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Magyar

KF310

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

Ez a dokumentum az LG KF310 3G videó mobiltelefon
felhasználói kézikönyve. Jelen dokumentummal
kapcsolatos minden jog fenntartva: LG Electronics.
Az LG Electronics beleegyezése nélkül tilos a
dokumentumot másolni, módosítani és továbbadni.

Régi eszközök ártalmatlanítása
1. A termékhez csatolt áthúzott, kerekes szeméttároló jel jelöli, hogy a termék a
2002/96/CE EU-direktíva hatálya alá esik.
2. Minden elektromos és elektronikai terméket a lakossági hulladéktól elkülönítve
kell begyűjteni, a kormány vagy az önkormányzatok által kijelölt begyűjtő
eszközök használatával.
3. Régi eszközeinek megfelelő ártalmatlanítása segíthet megelőzni az esetleges
egészségre vagy környezetre ártalmas hatásokat.
4. Ha több információra van szüksége régi eszközeinek ártalmatlanításával
kapcsolatban, tanulmányozza a vonatkozó környezetvédelmi szabályokat, vagy
lépjen kapcsolatba az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.
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Biztonság
Kérjük, olvassa el a használati útmutatót.
Ha nem követi az útmutatót, az veszélyes
vagy törvénytelen is lehet.

FIGYELEM!
• A repülőgép fedélzetén a mobiltelefonokat
mindig ki kell kapcsolni.
• Vezetés közben ne tartsa a kezében a
telefont.
• Ne használja telefonját benzinkutak,
üzemanyagraktárak, vegyi üzemek vagy
robbantási műveletek közelében.
• A saját biztonsága érdekében CSAK
EREDETI akkumulátort és töltőt használjon.
• Töltés közben ne nyúljon a telefonhoz
nedves kézzel. Áramütést kaphat, vagy
telefonja súlyosan károsodhat.
• Tartsa a telefont kisgyermekektől
távol, biztonságos helyen. Kisméretű
alkatrészeket tartalmaz, amelyek
leválasztásuk esetén fulladás veszélyét
hordozzák.

VIGYÁZAT!
• Kapcsolja ki a telefont azokon a
területeken, ahol ezt speciális szabályok
írják elő. Pl. ne használja telefonját
kórházakban, mert zavarhatja az érzékeny
orvosi berendezéseket.
• Előfordulhat, hogy a sürgősségi hívások
nem érhetők el minden mobilhálózatból.
Ezért a vészhívásokat illetően soha ne
hagyatkozzon kizárólag mobiltelefonjára.
• Csak EREDETI tartozékokat használjon,
hogy elkerülje a telefon meghibásodását.
• Minden rádiófrekvenciás adó magában
hordozza az interferencia kialakulásának
kockázatát elektromos berendezések
közvetlen közelében. Enyhe interferencia
érintheti a TV készülékeket, rádiókat,
számítógépeket stb.
• Az akkumulátorokat a vonatkozó előírások
szerint ártalmatlanítsa.
• Ne szerelje szét a telefont vagy az
akkumulátort!

Biztonság
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Útmutató a biztonságos és hatékony
használathoz
Kérjük, olvassa el a használati útmutatót.
Ha nem követi az útmutatót, az veszélyes
vagy törvénytelen is lehet.

Rádiófrekvenciás energiára
vonatkozó követelmények

A mobilkészülék rádiófrekvenciás adó és
vevő. A készülék kialakítása és előállítása
olyan, hogy nem haladja meg a nemzetközi
irányelveknek (ICNIRP) a rádiófrekvenciás
sugárzásra (RF) előírt határértékeit. Ezek
a határértékek átfogó irányelvek részét
képezik, és meghatározzák a népességre
általánosan megengedett rádiófrekvenciás
energiaszinteket.
Az irányelvek kialakítását független
tudományos szervezetek végezték
rendszeres tudományos vizsgálatok
alapján. Az irányelv tartalmazza azt a
meghatározó biztonsági rést, amely
mindenki számára, korától és egészségi
állapotától függetlenül, teljes biztonságot
garantál.
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Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

JELEN KÉSZÜLÉK MEGFELEL A
RÁDIÓFREKVENCIÁS SUGÁRZÁSRA
VONATKOZÓ NEMZETKÖZI
IRÁNYELVEKNEK

A vonatkozó szabvány a mobilkészülékek
sugárzásának mértékegységeként
az úgynevezett fajlagos elnyelési
tényezőt (Specific Absorption Rate,
rövidítve SAR) használja. A nemzetközi
irányelvben az SAR határértéke 2,0
W/kg*. Az SAR értékére a vizsgálatok
normális működési körülmények között,
valamennyi vizsgált frekvenciasávon a
készülék legmagasabb megengedett
teljesítményszintjével történtek. Bár az SAR
értékének meghatározása a legnagyobb
teljesítményszinten történik, a készülék
működésekor az SAR tényleges értéke
jóval a legnagyobb érték alatti lehet. Ez
azért van így, mert a készüléknek olyan a
kialakítása, hogy több teljesítményszinten,
és mindig csak a hálózat eléréséhez
szükséges teljesítménnyel működjék.
Rendszerint minél közelebb van a készülék
a bázisállomáshoz, annál kisebb a készülék
kimenő teljesítménye.
Mielőtt egy készülékmodell a nyilvános
kereskedelmi forgalomba kerülne, ki kell
mutatni, hogy az megfelel az Európai
Bizottság rádió-berendezésekre és
távközlő végberendezésekre (R&TTE)
vonatkozó irányelvének. Ez az irányelv
egyik alapvető követelményként határozza
meg a felhasználók és más személyek
egészségének és biztonságának védelmét.
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Útmutató a biztonságos és hatékony
használathoz

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

A jelen készülék esetén a fül melletti
használatkor mért legnagyobb SAR érték
0,562 W/kg.
A jelen készülék megfelel a rádiófrekvenciás
sugárzási irányelveknek a fültől a szokásos
távolságra, illetve a testtől 1,5 cm távolságra
tartva. Ha a készüléket hordtáskában,
övre akasztva vagy más testközeli módon
tartva használja, a tartó nem tartalmazhat
fémet, és a készüléknek legalább 1,5 cm
távolságra kell lennie a testtől. Adatfájlok
vagy üzenetek továbbításához jó minőségű
hálózati kapcsolat szükséges.
Néhány esetben az adatfájlok vagy
üzenetek továbbítása késleltetve
történik a megfelelő minőségű kapcsolat
létrejöttekor.
A távolságra vonatkozó fenti utasításokat
be kell tartani mindaddig, amíg az
adattovábbítás be nem fejeződik. A jelen
készülék esetén a testközeli használatkor
mért legnagyobb SAR érték 1,31 W/kg.
* A nyilvános használatú mobilkészülékek
SAR határértéke 2,0 watt/kilogramm (W/
kg), tíz grammnyi testszövetre átlagolva.
Az irányelv az egészségvédelem
érdekében és azért, hogy a különböző
mérések közötti eltérést tekintetbe vegye,
jelentős biztonsági rést tartalmaz. Az
SAR értékek országonként és a használt
frekvenciasávtól függően eltérőek
lehetnek.

Az SAR érték más régiókra vonatkozó
adatairól tájékoztatást és termékismertetést
a következő címen kaphat: www. lgmobile.
com.

Termékkezelés és
karbantartás
FIGYELEM!
Csak az erre a mobiltelefon modellre
hitelesített akkumulátorokat és tartozékokat
használjon. Bármely más típus használata
semmissé teheti a telefonra vonatkozó
jótállást vagy garanciát, és veszélyes lehet.
v Ne szerelje szét a telefont. A szükséges

javítást szakszervizben végeztesse el.

v Elektromos berendezésektől, pl. televízió

készülékek, rádiók vagy számítógépek,
tartsa távol.
v Tartsa távol a készüléket sugárzó
hőforrásoktól, pl. fűtőtestektől vagy
tűzhelyektől.
v Ne ejtse le.
v Ne tegye ki rázkódásnak vagy ütésnek a
készüléket.
v Kapcsolja ki a telefont azokon a
területeken, ahol ezt speciális szabályok
írják elő. Pl. ne használja telefonját
kórházakban, mert zavarhatja az
érzékeny orvosi berendezéseket.
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v Töltés közben ne nyúljon a telefonhoz
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Hatékony telefonhasználat
Elektronikus berendezések
Minden mobiltelefon okozhat
interferenciát, ami befolyásolhatja a
készülék teljesítményét.
v Ne használja mobiltelefonját engedély
nélkül orvosi berendezések közelében.
Ügyeljen arra, hogy ne tartsa a telefont
szívritmusszabályzó készülékhez
közel, pl. felső ingzsebben vagy
mellényzsebben.
v A mobiltelefonok zavarhatnak bizonyos
hallókészülékeket.
v Enyhe interferencia érintheti a TV
készülékeket, rádiókat, számítógépeket
stb.

Közlekedés-biztonság
Ellenőrizze az adott térségben a vezetés
közbeni mobiltelefon-használatra
vonatkozó törvényeket, szabályokat!
v Vezetés közben ne használjon kézben
tartott mobiltelefont!
v Fordítsa teljes figyelmét a vezetésre!
v Ha lehetséges, használjon kihangosító
készletet.

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

nedves kézzel. Áramütést kaphat, vagy
telefonja súlyosan károsodhat.
v Ne töltse a készüléket gyúlékony anyag
mellett, mivel a készülék felforrósodhat
és tűzveszélyessé válhat.
v A készülék külsejét száraz ruhával
tisztítsa (ne használjon semmiféle
tisztítófolyadékot, benzint, hígítót vagy
alkoholt).
v Ne töltse a telefont puha bútorokon.
v A telefont jól szellőztetett helyen töltse.
v Ne tegye ki nagy mennyiségű füstnek
vagy pornak a készüléket.
v Ne tartsa közel telefonját hitelkártyáihoz,
vagy elektronikus belépőkártyáihoz; a
készülék befolyásolhatja a mágneses
csíkokon lévő információt.
v Ne üsse a képernyőt éles tárgyhoz, mert
ez megrongálhatja a telefont.
v Ne tegye ki a készüléket folyadék vagy
nedvesség hatásának.
v A tartozékokat, mint a fülhallgató,
óvatosan használja. Ne érjen az
antennához, ha nem muszáj.
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Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz
v Ha a vezetési feltételek ezt megkívánják,

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

álljon félre autójával, mielőtt hívást
kezdeményezne vagy fogadna!
v A rádiófrekvenciás energia zavarhatja
a gépjármű bizonyos elektromos
rendszereit, például az autós sztereó- és
biztonsági berendezéseket.
v Ha gépkocsiját légzsákkal szerelték fel,
akkor ne tegyen annak útjába beépített
vagy hordozható, vezeték nélküli
készüléket. A légzsák meghibásodhat,
vagy a nem megfelelő működés
következtében súlyos sérülést okozhat.
v Ha a szabadban, séta közben hallgat
zenét, ügyeljen arra, hogy a hangerő
ésszerű szintre legyen beállítva, hogy
észlelje az Ön körül történő eseményeket.
Ez különösen fontos akkor, ha úttest
közelében sétál.

Halláskárosodás
megelőzése
Halláskárosodás léphet fel, ha hosszabb
ideig nagy hangerejű hangot hallgat. Ezért
nem javasoljuk, hogy a készüléket a füléhez
közel kapcsolja ki és be.
Továbbá azt is javasoljuk, hogy a
zenehallgatás és hívások hangerejét
ésszerű szintre állítsa.

Robbantási terület
Ne használja a telefont aktív robbantási
területen. Tájékozódjon a korlátozásokról,
és tartsa be az előírásokat vagy szabályokat!

Robbanásveszélyes
területek
v Ne használja a telefont benzinkutaknál.
v Ne használja üzemanyag vagy vegyi

anyagok közelében.

v Ne szállítson, és ne tároljon éghető

gázokat, folyadékokat vagy
robbanóanyagokat járművének abban a
részében, ahol mobiltelefonját és annak
tartozékait tárolja.

Légi utazás
A vezeték nélküli berendezések
interferenciát okozhatnak a repülőgépen.
v Mielőtt beszállna a repülőgépbe,
kapcsolja ki mobiltelefonját!
v A személyzet engedélye nélkül a földön
se használja.

10
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Gyermekek

v Tartsa tisztán az akkumulátor fém

Tartsa a telefont kisgyermekektől
távol, biztonságos helyen. Kisméretű
alkatrészeket tartalmaz, amelyek
leválasztásuk esetén fulladás veszélyét
hordozzák.

v Ha akkumulátora már nem nyújtja

Előfordulhat, hogy a sürgősségi hívások
nem érhetők el minden mobilhálózatból.
A sürgősségi hívásokat illetően ezért
soha ne hagyatkozzon kizárólag a
telefonkészülékre. Tájékozódjon a hálózati
szolgáltatójától.

Az akkumulátor használata
és karbantartása
v Feltöltés előtt nem szükséges teljesen

lemeríteni az akkumulátort. Más
akkumulátorrendszerektől eltérően itt
nincs memóriahatás, ami veszélyeztetné
az akkumulátor teljesítményét.
v Csak LG akkumulátorokat és töltőket
használjon. Az LG töltőket úgy tervezték,
hogy maximalizálják az akkumulátor
élettartamát.
v Az akkumulátort ne szedje szét, és ne
okozzon benne rövidzárlatot.
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a kívánt teljesítményt, cserélje ki! Az
akkumulátor a csere előtt több száz
alkalommal újratölthető.
v A maximális használhatóság érdekében
hosszabb használaton kívüli időszak után
töltse fel újra az akkumulátort.
v A töltőt ne tegye ki közvetlen
napsugárzásnak, és ne használja magas
páratartalmú helyen, pl. fürdőszobában.
v Ne hagyja az akkumulátort forró vagy
hideg helyen, mert ez ronthatja a
készülék teljesítményét.
v Ha az akkumulátort nem a megfelelő
típussal cseréli ki, az akkumulátor
felrobbanhat.
v Az elemek újrahasznosítását a gyártó
utasításai szerint végezze. Kérjük,
lehetőség szerint hasznosítsa újra. Ne
dobja ki a háztartási hulladékkal.
v Ha ki kell cserélnie az akkumulátort,
vigye a legközelebbi jóváhagyott
LG Electronics márkaszervizbe vagy
márkakereskedőhöz.
v Mindig húzza ki a töltő csatlakozóját
az aljzatból, miután a telefon teljesen
feltöltődött a töltő fölösleges
áramfogyasztásának elkerülése
érdekében.

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

Sürgősségi hívások

érintkezőit.
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A KF310 tulajdonságai
A telefon részei
Nyitott nézet
Hangszóró

A KF310 tulajdonságai

Navigációs gombok
vK
 észenléti
üzemmódban:
lÜzenetek
rNaptár
u Profilok
megjelenítése
d Névjegyek listája
vA
 menüben: A
menüpontok között
navigál.
OK (Jóváhagyás)
gomb
Többfeladatos
gomb

VGA kamera
LCD képernyő
vF
 első rész: A jelerősséget, a
töltöttségi szintet és számot
egyéb funkciót jelző ikonok
vA
 lsó rész: A
funkciógomboknek
megfelelő címkék
Kamera gyorsbillentyű
v Ugrás a Kamera előnézetre
Betű- és számbillentyűk
vK
 észenléti üzemmódban:
Megadhat egy tárcsázni
kívánt számot.Nyomva
tartás:0nemzetközi hívás
kezdeményezésekor1a
hangposta hívásához.29gyorstárcsázások.
vS
 zerkesztési üzemmódban:
Számokat ill. karaktereket
írhat be.

12
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Hívás befejezése gomb
v Befejezi a hívást.
v Ha a menü aktiválásakor megnyomja
ezt a gombot, visszaléphet a készenléti
módba.
Törlés gomb
Törölhet egy betűt, vagy visszaléphet az
előző menübe.
Küldés gomb
v Telefonszámot tárcsáz és hívásokat
fogad.
v Készenléti üzemmódban: Mutatja a
kezdeményezett, fogadott és nem
fogadott hívások listáját.

A KF310 tulajdonságai
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Bal oldali funkciógomb/Jobb oldali
funkciógomb
A kijelző alján látható műveletet hajtják
végre.
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A KF310 tulajdonságai
Jobb oldalnézet

Bal oldalnézet

Tartószíj furata
Fejhallgató/töltő/kábel
csatlakozója

microSD kártya nyílása

Oldalsó gombok

A KF310 tulajdonságai
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Hátulnézet

Akkumulátorfedél

Külső
kameralencse
Akkumulátor

F310_Voda Hungary_1.0_0603.indd15 15

A KF310 tulajdonságai

USIM-kártya
foglalata
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Első lépések
Az USIM-kártya és az
akkumulátor behelyezése
Az USIM-kártya tartalmazza az Ön
telefonszámát, a szolgáltatással
kapcsolatos részletes információkat, a
partnereket; és ezt be kell helyezni a
készülékbe.Ha az USIM-kártyát eltávolítja,
akkor a készüléket nem tudja használni
(kivéve a segélyhívásokat) mindaddig, amíg
be nem helyez egy érvényes USIM-kártyát
a készülékbe. Az USIM-kártya behelyezése
vagy eltávolítása előtt mindig húzza ki a
töltőt vagy a tartozékokat a készülékből.
Csúsztassa be az USIM-kártyát az USIMkártya tartóba. Győződjön meg arról, hogy
az USIM-kártyát megfelelően, az aranyszínű
csatlakozókkal lefelé helyezte be. Az USIMkártya eltávolításához finoman nyomja le a
kártyát, majd tolja az ellentétes irányba.

Az USIM-kártya behelyezése

Az USIM-kártya eltávolítása

Megjegyzés
v Az USIM-kártya fém érintkezője

Első lépések

könnyen megsérülhet a karcolások
miatt. Az USIM-kártyával bánjon
különös figyelemmel. Kövesse az
USIM-kártya használati útmutatójának
utasításait.

16
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Az akkumulátor behelyezése
Először az akkumulátor felső részét illessze
be a rekesz felső részébe, majd nyomja meg
az akkumulátor alsó részét, amíg a helyére
nem pattan.

Első lépések

F310_Voda Hungary_1.0_0603.indd17 17

Az akkumulátor eltávolítása.
Kapcsolja ki a telefont. (Ha a telefon be
van kapcsolva, akkor elveszhetnek a tárolt
telefonszámok és üzenetek.)
Az akkumulátorfedél eltávolítása után
óvatosan emelje ki az akkumulátort a
rekeszből.

17

2008.6.3 6:44:18 PM

Első lépések

Az akkumulátor
feltöltése
A töltő telefonhoz való csatlakoztatása előtt
be kell helyezni az akkumulátort.

Megjegyzés
v Csak a készülék dobozában található

töltőt használja.

4. Az akkumulátorikonban mozgó sávok a
teljes feltöltés után megállnak.
5. Ügyeljen arra, hogy a telefon első
használata előtt az akkumulátor teljesen
fel legyen töltve.

VIGYÁZAT!
1. Távolítsa el a töltőcsatlakozó fedelét a
telefon jobb oldalán.
2. Csatlakoztassa a töltő végét a foglalatba
a fenti ábrán látható módon.
3. Csatlakoztassa a töltő másik végét a
hálózati aljzathoz.

• Ne erőltesse a csatlakozót mert az a készülék
és/vagy a töltő meghibásodásához vezethet.
• Ha telefonját külföldön tölti, mindig
használjon megfelelő csatlakozó adaptert.
• Töltés közben ne vegye ki az akkumulátort
vagy az USIM-kártyát.

FIGYELEM!

Első lépések

• Villámlás esetén húzza ki a hálózati
csatlakozózsinórt és a töltőt áramütés vagy
tűzeset elkerülése érdekében.
• Győződjön meg arról, hogy hegyes, éles
tárgyak (állatok fogai vagy karmai, stb...) ne
érintkezhessenek az akkumulátorral mert
tüzet okozhat.

1
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A töltő lecsatlakoztatása
Távolítsa el a töltő csatlakozóját az ábrán
látható módon.

A microSD memóriakártya
használata

MicroSD memóriakártya

3. Helyezze a memóriakártyát a nyílásba.
Az arany színű csatlakozók a microSD
kártya hátsó oldalával érintkezzenek. Ne
nyomja túl erősen a microSD kártyát. Ha
nem lehet könnyen a nyílásba csúsztatni,
akkor lehet, hogy nem megfelelően
próbálja behelyezni, vagy idegen tárgy
van a nyílásban.

Első lépések
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A microSD memóriakártya behelyezése
1. Kapcsolja ki a telefont. A microSD
memóriakártya behelyezése vagy
eltávolítása, miközben a telefon be van
kapcsolva, károsíthatja a memóriakártyán
tárolt fájlokat.
2. Nyissa fel a microSD kártya rekeszvédőjét.
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Első lépések
4. A behelyezés után nyomja be kattanásig
a memóriakártyát, ez jelzi, hogy a
microSD megfelelően lett rögzítve.

v Ne illesszen be microSD típusú kártyától

különböző memóriakártyát.

v Ha a microSD kártya formázása FAT32

fájlrendszerrel történt, formázza újra a
kártyát FAT16 fájlrendszerrel.
A microSD kártyával kapcsolatos további
információkat megtalálja a memóriakártya
kezelési utasításában.

A memóriakártya
formázása

Első lépések

5. Zárja vissza a rekeszvédőt.
6. A memóriakártya eltávolításához
kapcsolja ki a telefont, nyissa ki a
rekeszvédőt, és a microSD kártyát
megnyomva oldja ki a kártyát. Óvatosan
húzza ki a memóriakártyát.
Figyelem:
v Alacsony akkumulátortöltöttség esetén
lehetőleg ne használja a microSD kártyát.
v A kártyára történő íráskor várja meg,
amíg a művelet teljesen befejeződik,
mielőtt eltávolítja a kártyát.
v A kártya úgy van kialakítva, hogy csak
egyféleképpen illeszkedjen a készülékbe.
v Ne hajlítsa meg a kártyát, és ne erőltesse
a nyílásba.

Használat előtt a memóriakártyát formáznia
kell. A memóriakártya behelyezése
után válassza a Menü (O' gomb)
→ Beállítások → Telefonbeállítások
→ Memóriakezelő → Külső memória
opciókat, majd nyomja meg a L bal
oldali funkciógombot.
A műveletet csak a memóriakártya első
behelyezésekor kell elvégezni. Formázás
közben különböző mappák jönnek létre az
eltérő típusú adatokhoz.

20
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A készülék be/kikapcsolása
A készülék bekapcsolása
Győződjön meg arról, hogy behelyezte-e
az USIM-kártyát a készülékbe, és az
akkumulátor fel van-e töltve. Nyomja meg
és tartsa lenyomva a e gombot, amíg a
telefon be nem kapcsol. Adja meg az USIMkártya PIN-kódját, amit az USIM-kártyával
együtt megkapott, ha a PIN kód kérése
opció a Be lehetőségre van kapcsolva.
Néhány másodperc múlva a telefon
regisztrál a hálózatra.

A készülék kikapcsolása
Nyomja meg és tartsa lenyomva a e
gombot, amíg a telefon ki nem kapcsol.
Előfordulhat, hogy a készülék néhány
másodperc késéssel kapcsol ki. Ez idő alatt
ne kapcsolja újra be a készüléket.

Vészhívás funkció

F310_Voda Hungary_1.0_0603.indd21 21

Első lépések

Amikor nincs hálózati lefedettség vagy
nincs SIM kártya a telefonban, csak
vészhívást tud indítani a jobb funkció gomb
megnyomásával, vagy egy vészhívószám
tárcsázásával.
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Általános funkciók
Hívások kezdeményezése
és fogadása
Hanghívás kezdeményezése
1. Írja be a telefonszámot a teljes
körzetszámmal együtt.
v Egy számjegy törléséhez nyomja meg
a c gombot. Az összes számjegy
törléséhez nyomja meg és tartsa
lenyomva a c gombot.
2. Hívás kezdeményezéséhez nyomja meg
a s gombot.
3. A hívás befejezéséhez nyomja meg a e
gombot, vagy csukja be a készüléket.

Megjegyzés
v Hívás közbeni kihangosításhoz

nyomja meg az O gombot.

Videóhívás kezdeményezése
Abban az esetben kezdeményezhet ill.
fogadhat videóhívásokat, ha mind Ön, mind
a másik fél rendelkezik 3G lefedettséggel.
Videóhívás kezdeményezéséhez tegye a
következőket:
1. Írja be a számot a billentyűzet
segítségével, vagy válasszon ki egy
telefonszámot a hívásnaplókból.
2. Ha nem akarja használni a kihangosítás
funkciót, akkor csatlakoztassa a
fejhallgatót.
3.A videó funkció elindításához nyomja
meg a bal oldali funkciógombot
[Beállítások] és válassza a Videóhívás
opciót.
v A készülék értesíti, hogy minden más
alkalmazást be kell zárnia a videóhívás
indításához.

Megjegyzés

Általános funkciók

Hívás kezdeményezése a
hívásnaplóból
1. Készenléti üzemmódban a s
lenyomásával megjelenítheti a legutolsó
bejövő, kimenő és nem fogadott
hívásokhoz tartozó telefonszámokat.
2. A d/u gombok használatával
válassza ki a kívánt telefonszámot.
3. A szám tárcsázásához nyomja meg a s
gombot.

v A videóhívás csatlakozása eltarthat

egy kis ideig. Kérjük, legyen türelmes.
A kapcsolódás ideje attól is függ,
hogy a másik fél milyen gyorsan
válaszolja meg a hívást. A videóhívás
kapcsolódása közben először a
saját képét látja, majd ha a másik fél
felvette a hívást, akkor a fogadó fél
képe jelenik meg.

22
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4. A hívás befejezéséhez nyomja meg a e
gombot, vagy csukja be a készüléket.

Nemzetközi hívások
kezdeményezése

Hanghívás/Videóhívás
kezdeményezése a Partnerek
közül.

1. Nyomja meg hosszan a 0 gombot
a nemzetközi előhívószámhoz. A ‘+’ jel
használata szükséges a nemzetközi
hozzáférési kód előtt.
2. Adja meg az ország előhívószámát, a
körzetszámot és a telefonszámot.
3. Nyomja meg a sgombot.

A Partnerek között eltárolt számok közül
bárkit könnyedén felhívhat.
1. A partnerlista eléréséhez nyomja meg a
d gombot.
2. Görgessen a partnerre a hívás
kezdeményezéséhez.
3. Hanghívás kezdeményezéséhez nyomja
meg a s gombot. Nyomja meg a
bal oldali funkciógombot és válassza a
Videóhívás kezdeményezése opciót a
videóhívás kezdeményezéséhez.
4. A hívás befejezéséhez nyomja meg a
e gombot.

Bejövő hívás esetén a telefon cseng, és a
villogó telefon ikon megjelenik a kijelzőn.
Ha a hívó fél azonosítható, akkor a hívó
telefonszáma (vagy a Partnerek között
tárolt neve) jelenik meg.
Bejövő hívás fogadásához nyissa ki a
csúszkát.

Megjegyzés
v A bejövő hívások elutasításához

nyomja meg a e gombot vagy a
jobb oldali funkciógombot kétszer.

v Ha a Fogadás módja a Küldés gomb

megnyomása (#.4.0.4. menü), a
hívást a csúszka kinyitása után a s
gombbal fogadhatja.
v Ha a hívásfogadás módja bármelyik
gomb megnyomására van beállítva,
nyomja meg bármelyik gombot a
Rkivételével.

Általános funkciók
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Hívás fogadása
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Általános funkciók
A rezgő üzemmódot aktiváló
parancs
A #gomb megnyomásával és nyomva
tartásával aktiválhatja a Csak rezgés módot.

Jelerősség
A jelerősséget a telefon LCD kijelzőjén
látható jelerősség jelzősávjával
ellenőrizheti. A jelerősség különösen
épületeken belül változó lehet. Ha közelebb
helyezkedik egy ablakhoz, az javíthatja a
vételt.

Szövegbevitel
A billentyűzet segítségével alfanumerikus
(betűk és számok kombinációja)
karaktereket vihet be. Például nevek
tárolásához a Partnerek menüben, üzenet
írásához, személyes üdvözletek vagy
események létrehozásához a naptárban
szöveget kell bevinnie.

A T9 mód használata
A T9 prediktív szövegbeviteli mód
segítségével a szavakat minimális
gomblenyomással írhatja be. Ahogy
lenyomja a gombokat, a készülék, beépített
szótára segítségével, megjeleníti azokat
a karaktereket, amelyeket Ön be szeretne
írni. Ahogy új betűket ad hozzá, a szó úgy
változik a legesélyesebb szótárelemre.
Az ABC mód használata
1. Nyomja meg a megfelelő betűt
tartalmazó billentyűt:
v Egyszer az első betű beírásához.
v Kétszer a második betű beírásához.
v Stb.
2. Szünet beszúrásához nyomja meg
egyszer a 0 gombot. A betűk törlését
a c gombbal végezheti.

Általános funkciók

A szövegbeviteli mód
megváltoztatása
 a olyan mezőben van, ahova karaktereket
H
lehet beírni, az LCD kijelző jobb felső
sarkában megjelenik a szövegbeviteli mód
kijelzője.
A # gomb megnyomásával
változtathatja a szövegbeviteli módot Abcre, ABC-re, 123-ra vagy abc-re.
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Az alfanumerikus billentyűkkel elérhető
karakterekkel kapcsolatos további
információkat lásd az alábbi táblázatban.
Billentyű
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

Karakter
Nagybetű
. ,? ! ‘ “ 1 – ( ) @ / : _
A B C 2 ÁÀ
DEF3ÉÈ
GHI4ÍÌ
JKL5
MNO6ÑÓÖŐÒÕ
PQRS7
T UV 8 Ú Ü Ű Ù Û
W XY Z 9
Szünet, 0

Az 123 mód segítségével számokat (például
telefonszámot) írhat az üzenetbe. Nyomja
meg a kívánt számnak megfelelő gombot,
mielőtt manuálisan visszavált a megfelelő
szövegbeviteli módra.

A szimbólum mód használata
A szimbólum mód segítségével különféle
szimbólumokat vagy különleges
karaktereket vihet be. Egy szimbólum
beviteléhez válassza a következő
lehetőségeket: Opciók → Beszúrás
→ Szimbólumok. A kívánt szimbólum
kiválasztásához használja a navigációs- és
számbillentyűket, majd nyomja meg az
O gombot.

Általános funkciók
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Kisbetű
. ,? ! ‘ “ 1 – ( ) @ / : _
abc2áà
def3éè
ghi4íì
jkl5
mno6ñóöőòõ
pqrs7
tuv8úüűùû
wxyz9
Szünet, 0

Az 123 mód (számok) használata
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A menüfunkciók áttekintése
A készenléti képernyőn az O gomb megnyomásával érheti el menüket. Navigáljon a
kívánt elemre, majd az almenübe lépéshez nyomja meg az O gombot.
A főmenüből közvetlenül is beléphet az almenübe a megfelelő számbillentyű
megnyomásával (lásd az alábbi táblázatot). A főmenüablakban a következő főmenük és
almenük szerepelnek.

1. Szórakozás

3. Alkalmazások

1.2 Mobil TV

5.8 Sablonok
5.9 Hangulatjelek

1.1 Játékok

4. Kamera

5.0 Üzenet beállítások

4.1 Kamera

A menüfunkciók áttekintése

2. Vodafone live!

4.2 Videokamera

6. Saját mappák
6.1 Képek

2.1 Vodafone live!

5. Üzenetek

2.2 URL cím megadása

5.1 Új üzenet

2.3 Könyvjelzők

5.2 Bejövő

6.3 Videók

2.4 RSS-olvasó

5.3 E-mail

6.4 Játékok

2.5 Mentett oldalak

5.4 Piszkozatok

6.5 Alkalmazások

2.6 Előzmények

5.5 Kimenő

2.7 Böngésző beállítások

6.6 SVG tartalom

5.6 Elküldött
5.7 Saját mappák

6.2 Hangok

6.7 Egyebek
6.8 Külső memória
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7. Szervező

8. Nevek

7.1 Ébresztő

8.1 Új hozzáadása

7.2 Naptár

8.2 Névjegyek listája

7.3 Gyorsmenü

8.3 Csoportok

7.4 Feladatok

8.4 Gyorshívások

7.5 Jegyzet

8.5 Szolgáltatói
telefonszámok

7.6 Diktafon
7.7 Személyes jegyzet
7.8 Számológép
7.0 Átváltás
7.* Világidő
7.# Szervező-beállítások
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0. Zene
0.1 Utoljára játszott
0.2 Saját zene
0.3 Zene tárolása

8.6 Saját szám
8.7 Saját névjegy
8.8 Beállítások

#. Beállítások
#.1 Profilok

9. Hívásnapló
9.1 Minden hívás
9.2 Tárcsázott hívások
9.3 Fogadott hívások
9.4 Nem fogadott hívások

#.2 Telefonbeállítások
#.3 Kijelzőbeállítások
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#.6 Beállítások
#.7 Kapcsolat
#.8 Java beállítások

A menüfunkciók áttekintése

7.9 Stopperóra

*. Videóhívás
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Szórakozás [1. menü]
Játékok

1.1. menü

Könnyedén letölthet új játékokat, és
játszhat az alapértelmezett játékokkal.
Ha játékokat szeretne letölteni, válassza a
Játékok letöltése opciót ebben a menüben.

Mobil TV

1.2. menü

Ha ezt a menüt választja, hozzáférhet a
Mobil TV szolgáltatáshoz.

Szórakozás
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Vodafone live! [2. menü]
Vodafone live!

2.1. menü

Elindíthatja a webböngészőt, és elérheti a
Vodafone live! szolgáltatást.
v Készenléti üzemmódban közvetlenül is
elérheti a Vodafone live! szolgáltatást a
jobb funkciógomb megnyomásával.

URL cím megadása

2.2. menü

RSS-olvasó

2.4. menü

Az RSS-olvasó a telefonon regisztrált
weboldalakhoz kínál frissítéseket
Ezen fájlokat az RSS-olvasó segítségével
olvashatja, amely összegyűjti az
újdonságokat a telefonon regisztrált
weboldalakról, és ezeket egyszerű
formában juttatja el Önhöz.

Kézzel beírhat egy URL-címet és
hozzáférhet a hozzá tartozó oldalhoz.
v Szimbólum megadásához nyomja meg a
bal oldali funkciógombot [Opciók], majd
a szimbólumtábla megjelenítéséhez
válassza a következő lehetőséget: 5.
Szimbólum beszúrása.
v A beviteli módok közötti váltáshoz
nyomja meg a bal oldali [Opciók]
funkciógombot, és válassza a következő
lehetőséget: 6. Beviteli mód.

Mentett oldalak

Könyvjelzők

Böngészőbeállítások

2.3. menü
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A telefon a kijelzőn megjelenő oldalt
kapcsolat nélküli fájlként tudja menteni.
Maximum 20 oldal mentésére van
lehetőség.

Előzmények

2.6. menü

Megtekintheti az oldalakat, amelyeket már
meglátogatott.

2.7. menü
Megváltoztathatja a böngésző kapcsolódási
és megjelenítési beállításait.

Profilok (2.7.1. menü)
Az O gomb megnyomásával válassza ki
a megfelelő profilt. Ezzel aktiválja a profilt,
és elindítja a böngészőt.

Vodafone live!

Tárolhat gyakran használt vagy kedvenc
URL-címeket/ oldalakat. A Könyvjelzőkön
az Új mappa, Új hozzáadása, Szerkesztés,
Törlés, Áthelyezés, Küldés vagy Jelölés/
Jelölés törlése műveletek hajthatók
végre. Néhány előre konfigurált URL-cím
könyvjelzőként van eltárolva.

2.5. menü
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Vodafone live!
Megjelenítési beállítások
(2.7.2. menü)

Ezen menü segítségével kiválaszthatja a
böngésző alapértelmezett karaktertípusát,
és beállíthatja a következő opciókat:
Görgetési sebesség, Kép megjelenítése és
Java script.

Gyári beállítások visszaállítása
(2.7.6. menü)

Ezen opció segítségével az alapértelmezett
böngészőbeállításokat állíthatja vissza.

Gyorsítótár (2.7.3. menü)
A Gyorsítótár engedélyezésével a
megtekintett oldalakat tárolhatja
telefonján. Egy oldal tárolása a
Gyorsítótárban jelentősen növeli annak
betöltési sebességét az oldal következő
böngészésekor.

Cookie-k (2.7.4. menü)
A Cookie-k engedélyezésével tárolhatja a
szerverről küldött cookie-kat. Amennyiben
kikapcsolja ezt a funkciót, telefonja nem
fogja tárolni a cookie-kat.

Biztonság (2.7.5. menü)
Tanúsítvány lista (2.7.5.1. menü)
Vodafone live!

A listán megtekintheti a tanúsítványokat.

Munkamenet törlése (2.7.5.2. menü)
Ezen opció segítségével a biztonságos
(WTLS/TLS) munkamenetadatokat
törölheti. Egy új biztonságos munkamenet
létrehozásához a munkamenetadatokat
törölni kell.
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Alkalmazások [3. menü]
A menübe beágyazott hivatkozás
segítségével könnyedén tölthet le további
alkalmazásokat.
Ne feledje, hogy az online szolgáltatások
igénybe vételekor külön költségek
merülhetnek fel. A bal oldali funkciógomb
[Opciók] segítségével új mappát hozhat
létre.

Alkalmazások
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Kamera [4. menü]
Kamera

4.1. menü

Az alkalmazással állóképet készíthet. A
képet az Önnek megfelelő méretben
készítheti el és társíthatja a partnerekhez,
vagy használhatja kezdőképernyőként ill.
egyéb általános célra. Az elkészített képet
elküldheti üzenetben, e-mailben vagy
Bluetooth eszközzel.
1. Nyomja meg a bal oldali funkciógombot
a Beállítások menübe történő
belépéshez, majd adja meg a kívánt
következő beállításokat:
v A l / r gombokkal mozoghat a
beállítási menük között.
v Válassza ki a kívánt értéket a u /
d gombokkal, és erősítse meg az
O gombbal.

Menü

Leírás

Ugrás

Megnyílik a Képek mappa,
és a meglévő képek miniatűr
formájában láthatók. A képek
megtekintéséhez nyomja meg
az O gombot. El is küldheti a
kiválasztott videót üzenet, e-mail
vagy Bluetooth eszköz segítségével.

Méret

1600x1200, 1280x960, 640x480,
320X240, Háttérkép, 176x144,
Nevek.

Minőség

Legjobb, Kiváló, Szabvány

Sorozatfelvétel Egy, három, hat, kilenc(Megjegyzés:
A felvételek elérhető száma
méretfüggő.)
Fényerő

–2,0-től 2,0-ig 0,5-es egységenként.
Minél magasabb az érték, annál
világosabb a képernyő.

Fehéregyensúly A háttérfotó árnyalatát az
időjárásnak megfelelően állíthatja
be. Automatikus, Természetes fény,
Borult, Megvilágítás, Beltér
Éjszakai
mód

A Be opció választásával jobb
minőségű éjszakai felvételeket
készíthet.

Kamera
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Menü

Leírás

Felvétel
kerettel

Fénykép készítésekor választhat a
10 képkeret közül. (csak háttérkép
méretben elérhető)

Időzítő

Lehetőség van a kamera
exponálásának késleltetésére. Egyik
sem, 3 mp, 5 mp, 10 mpA
ki
van kapcsolva, amikor az időzítő
aktív.

Effektus

Egyik sem, Fekete-fehér, Negatív,
Szépia

Hang

Válassza ki a kívánt
rekeszzárhangot.

Memória

Válassza ki a használni kívánt
memóriatípust: Készülék vagy
Külső.

Tükör

A Be opció választásával aktiválhatja
a tükör effektust.

Kameraváltás Kamera üzemmódban átkapcsolhat
a Belső vagy Külső kamera
használatára.
Előnézeti
képernyő

Válassza ki a kívánt előnézeti módot:
Teljes kép vagy Teljes képernyő.

Megjegyzés
v Nyomja meg a jobb oldali

funkciógombot [Vissza], hogy a
kép mentése nélkül visszalépjen az
előnézeti módba.

Videókamera

4.2. menü

Ez az alkalmazás videófelvétel készítését
teszi lehetővé. Ebben a menüben le is
játszhat elmentett videófájlokat. A rögzítést
követően a videoklip üzenetben, e-mailben
vagy Bluetooth eszközzel is elküldhető.
1. Nyomja meg a bal oldali funkciógombot
a Beállítások menübe történő
belépéshez, majd adja meg a kívánt
következő beállításokat:
v A l / r gombokkal mozoghat a
beállítási menük között.
v Válassza ki a kívánt értéket a u /
d gombokkal, és erősítse meg az
O gombbal.

Kamera
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2. Az összes beállítás elvégzése után
nyomja meg a jobb oldali [Bezárás]
gombot.
3. Irányítsa a kamerát a fényképezni kívánt
tárgyra, és nyomja meg az O gombot.
4. Nyomja meg az O gombot a kép
mentéséhez. Mentésre kerül a Saját fájlok
Képek mappájába.
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Kamera
Menü

Leírás

Menü

Leírás

Ugrás

Megnyílik a Videók mappa,
és a meglévő videók miniatűr
formájában láthatók. A videók
megtekintéséhez nyomja meg
az O gombot. El is küldheti a
kiválasztott videót egy másik félnek
üzenet, e-mail vagy Bluetooth
eszköz segítségével.

Memória

Válassza ki a használni kívánt
memóriatípust: Készülék vagy
Külső.

Tükör

A Be opció választásával aktiválhatja
a tükör effektust.

Hang

Eldöntheti, hogy rögzíti-e a hangot.

Méret

176x144, 128x96

Minőség

Legjobb, Kiváló, Szabvány

Fényerő

–2,0-től 2,0-ig 0,5-es egységenként.
Minél magasabb az érték, annál
világosabb a képernyő.

Fehéregyensúly A háttérvideó árnyalatát az
időjárásnak megfelelően állíthatja
be. Automatikus, Természetes fény,
Borult, Megvilágítás, Beltér

Kamera

Éjszakai
mód

A Be opció választásával jobb
minőségű éjszakai felvételeket
készíthet.

Effektus

Egyik sem, Fekete-fehér, Negatív,
Szépia

Időtartam

Adja meg a kívánt felvételidőtartamot. MMS, 30 mp , 1 perc, 2
perc, 5 perc, 60 perc.

Kameraváltás Kamera üzemmódban átkapcsolhat
a Belső vagy Külső kamera
használatára.

2. Az összes beállítás elvégzése után
nyomja meg a jobb oldali [Bezárás]
gombot.
3. Irányítsa a kamerát a felvenni kívánt
tárgyra, és nyomja meg az O gombot
a felvétel indításához. Az O gomb
megnyomásával leállítja a felvételt.
v A bal oldali [Szünet] gomb
megnyomásával szüneteltetheti a
felvételt.
4. A videoklip mentéséhez nyomja meg
az O gombot. Mentésre kerül a Saját
fájlok Videók mappájába.

Megjegyzés
v Nyomja meg a jobb oldali

funkciógombot [Vissza], hogy a
videoklip mentése nélkül visszalépjen
az előnézeti módba.
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Üzenetek [5. menü]
Új üzenet

5.1. menü

Üzenet (5.1.1. menü)

F310_Voda Hungary_1.0_0603.indd35 35

E-mail (5.1.2. menü)
E-mail küldéséhez és fogadásához először
létre kell hoznia az e-mail fiókot. (Az e-mail
fiók létrehozásával kapcsolatos részletes
információkat lásd a 42 - 43. oldalon.)
1. Írja be a címzettek e-mail címét a Címzett,
Másolat, Titkos másolat mezőkbe. Az
O gomb megnyomásával kereshet a
Partnerek között.

Üzenetek

Írhat és szerkeszthet olyan üzenetet, amely
szöveg, kép, videó és hang kombinációját
tartalmazza.
1. Írja be üzenetét az üzenet mezőbe.
Az Üzenet mező menüopciói
v Beszúrás: A következő műveleteket
végezheti el:
1. Kép: Képet illeszthet be. (Létező
kép/Kép készítése)
2. Videó: Videót illeszthet be.
(Bemutatónként egy videoklip)
3. Hang: Hangfájlt illeszthet be.
(Bemutatónként egy hangfájl)
4. Szimbólumok: Szimbólumokat
illeszthet be. A megfelelő számok
megadása után nyomja meg az O
gombot.
5. Sablon: A telefonra mentett
szövegsablont illeszthet be. A sablon
kiválasztása után nyomja meg az
O gombot. A kiválasztott sablon
beillesztésre kerül az Üzenet ablakba.
6. Hangulatjel: Hangulatjelet illeszthet be
üzenetírás közben.
7. Név és szám: Miután kikereste a
telefonkönyvből a nevet és a számot,
beillesztheti azokat.

8. Új dia: Új bemutatót hozhat létre.
9. Tárgy: Megadhatja a tárgyat.
0. Továbbiak: Válassza ezt Névjegy,
Naptárbejegyzés, Jegyzet,Tennivaló
vagy Saját névjegy hozzáadásához.
vM
 entés a piszkozatok közé: Ezzel a
paranccsal mentheti az üzenetet a
piszkozatok közé.
vB
 eviteli mód: Válassza ki a kívánt szótár
üzemmódot.
v Í rás nyelve: Kiválaszthatja az üzenetírás
nyelvét.
vH
 ozzáadás a szótárhoz: Hozzáadhat
egy szót a szótárhoz.
2. Nyomja meg a jobb oldali funkciógombot
[Vissza], hogy kilépjen a menüből.
3. Nyomja meg a [Küldés] gombot az
üzenet elküldéséhez. Az üzenetek
automatikusan tárolódnak a Elküldött
elemek mappában. Ha az üzenet
nincs elküldve, hibajelzéssel a Kimenő
üzenetek mappában marad.
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Üzenetek
Megjegyzés
v Írja be a CC (Másolat) mezőbe

a referencia e-mail címet, hogy
továbbítsa az e-mailt.

v Írja be a rejtett referencia e-mail címet

a BCC (Titkos másolat) mezőbe, hogy
az e-mailt a továbbításra vonatkozó
információk nélkül küldje el.
v A címzett (Címzett), a referenciacím
(Másolat) és a rejtett referenciacím
(Titkos másolat) mezőkben csak
érvényes e-mail címek használhatók.
Egy e-mail cím megadása után
megjelenik egy újabb mező,
amelyben egy újabb cím adható meg.
A Címzett és a Másolat mezőben
legfeljebb 20, a Titkos másolat
mezőben legfeljebb 10 címzett
adható meg.

Üzenetek

2. Vigye a kurzort a Tárgy mezőre, és adja
meg a tárgyat.
3. A kurzort az Üzenet mezőre állítva
beviheti az üzenet tartalmát.
4. A következő funkciókat érheti el a bal
oldali [Opciók] gombbal.
v Keresés a telefonkönyvben: Ezzel a
paranccsal adhat hozzá egy e-mail
címet a Partnerek listából. (Csak akkor
jelenik meg a Beállítás menüben, ha a
kurzor a Címzett/Másolat/Titkos másolat
mezőkön áll.)

v Legutóbb használt: Használhatja

a legutóbbi e-mail címet, amelyet
ideiglenesen elmentett. (Csak akkor
jelenik meg a Beállítás menüben, ha a
kurzor a Címzett/Másolat/Titkos másolat
mezőkön áll.)
v Beszúrás: Ezzel a paranccsal illeszthet
be speciális karaktereket, sablonokat és
partnereket. Lehetőség van multimédia
fájlok csatolására is (képek, videók és
hangok).
v Mentés a piszkozatok közé : Ezzel
a paranccsal mentheti az üzenetet a
Piszkozatok közé.
v Melléklet megtekintése: Megjeleníti a
csatolt fájlokat. (Ez az elem csak akkor
elérhető, amikor vannak csatolt fájlok.)
v Eltávolítás: Törli a csatolt fájlt. (Ez az elem
csak akkor elérhető, amikor a fájlok már
csatolva vannak.)
v Beviteli mód: Válassza ki a kívánt szótár
üzemmódot.
v Írás nyelve: Megváltoztathatja az írás
nyelvét.
v Hozzáadás a szótárhoz: Hozzáadhat egy
szót a T9 szótárhoz.
v Levél prioritásának beállítása:
Konfigurálhatja a küldeni kívánt e-mail
prioritását.
5. Ha befejezte az e-mail írását, nyomja meg
az O gombot az e-mail elküldéséhez.
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Hangüzenet (5.1.3. menü)
Elküldhet egy rögzített hangüzenetet.
Lépjen be a Hangüzenet menübe.
Hangüzenet felvételéhez nyomja meg a
középső gombot.
A felvétel befejezéséhez nyomja meg a
középső gombot.
Az üzenet közvetlen elküldéséhez nyomja
meg ismét a középső gombot.
Az üzenet megtekintéséhez előnézetként
vagy piszkozatként történő mentéséhez
nyomja meg a bal oldali funkciógombot
[Opciók].

Bejövő

5.2. menü
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v Multimédia üzenethez (Értesítés)

és WAP push üzenethez nem
támogatott.

E-mail

5.3. menü

1. Válasszon ki egy e-mail fiókot, majd
nyomja meg az O gombot a bejövő
e-mailek listájának megtekintéséhez.
2. Az e-mailek listájáról a következő
funkciókat érheti el a bal oldali [Opciók]
gombbal.
v Válasz: Létrehoz egy választ a kiválasztott
e-mailhez.
v Továbbítás: Másoknak továbbítja a
kijelölt e-mailt.
v Fogadás (csak POP3): Új e-mail
üzeneteket kér le.
v Átmásolás (csak IMAP4): Másolja a
kiválasztott e-mailt.
v Keresés: Megkeresi a megtekinteni
kívánt e-mailt.
v Törlés: Törli az e-mailt.
v Törlés a kiszolgálóból (csak POP3): Törli
az üzenetet vagy e-mailt a kiszolgálóból.
v Üzenetszinkronizálás (csak IMAP4): Az
e-mail szerver lekéréséhez szinkronizálja
az e-mailt.

Üzenetek

1. Megtekintheti a bejövő üzeneteket.
Válasszon ki egy üzenetet, majd a
megtekintéséhez nyomja meg az O
gombot.
2. A l / r gombok segítségével
megtekintheti az előző ill. következő
üzenetet.
3. Multimédia üzenet megtekintéséhez
(Értesítés) válassza a Visszaállítás
opciót az üzenetértesítést megjelenítő
képernyőn. Ekkor a fájl letöltésre kerül
telefonjára, és megtekintheti azt, amikor
a letöltés befejeződik.

Megjegyzés
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Üzenetek
v Új üzenet létrehozása: Üzenetet, e-mailt

vagy hangüzenetet hoz létre.
v Jelölés/Jelölés törlése: Használja ezt az
opciót a többszörös törléshez.
v BeállÍtja olvasottként/BeállÍtja nem:
Beállíthatja, hogy a kiválasztott e-mail
olvasottként vagy olvasatlanként jelenjen
meg.
v Rendezés: A feltételeknek megfelelően
sorbarendezheti az e-maileket.
v Kihagyás (csak IMAP4): Törli a
kiválasztott e-mail adatait.
v Üzenetadatok: Rövid információ az
üzenetről, mint méret, típus, dátum, idő
és fájlnevek.

Piszkozatok

5.4. menü

Üzenetek

Megtekintheti az elmentett üzeneteket.
Válasszon ki egy üzenetet, majd a
szerkesztéséhez nyomja meg az O
gombot.
A következő funkciókat érheti el a bal oldali
[Opciók] gombbal.
v Küldés: Elküldi a kiválasztott üzenetet.
v Hívás: Hívást vagy videóhívást
kezdeményezhet.
v Törlés: Törölheti a kiválasztott üzenetet.
v Új üzenet létrehozása: Üzenetet vagy
e-mailt hozhat létre.

v Jelölés/Jelölés törlése: Kijelölhet

egy vagy több üzenetet a többszörös
törléshez.
v Szűrés: A kívánt üzenettípus szerint
jeleníti meg az üzeneteket.
v Üzenet adatok: SMS üzenet esetén
megtekintheti az üzenet típusát, tárgyát,
feladóját, dátumát, idejét, méretét és a
mentés helyét.

Kimenő

5.5. menü

A Kimenő üzenetek mappa a küldésre
várakozó üzenetek átmeneti tárolóhelye. A
sikertelen üzenetek is a Kimenő üzenetek
mappájába kerülnek. Pl. az e-mail üzenetek
a Kimenő üzenetek közé kerülnek, ha az
e-mail fiók nincs megfelelően konfigurálva.
1. Válasszon ki egy üzenetet.
2. A következő funkciókat érheti el a bal
oldali [Opciók] gombbal.
Elküldendő / várakozó üzenetek
v Hívás: Hívást vagy videóhívást
kezdeményezhet.
v Új üzenet létrehozása: Új üzenetet vagy
e-mailt hozhat létre.
v Küldés megszakítása: Megszünteti a
küldés/várakozás állapotot.
v Üzenet adatok: Megtekintheti az üzenet
típusát, tárgyát, feladóját, dátumát,
idejét, méretét és a mentés helyét.
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Sikertelen üzenetek
vÚ
 jküld: Újraküldheti a kiválasztott
üzenetet.
vT
 örlés: Törölheti az aktuális üzenetet.
vM
 entés piszkozatként: Az üzenetet
piszkozatként mentheti.
vH
 ívás: Hívást vagy videóhívást
kezdeményezhet.
vÚ
 j üzenet létrehozása: Új üzenetet vagy
e-mailt hozhat létre.
vÜ
 zenet adatok: Megtekintheti az üzenet
típusát, tárgyát, feladóját, dátumát,
idejét, méretét és a mentés helyét.

Elküldött

5.6. menü

Megmutatja az elküldött üzeneteket,
e-maileket, képeslapokat és
hangüzeneteket.
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e-mailt hozhat létre.

v Jelölés/Jelölés törlése: Kijelölhet

egy vagy több üzenetet a többszörös
törléshez.
v Másolás & Áthelyezés: SMS üzenet
esetén az USIM-kártyára másolhatja
az üzenetet, vagy áthelyezheti saját
mappákba/ az USIM-kártyára.
v Szűrő: A kívánt üzenettípus szerint
jeleníti meg az üzeneteket.
v Információ: Megtekintheti az üzenet
típusát, tárgyát, feladóját, dátumát,
idejét, méretét és a mentés helyét.

Saját mappák

5.7. menü

A Bejövő üzenetek vagy Küldött
üzenetek közül a Saját mappákba
helyezhet át üzeneteket. Bármelyik helyre
visszahelyezheti őket.

Sablonok

5.8. menü

SMS (5.8.1. menü)
A bal oldali [Opciók] gombbal hozzáadhat,
szerkeszthet és törölhet gyakran használt,
hasznos kifejezéseket.

Üzenetek

Opciók
vV
 álasz: Választ készít a kiválasztott
üzenet feladója vagy összes címzettje
számára.
vT
 ovábbítás: Továbbítja a kiválasztott
üzenetet.
vH
 ívás: Hívást vagy videóhívást
kezdeményezhet.
vT
 örlés: Törölheti a kiválasztott üzenetet.

v Új üzenet létrehozása: Üzenetet vagy
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Üzenetek
Megjegyzés
v A szolgáltatótól függően

alapértelmezett állapotban mentve
vannak hasznos kifejezések.

MMS (5.8.2. menü)
Multimédia üzenetek létrehozása közben
létrehozhat, szerkeszthet és megtekinthet
elérhető sablonokat. Alapértelmezett
állapotban öt sablontípus van elmentve
(Születésnap, Üdvözlés, Ünnepnap,
Köszönet, Bocsánat).

Hangulatjelek

5.9. menü

Hangulatjeleket adhat hozzá, szerkeszthet
és törölhet. Ezután hozzáadhatja ezeket
az üzenethez, amelyet éppen ír. Nyomja
meg az O gombot a hangulatjel
megtekintéséhez.

Üzenetbeállítások

5.0. menü

Üzenetek

Szöveges üzenet (5.0.1. menü)
Konfigurálhatja a szöveges üzenetekhez
tartozó opciókat.

1. S MS központ: Megadhatja az
üzenetközpont címét.
2. Kézbesítési jelentés: Ennek az opciónak
a bekapcsolásával ellenőrizheti, hogy az
üzenetküldés sikeres volt-e.
3. Érvényességi időtartam: Ezzel a hálózati
szolgáltatással beállíthatja, hogy az
üzenetközpont mennyi ideig tárolja
szöveges üzeneteit.
4. Üzenettípusok: Szöveg, Hang, Fax,
X.400, E-mailÁltalában az üzenettípus
Szövegre van beállítva. Lehetőség van
az üzenetek kiválasztott formátumba
való konvertálására. Ezen funkció
elérhetőségét illetően lépjen kapcsolatba
a szolgáltatójával.
5. Karakterkódolás: Automatikus/
Alapértelmezett ábécé /Unikód
v Automatikus (alapértelmezett): Az egy
bájtos karaktereket tartalmazó üzenet
rendesen alapértelmezett ábécében van
kódolva (GSM7). A két bájtos karaktereket
tartalmazó üzenet automatikusan unikód
módban van kódolva (UCS2).
v Alapértelmezett ábécé: Egy két bájtos
karakterből álló betű alapértelmezett
ábécében van kódolva (GSM7). Kérjük,
vegye figyelembe, hogy a két bájtos,
ékezetes karakterek ékezet nélküli, egy
bájtos karakterekké alakulhatnak.
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vU
 nikód: Az üzenet két bájtos kódolású.

Ne feledje, hogy az üzenet költsége
kétszeres lehet.
6. H
 osszú szöveg mint: Válassza ki, hogy
hosszú üzenete többszörös SMS vagy
MMS üzenet formájában legyen elküldve.

Multimédia üzenet (5.0.2. menü)
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E-mail (5.0.3. menü)
Konfigurálhatja az e-mailek fogadásának
és küldésének beállításait.
1. V
 odafone Mail: A Vodafone Mail
eléréséhez.

Üzenetek

Konfigurálhatja a multimédia üzenetekhez
tartozó opciókat.
1. F ogadási mód: Beállíthatja a fogadási
módot a hazai vagy a barangolás
hálózat használatára. Ha az Automatikus
beállítást választja, akkor automatikusan
megkapja a multimédia üzeneteket.
Ha a Kézi beállítást választja, csak
értesítést kap a bejövő üzenetei közé, és
eldöntheti, hogy letölti-e a multimédia
üzenetet vagy sem.
2. Kézbesítési jelentés: Beállíthatja, hogy
kér-e kézbesítési jelentést egy küldött
üzenet esetén, és hogy engedélyezi-e,
hogy a fogadott üzenetekről a feladó
jelentést kapjon.
3. Válasz olvasása: Beállíthatja, hogy
kér-e visszaigazolást egy küldött üzenet
elolvasásáról, és hogy engedélyezi-e,
hogy a fogadott üzenetek olvasásáról a
feladó igazolást kapjon.
4. P rioritás: Kiválaszthatja az üzenetek
prioritási szintjét (alacsony, normál és
magas).

5. É rvényességi időtartam: Multimédia
üzenet küldése esetén konfigurálhatja,
meddig legyen érvényes az üzenet. Az
üzenet csak a konfigurált időpontig
lesz elmentve a multimédiás üzenet
kiszolgálóban.
6. Diavetítés időtartama: Az üzenet
írásakor megadhatja az egyes oldalak
megjelenésének idejét.
7. Létrehozás módja: Kiválaszthatja az
MMS-támogatott tartalom típusát.
(Korlátozott, Figyelmeztetés és Szabad)
8. Kézbesítés ideje: Beállítja a címzettnek
való kézbesítés idejét. A multimédia
üzenetközpont a kézbesítési idő után
kézbesíti az üzenetet.
9. MMS üzenetközpont: Konfigurálhatja
a multimédia üzenetek küldésével
kapcsolatos hálózati adatokat , mint pl.
MMSC és internet profil.
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Üzenetek
Megjegyzés
v Ez a szolgáltatás nem minden

országban érhető el. További
információért lépjen kapcsolatba a
szolgáltatójával.
v E z csak azokban az országokban

elérhető, ahol rendelkezésre áll a
CPE szolgáltatás.

Üzenetek

2. E-mail fiókok: Létrehozhat ill.
konfigurálhat egy e-mail fiókot az e-mail
kiszolgáló és a felhasználói azonosító
megadásával.
3. E-mail válasz engedélyezése:
Meghatározza, hogy engedélyezi-e az
olvasást visszaigazoló levél küldését, ha
ezt a feladó kérte.
4. E-mail válasz kérése: Meghatározza,
hogy kér-e az olvasást visszaigazoló
levelet.
5. Lekérés időköze: A lekérés időközét
úgy konfigurálhatja, hogy az e-mailek
automatikusan lekérésre kerüljenek a
bejövő mail szerverről. Ne feledje, hogy
további költségek merülhetnek fel a
Lekérés időköze funkció használatakor.

6. E redeti üzenet beillesztése:
Meghatározza, hogy az eredeti üzenet
része legyen-e az e-mailnek, amikor
válaszol, vagy továbbít egy e-mailt.
7. Melléklet hozzáadása: Meghatározza,
hogy egy üzenet továbbításakor a csatolt
fájl is küldésre kerüljön-e.
8. Automatikus lekérés Külföldön: Az
e-mail fiók lekérése barangolás közben
automatikus.
9. Új e-mail értesítés: Az új e-mailekről
értesítést kap.
0. Aláírás: Létrehozhat egy szöveges
aláírást, amelyet az e-mailek végéhez
hozzáadhat. Az aláírás szövege
automatikusan vagy manuálisan kerül
beillesztésre az e-mail végére, amikor azt
elküldi.
*. Prioritás: Kiválaszthatja az e-mailek
prioritási szintjét (alacsony, normál és
magas).

Hangposta (5.0.4. menü)
Itt konfigurálhatja a hangüzenet
visszaigazolási beállítását.

42

F310_Voda Hungary_1.0_0603.indd42 42

2008.6.3 6:44:25 PM

Szolgáltatói üzenet (5.0.5. menü)
Megadhat üzenetbeállítási opciókat, pl.
Push(SI/SL).
vS
 zolgáltatói üzenet: Ha bekapcsolja a
funkciót, minden szolgáltatói üzenetet
fogadni fog.
vS
 zolgáltatásbiztonság:
Megváltoztathatja a Push(SI/SL)üzenetek általános fogadási opcióit.

Infó szolgáltatás (5.0.6. menü)
1. C ellaüzenet: Beállíthatja a fogadási
opciókat.
2. Csatornák: Hozzáadhat vagy módosíthat
csatornákat.
3. Nyelvek: Az O gomb megnyomásával
választhatja ki a kívánt nyelvet. Ekkor
az információs szolgáltatás üzenet a
kiválasztott nyelven jelenik meg.

Üzenetek

F310_Voda Hungary_1.0_0603.indd43 43
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Saját mappák
Képek

Saját mappák

6.1. menü

v Másolás: Lehetővé teszi a fájl egy másik

A Képek mappában alapértelmezett képek
találhatóak, és beágyazott hivatkozások,
melyeken keresztül képek tölthetők le az
internetről.
A kamerával készített fényképek tárolása a
Képek mappában történik, de új mappákat
is létrehozhat a kezelésükhöz. Több fájlt is
küldhet másoknak.
A kép részletes megtekintéséhez nyomja
meg a jóváhagyás gombot.
Egy fájl kijelölésekor a bal oldali [Opciók]
funkciógomb megnyomásával a következő
lehetőségeket jeleníti meg.
v Küldés: A kiválasztott képet üzenetben,
e-mailben vagy Bluetooth eszközzel
küldheti el.
v Használat másként
-H
 áttérkép: Beállíthat egy képet a kezdő
képernyő témájaként.
- Partnerek képei: Képet adhat hozzá
partnereihez. Ez a kép fog megjelenni,
amikor partnerei hívják Önt, vagy az ő
telefonszámukat tárcsázza.
- Indítás: Kiválaszthat egy képet
kezdőképnek.
- Kikapcsolás: Kiválaszthat egy képet
kikapcsolási képnek.
v Áthelyezés: Lehetővé teszi a fájl egy
másik mappába történő áthelyezését.

v Törlés: Törölheti a kiválasztott képet.
v Jelölés/Jelölés törlése: A Jelölés funkció

mappába történő másolását.

segítségével több fájlt is elküldhet,
törölhet, áthelyezhet vagy másolhat.
v Fájl
-Á
 tnevezés: Átnevezheti a képet.
- Szerkesztés: Lehetővé teszi a kép
szerkesztését.

Megjegyzés
v A szerkesztés menü nem jelenik

meg az alapértelmezett képek
mappájában.

- F ájladatok: Információt jelenít meg a
kiválasztott képfájlról.

vÚ
 j mappa létrehozása: Az aktuálisan

kijelölt mappán belül új mappát hozhat
létre.
vD
 iavetítés: Megtekintheti a képeket
diavetítés formájában.
vR
 endezés: Dátum, fájltípus vagy név
alapján rendezheti a fájlokat.
v L ista nézet/Rács nézet: A képeket
láthatja lista vagy rács nézetben.
vM
 emóriakezelő: Megtekintheti a
memória állapotát (készülék vagy külső
memóriakártya).
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Hangok

6.2. menü
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6.3. menü

Itt van lehetőség a letöltött vagy elkészített
videoklipek kezelésére vagy elküldésére.
Az O gomb megnyomásával aktiválhatja
a videófájlt.
A videó listán a következő funkciókat érheti
el a bal oldali [Opciók] gombbal.
v Küldés: A kiválasztott videoklipet
üzenetben, e-mailben vagy Bluetooth
eszközzel küldheti el.
v Használat másként: A videófájlt
beállíthatja beszéd csengőhangként
vagy videó csengőhangként.
v Áthelyezés: Áthelyezi a fájlt a
készülékmemóriára vagy külső
memóriára.
v Másolás: A fájlt a készülékmemóriára
vagy külső memóriára másolja.
v Törlés: Törölheti a kiválasztott
videoklipet.
v Jelölés/Jelölés törlése: A Jelölés funkció
segítségével több fájlt is elküldhet,
törölhet, áthelyezhet vagy másolhat.
v Fájl
-Á
 tnevezés: Átnevezheti a videoklipet.
- Fájladatok: Megtekintheti a videoklip
adatait.
v Új mappa létrehozása: Új mappát
hozhat létre.

Saját mappák

A Hangok mappában az alapértelmezett
hangokat és hangfelvételeket tartalmazó
mappák találhatóak, és beágyazott
hivatkozások, melyeken keresztül
csengőhangok és zene tölthetők le az
internetről. Itt kezelhet, küldhet vagy
csengőhangnak állíthat be hangokat.
Egy fájl kijelölésekor a bal oldali [Opciók]
funkciógomb megnyomásával a következő
lehetőségeket jeleníti meg.
vH
 asználat másként
- B eszéd csengőhang: A hangfájlt
beállíthatja a bejövő hívásokat jelző
csengőhangnak.
- Videó csengőhang: A hangfájlt
beállíthatja a bejövő videóhívásokat
jelző csengőhangnak.
- Üzenethang: A hangfájlt beállíthatja az
új üzenet érkezését hangnak.
- Indítás: A hangfájlt beállíthatja
kezdőhangnak.
- Kikapcsolás: A hangfájlt beállíthatja
kikapcsolási hangnak.
vR
 endezés: Dátum, fájltípus vagy név
alapján rendezheti a fájlokat.
vF
 ájladatok: Információt jelenít meg a
kiválasztott hangfájlról.
vM
 emóriakezelő: Megtekintheti a
memória állapotát (készülék vagy külső
memóriakártya).

Videók
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Saját mappák
v Rendezés: Név, dátum vagy fájltípus

alapján rendezheti a fájlokat.
v Lista nézet/Rács nézet: A képeket
láthatja lista vagy rács nézetben.
v Memóriakezelő: Megjeleníti a
memória állapotát (készülék vagy külső
memóriakártya).
A videókat a videólejátszó segítségével
tekintheti meg. A videófájlok miniatűrök
formájában jelennek meg a listán. A u
/ d/l/ r gombok segítségével
jelöljön ki egy videót, majd a rögzített
videoklip megtekintéséhez válassza a
Lejátszás opciót.
Ha a videoklipet Media Player lejátszóval
tekinti meg, akkor a következő opciók
állnak rendelkezésre:
v Fekvő nézet: A videót széles nézetben
tekintheti meg.

Megjegyzés
v A # gomb megnyomásával a

videót széles nézetben tekintheti
meg.

v Mikr.ki/Mikr.be: Hang ki és bekapcsolása.
v Rögzítés: A képernyőn kimerevített

képet képfájlként mentheti (csak Szünet
üzemmódban lehetséges).
v Ismétlés: Beállíthatja az ismétlés opció
állapotát (Ki/Egy/Összes).
v Fájladatok: A lejátszott fájlokról tekinthet
meg információkat.
v Küldés: A videoklipet üzenetben,
e-mailben vagy Bluetooth eszközzel
küldheti el.
v Törlés: Törölheti a kiválasztott
videoklipet.
v Használat másként: A videófájlt
beállíthatja beszéd csengőhangként
vagy videó csengőhangként. A menü
megjelenése a kiválasztott fájl típusától
függően változik.

Játékok

6.4. menü

Könnyedén letölthet új játékokat, és
játszhat az alapértelmezett játékokkal.
Ha játékokat szeretne letölteni, válassza a
Játékok letöltése opciót ebben a menüben.

Saját mappák
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Alkalmazások

6.5. menü

A menübe beágyazott hivatkozás
segítségével könnyedén tölthet le további
alkalmazásokat. A bal oldali funkciógomb
[Opciók] segítségével új mappát hozhat
létre.

Megjegyzés
v A Játékok és Alkalmazások

menükben az online szolgáltatások
igénybe vételekor külön költségek
merülhetnek fel.

SVG tartalom

6.6. menü

F310_Voda Hungary_1.0_0603.indd47 47

fekvő nézet módban. (Ez csak akkor
jelenik meg, ha az Opciók gombot a
lejátszás szüneteltetése nélkül nyomja
meg).
v Mikr.ki/Mikr.be: Hang ki és bekapcsolása.
v Fájladatok: Megtekintheti a fájl
következő tulajdonságait: Név, Méret,
Dátum, Típus, Védelem, a fájl telepítése.
v Törlés: SVG fájl törlése.

Egyebek

6.7. menü

Ebben a mappában tárolódnak azok a
fájlok, amelyek nem képek, hangok, videók
és alkalmazások.

Külső memória

6.8. menü

Ha vásárol egy kiegészítő külső microSD
memóriakártyát, akkor több tartalom
tárolható. A memóriakártya behelyezéséről
és eltávolításáról olvassa el A microSD
memóriakártya használata című részt a 19.
és 20. oldalon.

Saját mappák

Az SVG tartalom mappa tartalmaz minden
alapértelmezett és letöltött SVG fájlt.
Egy fájl kijelölésekor a bal oldali [Opciók]
funkciógomb megnyomásával a következő
lehetőségeket jeleníti meg.
v L ejátszás/szünet: A lejátszás
szüneteltetése vagy folytatása.
vK
 üldés: A fájl elküldése üzenetben vagy
Bluetooth kapcsolaton keresztül.
vU
 grás listára: Visszatérés az SVG fájlok
listájára.

v Fekvő nézet: Az SVG fájlok megtekintése
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Szervező [7. menü]
Ébresztő

7.1. menü

Ha beállítja az ébresztőórát, a
ikon megjelenik az ikon jelzősávon.
A beállított időpontban megszólal a
meghatározott csengőhang. Az O gomb
megnyomásával leállíthatja az ébresztést.
Nyomja meg a bal oldali [Szundi] gombot,
és válassza ki a szundítási időközt. Az
ébresztőhang kikapcsol, majd a kiválasztott
ismétlési idő múlva újra bekapcsol.
Legfeljebb 5 ébresztést állíthat be.
1. Válasszon ébresztést. Ha nincs
ébresztés, akkor nyomja meg a bal oldali
[Hozzáadás] gombot az új ébresztés
megadásához.
2. É bresztés beállítása/kikapcsolása:
Beállítja vagy kikapcsolja az ébresztést.
3. É bresztési idő megadása: Írja be a
kívánt ébresztési időt az óra és a perc
megadásával. Válasszon az "AM" (de.) és a
"PM" (du.) lehetőségek közül, amelyek a
12 órás formátum esetén láthatók.
4. Válassza ki az ismétlés módját:
Kiválaszthatja a kíván ismétlődési
módot a bal és jobb gombokkal
vagy a listából, a bal oldali [Lista] gomb
megnyomásával.

5. V
 álasszon csengőhangot: Válassza ki,
hogy milyen csengőhang szólaljon meg
az ébresztéskor. A lista megnyitásához
nyomja meg a bal oldali [Szerkesztés]
gombot.
6. Jegyzet írása: Adja meg a jegyzet nevét.
7. Szundi: Beállíthatja az ébresztés
ismétlésének idejét.

Megjegyzés
v Az ébresztőóra akkor is kikapcsol, ha a

telefon kikapcsolt állapotban van.

Szer vező
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Naptár

7.2. menü

Naptár lekérdezés és keresés
1. Havi nézet
Az ütemezés havi bontásban jeleníthető
meg. Ha ezt a menüt választja, akkor a
kurzor az aktuális dátumon áll.
A kurzor által mutatott dátumhoz
mentett ütemezést szürke is mező jelöli.
Az 1 gyorsbillentyű megnyomásával
az előző évre, a 3 a következő évre,
míg az 5 a mai napra ugrik. A 7
vagy a * egy hónapot vissza, a 9
vagy a # egy hónapot előre lép.
A dátum a u / d/l/ r
billentyűkkel léptethető.
2. Részletes leírás
Az ütemezés részleteit is megjelenítheti,
amelynek tartalmát teljes egészében
állíthatja be.

Új esemény hozzáadása
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Beállíthat vagy feloldhat felhasználói
ünnepnapokat. Nyomja meg a bal oldali
[Opciók] funkciógombot, és válassza az
Ünnepnap megadása lehetőséget. A
kiválasztott dátum pirossal jelenik meg.
Az ünnepnap feloldásához nyomja meg
a bal oldali funkciógombot [Opciók] és
válassza az Ünnepnap törlése opciót.

Ütemezési értesítés
Ha a felhasználó meghatározta a riasztási
beállításokat, akkor a meghatározott
csengőhang fog megszólalni. Ha az
értesítés időpontja az ütemezés kezdete
előtt van, akkor újra beállíthatja az riasztást.

Gyorsmenü

7.3. menü

Meghatározhatja, hogy mely funkciók
kerüljenek bele a Gyorsmenübe. Ha
elmenti a gyakran használt funkciókat
a Gyorsmenübe, akkor egyszerűen a
megfelelő billentyű megnyomásával,
gyorsan elindíthatja azokat.

Szer vező

Hozzáadhat egy eseményt. Lehetőség
van a kezdő dátum, a záró dátum, a kezdő
időpont, a záró időpont, a tartalom,
az eseménytípus, az ismétlődés és az
ütemezési értesítés megadására.

Szabadság megadása és
feloldása

49

2008.6.3 6:44:26 PM

Szervező
Feladatok

7.4. menü

Az elvégzendő feladatok megtekinthetők,
szerkeszthetők, és hozzáadhatók. A
feladatok időrendben jelennek meg a
kijelzőn. Az elvégzett, és a még el nem
végzett feladatok eltérően jelennek meg a
kijelzőn.

Jegyzet

7.5. menü

A jegyzetkezelő funkció segítségével
megtekintheti és kezelheti az elmentett
jegyzetek tartalmát, és új jegyzetet adhat
hozzá.

Diktafon

7.6. menü

Szer vező

1. A felvétel előtt nyomja meg a bal
gombot [Beállítások] a felbukkanó menü
megjelenítéséhez.
2. Lépjen a kívánt menüelemre a u/
d billentyűkkel, és nyomja meg az
O gombot.
v Időtartam: Megválaszthatja a felvétel
időtartamát - MMS üzenet méret,
30 másodperc és 1 perc, vagy nincs
korlátozás.
v Minőség: Megválaszthatja a
képminőséget - Kiváló, Finom és Normál.

v Felhasznált memória: Válassza ki, hogy

hangfelvételei a Készülékmemóriába
vagy a Külső memóriába legyenek
mentve.
v Ugrás a saját hangokhoz: Megnyitja
a Hangok mappában a Hangfelvétel
készítése menüpontot.
3. Az O megnyomásával elkezdheti
a felvételt. A rögzítés elkezdésekor a
rögzítési idő az LCD-kijelzőn látható. A
felvétel megszakításához nyomja meg a
[Vissza] gombot.
4. Ha befejezte a felvételt, nyomja meg az
O gombot a kilépéshez. A rögzített
fájl automatikusan a Saját fájlok
Hangfelvételek mappájába kerül. Ha
ismét megnyomja az O gombot,
akkor új hangüzenet felvételébe kezdhet.
5. A hangfelvételt követően nyomja meg
a bal oldali funkciógombot a különféle
beállítások kiválasztásához.
6. Válassza ki a kívánt menüt a u/d
billentyűvel, és nyomja meg az O
gombot.
v J átszás: Lejátszhatja a hangot.
vK
 üldés: A rögzített fájl mentéséhez
válasszon egyet a u/d
billentyűkkel a következők közül: Üzenet,
E-mail vagy Bluetooth, majd nyomja meg
az O gombot.
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vF
 ájl Módosítsa a fájt nevét vagy tekintse

meg a fájlinformációkat.
vT
 örlés: Válassza ezt a menüpontot a
rögzített fájl törléséhez.
vH
 asználat másként: Beállíthatja
a videófájlt csengőhangként
hanghívásokhoz vagy videóhívásokhoz.
vU
 grás a saját hangokhoz – Megnyitja
a Saját fájlok mappában a Hangfelvétel
készítése menüpontot.

Személyes jegyzet

7.7. menü

Személyes adatai védelme érdekében
Személyes jegyzetet írhat. Ebben a
menüpontban adhatja meg a biztonsági
kódot.

Számológép

7.8. menü

A számológéppel alapvető számolási
funkciókat végezhet: összeadhat, kivonhat,
szorozhat és oszthat, illetve további,
magasabb szintű funkciókat használhat.
(sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt, deg, rad)

Stopperóra

7.9. menü
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7.0. menü

Ezzel a menüvel a következő egységeket
válthatja át: valuta, terület, hossz, súly,
hőmérséklet, térfogat és sebesség.

Világidő

7.*. menü

A világidő funkció megmutatja, hogy
mennyi a pontos idő a világvárosokban.

Szervező-beállítások
7.#. menü

Naptár-beállítások (7.#.1. menü)
Meghatározhatja a naptár megtekintésének
beállításait.
v Alapértelmezett nézet: Beállíthajta,
hogy a naptár alapértelmezett nézete
havi vagy heti nézet legyen
v Heti indítási idő: 1AM, 2AM, 3AM, 4AM,
5AM, 6AM, 7AM, 8AM, 9AM, 10AM,
11AM, 12PM
v Hét kezdete: Beállíthatja, hogy a hét
kezdőnapja hétfő vagy vasárnap legyen

Szer vező

Ebben a menüpontban valamilyen
esemény időtartamát mérheti.

Átváltás
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Szervező
Összes naptárbejegyzés és
tennivaló küldése Bluetooth-on
(7.#.2. menü)

A telefonján tárolt összes naptári adatot
és tennivalót elküldheti Bluetooth-on egy
másik telefonra.

Naptár és feladatok biztonsági
mentése (7.#.3. menü)
Külső memória behelyezése esetén
létrehozhatja a telefonján tárolt naptári
adatok és tennivalók biztonsági mentését
tartalmazó fájlt.

Naptár és feladatok
visszaállítása (7.#.4. menü)
Ugyanennek a memóriakártyának a
használatával visszaállíthatja a naptár és a
teendők adatait.

Memória infó (7.#.5. menü)
Megtekintheti a készülékén elérhető
memóriaterületek nagyságát a Naptár,
a Teendők, a Jegyzetek és a Személyes
jegyzetek számára.

Szer vező
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Nevek [8. menü]
Új hozzáadása

8.1. menü

Csoportok

8.3. menü

Új partnert regisztrálhat. Az új partnerhez
nevet, különböző telefonszámokat és
e-mail címeket adhat meg. A partnert
csoporthoz is rendelheti, valamint képet,
avatárt, ill. speciális csengőhangot
rendelhet hozzá, sőt, a partnerhez
emlékeztetőt adhat meg. További elérhető
mezők: honlap URL-je, otthoni cím,
munkahely neve, beosztás, munkahely
címe. A partnercímek bevitele és kezelése a
memóriahasználattól függ.

Ebben a menüben kezelheti a hívócsoport
információkat (a készüléken és az
USIM-kártyán tároltakat egyaránt). A
készülékmemória 5 alapértelmezett
hívócsoportot tartalmaz: Család, Barátok,
Kollégák, Iskola és VIP. Hívócsoportokat
adhat hozzá, szerkeszthet és törölhet.
Ha nem határozott meg csengőhangot
az adott telefonszámhoz, akkor az erről
érkező hívások esetén a csoport számához
hozzárendelt csengőhang fog megszólalni.

Névjegyek listája

Gyorshívások

8.2. menü

Végrehajtja a partner keresése funkciót. A
keresés az alapértelmezés szerint az utónév
alapján történik. Az alkalmazott keresési
mód és a találatok a Keresési ablakban
jelennek meg. A kiválasztott számon
keresztül hívást kezdeményezhet vagy
üzenetet küldhet arra. A partnerek között
telefonszám vagy csoport információk
alapján is lehet keresni.

Megjegyzés
v A beállítások menü használatával
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Ebben a menüben kezelheti a
gyorshívásokat. A gyorshívások a
2-9 billentyűkhöz vannak
hozzárendelve. Egy adott partnercímhez
több gyorshívást is hozzárendelhet.

Szolgáltatói telefonszámok
8.5. menü
Megtekintheti a szolgáltatója által társított
szolgáltatói hívószámok (SDN) listáját
(ha támogatja az USIM-kártya). Az ilyen
telefonszámok lehetnek pl. segélykérés,
a tudakozó vagy a hangpostafiók
telefonszámai. Miután kiválasztotta a kívánt
szolgáltatói hívószámot, nyomja meg a
s gombot a szolgáltatás tárcsázásához.

Nevek

vezetéknév alapján is kereshet.

8.4. menü
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Nevek
Saját szám

8.6. menü

Ezzel tekintheti meg az USIM-kártyán lévő
saját telefonszámát. Mentheti az USIMkártyán használt saját hívószámait.

Saját névjegy

8.7. menü

Névjegy szinkr. (8.8.2. menü)
Megjegyzes
v Ez a szolgaltatas nem minden orszagban
?hető el. A tovabbi reszleteket illetően
lepjen kapcsolatba a szolgaltatojaval.
Elküldheti a telefonkönyv tartalmát
közvetlenül a kiszolgálóra.

Létrehozhatja a saját névjegyét, adatait
a bal oldali [Hozzáadás] funkciógomb
megnyomásával adhatja hozzá. A név,
telefonszám, e-mail cím és kép hozzáadása
nélkül használhatja névjegykártyaként
üzenetek küldésekor.

Másolás (8.8.3. menü)

Beállítások

Áthelyezés (8.8.4. menü)

8.8. menü

Címjegyzék beállítása (8.8.1. menü)
v Partnerek helye: Állítsa be, hogy

mely partneradatok jelenjenek meg
(készülékmemória, USIM-kártya vagy
mindkettő). Az alapértelmezett beállítás
az Összes.
v Név megjelenítése: Állítsa be az utónév
és a vezetéknév megjelenítésének
sorrendjét.
v Kép megjelenítése: Állítsa be, hogy
megjelenjen-e a kép/avatár.

Lehetőség van partnerek másolására a
telefon memóriájából az USIM-kártyára, és
fordítva. Átmásolhat minden elemet vagy
csak a kiválasztott bejegyzéseket.
Lehetőség van partnerek áthelyezésére a
telefon memóriájából az USIM-kártyára, és
fordítva. Áthelyezhet minden elemet vagy
csak a kiválasztott bejegyzéseket.
Összes névjegy küldése

Összes névjegy küldése (8.8.5. menü)
A készüléken tárolt telefonkönyvi adatait
elküldheti másik telefonra Bluetooth-on
keresztül.

Nevek

54

F310_Voda Hungary_1.0_0603.indd54 54

2008.6.3 6:44:27 PM

Partnerek biztonsági mentése
(8.8.6. menü)

A készüléken tárolt összes telefonkönyvi
adatot elmentheti külső memóriakártyára,
vcard formájában.

Partnerek visszaállítása
(8.8.7. menü)

A külső memóriakártyán tárolt összes
telefonkönyvi adatot visszaállíthatja a
telefonra, vcard formájában.

Partnerek törlése (8.8.8. menü)
Törli az összes partner adatait. Törölheti
az összes partner adatait a mobiltelefon
memóriájából és az USIM-kártyáról is.

Memória infó (8.8.9. menü)
Ebben a menüpontban ellenőrizheti a
felhasznált memória állapotát.

Nevek
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Hívásnapló [9. menü]
Minden hívás

9.1. menü

Lehetővé teszi a tárcsázott, fogadott és nem
fogadott hívások adatainak megtekintését.
Az adatok közül kiválasztott szám
használatával hívást kezdeményezhet, vagy
üzenetet küldhet arra. A Telefonkönyvbe is
mentheti a számot.

Tárcsázott hívások

9.2. menü

Lehetővé teszi a tárcsázott hívások
adatainak megtekintését, üzenet küldését
és a szám mentését a Partnerek közé.

Fogadott hívások

9.3. menü

Lehetővé teszi a fogadott hívások adatainak
megtekintését, üzenet küldését és a szám
mentését a Partnerek közé.

Nem fogadott hívások
9.4. menü

Hívásnapló

Lehetővé teszi a nem fogadott hívások
adatainak megtekintését, üzenet küldését
és a szám mentését a Partnerek közé.
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Videóhívás [*. menü]
Ezen menü segítségével kezdeményezhet
videóhívást.
1. Adja meg a tárcsázni kívánt számot.
v Beírhatja a számot.
v A bal oldali funkciógomb [Opciók]
használatával a Partnerek keresése
funkcióból kiválaszthatja a számot
2. Videóhívás kezdeményezéséhez nyomja
meg a középső [Videóhívás] gombot.

Videóhívás közben

A bejövő hívást fogadhatja a középső
[Elfogadás] gomb megnyomásával. A
bejövő hívásokat fogadhatja, ill. egyéni
képét megjelenítheti a bal oldali [Privát]
gomb megnyomásával is.
A bejövő hívást lenémíthatja a jobb oldali
[Némítás] gomb megnyomásával.
A gomb a telefon bal oldalán található.
A csengetés némítása után a jobb oldali
[Elutasítás] gombbal utasíthatja el a hívást.

Videóhívás közben a képernyőn megjelenik
a partner neve, a hívás időtartama, a
partner képe, a hangerő és videó kontroll
panel, valamint az Ön képe.

Bejövő videóhívás
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Videóhívás

Videóhívás fogadásakor a következő adatok
jelennek meg a hívó félről.
vK
 ép/animáció: Megjeleníti a fényképes
azonosítót, a Partnerek opcióval
konfigurált grafikus ábrát vagy
alapértelmezett animációt, amely a
bejövő hívást jelzi.
vA
 hívó neve és telefonszáma: A hívó
fél telefonszámát jeleníti meg. Ha a
telefonszám el van mentve a Partnerek
között, a partner neve jelenik meg.
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Zene [0. menü]
Utoljára játszott

0.1. menü

A „Saját zene“ albumból legutóbb
hallgatott zenét újra lejátszhatja.

Saját zene

0.2 menü

Minden szám (0.2.1. menü)
Megtekintheti a telefonmemóriában/ külső
memóriában lévő összes zenefájlt.

Előadók (0.2.2. menü)
Előadók szerint rendezve tekintheti meg és
hallgathatja a zenefájlokat.

Albumok (0.2.3. menü)
Albumok szerint rendezve tekintheti meg
és hallgathatja a zenefájlokat.

Lejátszási listák (0.2.5. menü)
Saját lejátszási listát hozhat létre a Minden
szám menüben található lista dalaiból.

Számok léptetése (0.2.6. menü)
Válassza ezt az opciót, ha folyamatosan,
keverve szeretné lejátszani a zenefájlokat.

Zene tárolása

0.3. menü

Csatlakozás a Vodafone zeneletöltési
oldalához.

Megjegyzés
v Előfordulhat, hogy a zeneletöltések

további költségeket jelentenek.
További információért lépjen
kapcsolatba a szolgáltatójával.

Műfajok (0.2.4. menü)
Műfajok szerint rendezve tekintheti meg és
hallgathatja a zenefájlokat.

Zene
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Beállítások [#. menü]
Profilok

#.1. menü

A bejövő hívásokhoz beállíthat
csengőhangot vagy rezgő hívásjelzést,
megadhatja a csengőhangot,
billentyűhangot és azok hangerejét,
hangeffektusokat konfigurálhat, a
profiloknak megfelelően. A profilok a
következők: [Normál], [Csendes], [Utcai],
[Repülési mód], [1. testreszabott],
[2. testreszabott] és [3. testreszabott]
Válasszon ki egy profilt, és nyomja meg
az O gombot annak aktiválásához.
A bal oldali [Beállítások] funkciógomb
megnyomása után az [Általános], [Csendes],
[Kültéri], [Repülési mód], [1. testreszabott],
[2. testreszabott] és [3. testreszabott]
profilok esetén válassza a Szerkesztés
menüt a beállítás megváltoztatásához.
Ha kiválasztja szerkesztésre az egyes
profilokat, akkor eltérő lehetőségek listája
áll rendelkezésre.

Telefonbeállítások

#.2. menü

Dátum és idő (#.2.1. menü)
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1. A Dátum és Idő listából válassza az Idő
elemet, majd nyomja meg az O
gombot.
2. A navigációs gombokkal lépjen a kívánt
mezőre: Óra, Perc vagy de/du. (Ha a 12
órás időformátumot választotta)
3. Adja meg az órát és a percet a
számbillentyűk használatával.
4. Válassza ki az időformátumot a l/r
billentyűk használatával.
5. Gördítse le az oldalt, és válassza ki a
kijelzés formátumát, pl. Kikapcsolva,
Kakukkos óra vagy Harangjáték.
6. Az idő adott értékkel történő
beállításához nyomja meg a középső
O funkciógombot.

Dátum
1. A Dátum és Idő listából válassza a Dátum
elemet, majd nyomja meg az O
gombot.
2. Válassza ki a dátumformátumot a
l/r billentyűk használatával.
3. A számbillentyűk segítségével adja meg
a Nap, Hónap és Év adatokat.
4. A dátum adott értékkel történő
beállításához nyomja meg a középső
O funkciógombot.

Beállítások

Bár az aktuális idő beállítása automatikusan
történik a telefon hálózati regisztrációjakor,
a felhasználók ezzel a menüvel állíthatják
be közvetlenül az időt és a dátumot. A
felhasználó által beállított idő csak addig
érvényes, amíg a telefon be van kapcsolva.

Idő
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Beállítások
Dátum/idő automatikus frissítése

Biztonság (#.2.4. menü)

Ha az automatikus frissítés be van
kapcsolva, akkor az idő és a dátum
az aktuális időzónának megfelelően
automatikusan frissül. Ha kiválasztja a
Megerősít lehetőséget, akkor a dátum
és az idő az automatikus frissítés előtt
megerősítésre kerül.

PIN kód kérés

Nyári időszámítás
Állítsa be, hogy aktiválja-e a nyári
időszámítást. Beállíthatja, hogy a nyári
időszámítás eltérése 1 vagy 2 óra legyen az
Ön választott lakóhelyén.

Nyelv (#.2.2.menü)
Kiválaszthatja a megjelenítési nyelvet. Az
Automatikus nyelv opció kiválasztásával a
megjelenítendő nyelv az USIM-kártya által
támogatott nyelvnek megfelelően állítódik
be.

Automatikus billentyűzár
(#.2.3. menü)

Beállítások

Ha aktiválja ezt a funkciót, akkor a
billentyűzet előre meghatározott idő
elteltével automatikusan lezáródik.

Ha itt a Bekapcsolva beállítást
választja, akkor a telefon minden egyes
bekapcsoláskor kéri az Ön PIN-kódját.

Megjegyzés
v Nyomja meg a jobb oldali

funkciógombot, hogy a PIN-kód
beviteli ablakban visszatérjen az előző
lépéshez.
v A PIN-kód 3 hibás megadása
érvényteleníti a PIN-kódot. Ebben
az esetben a PUK-kódot (PIN-feloldó
kódot) kell megadni a PIN-kód
ismételt beállításához.
v A PUK kód bevitele legfeljebb 10
alkalommal ismételhető meg.
(Megjegyzés: Ha 10 alkalommal
hibásan történt a PUK-kód megadása,
az USIM-kártya blokkolódik, és ki kell
cserélni.)
v Ha a PIN-kód kérése nem tiltható le
a kezelői beállításokkal, akkor nem
választhatja ezt a menüelemet.
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Készülékzár
Lezárhatja telefonját. Az alábbi 4 lezárási
funkció érhető el.
• Bekapcsoláskor: Mindig lezárja a
készüléket, ha az be van kapcsolva.

• SIM csere után: Lezárja a készüléket, ha a
USIM-kártya módosult.

• Azonnal: Azonnal lezárja a készüléket.
• Egyik sem: Kikapcsolja a lezárási funkciót. A

kiválasztás megerősítéséhez meg kell adnia a
biztonsági kódot.

A készülék lezárásának feloldásához meg
kell adnia a biztonsági kódot.

Kódcsere
Megváltoztathatja a PIN és a PIN2 kódot, és
a mobiltelefon jelszavát.
PIN kód
A PIN a személyes azonosító szám (Personal
Identification Number) rövidítése, és
a jogosulatlan felhasználók számára
korlátozza a használatot.

Biztonsági kód
A biztonsági kód a mobiltelefon jelszavának
megváltoztatására szolgál. A PIN és a
PIN2 kóddal ellentétben a biztonsági
kód megadásánál nincs korlátozva a
próbálkozások száma.

Energiatakarékosság (#.2.5. menü)
Eldöntheti, hogy aktiválja-e az
energiatakarékos módot.

Beállítások
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PIN2 kód
A PIN 2 a személyes azonosító szám
2 (Personal Identification Number 2)
rövidítése, és PIN kódhoz hasonlóan,
a jogosulatlan felhasználók számára
korlátozza a használatot. A PIN2 kód
megváltoztatásának eljárása ugyanaz, mint
a PIN kód esetében. A PIN 2 kód 3 hibás
megadása érvényteleníti a PIN 2 kódot.
Ebben az esetben meg kell adnia a PUK2
kódot, hogy újra használhassa a PIN2
kódot. A PUK kód bevitele legfeljebb 10
alkalommal ismételhető meg, ugyanúgy,
mint a PUK2 kód esetében. A PUK2 kód
10 hibás megadása érvényteleníti a PIN2
kódot.
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Beállítások
Memóriakezelő (#.2.6. menü)

USIM-memória

Készülék közös memóriája

Ez a funkció a USIM kártya felhasználói
memóriájának állapotát mutatja.

Ez a funkció a mobiltelefon felhasználói
memóriájának állapotát mutatja. Mivel a
funkció a teljes fájlrendszert megvizsgálja,
a művelet eltarthat néhány másodpercig.

Készülék fenntartott memóriája
Ez a funkció a felhasználó fenntartott
memóriájának állapotát mutatja.
A szokásos tartalom: SMS üzenetek,
Partnerek, Naptár, Feladatok, Jegyzetek,
Ébresztések, Hívásnapló és Könyvjelzők.
És megadja az aktuális érték egyértelmű
illusztrációját az egyes elemek teljes
értékéhez viszonyítva.

Külső memória
Ez a funkció a külső kártya felhasználói
memóriájának állapotát mutatja. Ez a
funkció megjeleníti a használatban lévő és
a szabad memória adatait.

Elsődleges tárolás beállítása
(#.2.7. menü)

Megválaszthatja az elsődleges tárolási
helyet fájljai számára. Készülékmemória
vagy Külső memória.

Készülékadatok (#.2.8. menü)
Ez a funkció megmutatja a USIM kártya
telefonszámát, valamint a mobiltelefon
modellnevét és szoftverének verziószámát.

Gyári beállítások visszaállítása
(#.2.9. menü)

Ezen opció segítségével az alapértelmezett
beállításokat állíthatja vissza. Meg kell
adnia biztonsági kódját.

Beállítások
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Kijelzőbeállítások

#.3. menü

Ez a menü lehetővé teszi a képernyő
és a menük teljes grafikus felületének
megjelenítési testreszabását.

Kijelzö (#.3.1. menü)
Beállíthatja a főképernyőn megjeleníteni
kívánt képernyőtémát.

Kezdő képernyő

Betűtípus (#.3.3. menü)
A l / r billentyűvel megadhatja a
betűtípust, a hívószám betűméretét és
betűszínét.

Háttérvilágítás (#.3.4. menü)
Beállíthatja a Kezdőképernyő
háttérvilágításának időtartamát és
fényerejét, valamint a billentyűzet
háttérvilágításának időtartamát.

vH
 áttérkép: Kiválaszthatja a főképernyőn

Készülék téma (#.3.5. menü)

vE
 lemek megjelenítése: Megadhatja a

Válassza ki a készülék kívánt témáját a
Fehér és a Fekete lehetőségek közül.

megjeleníteni kívánt képet.

képernyőn megjelenítendő elemeket:
Óra, Óra + Jelmagyarázat, Kettős óra,
Jelmagyarázat, Ne mutassa, Naptár + Óra
vagy Naptár
vÓ
 ra típusa: Kiválaszthatja az óra típusát.
vÓ
 ra betűszíne: Kiválaszthatja az óra
kijelzésének színét.

Indítási kép
Kiválaszthatja, hogy milyen kép legyen
látható, amikor bekapcsolja a telefont.

Kikapcsolási kép

Menüstílus (#.3.2. menü)
Kiválaszthatja a menü kívánt stílusát,
legyen az rács, vagy lista.
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A „Be” kiválasztása után üdvözlő üzenetet
írhat.

Hívásbeállítások

#.4. menü

Hívások időtartama (#.4.1. menü)
Típusok szerint tekintheti meg a hívásidőt.
Nyomja meg bal oldali [Beállítások]
funkciógombot a részleges vagy a
teljes inicializálás kiválasztásához. Az
inicializáláshoz szüksége lesz a biztonsági
kódra.

Beállítások

Kiválaszthatja, hogy milyen kép legyen
látható, amikor kikapcsolja a telefont.

Üdvözlő üzenet (#.3.6. menü)
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Beállítások [#. menü]
Hanghívások és Videóhívások

A híváskorlátozási menük Hanghívások és
Videóhívások esetében érhetők el.
A menüelemek: Hanghívások,
Videóhívások, Összes deaktiválása. A
Hanghívások és a Videóhívások menüjében
a következő almenük találhatók.
A Híváskorlátozás menü részei az Összes
kimenő, Nemzetközi kimenő, Nemzetközi
kimenő hívás a saját ország kivételével,
Összes bejövő és Bejövő hívások külföldi
tartózkodáskor almenük.
Az Összes kimenő menüpont minden
kimenő hívást korlátoz, a Nemzetközi
kimenő menüpont a kimenő nemzetközi
hívásokat korlátozza és a Nemzetközi
kimenő hívás a saját ország kivételével
menüpont a kimenő nemzetközi hívásokat
korlátozza, a Saját PLMN ország kivételével.
Az Összes bejövő elutasít minden
bejövő hívást, a Bejövő hívások külföldi
tartózkodáskor pedig barangolás esetén
utasítja el a bejövő hívásokat.

1. Ha szeretné aktiválni a korlátozási
szolgáltatást, akkor nyomja meg
az OK O gombot, és adja meg
a híváskorlátozási jelszót. A telefon
kezdeményezi a hálózaton keresztül a
korlátozási szolgáltatás aktiválását, és
fogadja a művelet eredményét. Miután
fogadta az eredményt a hálózatról,
megjeleníti azt
2. A Beállítások menüpont kiválasztásával
aktiválhatja a Kimenő hívások menüt.
Válassza a Beállítások menüpontot, a
legalsó menüből. Ezután megjelenik
a Deaktiválás, az Összes deaktiválása,
az Állapot megtekintése és a Jelszó
megváltoztatása menüpont.
A Deaktiválás menü kikapcsolja a
korlátozási szolgáltatást, miután a
felhasználó megadta a híváskorlátozási
jelszót. Az Összes deaktiválása menü
kikapcsolja a hálózaton beállított,
összes korlátozást, miután a felhasználó
megadta a híváskorlátozási jelszót. Az
Állapot megtekintése menüpontban a
felhasználók megtekinthetik az aktuális
hálózati beállításokat. Az Állapot
megtekintése menü kiválasztásakor
animálva megjelenik a Kérés üzenet,
majd a hálózat válaszakor a művelet
eredménye. Jelszó megváltoztatása
menü segítségével a felhasználó
megváltoztathatja a meglévő
híváskorlátozási jelszót.

Beállítások

Híváskorlátozás (#.4.2. menü)

64

F310_Voda Hungary_1.0_0603.indd64 64

2008.6.3 6:44:29 PM

Összes deaktiválása
Kiválaszthatja, hogy mindent deaktivál-e.

Fix hívószámok (#.4.3. menü)
vB
 e-/kikapcsolás

- B e: Válassza ki, hogy aktiválja-e a
Rögzített tárcsázási (FDN) funkciót. PIN2
kódos hitelesítés szükséges.
- Ki: Válassza ki, hogy aktiválja-e a
Rögzített tárcsázási (FDN) funkciót. PIN2
kódos hitelesítés szükséges.
vF
 DN lista: Megjeleníti az aktuális FDN
listát. Szerkesztheti a fix hívószámok
listáját, hozzáadhat vagy törölhet
számokat. A lista szerkesztéséhez, a
hozzáadáshoz vagy a törléshez PIN2
kódos hitelesítés szükséges. A beállítások
a USIM-kártyára lesznek mentve. Az
USIM-kártyán tárolt információkra akkor
van szükség, amikor az FDN funkció
letiltja a kimenő hívásokat.

Adatmennyiség (#.4.4. menü)
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1. Ez a funkció az utolsó hívás és az összes
hívás költségét jeleníti meg.
2. A szerkesztéshez nyomja meg középső
[Szerkesztés] funkciógombot, és adja
meg a PIN2 kódot.
3. A Hívásdíj beállítása menüpontban
beállíthatja a pénznemet és az
egységárat. A beállításoktól, USIMkártyától és a szolgáltatótól függően,
a telefonhívás alatt megjelenik a hívás
költsége.
4. A Korlátozás megadása beállításnál
kiválaszthatja a költségkorlát
bekapcsolását. Ha költségkorlátot állít be,
és az összes költség eléri ezt a korlátot,
akkor a készülék nem engedélyezi a
hívások indítását.

Átirányítás (#.4.6. menü)
Az átirányítási menük Hanghívások és
Videóhívások esetében érhetők el.
1. Ha nincs érvényben lévő átirányítás
Az átirányításhoz megadhatja a
telefonszámot közvetlenül, vagy
megkeresheti azt a telefonkönyvből. Ha
megnyomja az [Átirányítás] gombot,
akkor a telefon elküldi a kérést a
szolgáltatóhoz, miután megadta a
számot. Amíg várakozik az eredményre
a hálózattól, üzenetkérés és animáció
jelenik meg.

Beállítások

Ellenőrizheti az elküldött, fogadott és az
összes adat mennyiségét. Nyomja meg
bal oldali [Beállítások] funkciógombot a
teljes inicializáláshoz , vagy a kiválasztott
mérettípus alapján történő inicializáláshoz.
Az inicializáláshoz szüksége lesz a
biztonsági kódra.

Hívásköltségek (#.4.5. menü)
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Beállítások
2. Ha már van érvényben lévő átirányítás
Megtekintheti a korábban beállított
átirányítások listáját. Amíg várakozik az
eredményre a hálózattól, üzenetkérés és
animáció jelenik meg.
3. Beállítás menü
Az Összes hanghívás menü aktiválása
után, a menük alsó részén található
Beállítások menüpont kiválasztásával
megjelenik a Deaktiválás, az Összes
deaktiválása, az Állapot megtekintése és
a Lista törlése menü.
Az Állapot megtekintése menüpont
a hálózati beállítást mutatja. Ha ezt a
menüt választja, üzenetkérés és animáció
jelenik meg. Ezután, ha a telefon fogadta
az adatokat a hálózatról, megjeleníti
beállításokat. Ha kiválasztja a Deaktiválás
menüt, akkor a felhasználói megerősítést
követően törlődnek a hálózaton rögzített
átirányítási telefonszámok. A Lista törlése
menüpont törli az összes átirányítást a
listáról.

Hívásvárakoztatás (#.4.7. menü)
Beállítások

Aktiválja a hívásvárakoztatás szolgáltatást.
Ha kiválasztja ezt az elemet, akkor
üzenetkérés és animáció jelenik meg. Ha
megérkezik a válasz a hálózatból, akkor
megjelenik a művelet eredménye.

Hangposta (#.4.8. menü)
Hozzáadhatja vagy módosíthatja a
hangposta-központot.

Videó hívás (Menü #.4.9. menü)
Beállíthatja a képernyőt egy videóhívás
kezdeményezésekor/fogadásakor.
vE
 gyéni kép használata: Megadhatja,
hogy használjon-e egyéni képet.
vE
 gyéni kép kiválasztása: Kiválaszthatja a
megjelenítendő képet.
vT
 ükör: Állítsa be, hogy aktiválja-e a tükör
effektust.

Általános beállítások (#.4.0. menü)
Hívás elutasítása
Beállíthatja, hogy elutasítja-e a bejövő
hívásokat.
1. A hívások elutasításának aktiválásához
válassza a "Be" lehetőséget az Elutasítás
menüben. Megjelenik az Elutasítási lista
menü.
2. Állítsa be a kívánt elutasítási lehetőséget
az Elutasítási lista menüben.
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Saját szám küldése

BT Fogadás módja

vH
 álózati beállítás: A szolgáltató által

v Bt. Eszköz: Fogadhatja a hívásokat a

meghatározott alapbeállítás használata.

vB
 e: Saját szám küldése kimenő híváskor.
vK
 i: Kimenő hívás saját szám küldése

nélkül.

Automatikus újratárcsázás
Sikertelen hívás esetén beállíthatja az
automatikus újrahívás funkciót.

Válasz módja
A hívásfogadás módját állíthatja be. A
választási lehetőségek: Nyomja meg a
Küldés gombot, Nyitás és Nyomjon meg
egy billentyűt.

Hívásidő emlékeztető
Megadja, hogy a telefon használata közben
1 percenként hallható legyen-e az 1 percet
jelző hang.

Új szám mentése
Beállíthatja, hogy a telefon a hívás
befejezése után felkínálja-e számnak a
mentését, amennyiben az nem szerepel a
telefonkönyvben.

Flipzárás beállítása
Beállíthatja, hogy a telefon bezárása
befejezze-e a hívást.

Üzenetbeállítások

#.5. menü

A részletes leírást a 40. oldalon találja.

Beállítások

F310_Voda Hungary_1.0_0603.indd67 67

Bluetooth fejhallgató használatával, ha
az csatlakoztatva van.
v Készülék: Ha a O gomb
megnyomásával fogadja a hívást, akkor
a készüléken beszélhet. Ha a Bluetooth
fejhallgató gombjának megnyomásával
fogadja a hívást, akkor a Bluetooth
fejhallgató használatával beszélhet.
Ez a fogadási mód elsődleges kiválasztása.
Beszélgetés közben pedig átkapcsolhat a
készülékről a fülhallgatóra, és vissza.
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Beállítások
Beállítások

#.6. menü

A részletes leírást az 54. oldalon találja. (8.8.
menü)

Kapcsolat

#.7. menü

Bluetooth (#.7.1. menü)
Bluetooth kapcsolat
Telefonja beépített Bluetooth vezeték
nélküli funkcióval rendelkezik, amely
lehetővé teszi, hogy vezeték nélkül
kapcsolódjon más Bluetooth eszközökhöz,
például kihangosítóhoz, PC-hez, PDA-hoz
vagy más telefonokhoz.
Például beszélgethet a vezeték nélküli
Bluetooth kihangosító használatával, vagy
böngészhet az Interneten a vezeték nélkül
kapcsolódó mobiltelefon segítségével.
Névjegyeket, naptári tételeket és képeket is
cserélhet.

Megjegyzés
v Ajánlott a telefont és a vele Bluetooth

Beállítások

kapcsolatban lévő készüléket
egymástól 10 méteren belül tartani.
A kapcsolat minősége jobb lehet,
amennyiben nincs szilárd tárgy a
telefon és a Bluetooth eszköz között.

1. Első lépések
•M
 enü → Beállítások → Kapcsolódási
mód → Bluetooth → Be-/kikapcsolás
A Bluetooth funkció használatához először
kapcsolja azt be.
2. Bluetooth beállítás meghatározása
•M
 enü → Beállítások → Kapcsolódási
mód → Bluetooth → Beállítások
- Saját eszköz láthatósága: Állítsa be a
[Saját eszköz láthatósága] menüpontban
a [Mindenkinek látható] lehetőséget, hogy
a többi készülék megtalálhassa az Ön
telefonját, amikor Bluetooth eszközt keres.
Ha a Rejtett lehetőséget választja, akkor a
többi készülék nem fogja tudni megtalálni
az Ön telefonját, mikor Bluetooth eszközt
keres.
- Saját eszköz neve: Megadhatja vagy
módosíthatja azt a nevet, amellyel a
telefonkészülék megjelenik a többi
Bluetooth eszközön. A telefon neve csak
akkor jelenik meg a többi eszközön, ha a
Saját készülék láthatósága menüpontban
a Mindenkinek látható lehetőséget
választja.
- Támogatott szolgáltatások:
Megtekintheti azoknak az eszközöknek,
például kihangosító készleteknek vagy
fejhallgatóknak a listáját, amelyek
kompatibilisek ezzel a Bluetooth
funkcióval rendelkező telefonnal.
- Saját cím: Megtekintheti a Bluetooth
eszköz címét.
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Megjegyzés
v Ha készüléke Bluetooth eszközhöz

csatlakozik, kockázatnak lehet kitéve.
Ezért azt ajánljuk, hogy a Bluetooth
láthatóságot állítsa a Rejtett opcióra
konfigurálás vagy készülékpárosítás
után. A párosított készülékeken kívüli,
egyéb Bluetooth eszközről érkező
bejövő fájlok esetén lehetősége
van eldönteni, hogy elfogadja vagy
elutasítja a kapcsolatot, miután
ellenőrizte a küldő adatait.
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Beállítások

3. Új eszköz keresése és párosítása
Új eszköz keresése
A következők szerint kereshet új eszközt.
•M
 enü → Beállítások → Kapcsolódási
mód → Bluetooth → Új eszköz keresése
Eszközök párosítása
1. Bluetooth eszköz kereséséhez
(párosításra) nyomja meg az Új eszköz
hozzáadása gombot.
2. A képernyőn az Eszközök keresése üzenet
jelenik meg. A készülék megtalálja a 10
méteres hatótávolságon belüli Bluetooth
eszközöket.
3. A képernyőn megjelenik a megtalált
Bluetooth eszközök listája. Ha nem
található Bluetooth eszköz, akkor a
készülék megkérdezi, hogy szeretne-e
újabb keresést.

4. Párosítási eljárás
Nyomja meg az O gombot. A kijelzőn
megjelenik egy ablak, amely kéri a jelszó
megadását.
A jelszó létrehozása után (1-től 16
számjegyig) a párosításhoz a másik
eszköz felhasználójának ugyanazt a
jelszót kell megadnia. A másik eszköz
felhasználójának a hitelesítéshez előre
ismernie kell a jelszót.
Eszközök törlése
1. A Párosított eszközök képernyőjéről
válassza ki a törölni kívánt eszközt.
2. Az eszközt a Törlés gomb
megnyomásával vagy az Opciók →
Törlés lehetőség kiválasztásával törölheti.
Az összes párosított eszköz törléséhez
válassza az Opciók → Összes törlése
lehetőséget.
Adatátvitel Bluetooth kapcsolaton
keresztül
1. Az adatok átviteléhez a telefonról egy
másik Bluetooth eszközre, először
válassza ki az alkalmazást, ahova az
adatokat menteni kívánja. A Saját
fájlokból más eszközre történő
adatküldéshez például válassza ki a
következőt: Menü → Saját fájlok →
Képek / Hangok / Videók/ Egyebek /
Külső memória → Átvinni kívánt adatok
kiválasztása → Küldés → Bluetooth
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Beállítások
2. Adatátvitel
1) Megjelenik a látható párosított eszköz.
Ha a kívánt eszköz nem szerepel a
listán, válassza a [Frissítés] opciót.
2) Válassza ki a képernyőn látható
eszközök közül azt, amelyre adatokat
szeretne átvinni, és nyomja meg az
O gombot.
3) Ha a másik fél a [Csatlakozási kérés]
opciót választja, megtörténik az
adatok átvitele.

Szinkronizálás (#.7.2. menü)
Megjegyzés
v Ez a szolgáltatás nem minden

országban érhető el. További
információért lépjen kapcsolatba a
szolgáltatójával.

Beállítások

Ha a szinkronizálást a hálózatkezelő
támogatja, akkor a szerviz funkció
szinkronizálja a telefonon lévő adatokat és
a kiszolgálón lévő adatokat, pl. a Partnerek,
a Naptár, Tennivaló és Jegyzet mappák
tartalmát egy vezeték nélküli hálózaton
keresztül.

USB kapcsolat módja (#.7.3. menü)
A különböző felhasználási céloknak
megfelelően aktiválhatja telefonján az USB
kapcsolat módját.
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v Válasszon a következők közül PC

Internet: Adattár, Adatszolgáltatás,
Zeneszinkronizálás.

Használja telefonját
modemként
A Vodafone most megkönnyítette
a laptopon vagy számítógépen a
webes böngészést és levelezést! Csak
csatlakoztassa az USB-kábelt, majd
telefonja segítségével indítson gyors
internetkapcsolatot.

Figyelem!
Először bizonyosodjon meg róla,
hogy megfelelő tarifával rendelkezik!
OMáskülönben nagy mennyiségű adat
letöltése, mint zene vagy videó, magas
költségeket eredményezhet.
v Egyszerűen csatlakoztassa telefonját a

számítógéphez USB-kábel segítségével.

v Válassza a PC Internet nevű

számítógépes internetszoftver
telepítésének lehetőségét és jelölje meg
az illesztőprogramjait a számítógépen,
majd kövesse a képernyőn megjelenő
utasításokat.
v Telefonjának beépített telefonon
keresztüli Vodafone Mobile Connect
szoftvere telepítésre kerül és
automatikusan elindul. Ha talált jó
Vodafone adatkapcsolatot, akkor
rákattinthat a Csatlakozás lehetőségre.
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v Most már rendesen használhatja a

webböngészőt és a levelező programot.
Ha elkészült, kattintson a Kapcsolat
bontása lehetőségre.
v Ha legközelebb kapcsolódni szeretne az
internethez, csatlakoztassa a kábelt, így a
szoftver automatikusan elindul, és máris
használatra készen várja az internet!

Megjegyzés
v Ha a szoftver nem indul el

automatikusan, ellenőrizze, hogy
a készüléken az USB kapcsolat
módja a PC Internet lehetőségre van
állítva. További részletekért lásd: 70.
oldal. További információkat a weben
a www.support.vodafone.com címen
olvashat. Számítógépén ehhez az
alkalmazáshoz a Microsoft® Windows
Vista® vagy a Microsoft XP® SP2
operációs rendszernek kell futnia.

v Kézi: Minden aktuálisan elérhető 2G

(GSM) és 3G (UMTS) hálózat megjelenik,
és Ön kiválaszthat egyet, amelyre
regisztrálja telefonját. Ha a hálózat
regisztrációja sikertelen, újra megjelenik
a hálózatok listája, és kiválaszthat egy
újat , amelyre regisztrálja telefonját.

Megjegyzés
v Ha a kézi keresés esetén készüléke

nem találja a hálózatot, a készenléti
képernyőn megjelenik egy előugró
üzenet az elérhető hálózatok
kiválasztására.

Hálózatos típusa
Megadhatja a keresendő hálózat típusát,
amikor a Hálózat kiválasztása menüben
kiválasztja a hálózatot.

Preferált listák

Hálózat (#.7.4. menü)
Hálózat választás
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Beállítások

Válasszon az Automatikus és Kézi
lehetőségek közül.
vA
 utomatikus: A hálózatot automatikusan
keresi, majd regisztrálja a telefont. A
lehető legjobb szolgáltatásminőség
elérése érdekében ezt az opciót ajánljuk.

Ha a hálózatkeresés automatikus,
megadhat egy előnyben részesített
hálózatot, amelyhez készülékét
csatlakoztatni szeretné.
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Beállítások
Internet profilok (#.7.5. menü)

Böngészőbeállítások (#.7.8. menü)

Ebben a menüben az Internet profilok
jelennek meg. Az Opció menü segítségével
új profilokat hozhat létre, törölhet vagy
szerkeszthet. Ugyanakkor nem törölheti
vagy szerkesztheti az egyes országokban
kapható típusoktól függő alapértelmezett
beállításokat.

Részletes információkért olvassa el a 2.7.
menüpontot.

Hozzáférési pontok (#.7.6. menü)
Ez a menü megjeleníti a hozzáférési pontok
listáját. Az Opció menü segítségével új
profilokat hozhat létre, törölhet vagy
szerkeszthet. Ugyanakkor nem törölheti
vagy szerkesztheti az egyes országokban
kapható típusoktól függő alapértelmezett
beállításokat.

GPRS kapcsolat (#.7.7. menü)

Beállítások

Az 'Amikor elérhető' menüpont
kiválasztásával telefonkészülékét
automatikusan regisztrálhatja a kívánt
GPRS hálózatnál, miután a készüléket
bekapcsolta. A "Szükség esetén"
menüpont kiválasztásával a WAP vagy
egyéb alkalmazás-szolgáltatóhoz való
csatlakozáskor GPRS csatlakozás jön létre,
és a WAP vagy alkalmazás-szolgáltatás
befejezésével a GPRS csatlakozás is
megszűnik.

Streaming-beállítások (Menu #.7.9)
If you want to set different network setting
to play streaming content, you can set
different network settings.

Java beállítások

#.8. menü

Profilok
Megtekintheti a profilok listáját, és
hozzáadhat egyet a Java beállításokhoz.

Tanúsítvány lista
Megtekintheti a Java-alkalmazáshoz
tartozó Tanúsítvány listát.
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Tartozékok
Mobiltelefonjához különböző tartozékok állnak rendelkezésre. A személyes kommunikációs
igényeinek megfelelően az alábbi opciók közül választhat.

Útitöltő

Sztereó fejhallgató

L

Ez a töltő lehetővé
teszi az akkumulátor
töltését otthonról
távol vagy az
irodában.

Megjegyzés
v Mindig eredeti LG tartozékokat

Standard
akkumulátor

elvesztésével járhat.

v A tartozékok az egyes régiókban

különbözőek lehetnek; további
kérdéseivel, kérjük, forduljon
regionális szervizképviselőnkhöz.

Tar tozékok
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használjon.

v Ha másképpen tesz, az a garancia
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Műszaki adatok
Általános
Terméknév: KF310
Rendszer: GSM900/DCS1800/PCS 1900/WCDMA
Nettó súly: 67,5g (akkumulátor nélkül)

Üzemi hőmérséklet
Max: +55°C (normál használat során) / +45°C (töltés közben)
Min: -10°C

Szállító adatai
Név:
Cím:

Termék adatai
Terméknév:
Modell név:
KF 310

Márka név:

Vonatkozó szabványok

Műszaki adatok

A fenti szabványoknak való megfelelést a BABT igazolta.

Nyilatkozat
Név
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