
MaxCom MM715 beüzemelési útmutató 

A csomag tartalma: 

 MM715BB segélyhívó mobiltelefon 

 SOS karperec 

 Akkumulátor 

 Hálózati töltő 

 Hálózati töltő dokkoló 

 Kezelési útmutató 

 Jótállási jegy 

 

Mit, hol talál a készüléken: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kijelző szimbólumok 

A kijelzőn nyugalmi állapotban az óra látható. Az szolgáltató nevének 

megjelenítéséhez nyomja meg a Hívás vége gombot néhány másodpercre. 

 

 GSM kapcsolat/térerő jelző – folyamatosan világít kapcsolódott állapotban. 

 Akku töltöttség szint jelző – töltés közben a szimbólum villogni fog. 

 Roaming jelző – roaming esetén megjelenő ikon. 

 Hívás átirányítás – feltétel nélküli átirányítás esetén jelenik meg. 

 Ébresztő – aktivált ébresztő esetén jelenik meg. 

 Csak hangjelzés – rezgés kikapcsolva, csak hangjelzések. 

 Hangjelzés és vibrálás – jelzéskor cseng és rezeg a készülék. 

 Néma üzemmód – csengetés kikapcsolva. 

 Csak rezgés – rezgő üzemmód bekapcsolva. 

 Fejhallgató – fejhallgató csatlakoztatva. 

 Új SMS – jelzi, amennyiben új szöveges üzenete érkezett. 

 Bluetooth bekapcsolva – a bluetooth bekapcsolt állapotát jelző ikon. 

 Nem fogadott hívás – nem fogadott hívás esetén megjelenő ikon. 

Menü és műveletek 

A bal oldali választó gomb alapvetően a Menü gomb, míg a jobb oldali a Névjegy 

funkcióé. 

Nyomja meg a Menü gombot és a választógombok a következőkre változnak – Ok és 

Vissza. 

Használja a Fel és Le gombokat a menüben való fel-le való navigáláshoz és válassza 

ki a menüpontot az Ok gombbal vagy lépjen vissza egyet a Vissza gombbal. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Hangszóró   

Választó gombok 
 
A felette megjelenő 
szövegnek  
megfelelően 
működnek  

Hívás gomb  
 
Nyomja meg hívás  
kezdeményezéséhez 
vagy fogadásához.   

Memória gombok 
 
3 tárolt hívószámhoz 
gyorshívó gombok 

Fel/Le gombok 
 
Használja a menüben 
való navigáláshoz. 
 
Fel – Hangprofilok 

Le - Telefonkönyv 

Hívás vége / Kikapcsoló 
gomb 
 
Tartsa folyamatosan nyomva a 
ki- vagy bekapcsoláshoz! 
 
Nyomja meg hívás 
befejezéshez vagy hívás 
elutasításához. 
 

 

 
 

 

  

Világítás gomb 
Nyomja le és tartsa lenyomva a 
világítás bekapcsolásához. 

Hangerő gomb 
Nyomja meg a hangerő 
változtatásához. 

Lezáró/Feloldó gomb 
Csúsztassa a billentyűzet 
lezárásához és feloldásához. 

 

 

 

Bal LED 

Jobb LED 

SOS gomb 
 

Tartsa lenyomva néhány 
másodpercig a riasztás 
indításához 

SOS karperec 

  
Slide up to unlock and 
down to lock the keypad 
 

Key Lock/Unlock button   
Slide up to unlock and 
down to lock the keypad 
 

Key Lock/Unlock button 

Idő 

Dátum 



Üzembe helyezés előtt 

Használat előtt helyezze be a SIM kártyát a telefonkészülékbe és töltse fel teljesen az 

akkumulátort a hálózati töltővel. 

1. Kapcsolja ki a készüléket és távolítsa el az akkumulátort. 

2. Az akkufedő eltávolításához nyomja meg a tetején, majd csúsztassa felfele. 

3. Emelje ki akkut a felső élénél fogva. 

4. Csúsztassa a SIM kártyát a foglalatba az aranyszínű csatlakozókkal lefelé és a 

ferde sarokkal jobb oldalt felül. 

5. Csúsztassa vissza az akkumulátort, hogy az aranyszínű csatlakozók a 

készülékhez illeszkedjenek, amíg az a helyére nem illeszkedik. 

6. Helyezze vissza az akkufedőt. 

Telefonkönyv kezelése 

A készülék telefonkönyve maximum 300 hívószámot tartalmazhat, eléréséhez 

nyomja meg a Menü gombot és a Névjegyek menün Ok gombot. 

Új hívószám hozzáadásához nyomja meg a Le gombot a Névjegyek menüben – Új 

névjegy (2), majd az Ok gombot, ezzel megnyitja az Új névjegy funkciót. Válasszon a 

SIM-re vagy A telefonra lehetőségek közül az Ok gombbal – itt gépelje be a nevet a 

Név mezőbe. A Fel és Le gombokkal navigálva adja meg a hívószámot a Szám 

mezőbe. Nyomja meg a Kész gombot a bejegyzés mentéséhez. 

Nyelv beállítása 

A nyelv beállításához nyomja meg a Menü gombot, majd a Le gombbal menjen le a 

Beállításokig és nyomja meg az Ok gombot. 

Nyomja meg a Telefon beállítások menün az Ok gombot, majd a Nyelv menüre 

navigálva ismét az Ok gombot. A Fel és Le gombokkal válassza ki a kívánt nyelvet, 

majd mentéshez nyomja meg a Ok gombot ismét. 

Segélyhívás funkció ki/bekapcsolása 

Nyomja meg a Menü gombot, majd navigáljon a Segélyhívás funkcióig és ott az Ok 

gombbal választhatja ki a Segélyhívás menüt. 

Navigáljon a Segélyhívó gomb menüre (3). A Bekapcsolva hatására az SOS gomb 

aktiválásra kerül, míg a Kikapcsolva esetében az SOS gombnak nincsen funkciója. 

Hívószám hozzárendelése Segélyhívás funkcióhoz 

Öt hívószámot állíthat be SOS hívásra. Ehhez nyomja meg a Menü gombot, majd 

navigáljon a Segélyhívás funkcióig és ott nyomjon Ok gombot. Válassza a Segélyhívó 

kapcsolatok (2) menüt az Ok gombbal, ahol az Opciók menüvel megnyomásával 

hozzárendelhet egy névjegyet vagy kézzel is megadhat telefonszámot. 

Telefonkönyvben nem szereplő szám megadásához navigáljon Kézi megadás (2) 

menüpontra és nyomja meg a Választ gombot. Adja meg a nevet, majd a Le gombbal 

menjen a telefonszám mezőbe és adja meg a hívószámot a segélyhíváshoz. 

Tároláshoz nyomja meg a Mentés gombot. 

SOS karperec 

A vezeték nélküli SOS karperecet kifejezetten az MM715 készülékhez tervezték. 

Aktiválhatja vele az SOS funkciót távolról is, amikor a készülék nincsen a közvetlen 

közelében. A karperec víz- és ütésálló, az elem nem cserélhető benne, aminek 

várható élettartama 5 év. Ne próbálja meg szétszedni, feszegetni! 

Segélyhívás gomb funkciója 

A készülék nyugalmi funkciójában nyomja meg és tartsa benyomva néhány 

másodpercig az SOS gombot vagy a karperec aktiváló gombját a segélykérés 

aktiválásához. 

Az aktiválás után a készülék segélykérő SMS-t fog küldeni az előre beállított 

számokra (1 – 2 – 3), amit szirénázó hanggal jelez az SMS elküldésekor. A hangjelzés 

befejeződik, amikor az SMS elküldésre került. Ezután a készülék felhívja az első 

memóriában tárolt hívószámot és automatikusan kihangosodik, ha a hívás 

megválaszolásra kerül. Amennyiben az első számot nem sikerült végződtetni 

(foglalat vagy nincs válasz) egy percen belül, úgy a második, majd a harmadik szám 

kerül felhívásra maximum tízszer megismételve. 

Ha egyik hívás sem volt sikeres, úgy a következő egy órában az összes bejövő hívás 

automatikus megválaszolásra és kihangosításra kerül. 

 

Forgalmazó: 

Young B.T.S. Kft., 1139 Budapest Frangepán utca 26.  


