomja meg a bal funkció
gombot a kiválasztáshoz.
Mikor konkrét számot keres, adja meg az első
betüjét és válassza ki a kívánt kapcsolatot. Nyomja
meg

a hívás indításához
31

Gyors kiválasztás: készenléti állapotban nyomja
meg a jobb funkció Kapcsolatok gombot a
kapcsolatokba való belépéshez.
9.4 Hívások fogadása
Nyomja meg

a fogadáshoz. El is utasíthatja a

hívást a Piros gomb
Nyomja meg

megnyomásával.

a hívás befejezéséhez.

9.5 Hangerő szabályozása
Beszélgetés alatt használja az oldali +/- gombokat
a hangerő szabályozásához. A hangerő szintje
látható a kijelzőn.
Figyelem!
Fülhallgató készlet használatakor a magas
hangerő használata halláskárosodást okozhat.
32

Alkalmazzon megfelelő hangerőt használatkor.

9.6 Szimbólumok a kijelzőn
Jelerősség
Némítva
Hangjelzés
+ rezgés
Csak rezgés

Fülhallgató
csatlalkoztatva
Akku szint
Új SMS
Roaming aktív

Jelzés aktív
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9.7 További funkciók hívás közben
Hívás közben nyomja meg a bal funkció billentyűt,
hogy belépjen az alábbi hívás közbeni funkciókhoz:
Hívás közben az alábbi feladatok közül választhat:
Felfüggeszt

Beszélgetés szüneteltetése

Hangszóró

Kihangosítási mód bekapcsolása

BT Fülhallgató

Lehetővé teszi fülhallgató

csatlakoztatása

készlet csatlakoztatását

Be/Ki DTMF

Ki, vagy bekapcsolása a hang
jelzésnek
Keresés a telefonkönyvben új

Kapcsolatok

kapcsolat indításához, vagy
adatok szerkesztéséhez

34

Belépés a korábban
kezdeményezett hívások

Híváslista

listájára
Üzenetek

Belépés az Üzenetek-hez

Rögzítés indítása Beszélgetés rögzítése
Mikrofon kikapcsolása

Némítás
9.7.1

Kihangosítás mód

Beszélgetés közben nyomja meg a jobb funkció
gombot

a

kihangosítás

bekapcsolásához.

A

Kihangosított mód lehetővé teszi a beszélgetés a
telefon

fülhöz

tartása

nélkül.

Beszélhet

a

mikrofonba kb. 1 méteren belülről, hogy a hang
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még érthető legyen. Használja az oldalsó +/gombokat a hangerő állításához.
Nyomja meg még egyszer a gombot az általános
módba való visszatéréshez.
9.7.2

Hívásvárakoztatás

Mikor zajló beszélgetés közben valaki megpróbálja
hívni

Önt,

hangjelzést

fog

hallani.

Ekkor

felfüggesztheti a zajló beszélgetést az Opciók-on
keresztül.

Ezen

szolgáltatás

bekapcsolásához

lépjen be a Beállítások > Hívás beállítások >
Hívásvárakoztatás.
Hívás alatt a kijelzőn megjelenik a szám mellyel
beszél, illetve a hívás időtartama.
Ha a hívófél azonosítás ki van kapcsolva, a kijelzőn
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a „nem elérhető/ismeretlen” felirat jelenik meg.

10. Telefonkönyv
A telefonkönyvben 300 bejegyzés tárolható.
10.1 Új kapcsolat létrehozása
Nyomja meg Menü, az első megjelenő
pozíció a Kapcsolatok. Nyomja meg OK.
Válassza Opciók és Új
Válassza ki, hogy a kapcsolat a SIM kártyára,
vagy a telefon memóriájába mentődjön.
Vigye fel a kapcsolat nevét és a számot.
Ha a kapcsolat a telefon memóriájába
mentődik, hozzáadhat további otthoni számot és
egyedi csengőhangot.
A következő mezőbe a Fel/Le nyilakkal navigálhat,
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és válassza Szerkeszt
A kapcsolat mentéséhez válassza Mentés.
Nyomja

meg

,

a

kezdőképernyő

megjelenítéséhez, Törlés a betű/szám törléséhez,
Vissza az előző Menü-be.
Figyelem!
Külföldi számok mentésénél mindíg irja az
elejére “+” (a “00” helyett).
10.2 Gyorstárcsázás
A telefonba beprogramozható a 8 numerikus
billentyűzethez (2-9) telefonszám, az azonnali
hívás indításhoz.
Az 1-es billentyű a hangposta száma
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10.2.1

Gombok programozása

A gyorstárcsázási számok programozásához hajtsa
végre az alábbi instrukciókat:
Nyomja meg Menü> Kapcsolatok. Nyomja
meg OK.
Válassza

Opciók>Egyebek>

Gyors

tárcs.

Nyomja meg OK.
A Fel/Le gombok segítségével válassza ki a
gombot, melyhez kapcsolatot szeretne rendelni,
nyomja meg Opciók>Szerkeszt
Adja meg a számot, vagy nyomja meg
Kapcsolatok és keresse meg a kívánt kapcsolatot,
a fel/le billentyűzet használatával majd fogadja el
az OK gombbal.
Hajtsa végre ezen folyamatot a többi gombhoz.
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10.3 Telefonkönyv bejegyzések kezelése
Nyomja meg Menü, az első megjelenő
pozíció a Kapcsolatok. Nyomja meg OK.
Válassza ki bármely kapcsolatot és nyomja
meg Opciók.
Új
Részletek
Szerkeszt
SMS/MMS írása

Lásd: Új kapcsolatok
létrehozása
Kapcsolat adatainak
megjelenítése
Átírhatja a nevet vagy
telefonszámot
Üzenet küldése a kiválasztott
számra

Hívás

Kiválasztott szám hívása

Törlés

Kiválasztott szám törlése
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Kijelölt törlése

Több kapcsolat törlése

Másol

Kapcsolatok másolása a
SIM/Telefon memóriába

Egyebek>Közeli
személyek száma
M1/M2
Egyebek>Gyors
tárcs.
Egyebek>Szolgált.
számok

Adjon meg telefonszámot az
M1 és M2 gombhoz

Adjon meg telefonszámot a
2-9 gombokhoz
Ha elérhető, megjelennek a
szolgáltatói számok
Megjeleníti mennyi kapcsolat
Egyebek>Memória
található a SIM kártyán és a
állapota
telefon memóriájába
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11. Szöveges üzenetek
11.1 Üzenetek létrehozása és küldése
Válassza Menü és lépjen be Üzenetek
Válassza Üzenet írása, majd Új SMS.
MMS üzenet létrehozásához válassza Üzenet
írása >Új MMS
Irja meg az üzenetet, majd kattintson Opciók
Válassza Küldés a címzett hozzáadásához.
Kiválaszthatja a címzettet a kapcsolatok közül
is. Kiválaszthat több címzettet is az adott
üzenethez. Ha a kapcsolatok közül választ
címzettet, a Fel/Le gombokkal válogathat,
majd nyomja meg Opciók>Kijelöl. Ha minden
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kapcsolatot

kiválasztott,

nyomja

meg

Opciók>Végrehajt.
Üzenet írása közben nyomja meg Opciók és
válasszon:
Küldés, elküldheti az üzenetet a címzettnek
Sablon beillesztése, ha kész SMS üzenetet
akar küldeni
Kapcsolat beillesztése, a név és telefonszám
beillesztéséhez
Mentés, mint vázlat üzenet, az üzenet
vázlatkénti mentéséhez
Kilépés, az üzenet irásáboli kilépéshez
MMS üzenet létrehozásakor hozzáadhatja a
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továbbiakat:
Címzetteket
Üzenet tárgyát
Üzenet szöveget
Képet
Hangfájlt
Egyéb csatolmányt: Szöveg, Szlájd, Előző szlájd,
Kép, Hang, Videó
Figyelem:
Ékezetes betűk, szimbólumok a magyar ábécében
szereplőek (á, é, í, ó, ö, ő, ü, ű, ú) több helyet
foglalnak, melyek korlátozzák a az üzenet hosszát,
mely egy SMS-ben szerepelhet.
SMS üzenetet küldhet akár a meghatározott
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üzenetnyi karakterszám felett is. Minden egyes
üzenetért

a

szolgáltató

díjat

számít fel a

meghatározott tarifa szerint.
11.2 Bejövő üzenetek
Válassza Menü és lépjen be Üzenetek
Válassza Bejövő üzenetek.
Válasszon üzenetet a listáról az Opciók-ra
kattintással, majd Megnyitás.
Használja a Fel/Le gombokat az üzenet
görgetéséhez és teljes elolvasásához.
Nyomja meg Opciók > Válasz>SMS vagy
Válasz>MMS

a

küldő

címére

való

üzenetküldéshez.
Nyomja meg Opciók > Hívás a küldő
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hívásához.
Nyomja meg Opciók > Továbbít az üzenet
továbbküldéséhez.
Nyomja meg Opciók > Törlés az üzenet
törléséhez
Nyomja meg Opciók > Áthelyez az üzenet
áthelyezéséhez a SIM-re vagy telefonra
Nyomja meg Opciók > Másol az üzenet
másolásához a SIM-re vagy telefonra
Nyomja meg Opciók > Küldő hozzáadása az
üzenet küldőjének kapcsolatokhoz adásához
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Nyomja meg Opciók > Részletek az üzenet
részletek megjelenítéséhez
11.3 Fogadott üzenetek
Válassza Menü és lépjen be Üzenetek
Válassza Elküldött.
Válassza

Opciók>Megnyit

az

üzenet

megjelenítéséhez.
Az Opciókban továbbíthat üzenetet, törölhet,
áthelyezhet,

hívhatja

a

feladót,

vagy

megjelenítheti a részleteket.

11.4 Vázlatok
Válassza Menü és lépjen be Üzenetek
Válassza Vázlatok
Válasszon üzenetet a listáról, nyomja meg
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Opciók, majd Megnyitás
Az Opciókban elküldheti az üzenetet, szablont
illeszthet be, kapcsolatot adhat hozzá, vagy
mentheti az üzenetet.
11.5 Elküldött üzenetek
Válassza Menü és lépjen be Üzenetek
Válassza Elk. üzenetek
Válasszon üzenetet a listáról, nyomja meg
Opciók, majd Megnyitás
Az Opciókban újra elküldheti az üzenetet,
szablont illeszthet be, kapcsolatot adhat hozzá,
vagy mentheti az üzenetet
11.6 SMS és MMS üzenetek beállítása
Válassza Menü és lépjen be Üzenetek
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Válassza Üzenetek beállítása.
Válassza SMS beállítás, a szöveges
üzenetekek Beállításainak megváltoztatásához.
Választhat egyet az alábbi opciók közül:
Állítsa be az SMS érvényességét,
üzenet típusát, hogy akar e
SIM

kézbesítési jelentést, állítsa be a
válasz útját és az előnyben
részsített hívást
Megváltoztathatja az SMS üzenet

Üzenet központ központ számát (a szolgáltatótól
kapja)
Üzenet

Adja meg az üzenet

érvényessége

érvényességét
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Kézbesítési

Ki/bekapcsolhatja a kézbesítési

jelentés

jelentést

Menti a küldött Adja meg, hogy az elküldött
üzeneteket

üzenetek mentődjenek e

Tárhely

Előnyben részesített üzenet

beállítása

mentési hely

Válassza MMS beállítások a multimédiás
üzenetek beállításához. Választhat egyet az alábbi
opciók közül:
Válassza ki a megfelelő fiókot. Ez
MMS fiók

elengedhetetlen az MMS-ek
küldéséhez/fogadásához.
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Ki, vagy bekapcsolhatja:
Fogadási opciók automatikus fogadás, reklámok,
letöltési jelentés
Állítsa be az érvényességi időt,
Opciók

prioritást, kézbesítési jelentést,
jelentés kérése fogadásról,
küldés ismeretlenként

Fájl tárhely

Hang lejátszása
Vissza

Állítsa be hova mentődjenek az
üzenetek
Ki/bekapcsolhatja a hangok
lejátszását
MMS üzenetek beállításainak

lapaértelmezettre visszaállítása alapértelmezettre
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Ha probléma lép fel az MMS üzenetek küldésekor,
ajánlott felvenni a kapcsolatot a szolgáltatóval a
helyes beállításokat illetően
11.7 Üzenet tárhely állapota
Válassza

Menü>Üzenetek>Memória

állapota

telefon SMS és MMS memória tárhely állapotának
ellenőrzéséhez.
11.8 Multimédiás MMS üzenetek
Az MMS üzenet létrehozásához:
Válassza MENÜ, majd Üzenetek > Üzenet
írása >Új MMS
A multimédiás MMS üzenet tartalmazhat
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képet, filmet, illetve hanganyagot. A kiválasztott
elem hozzáadásához, a Fel/L gombok segítségével
válassza ki a kép/hangjegy/plusz szimbólumot,
kattintson Opciók és válassza ki a megfelelő
pozíciót.

12. Segélyhívás
Mikor a telefon be van kapcsolva és kóddal van
védve, vagy a SIM kártya aktiválásra került, a PIN
kód mezőbe írja be 112, majd nyomja meg a bal
funkció gombot, a 112-es segélyhívó szám
hívásához.
Mikor a telefon be van kapcsolva, bármikor
szükség esetén kézzel beírhatja a 112-t és a
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gombbal hívást indíthat.
A legtöbb – de nem az összes – hűlózat elfogadja a
segélyhívó számokat (112, 999 stb.) aktív, vagy
behelyezett SIM kártya nélkül. Lépjen kapcsolatba
szolgáltatójával további információért.
12.1 SOS gomb
A segélyhívás indításához nyomja meg és tartsa
lenyomva az SOS gombot a telefon hátoldalán 3
másodpercig. A telefon automatikusan segélykérő
SMS-t küld (ha az opció be van kapcsolva) a
segélyhívási kapcsolati számokra, majd hívni kezdi
a beállított számokat. Ha a hívás nem kerül
felvételre 25 másodpercen belül, a telefon hívja a
következő számot. A folyamat 3-szor ismétlődik,
54

míg a hívás nem kerül felvételre. Az SOS módban
való következő szám hívásához nyomja meg a jobb
funkció gombot. Az SOS folyamat befejezéséhez
nyomja meg ismét az SOS gombot.
A 112 automatikus hívása nem engedélyezett. Ne
mentse ezen számot a listára.
Ne feledje, hogy a funkció működjön, először
engedélyeznie kell a MENÜ-ben.
12.1.1

SOS gomb beállítása

Az SOS gomb Beállításhoz lépjen be MENÜ>SOS.
Válassza Inf. a felhasználóról, a fontos
információk felviteléhez a felhasználóról, pl.:
betegségek
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Válassa Számok listája, a számok (kapcsolatok)
beviteléhez, melyeket a telefon hívni fog
segélyhívás alatt. Beállíthat 5 telefonszámot.
Válasszon pozíciót a listáról, nyomja meg
Opciók>Tel. könyvből a kapcsolatok közüli
hozzáadáshoz, vagy Opciók>Kézi bevitel, a
billentyúzettel való bevitelhez. A bevitel után
nyomja meg Mentés.
Válassza Közeli hozzátartózók M1/M2 az M1
és

M2

gombokhoz

való

telefonszám

hozzáadásához. Válassza ki, mely gombhoz
akarja a számot hozzáadni, a kapcsolatok
közül választja ki, vagy kézzel viszi be. A
bevitel után nyomja meg Mentés.
A szolgáltatás bekapcsolásához válassza SOS
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gomb és

jelölje ki Bekapcsolás

Válasszon Segélyhívó SMS pozíciót, hogy a
segélyhívás mellett a telefon SMS üzenetet is
küldjön a segélyhívási számokra.
Kattintson

Üzenet

szerkesztése

az

üzenet

tartalmának szerkesztéséhez.
Válassza SOS jelzés, a hangjelzés ki vagy
bekapcsolásához.
12.2 Híváslista
Minden fogadott, nem fogadott és hívott szám
elmentődik a híváslistára. A memóriában
maximálisan az 50 legutóbbi bejegyzés található
meg.
Utolsó hívás kiválasztása
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Hamegnyomja a Zöld hívásindító gombot

,

megjelennek a legutóbbi hhívások.
Ha belép a fő Menü-be és a nyilak segítségével
a Híváslistá-hoz léphet, nyomja meg OK,
megtekintheti a hívásokat csoportokba rendezve.
1. Nem fogadott hívások
2. Hívott számok
3. Fogadott hívások
4. Korlátozott hívások (hívási próbálkozások a
kapcsolatoktól, melyek a feketelistán szerepelnek)
Kitörölheti továbbá a bejegyzéseket, ileltve
megtekintheti a hívási időtartamokat.
Nyomja meg

a szám kiválasztáshoz,

vagy válassza Opciók, az alábbi funkciókhoz:
Részletek
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Megmutatja a hívás részleteit

Hívás

Hívás kezdeméynez a kiválasztott
számmal

SMS/MMS

SMS/MMS üzenetet küld a

írása

kiválasztott számra

Hozzáadás a
kapcsolatokhoz
Hozzáadás

Menti a számot a kapcsolatokhoz
Hozzáadja a számot a

feketelistához feketelistához
Összes törlése Mindenhívást töröl a listákról
Törlés

Törli a hívást a listákról

Kijelöl

Kijelölhet több bvejegyzést
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13. FM rádió
A telefonrádióadások fogadására képes a 87.5 és
108.0 MHz közötti frekvencián.
Figyelem:

Gyenge

rádió

vétel

esetén

csatlakoztassa a fülhallgató készletet a telefonhoz.
A fülhallgató kábele antennaként működik.
Készenléti állapotban nyomja meg a Menü
gombot, a Fel/Le nyilak segítségével megtalálja az
FM rádiót.
Az oldalsó +/- gombokkal állíthatja a hangerőt,
az

M1/M2

gombokkal

léphet

az

előző/következő mentett állomásra
Nyomja meg a

gombot, a rádióadás

megállításához
Nyomja meg a bal funkció gombot, a
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következő opciók eléréséhez:
- Automatikus keresés és mentés
- Csatorna lista
- Mentés
- Kézi keresés
- Kihangosítás
- Lejátszás háttérben
- Bejegyzés
- Fájl lista
- Tárhely
Elmentheti a rádióállomásokat 1-40-ig, és
léptetheti az M1/M2 gombokkal, vagy beírhatja a
sorszámát az állomásnak.
A fő Menü-be való visszatéréshez nyomja
meg a piros

hívás befejezése gombot.
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14. Multimédia
14.1 Fényképezőgép és videókamera
A telefonnal készíthet képeket és rögzíthet
videófelvételeket.
A

fényképező

bekapcsolásához

állapotban nyomja meg a

készenléti

gombot, vagy

Menü>Multimédia>Fényképező
Képeket a

gomb lenyomásával készíthet. Ha

nem került bekapcsolásra az Auto képmentés
funkció, a kép készítését követően nyomja meg a
bal funkció gombot (Mentés) a kép mentéséhez.
A videó készítéséhez az opciókban válassza
Videókamera, vagy készenléti állapotban válassza
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Menü>Multimédia>Videókamera.
A kép, vagy felvétel beállítási opcióihoz nyomja
meg a bal funkció gombot.
A felvétel a

gomb megnyomását követően

indul. Nyomja meg ismételten

a szünethez.

Nyomja meg jobb funkció gomb a befejezéshez
Ezen

funkció

használatához

MicroSD

kártya

telepítésére van szükség (nem tartalmazza a
csomag), és be kell állítania a mentést a
memóriakártyára.
Opciók>Tárhely>jelölje ki a Memóriakártya opciót
14.2

Zenelejátszó

Játszon le a telefonra, vagy a memóriakártyára
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mentett zeneszámokat. A telefonnal AAC, WAV,
AMR kiterjesztésű fájlok játszhatóak le. Egyéb
formátumú audiófájlok nem játszhatóak le

a

telefonnal,vagy a telefon „nem látja” őket. A
memóriakártyáról

történő

lejátszáshoz

a

zeneszámoknak az Audió konyvtárban kell lenniük.
Lejátszás alatt nyomja meg a dedikált
gombot - lejátszás / szünet; M1 – előző szám;
M2 – következő szám.
A lejátszás hangerejének beállításához nyomja
meg az oldalsó +/- gombokat.
Nyomja meg a bal funkció gombot [Opciók], a
lejátszó menüjébe való belépéshez.
Ha a lejátszási lista nem üres, a következő
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műveleteket hajthatja végre:
- Lejátszási lista beállytása
- Fájl beállítása csengőhangként
- Ismétlés beállítása, véletlenszerű lejátszás, illetve
lejátszás háttérben.
14.3

Videólejátszó

Ezen menü lehetővé teszi a telefonra, vagy a
memóriakártyára mentett videófájlok lejátszását.
A telefonnal megnyithat 3GP, FLV és AVI
kiterjesztésű

fájlokat.

Egyéb

formátumú

videófájlokat a telefon nem tud kezelni. A telefon
korlátozott méretű és hosszúságú videófájlokat
tud lejátszani.
A memóriakártyán található videófájlok Videók
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könyvtárban kell szerepelniük. A videófájlok
megnyitásának

lejátszásához/szüneteltetéséhez

nyomja meg a fényképező gombot.
Lépjen be a videólejátszóhoz, nyomja meg az
Opció gombot a következő funkciók eléréséhez:
Lejátszás, Teljes képernyő, Fényerő, Ismétlés,
Véletlen, Részletek, Beállítások visszaállítása.
14.4

Diktafon

Rögzíthet

tlefonbeszélgetést,

zenét,

vagy

környezeti hangokat
Válassza Menü >Multimédia > Diktafon (vagy
beszélgetés
indítása)
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alatt

válassza

Menü>Rögzítés

A felvétel kezdés/szünet-hez, nyomja meg

.

A felvétel befejezéséhez, nyomja meg M2.
A

felvételek

automatikusan

a

Fájlkezelő>Telefon>Audio könyvtárba kerülnek
mentésre.
Megváltoztathatja a mentés helyét a MicroSD
kártyára, vagy a felvétel minőségét. Ehez válassza
Opciók>Tárhely vagy Opciók>Fájlformátum

15. Eszközök
15.1 Saját fájlok
A telefonon, illetve a memóriakártyán található
fájlok kezeléséhez válassza: MENÜ > Eszközök >
Saját fájlok. A kívánt könyvtár kiválasztását
követően nyomja meg Opciók, a:
67

-

Könytár létrehozása

-

Könyvtár törlése

-

Részletek – könyvtár részletei

-

Szerkesztés – átnevez, könyvtár másolás

-

Kijelöl – több könyvtár kijelölése

-

Memória állapota – ellenőrizze a telefon,
vagy a memóriakártya szabad kapacitását;
formázza a kiválasztott tárhelyet

15.2 Naptár
A telefon beépített naptárral rendelkezik, mely
elérhető MENÜ > Eszközök > Naptár. A naptár
megtekintésén kívül saját bejegyzéseket adhat
hozzá beállítva a pontos időpontot, dátumot,
ismétlést,
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illetve

hangjelzést.

A

tervezéshez

használja segítségül a

gombokat a

kívánt naphoz lépéshez, és nyomja meg a bal
funkció gombot az opciók megjelenítéséhez:
- Új feladat
- Feladatok mutatása
- Összes feladat
- Adott napi feladatok törlése
- Összes törlése
- Dátumhoz lépés
A hónapok közötti lépéshez használja a * és #
gombokat.

15.3 Számológép
Nyomja meg Menü>Eszközök>Számológép
A gombok segítségével adja meg a számot.
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Használja „*”a tizedeshez, a Fel/Le gombokat
a megfelelő művelet kiválasztásához (+, -, x, ÷).
Adja meg a következő számot
Az eredmény megjelenítéséhez Fel/Le az
egyenlő jelhez és nyomja meg OK
15.4 Jelzés
Beállíthat egyszerre három jelzést. A jelzés lehet
egyszeri, vagy ismétlődő az adott napokon. Mikor
a jelzés elindul, nyomja meg Kikapcsol a
leállításhoz,

,

vagy

Szundi

a

ismétléshez.
A jelzés beállításához
Válassza Menü>Eszközök>Jelzés.
Válasszon egyet a jelzések közül.
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késleltetett

A jelzés aktiválásához Opciók>Bekapcsol.
A további jelzések beállításához, nyomja meg
Opciók>Szerkesztés a név megadásához, az
időponthoz, válasszon hangjelzést, illetve
állítsa be mely napokon legyen aktív a jelzés.
15.5 SIM szolgáltatások
A telefontól függetlenül a SIM kártya további
funkciókkal rendelkezhet. Ezen szolgáltatások
neve és funkciója az elérhető szolgáltatótól függ.

16. Beállítások
16.1 Hívási beállítások
A legtöbb alábbi funkció a hálózati szolgáltató által
biztosított szolgáltatás. Ha a szolgáltató biztosítja a
funkciót, akkor azt megfelelően konfigurálni kell.
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Válassza Menü >
Beálítások >Hívási
Leírás
beáll., majd válasszon
az alábbi funkciók közül:
Hívásvárakoztatás

Hívásátirányítás

Híváskorlátozás
Szám rejtése
Hívásváltás
Repülő üzemmód
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Bekapcsolhatja a
hívásvárakoztatási szolgáltatást
Bekapcsolhatja a
hívásátirányítást a
meghatározott helyzettől
függően
Korlátozhatja egyes
hívástípusokat
Ki vagy bekapcsolhatja a
hívószámkijelzést
Válthat a hívások között
beszélgetés alatt
Repülő üzemmódban minden
GSM jel kikapcsolásra kerül

Hívások fogadása

Kiválaszthatja mely módon
kerülhetnek fogadásra a bejövő
hívások:
- Szétnyitással – a telefon
szétnyitásával a hívás felvételre
kerül
- Bármely billentyű – a hívás
felvételre kerül bármely
billentyű megnyomásával
- Automatikus felvétel
fülhallgató esetén – a hívás
automatikusan felvételre kerül,
ha Bluetooth füllhallgató van
csatlakoztatva
- Becsukásra befejez – a hívás
befejezésre kerül, ha
összecsukja a telefont
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16.2 Telefon bállítása
16.2.1

Dátum és idő beállítása

Válassza

Menü

>

Beállítás

>

Telefon

beáll.>Idő és dátum
Ugyancsak beállíthatja a kijelzett idő és dátum
formátumát. A megfelelő beállítások megtételét
követően nyomja meg a jobb funkció billentyűt
(Elfogad).
16.2.2

Nyelv

Válassza Menü > Beállítások > Telefon beáll.>
Nyelv
Az alapértelmezett Menü nyelv és az írás nyelve a
SIM kártya által meghatározott. Megváltoztathatja
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a nyelvet a 6 elérhető nyelv egyikére.
Nyomja meg:
 1x Menü (bal funkció gomb - BFG)
 1x Fel
 1x BFG
 1x Le
 1x BFG
 1x Le
 2x BFG
 Válassza ki a kívánt nyelvet és nyomja meg
BFG, majd JFG (jobb funkció gomb)
16.2.3

Gyorsbillentyűk
Válassza Menü > Beállítások > Telefon
beáll.> Gyorsbillentyűk
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Beállíthatja a funkciókat, melyek meg fognak
felelni a Fel/Le gomboknak készenléti állapotban.
Válassza ki mely funkció gombot akarja beállítani,
nyomja meg Kiválaszt, válasszon funkciót és
nyomja meg OK, majd Végrehajt.
16.2.4

Telefon automatikus ki/bekapcsolása

Válassza

Menü

>

Beállítás

>

Telefon

beáll.>Tervezett ki/be tel.
A funkció lehetővé teszi a telefon az időpont
megadását a telefon ki/bekapcsolásának.
Válassza ki, hogy be vagy kikapcsolási időpontot
akar beállítani. Nyomja meg Opciók>Be majd
Opciók>Szerkeszt és adja meg az időt. Ha a be és
kikapcsolási időpont azonos, semmilyen folyamat
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nem hajtódik végre.
16.2.5

Akkumulátor
Válassza Menü > Beállítás > Telefon beáll>
Akku,

a

töltöttség

százalékos

megjelenítéséhez.
16.2.6

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.
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16.3 Kijelző
16.3.1

Animáció ki/bekapcsolása
Válassza Menü > Beállítás > Kijelző>
Animációs effekt

Megváltoztathatja a ki/bekapcsolási animációt. A
kiválasztott animáció jelenik meg a telefon ki vagy
bekapcsolásakor.
16.3.2

Háttér beállítása
Válassza Menü > Beállítás > Kijelző >
Háttér beállítása

Választhat egyet a 6 elérhető rendszer háttérből,
képet/grafikát a saját képtárból, vagy animált
hátteret.
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Válassza ki mely galériát akarja használni, a
sajátot (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, hogy megjeleníteni az időt, dátumot
és az elérhető szolgáltató nevét a telefon
kijelzőjén.
16.3.4

Fényerő
Válassza Menü > Beállítás > Kijelző >
Fényerő
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A Fel/Le gombokkal állíthatja a kijelző fényerejét.
16.3.5

Háttérvilágítás
Válassza Menü > Beállítás > Kijelző >
Háttérvilágítás

Állítsa be azt az időintervallumot, melyet követően
a

kijelző

megvilágítása

automatikusan

kikapcsolásra kerül
16.3.6

Billentyűzet megvilágítás
Válassza Menü > Beállítás > Kijelző > Bill.
megvilágítás.

Állítsa be azt az időintervallumot, melyet követően
a

gombok

megvilágítása

kikapcsolásra kerül
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automatikusan

16.4 MENÜ beállítás – egyszerű/haladó
Válassza Menü > Beállítás > MENÜ
beállítás
Beállíthatja, hogy a Menü összes funkciója
kijelzésre kerüljön e (Haladó), vagy csak az alapok
(egyszerű). Fogadja el az OK gombbal.

16.5 Biztonság
A telefonja különböző kódokkal / jelszavakkal
rendelkezik, melyek megakadályozzák a telefon és
a

SIM

kártya

illetéktelen

személyek

általi

használatát. Adja meg a jelszót, mikor a telefon
kéri, nyomja meg OK az elfogadáshoz.
Amennyiben nem megfelelő karaktert ad meg a
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jelszó bevitelekor, nyomja meg a jobb funkció
gombot, a hibás jel törléséhez, majd adja meg a
megfelelőt.
A Menü > Beállítás > Biztonság funkcióban
elérhető különböző opciók a PIN kódhoz, a telefon
jelszóhoz és a feketelistához.
16.5.1

PIN1 / PIN2
Válassza

Menü

>

Beállítás

>

Biztonság >PIN1/PIN2
Itt ki/bekapcsolhatja a telefon bekapcsolásakori
PIN kód kérést, ileltve megváltoztathatja a PIN és
PIN2 kódot. A PIN kódot a SIM kártyával együtt
kapja.
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16.5.2

Telefon zár
Válassza

Menü

>

Beállítás

>

Biztonság >Telefon zár
Ki/bekapcsolhatja a telefon zárolási kódot, vagy
megváltoztathatja. Az alapértelmezett kód 1234.
16.5.3

Telefon jelszó megváltoztatása
Válassza

Menü

Biztonság
megváltoztatása,

>

Beállítás

>Telefon
az

>

jelszó

alapértelmezett

telefon jelszó megváltoztatásához.
16.5.4

Feketelista
Válassza Menü >
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Beállítás >Biztonság >Feketelista
A feketelistához bármilyen számot hozzáadhat.
Ehez válassza ki Feketelista>Opciók>Új ha be
akarja

írni

importálása,

a

számot,

ha

a

vagy

kapcsolatok

Kapcsolatok
közül

akar

választani. Amennyiben ezen funkció aktív (Fekete
lista beállítása>Hívás elutasítása), minden a
feketelistán

található

automatikusan

számról

elutasításra

érkező

kerül.

hívás

Továbbá

bekapcsolhatja a feketelistán található számokról
érkező

üzenetek

blokkolását

(Fekete

lista

beállítása >Ne mutassa az üzeneteket).
16.6 Hangok beállítása
Válassza Menü > Beállítás >Felhasználói
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profil. Ezután válasszon tettszőleges profilt.
Kattintson Opciók, majd Aktivál, aaz adott
profil aktiválásához. Ha meg akarja változtatni
a Profil Beállításait, válassza Beállítások.
Válassza

Átnevezés,

a

saját

profil név

beállításához
Válassza Hang beállítás, a csengés és az
üzenetjelző hang beállításához
Válassza Hangerő, a hangerő beállításához:
csengés, üzenetjelző hang, jelzés, hívás,
telefon

ki/bekapcsolása

illetve

billentyűzethez.
Válassza Csengés típusa a csengés és rezgés ki
vagy bekapcsolásához.
Válassza

Egyéb

jelző

hangok,

a

hang
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beállításához:

billentyűzet,

alacsony

akkumulátór

töltöttség,

telefon

ki/bekapcsolása, kiválasztott szám jelzése,
fedél nyitása/zárása
A

telefonon

lévő

hangjelzések

kikapcsolásához válassza a Néma mód profilt.
Éenyomhatja a "#" gombot készenléti állapotban
a hangok ki vagy bekapcsolásához.
16.7 Kapcsolódás
16.7.1

Bluetooth

A Bluetooth kapcsolatnak köszönhetően küldhet
és

fogadhat

fájlokat.

Továbbá

különböző

eszközöket csatlakoztathat, mint pl. vezeték nélküli
kihangosító.
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Válassza Menü és lépjen a Beállításokba
Válassza Kapcsolat, majd Bluetooth
A Bluetooth Menüben választhat egyet az
alábbi opciók közül:
Bluetooth állapota Bluetooth ki / bekapcsolása
Kapcsolja ba, hogy mások
láthassák a telefonját
Eszközök, melyekhez korábban
Párosított eszközök
már csatlakozott
Válassza ki, mely könyvtárat
Megosztási
akarja megosztani, illetve mi
beállítások
legyen az attribútuma
Láthatóság

Bluetooth név

Válassza ki a készüléke nevét

Tárhely

Válassza ki, hova mentődjenek
a Bluetooth-on keresztül
fogadott fájlok
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16.7.2
A

Adat hozzáférés

telefon

rendelkezik

WAP/MMS

és

GPRS

kapcsolati beállításokkal a legtöbb szolgáltatóhoz.
Ezek

szerkesztéséhez/törléséhez/hozzáférés

hozzáadásához válassza:
Menü > Beállítás > Kapcsolódás>Hozzáférés
A megfelelő konfigurációt kérje operátorától.
Néhány szolgáltató lehetővé teszi a telefon
távolról történő konfigurálását.
16.7.3

GPRS szolgáltatás

Válassza: Menü > Beállítás > Kapcsolódás> GPRS
szolgáltatás, a GPRS ki vagy bekapcsolásához.
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16.7.4

Adatkapcsolat

Válassza: Menü > Beállítás > Kapcsolódás > Adat
kapcs. beáll. Állítsa be, hogy az adatkapcsolat
mindíg be legyen e kapcsolva, vagy csak szükség
esetén.
16.7.5

Hálózatválasztás

16.8 Hálózati szolgáltatás
Válassza:

Menü

>

Beállítás

Kapcsolódás

>Hálózat

választás,

a

>

Hálózat

választásához, illetve Kapcsolódási mód beállítása,
mint Kézi és Automatikus.

17. Internet
A telefonban lévő böngésző lehetővé teszi a WAP
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szolgáltatások használatát.
A

telefon

rendelkezik

néhány

operátor

beállításaival. Az aktiválásához válassza:
Menü

>

Internet

>Beállítás>Hozzáférés

és

válasszon szolgáltató.
A telefon kijelzőjének mérete okozhatja, hogy az
oldal megjelenése eltér az eredetitől. Néhány
oldallal kapcsolatos részlet lehet hogy nem jelenik
meg.
Ezen szolgáltatáok elérhetőségével, költségével és
használtukkal

kapcsolatosan

keresse

fel

szolgáltatóját.
A megfelelő konfigurációs beállításokat kérje
operátorától. Néhány szolgáltató lehetővé teszi a
telefon távolról történő konfigurálását.
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18. Biztonsági és óvintézkedések
Kérjük olvassa el ezen néhány tanácsot.
Ennek elmulasztása veszélyes lehet, vagy
akár illegális.
Olvassa el a teljes kezelési útmutatót, a
minél több információért.
Ne használjuk a telefont kórházakban,
repülőgépek, benzinkutak és gyúlékony
anyagok közelében.
A
készülék
és
tartózékai
apró
alkatrészeket tartalmazhatnak. Kérjük
ezen eszközöket tartsa gyermekektől
távol.
Tilos a készüléket használni megfelelő
kihangosító eszköz nélkül autóvezetés
közben.
Kapcsolja ki a telefont a repülőgépre való
beszállás előtt és ne kapcsolja be repülés
közben.
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Legyen különös tekintettel a mobiltelefon
használatakor olyan eszközök közelében,
mint szívritmus szabályzó, hallókészülék, és
egyéb orvosi eszközök, melyekben zavart
okozhat a telefon használata.
Nem vonatkozik a garancia nem eredeti
tartozékokra.
Soha ne próbálja meg a telefont önállóan
szétszedni. A készülék bármely problémája
esetén lépjen kapcsolatba a gyártóval.
Ne töltse a telefont, mikor nem található
akkumulátor a készülékben. Biztonsági
okokból nem ajánlot beszélgetést folytatni a
telefonon, mikor a hálózati töltőhöz van
csatlakoztatva.
Töltse a telefont jól szellőztetett
helyiségben és tartsa távol gyulladékony és
robbanékony anyagoktól.
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A mágneseződés elkerülésének érdekében
tartsa a telefont távol magnetikus
anyagoktól,
mint
hitelkártya,
vagy
mágneslemez.
Tartsa a telefont távol folyadékoktól. Elázás,
illetve erózió esetén lépjen kapcsolatba a
gyártóval.
Az eszközt ne tegyük ki alacsony vagy
magas hőmérséklet és közvetlen napfény
hatásának. Ne helyezzük a készüléket
fűtőberendezések közelébe – pl. radiátor,
vízmelegítő, sütő, tűz, grillező, stb. Soha ne
hagyja a telefont a napon, magas
páratartalmú
helyen,
vagy
poros
környezetben.
A telefon tisztításához ne használjunk
kémiai vagy maró anyagokat.
A vezeték nélüli telefonok érzékenyek
lehetnek az interferenciára, mely hatással
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lehet a készülék teljesítményére.
Kizárólag
olyan
akkumulátort
és
kiegészítőket használjon, melyeket a gyártó
elfogadott. Ne csatlakoztasson nem
kompatibilis eszközöket.
A telefont csak normális, a dokumentációt
meghatározott pozícióban használja. Ne
érintse az antennát, csak szükség esetén.

19. GYIK (Problémamegoldás)
A készüléken javítást csak és kizárólag az arra
feljogosított szervíz végezhet. Nem megengedett a
készüléken való változtatás, egyéb javítás saját
kezűleg, ezen beavatkozások a garanciavesztéssel
járnak!
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„ Nem lehet

Ellenőrizze a tárcsázott számot.

hívást indítani”

Nemzetközi hívószámnál a szám
elején meg adni a megfelelő
előhívót (pl. Németország +49
vagy 0049).
Ha feltöltőkártyás előfizetése
van, akkor ellenőrizze, hogy az
egyenlege lehetővé teszi-e a
hívásindítást.
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„SIM kártya

Ellenőrizze, hogy a SIM kártya

behelyezve,

megfelelően van-e

de csak

behelyezve.

segélyhívás
kezdeményezhető
(112)”
Telefon nem

Ha ki van kapcsolva a készülék,

működik, a töltőt akkor kapcsolja be a bekapcsoló
csatlakoztatva

gomb hosszan tartó
megnyomásával kb. 3 mp.

96

nem töltődik

Ha a telefont hosszabb ideig nem
használta, akkor az akkumulátor
ún.

mélykisütés

állapotába

kerülhet, ekkor hagyja a töltőre
csatlakoztatva, mégha a kijelző
nem is mutat semmit.
„Indíthatok e

Külföldi tartózkodás esetén a

hívásokat

készülék bejelentkezik az idegen

külföldön?”

hálózatba,

ha

a

ROAMING

funkció aktiválva van.
További

információért

érdeklődjön a szolgáltatójánál.
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„Lehet-e

Ha nincs lefedettség, akkor nem

segélyhívást

lehet hívni és hívást fogadni.

indítani, ha nincs
lefedettség vagy Ha az egyenlege nem elég a
ha nem elég az hívás kezdeményezésére, akkor a
egyenleg?”

segélyhívás lehetséges (112), de
csak ha a lefedettség megvan a
saját

vagy

valamelyik

szolgáltató irányában.
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másik

Ha a kijelzőn megjelenik a „Nincs
„

Hogyan hálózat”

növelhető
lefedettség?”

üzenet,

az

azt

a jelentheti, hogy nincs megfelelő
jelerősség, vagy egyenlege nincs
feltötltve. 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 az SMS

A szolgáltatóközpont száma, ahol

üzenetközpont?” a szöveges üzenetek tárolódnak.
A számot tartalmazhatja a SIM
kártya, de a telefon menüjében
ez beírható vagy
megváltoztatható.
„Hogyan történik A hívásdíj számlálása a hívottal
a hívások díjának való kapcsolat létrejöttekor
elszámolása?”

kezdődik. Érdeklődjön
szolgáltatójánál, a pontos
elszámolásról.
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Hogyan

Be kell kapcsolni a kézbesítési

ellenőrizhető,

jelentést. A kézbesítésről válasz

hogy a küldött

SMS-t kap, hogy az üzenete

SMS

kézbesítésre került (hálózati

megérkezett-e?

szolgáltatás).
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20. Technikai adatok
Sáv: GSM: 900/1800MHz.
Súly:

Kb. 88g (akkuval)

Méretek:

100 x 50,5 x 19 mm

Lithium-ion típusú akku 3,7V
Kapacitás 800 mAh
Beszélgetési idő 5 óra
Készenléti idő 160 óra

21. Akkumulátorral kapcsolatos
információk
A telefonban lévő akkumulátor a mellékelt töltő
használatával tölthető újra.
A telefon működési ideje függ a működés
feltételeitől. Ez az idő jelentősen lerövidülhet attól
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függően, hogy a szolgáltató GSM bázisállomásától
milyen távolságra vagyunk, valamint a hívásaink
számától és hosszától. Mozgás közben a telefon a
bázisállomások között automatikusan vált, aminek
szintén jelentős hatása lehet a működési időre.
Az akku több száz feltöltési és lemerülési ciklus
után természetes módon veszít kapacitásából. Ha
jelentős
mértékű
kapacitás
csökkenést
tapasztalunk az akkumulátorral kacsolatosan,
ajánlatos új akkut beszereznünk.
Csak a gyártó által ajánlott akkumulátort
használjuk. Ne tartsuk folyamatosan a töltőn a
készüléket, soha ne tovább, mint 2-3 nap.

Ne tartsuk a telefont túl magas hőmérsékletű
helyen. Ez káros hatással lehet az akkumulátorra
és magára a telefonkészülékre is.
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Soha ne használjunk olyan akkumulátort, amelyen
kívülről látható sérülés látható. Ez rövidzárlatot
vagy meghibásodást eredményezhet. A beüzemelt
akkumulátor polaritása mindíg megfelelő legyen.
Az akkumulátor túl magas, vagy túl alacsony
helyen történő tárolása esetén lerüvidítheti annak
élettartamát. Az akkumulátort ajánlott tárolása
15°C és 25°C közötti. Amennyiben a telefonba túl
hideg akkumulkátort helyez, előfordulhat, hogy a
telefon nem fog megfelelően működni és fennáll a
meghibásodás veszélye.

22. SAR információk
Információ a rádióhullámok és a fajlagos
abszorciós együtthatók hatásáról (SAR)
Ezen Maxcom MM823 mobiltelefon készüléket
úgy tervezték, hogy megfelel a minden biztonsági
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feltételnek, illetve a nemzetközi kibocsátott
rádióhullámok mértékéről szóló ajánlásoknak. A
szabványt
egy
teljes
mértékbenfüggetlen
nemzetközi 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 rádiófrekvenciás
sugárzás és a fajlagos abszorpciós tényező
határértéket SAR-nek (Specific Absorbtion Rate)
nevezik. Az ICNIRP által meghatározott SAR érték a
hordozható
eszközök
tekintetében
2,0
watt/kilogramm (W/kg), mely 10 gramm
testszövetre vonatkozóan átlagolva adott érték. 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
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éppen elég az adott viszonyok között a megfelelő
minőségű kapcsolathoz.
Ezen modell esetén a legmagasabb mért SAR érték
a teszteken:
0.063W/kg – készülék a fejnél
0.410W/kg – testet ért terhelés
A SAR érték eltérhet a nemzeti tesztelési és
riportolási előírástól függően, illetve az adott
mérésnél használt sávszélesség tekintetében.

23. Környezetvédelemmel kapcsolatos
információk
Figyelem: Ezt az eszközt a 2002/96/WE Európai
Direktívának megfelelően az itt látható
ábrával megjelölték, mely alapján a
magyarországi használt elektronikus
hulladékok
gyűjtésére
vonatkozó
eljárások
alapján
a
megfelelő
gyűjtőkonténerbe helyezhető csak használat
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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 hulladékgyűjtőbe, a kijelölt pontokon
szabad elhelyezni.
A megfelelő eljárás a használt elektromos és
elektronikus hulladékok tekintetében, hogy
elkerüljük az egészségre és környezetre káros
hatásukat, mivel ezek tartalmazhatnak olyan
egészségre káros anyagokat, melyek káros hatással
lehetnek a nem megfelelő tárolás és
újrafelhasználás esetén.
A felhasznált csomagolóanyagok szelektív
hulladékgyűjtésének megkönnyítése érdekében,
alkalmazza a helyileg a szelektív anyagok
gyűjtésére vonatkozó előírásokat.
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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!
Tegyük
ezeket
a
szelektív
hulladékgyűjtésre alkalmas tárolóba.
NE DOBJA TŰZBE AZ AKKUMULÁTORT VAGY AZ
ELEMET!
Ezen kézikönyv kizárólagosan információs célokat
szolgál. Egyes funkciók és opciók eltérőek lehetnek
szoftvertől és az adott országtól függően
Amennyiben technikai támogatásra van szüksége,
lépjen kapcsolatba technikai részlegünkkel a 0048
32 325 07 00 telefonszámon, vagy emailben
serwis@maxcom.pl
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Internetes weboldalunk címe:
http://www.maxcom.pl/
Figyelem: A behelyezett akkumulátor működése
függ a helyi hálózattól, a SIM kártyától, illetve a
telefon használati módjától.
A
gyártó
nem
vállal
felelősséget
a
következményekért, melyek a nem megfelelő
használatból, túlhasználatból, vagy a használati
útmutató be nem tartásából erednek.
Figyelem: A gyártó fenntartja magának a jogot a
fentiek előzetes bejelentés nélkül változtatásához.
Az
ezen
leírásban
található
védjegy
megváltoztatása, vagy felhasználása a tulajdonos
tulajdonjogát képezi.
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24. Megfelelősségi Nyilatkozat
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MAXCOM S.A.
Towarowa utca 23a
43-100 Tychy
LENGYELORSZÁG
tel. 32 327 70 89
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