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MAGYAR

K P 2 3 5 FELHASZNÁLÓI
KÉZIKÖNYV
MielŒtt használatba venné mobiltelefonját,
kérjük, olvassa végig figyelmesen ezt az
útmutatót. Ãrizze meg, mert késŒbb is
szüksége lehet rá.
A kézikönyv tartalma a telefon szoftverétŒl és az adott
szolgáltatótól függŒen, részben eltérhet az Ön
telefonjától.

Feleslegessé vált készülékek hulladékként történŒ elhelyezése
1. Ha az áthúzott szemeteskuka ikon megtalálható a készüléken, az azt
jelenti, hogy a termékre érvényesek a 2002/96/EC elŒírások.
2. Minden elektromos és elektronikus készüléket a háztartási hulladéktól
elkülönítve kell gyıjteni, és a különleges hulladékok számára kijelölt
gyıjtŒtelepre kell eljuttatni.
3. A feleslegessé vált készülékek szakszerı elhelyezésével Ön is
hozzájárulhat környezetünk és saját egészségünk megóvásához.
4. Az említett készülékek hulladékként történŒ elhelyezésérŒl bŒvebben a
helyi önkormányzatnál, hulladékgyıjtŒ létesítménynél, illetve a vásárlás
helyén érdeklŒdhet.
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Útmutató a biztonságos és
hatékony használathoz
Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

Olvassa el ezeket az egyszerı
elŒírásokat. A szabályok
megszegése veszélyes és illegális
lehet. További részletes információt
ebben a kezelési útmutatóban talál.

A rádió frekvenciás
energia hatásai
A rádióhullámok hatására és a
Specifikus Elnyelési Arányra
(SAR) vonatkozó információk
A KP235-as mobiltelefon eleget tesz
a rádióhullámú energiasugárzással
szemben támasztott biztonsági
követelménynek. Ez a követelmény
olyan tudományos alapokon nyugvó
biztonsági határokat állít fel, amelyek
minden személy biztonságát életkortól és egészségi állapottól
függetlenül - garantálják.
]A

4

rádióhullámok élettani hatásaival
kapcsolatos irányelvek a
Specifikus Elnyelési Arány (SAR)
néven ismert mérési módszert
veszik alapul. A teszt során a
telefon minden használatos

frekvenciatartományban a
legmagasabb igazolt
teljesítményszinten sugároz
] Bár

a különbözŒ LG mobiltelefonok
elnyelési szintje eltérŒ lehet,
valamennyit úgy tervezték, hogy
megfeleljen a rádióhullámokra
vonatkozó irányelveknek.

]A

Nemzetközi Nem-ionizáló
Sugárzásvédelmi Bizottság
(ICNIRP) által ajánlott elnyelési
értékhatár 10 g szövetre átlagosan
2 W/kg.

]A

DASY4 mérései alapján ennek a
telefonmodellnek a legmagasabb
elnyelési értéke a fülnél 0,929
W/kg (10g) a testet ért terhelés
pedig 0,890 W/kg (10 g).

]A

nemzetközi irányelvekben
(IEEE) meghatározott SARhatárértékének 1 gramm feletti
emberi szövetre vonatkozó
átlagértéke 1,6 W/kg (pl. az
Egyesült Államok, Kanada,
Ausztrália és Tajvan területén).
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A termék kezelése és
karbantartása
Figyelmeztetés! Csak olyan
akkumulátorokat, töltŒket és
kiegészítŒket használjon,
amelyeket a gyártó az adott
telefonmodellhez jóváhagyott!
Más típusok használata
érvénytelenítheti a készülékre
vonatkozó garanciát, és
veszélyes lehet.
] Ne

szerelje szét készülékét!
A karbantartást kizárólag
szakképzett, hivatalos
szervizszemélyzetre bízza!
] Tartsa távol telefonját az olyan
elektromos készülékektŒl, mint pl.
a televízió, a rádió és a
számítógép.
] Ugyanígy a hŒt sugárzó
berendezésektŒl, pl. radiátoroktól,
gáztızhelyektŒl is.
] Soha ne rakja a készüléket
mikrohullámú sütõbe, mert az
akkumlátora felrobbanhat!
] Ne ejtse le.

2:26 PM
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] Ne

tegye ki mechanikus
rázkódásnak vagy ütésnek!
] A telefon külsŒ bevonatasérülhet,
ha papírba vagy nylonba
csomagoljuk.
] A készülék felületének
tisztításához használjon száraz
ruhát. (Ne használjon
oldószereket, pl. benzint, hígítót,
alkoholt!) Fennáll a tız
kialakulásának veszélye.
] Ne tegye ki a készüléket erŒs
füstnek vagy pornak!
] Ne tartsa közel telefonját
hitelkártyáihoz, vagy elektronikus
belépŒkártyáihoz; ez
befolyásolhatja a mágneses
csíkokon lévŒ információt.
] Ne üsse a képernyŒt éles
tárgyhoz, mert ez megrongálhatja
a telefont.
] Ne tegye ki a készüléket folyadék
vagy nedvesség hatásának.
] Ügyeljen az olyan tartozékok
használatára, mint egy fülhallgató.
] Ne érintse meg szükségtelenül az
antennát.

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

efonok
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Útmutató a biztonságos és
hatékony használathoz
Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz
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Hatékony
telefonhasználat
Az optimális teljesítményhez
minimális fogyasztás mellett a
következŒket kell tennie:
]A

telefon használata közben ne
fogja az antennát. Ha fogva
tartja, ez befolyásolhatja az
összeköttetés minŒségét.
Ráadásul többletfogyasztást
okozhat, és csökkentheti a
beszélgetési és a készenléti idŒt.

Elektronikus eszközök
Minden mobiltelefon
interferenciába kerülhet más
készülékekkel, ami befolyásolja
a teljesítményt.
] Engedély

nélkül ne használja
mobiltelefonját orvosi
berendezések közelében, és ne
tegye pacemakere fölé, pl.
mellényzsebbe!

] Bizonyos

hallókészülékekben a
mobiltelefonok zavart
okozhatnak.

]A

televíziókészülékekben,
rádiókban, számítógépekben stb.
szintén felléphet kise
interferencia.

Közlekedésbiztonság
EllenŒrizze az adott térségben
a vezetés közbeni
mobiltelefonhasználatra vonatkozó
törvényeket, szabályokat!
] Vezetés

közben ne használjon
kézben tartott mobiltelefont!

] Fordítsa

teljes figyelmét a
vezetésre!

] Ha

lehetséges, használjon a
kezeket szabadon hagyó
felszerelést!

] Ha

a vezetési feltételek ezt
megkívánják, álljon félre
autójával, mielŒtt hívást
kezdeményezne, vagy fogadna!
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]A

rádiófrekvenciák zavarhatják a
gépjármı bizonyos elektromos
rendszereit, például az autós
sztereó- és biztonsági
berendezéseket.

] Ha

jármıvében légzsák található,
vigyázzon, hogy a telepített vagy
hordozható vezeték nélküli
berendezések ne akadályozzák
annak mıködését. A légzsákok
elégtelen mıködése súlyos
sérülést okozhat.

] Ha

zenet hallgat a keszülékrõl
legyen tekintettel és
körültekintéssel a környezetére
kifejezetten, ha úttesten kel át!

Ha zenet hallgat a keszülékrõl
legyen tekintettel és
körültekintéssel a környezetére
kifejezetten, ha úttesten kel át!

2:26 PM
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Halláskárosodás
megelõzése
Halláskárosodás léphet fel, ha
hosszabb ideig nagy hangerejû
hagot hallgat, ezért nem javasoljuk,
hogy a készüléket a füléhez közel
kapcsolja ki és be, illetve a
készülék hangerejet maximumra
állítsa!

Robbantási terület
Ne használja a telefont aktív
robbantási területen. Tájékozódjon
a korlátozásokról, és kövesse az
útmutatásokat!

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

en stb.
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Útmutató a biztonságos és
hatékony használathoz
Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz
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Robbanásveszélyes
terület
] Ne

használja mobiltelefonját
benzinkutaknál, sem üzemanyag
vagy vegyi anyagok közelében!

] Ne

szállítson, és ne tároljon
éghetŒ gázokat, folyadékokat,
vagy robbanóanyagokat
jármıvének abban a részében,
ahol mobiltelefonját és annak
tartozékait tárolja.

Légi utazás
A vezeték nélküli elektronikus
berendezések interferenciát
okozhatnak a repülŒgépben.
] MielŒtt

beszállna a repülŒgépbe,
kapcsolja ki mobiltelefonját!

]A

személyzet engedélye nélkül a
földön se használja telefonját.

Gyermekek
Tartsa a telefont biztonságos, kis
gyermekek számára nem elérhetŒ
helyen. Apró alkatrészeket
tartalmaz, melyek leválhatnak, és
fulladást okozhatnak.

Vészhívások
A vészhívások nem minden
hálózatban állnak rendelkezésre.
Soha ne támaszkodjon csak
mobiltelefonjára vészhívás esetén.
Egyeztessen a helyi hálózati
szolgáltatóval.
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Az akkumulátor használata
és karbantartása
] Feltöltés

elŒtt nem szükséges
teljesen lemeríteni az
akkumulátort. Más
akkumulátorrendszerektŒl
eltérŒen itt nincs memóriahatás,
ami veszélyeztetné az
akkumulátor teljesítményét.

] Csak

LG akkumulátorokat és
töltŒket használjon! Az LG
töltŒket úgy tervezték, hogy
maximalizálják az akkumulátor
élettartamát.

] Az

akkumulátort ne szedje szét,
és ne okozzon benne
rövidzárlatot.

] Tartsa

tisztán az akkumulátor
fém érintkezŒit.

2:26 PM
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] Ha

akkumulátora már nem nyújtja
a kívánt teljesítményt, cseréltesse
ki! Az akkumulátor a csere elŒtt
több száz alkalommal
újratölthetŒ.

]A

maximális használhatóság
érdekében hosszabb használaton
kívüli idŒszak után töltse fel újra
az akkumulátort.

]A

töltŒt ne tegye ki közvetlen
napsugárzásnak, és ne használja
magas páratartalmú helyen (pl.
fürdŒszobában)!

] Ne

hagyja az akkumulátort forró
vagy hideg helyen, mert ez
ronthatja a készülék
teljesítményét!

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

kis
rhetŒ
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Az KP235 jellemzŒi
Az KP235 jellemzŒi

A telefon részegységei
Nyitott nézet

Hátul

Hangszóró

Navigációs gomb
]

KijelzŒ
03:55
Menü

Bal funkciógomb
Naptár gomb
Oldalsó billentyık
Küldés gomb

Csillag gomb

07/01 Vas
t-zones

Készenléti üzemmódban:

(
): Üzenetküldés
(
): Névjegyek listája
(
): Profilok listája
(
): Kedvencek
] Menüben: Navigációs
menük.
t-zones gomb
OK (megerŒsítés) gomb
Kamera gomb
Befejezés/
bekapcsoló gomb
Törlés/Visszavonás
gomb
Mikrofon

10

Akkum
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Furat a
hordszíjhoz

dban:

Akkumulátor
csatlakozó

s
stája
a

SIM kártya
foglalat

ós

omb

Az KP235 jellemzŒi

Hátulnézet

Akkumulátor

Headset
csatlakozó /
Kábelcsatlakozó /
AkkumulátortöltŒ
csatlakozó
Kihangosító
csatlakozó

11

1_KP235_Hun(TMO)_080227

2008.2.27

2:26 PM

Page 12

Az KP235 jellemzŒi

Az alábbiakban a telefon egyes
komponenseinek leírását
olvashatja.

A billentyızet
Billentyı Leírás
Bal/Jobb funkciógomb
Mindkét gomb a fölötte
szöveges formában
megjelenŒ funkciót hajtja
végre.
Navigációs gomb
A menükben görgetheti az
elemeket, és mozgathatja a
kurzort. Gyors elérést biztosít
az alábbi funkciókhoz:
• FelsŒ navigációs gomb
(
): Üzenetküldés
• Alsó navigációs gomb
(
): Névjegyek listája
• Bal navigációs gomb
( ): Profilok listája
• Jobb navigációs gomb
( ): Kedvencek

12

Billent
Billentyı Leírás
Hívás gomb
Felhív egy telefonszámot, és
bejövŒ hívást fogad. Gyorsan
hozzáférhet a bejövŒ,
kimenŒ és nem fogadott
hívásokhoz a gomb
megnyomásával készenléti
üzemmódban.
Számgombok
Készenléti üzemmódban a
telefonszám beírása,
szerkesztési üzemmódban
számok és különleges
karaktereket bevitele.
Hosszabb megnyomásával:
• Hangpostafiók hívása
.
• Nemzetközi elŒhívószám
beírása
.
• Gyorshívógombok
-tŒl
-ig.
• Tárcsázáskor szünet
bevitele, tétlen módban új
sor beszúrása
.
Befejezés/
bekapcsoló gomb
Befejez, vagy visszautasít egy
hívást. Tartsa nyomva ezt a
gombot a telefon be/kikapcsolásához.
~

Az KP235 jellemzŒi

A kezelŒszervek
leírása

Olda

Billent

ott

enléti

ban a

dban
s

sával:
a
.
szám

t
ban új
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Billentyı Leírás
Törlés gomb
Minden megnyomásra töröl
egy karaktert. Tartsa nyomva
a megadott összes karakter
törléséhez. Ezt a gombot
használja az elŒzŒ
képernyŒre történŒ
visszalépéshez.

Billentyı Leírás
Fel/le gomb
(a készülék oldalán)
Ha kinyitja a flipet, ezzel
a gombbal a
billentyıhang hangerejét
(készenléti állapotban),
illetve a beszélgetés
hangerejét (hívás
közben) szabályozhatja.

Page 13

KijelzŒ információk
Az alábbi táblázatban számos olyan
jelzés vagy ikon leírását olvashatja,
melyekkel a telefon kijelzŒjén
találkozhat.

Ikonok a képernyŒn
Ikon/jelzŒ

Oldalsó billentyık

2:26 PM
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Az KP235 jellemzŒi

mot, és
Gyorsan

1_KP235_Hun(TMO)_080227

Minden hangjelzés
kikapcsolva.
Általános profil aktiválva.
Utcai profil aktiválva.
Néma profil.
Fülhallgató profil.
Átirányított hívás.
Jelzi, hogy a telefon
hozzáfér a WAP-hoz.
A GPRS használatát
jelzi.

asít egy
ezt a
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Az KP235 jellemzŒi
Ikon/jelzŒ

Leírás

Az KP235 jellemzŒi

A hálózati jel erŒsségét
jelzi.*
Aktív hívás.
A GPRS-szolgáltatás
elérhetŒ.
Barangolás szolgáltatás
használata.
Az 1/2 vonalon kimenŒ
hívás zajlik – ha
elŒfizetett a kétvonalas
szolgáltatásra.

A SIM
akku

A fedé
hogy a

1. Az

Nyomja
találha
fedelet
telefon

Aktív ébresztŒfunkció.
Akkumulátor szint.
Fogadott üzenet.
Hangposta üzenet.
Repülési mód
bekapcsolva.
Bluetooth aktív.
Van egy ütemezése.

Megje
]

14

Ha a
távolí
készü
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MielŒtt hozzákezdene

A fedél eltávolítása elŒtt ellenŒrizze,
hogy a készülék ki van-e kapcsolva.

1. Az akkumulátor eltávolítása.
Nyomja le az akkumulátorfedélen
található füleket, és csúsztassa le a
fedelet. Emelje ki az akkumulátort a
telefonból.

2. Helyezze be a SIM kártyát.
Helyezze a kártyát a tartóba.
Csúsztassa a kártyát a tartóba.
Ügyeljen rá, hogy a SIM kártya
megfelelŒen legyen behelyezve, és
az arany érintkezŒ a kártyán lefelé
nézzen. A SIM kártya
eltávolításához, nyomja le, majd
húzza ki ellentétes irányban.

A SIM kártya
behelyezése

MielŒtt hozzákezdene

A SIM kártya és az
akkumulátor behelyezése

A SIM kártya
eltávolítása

Figyelem
]

Megjegyzés
]

Ha a telefon bekapcsolt állapotában
távolítja el az akkumulátort, a
készülék meghibásodhat.

A SIM kártya fémérintkezŒje
könnyedén megsérülhet, ha
megkarcolja. Különösen ügyeljen a
SIM kártyára, amikor behelyezi.
Kövesse a SIM kártyához mellékelt
kezelési útmutató instrukcióit.
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MielŒtt hozzákezdene
3. Helyezze be az akkumulátort.
MielŒtt hozzákezdene

Az akkumulátor töltése
A töltŒ telefonhoz történŒ
csatlakoztatásához elŒször be kell
helyeznie az akkumulátort.

16

1. A töltŒ telefonhoz történŒ
csatlakoztatásához elŒször be
kell helyeznie az akkumulátort.
Miközben a nyíl (az ábrán látható
módon) Ön felé néz, csúsztassa
a töltŒ dugóját a telefon alján
lévŒ csatlakozóba, amíg a
helyére nem kattan.
2. A töltŒ másik kábelét
csatlakoztassa a fali hálózati
aljzathoz. Csak a mellékelt töltŒt
használja.
3. Az akkumulátor-ikon változása a
töltés befejezésekor megáll.
Figyelem
]

Ne erŒltesse a csatlakozót, mert kárt
okozhat a telefonban és/vagy a
hálózati adapterben.

]

Ha nem a honos országban
használja a töltŒt, szüksége lehet
csatlakozódugó adapterre.

]

Ne távolítsa el az akkumulátort vagy
a SIM kártyát töltés közben.

Vigyáz
]

Vihar
hálóz
csatla
kialak
áram

]

Ügye
semm
akkum
stb.).
veszé
causi

A töl
meg

Nyomja
találha
megsz

ati
töltŒt
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Megjegyzés

]

]

A telefon elsŒ használatba vétele
elŒttügyeljen rá, hogy az akkumulátor
teljesen fel legyen töltve.

]

Ha az akkumulátor nincs megfelelŒen
feltöltve, akkor kapcsolja ki a telefont
a bekapcsoló gombbal. Távolítsa el
az akkumulátort, majd helyezze
vissza, és töltse fel a telefont.

]

Vihar esetén szüntesse meg a
hálózati csatlakozóvezeték és a töltŒ
csatlakozását, hogy elkerülje a tız
kialakulását és az elektromos
áramütés.
Ügyeljen rá, hogy ne sérthesse meg
semmilyen hegyes, éles tárgy az
akkumulátort (pl. állatfog, köröm
stb.). Fennáll a tız kialakulásának
veszélye. There is a risk of this
causing a fire.

A töltŒ csatlakozásának
megszıntetése

ert kárt
a

Nyomja meg a csatlakozó oldalán
található gombokat a csatlakozás
megszıntetéséhez.

t vagy

Page 17

Vigyázat

ása a
.

het
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A telefon be- és
kikapcsolása

MielŒtt hozzákezdene

be
tort.
átható
tassa
án
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A telefon bekapcsolása
1. Helyezzen akkumulátort a
készülékbe, és csatlakoztassa a
telefont külsŒ áramforráshoz,
például töltŒhöz vagy
szivargyújtó-töltŒhöz. Vagy
helyezzen egy feltöltött
akkumulátort a készülékbe.
2. Tartsa nyomva a
gombot
néhány másodpercig, amíg az
LCD képernyŒ be nem kapcsol.
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MielŒtt hozzákezdene
MielŒtt hozzákezdene

3. A PIN kód kérése állapotától
függŒen elképzelhetŒ, hogy meg
kell adnia a PIN kódot.

A készülék kikapcsolása
1. Tartsa nyomva a
gombot
mindaddig, amíg a készülék ki
nem kapcsol.

Hozzáférési kódok
Ebben a fejezetben a telefon
illetéktelen használatát
megakadályozó hozzáférési
kódokat ismerheti meg.
A hozzáférési kódok (kivéve a PUK
és PUK2 kódokat) a Kódváltás
(Menü #.5.5) menün keresztül
tetszŒlegesen megváltoztathatók.

PIN kód (4-8 számjegy)
A PIN (személyes azonosító szám)
kód a SIM kártyát védi az
illetéktelen használattól. A PIN
kódot általában a SIM kártyával
együtt kapja meg. Ha a PIN kód
kérése menüpont Bekapcsol

18

beállítását választja, a telefon
minden bekapcsoláskor kéri a PIN
kódot. Ezzel szemben ha a
Kikapcsol beállítást választja, a
telefon a PIN kód kérése nélkül
azonnal kapcsolódik a hálózathoz.

PIN2 kód (4-8 számjegy)
A néhány SIM-kártyánál használt
PIN2-kód olyan funkciók eléréséhez
szükséges, mint például a hívásdíjértesítŒ vagy a rögzített tárcsázási
szám. ezek a funkciók csak akkor
érhetŒk el, ha azokat a hálózat
üzemeltetŒje támogatja. További
információkért forduljon a hálózat
üzemeltetŒjéhez.

PUK kód (4-8 számjegy)
A PUK (személyes zárfeloldó kulcs)
kód a blokkolt PIN kód feloldásához
szükséges. A PUK kódot a SIM
kártyával együtt kapja meg. Ha nem
kapta meg vagy elveszítette a PUK
kódot, vegye fel a kapcsolatot
hálózati szolgáltatójával.

PUK2

A PUK
kártyáh
PIN2 k
Ha nem
elveszí
fel a ka
szolgá

Bizton

A bizto
illetékte
meg. A
telefon
alapért
„0000”
összes
törlésé
visszaá
szüksé
szüksé
engedé
zárolás
megak
illetékte

,a
kül
thoz.

)

nált
éséhez
ásdíjázási
kkor
at
bbi
ózat

)

kulcs)
ásához
M
a nem
a PUK
t
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PUK2 kód (4-8 számjegy)
A PUK2 kódot néhány SIM
kártyához mellékelik, és a blokkolt
PIN2 kód feloldásához szükséges.
Ha nem kapta meg vagy
elveszítette a PUK2 kódot, vegye
fel a kapcsolatot hálózati
szolgáltatójával.

Biztonsági kód (4-8 számjegy)
A biztonsági kód a telefon
illetéktelen használatát akadályozza
meg. A biztonsági kódot a
telefonhoz mellékelve kapja. A gyári
alapértelmezett biztonsági kód a
„0000”, és a kód általában az
összes telefonkönyv bejegyzés
törléséhez és gyári beállítások
visszaállításához (Gyári beállítás)
szükséges. A biztonsági kódra van
szükség ahhoz is, hogy
engedélyezze vagy tiltsa a telefon
zárolás funkciót, hogy
megakadályozza a készülék
illetéktelen használatát.

2:26 PM
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A biztonsági kód alapértelmezett
beállítása a Biztonság menüben
módosítható.

Híváskorlátozás jelszó
A híváskorlátozás jelszóra akkor
van szüksége, amikor a
Híváskorlátozás funkciót használja.
A jelszó a hálózati szolgáltatótól
igényelhetŒ, amikor elŒfizet erre a
funkcióra.

MielŒtt hozzákezdene

a PIN

1_KP235_Hun(TMO)_080227
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Általános funkciók
Általános funkciók

Hívások indítása és
fogadása
Hívás indítása
1. EllenŒrizze, hogy a telefon be
van-e kapcsolva.
2. Adja meg a telefonszámot a
körzetszámmal együtt.
] Egy szám törléséhez nyomja
meg a
gombot. Tartsa
nyomva a
gombot a teljes
szám törléséhez.
3. A szám hívásához nyomja meg
a
gombot.
4. A hívás befejezéséhez nyomj a
meg a
gombot, vagy a jobb
oldali funkciógombot.

gombot a

Nemzetközi hívások
1. A nemzetközi elŒhívó szám
beírásához tartsa lenyomva a
gombot. A nemzetközi
elŒhívószámot a „+” jellel is
helyettesítheti.
2. Adja meg az országhívó számot,
a körzetszámot és a
telefonszámot.
3. Nyomja meg a

gombot.

Hívás befejezése
Amikor befejezte a hívást, nyomja
meg a
gombot.

Hívás indítása a híváslistából

Hívás indítása a telefonkönyvbŒl

1. Készenléti üzemmódban
lenyomásával megjelenítheti a
legutolsó bejövŒ, kimenŒ és nem
fogadott hívásokat.

A gyakran használt
telefonszámokat eltárolhatja a
telefon memóriájában vagy a SIM
kártyán. Felhívhat egy számot úgy
is, hogy kikeresi a hozzátartozó
nevet a telefonkönyvbŒl, majd
megnyomja a
gombot.

2. Válassza ki a kívánt számot a
fel/le navigációs gombbal.
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3. Nyomja meg a
szám hívásához.

Hang

Ha hívá
állítani
akkor h
( ) a te
növelh
pedig c

Megje
]

Várak
a gom
gomb

Hívás

Amikor
csörög
jelenik
hívófél
telefon
tárolt n

1. A hív
telef
nyitá

ta

ámot,

t.

omja

nyvbŒl

a
SIM
t úgy
zó
d

2008.2.27

HangerŒ beállítása
Ha hívás közben be szeretné
állítani a hangszóró hangerejét,
akkor használja az oldalsó gombot
( ) a telefonon. A fel gombbal
növelheti a hangerŒt, a le gombbal
pedig csökkentheti.
Megjegyzés
]

Várakozás üzemmódban beállíthatja
a gombok hangerejét az oldalsó
gombokkal.

Hívás fogadása
Amikor hívás érkezik, a telefon
csörög, és egy villogó telefon ikon
jelenik meg a képernyŒn. Ha a
hívófél azonosítható, akkor a hívó
telefonszáma (vagy Névjegyek
tárolt neve/fényképe) jelenik meg.
1. A hívás fogadásához nyissa ki a
telefont. (Ha bekapcsolta a Flip
nyitás opciót. (Menü #.4.2).)

2:26 PM
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Megjegyzés
]

Ha bekapcsolta a Bármely gomb
(Press any key) opciót, akkor
bármely gombbal fogadhatja a hívást,
kivéve a
gombot és a jobb
funkciógombot.

]A

bejövŒ hívás elutasításához
tartsa nyomva az oldalsó
gombok egyikét (a készülék bal
oldalán), a telefon kinyitása
nélkül.

Általános funkciók

m
aa
zi

1_KP235_Hun(TMO)_080227

] Hívást

akkor is fogadhat, ha a
telefonkönyvet vagy más
menüfunkciót használ.

2. A hívás befejezéséhez zárja be a
telefont, vagy nyomja meg
a
gombot.

JelerŒsség
A jelerŒsséget a kijelzŒn lévŒ
jelzŒsávval (
) ellenŒrizheti.
A jel erŒssége –különösen épületen
belül –változó lehet. Ilyen esetben
ablak mellett jobb vételre számíthat.
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Általános funkciók
Általános funkciók

Szöveg bevitele
Alfanumerikus karaktereket adhat
meg a telefon billentyızetét
használva. Például neveket tárolhat
a telefonkönyvben, üzenetet írhat,
személyes üdvözletet szerkeszthet,
melyek mindegyike szövegbevitelen
alapul.
A következŒ szövegbeviteli
üzemmódok használhatók a
telefonnal.

T9 üzemmód
Ez az üzemmód lehetŒvé teszi
a szavak megadását egyetlen
gombnyomással betınként.
Minden gomb több betıt
tartalmaz a billentyızeten.
A T9 üzemmód automatikusan
összehasonlítja a
gombnyomásokat a beépített
szótárral, hogy meghatározza
a megfelelŒ szót, így kevesebb
gombnyomásra van szükség,
mint az ABC üzemmód esetén.
Ezt gyakran prediktív szöveges
üzemmódként nevezik.

22

ABC üzemmód
Ez az üzemmód lehetŒvé teszi
szavak betıinek megadását,
egyszer, kétszer, háromszor
vagy négyszer nyomva meg a
gombot, amíg megjelenik a
megfelelŒ betı.

123 üzemmód
(szám üzemmód)
Adjon meg számokat egyetlen
gombnyomással számonként.
Az 123 üzemmód
kiválasztásához szöveges
mezŒ esetén tartsa nyomva a
gombot, amíg az 123
üzemmód megjelenik.

A szövegbeviteli üzemmód
megadása
1. Ha olyan mezŒ aktív, mely
karakterek megadását teszi
lehetŒvé, akkor a szövegbevitel
jelzŒ a képernyŒ jobb felsŒ
sarkában látható.

2. Ha ü
akko
gom
meg

A T9 s

A T9 p
üzemm
minimá
megad
gombo
szótár
karakte
úgy íté
meg ak
szavak
karakte
hogy a
jelenje
] Ha

a
akko
üzem

en
nt.

aa

mód

i
evitel
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2. Ha üzemmódot szeretne váltani,
akkor nyomja meg a
.
gombot. Az üzemmód
megváltozik.

] Ha

a kívánt szó nincs a listában,
akkor adja hozzá az ABC
üzemmóddal.

Page 23

] Kiválaszthatja

a T9 üzemmód
nyelvét. Nyomja meg a bal
funkciógombot (Opciók), majd
válassza ki a T9 nyelvek
menüpontot. Válassza ki a kívánt
nyelvet. Ki is kapcsolhatja a T9
üzemmódot a T9 ki opció
kiválasztásával. Alapértelmezés
szerint a T9 üzemmód be van
kapcsolva.

A T9 szótár használata
A T9 prediktív szövegbevitel
üzemmód lehetŒvé teszi a szavak
minimális gombnyomással történŒ
megadását. Ahogy megnyomja a
gombokat, a telefon a beépített
szótár segítségével olyan
karaktereket jelenít meg, melyekrŒl
úgy ítéli meg, hogya felhasználó
meg akarta adni. A szótárba új
szavakat is felvehet. Ahogy új
karaktereket ad meg, a szó változik,
hogy a leginkább valószínı jelölt
jelenjen meg a szótárból.

2:26 PM

Általános funkciók

eszi
t,
r
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1. Adja meg a teljes szót, mielŒtt
szerkesztene, vagy törölne egy
gombnyomást.
2. Minden szót egy szóközzel
fejezzen be, megnyomva a
gombot. Betık törléséhez nyomja
meg a
. gombot. Tartsa
nyomva a
gombot a teljes
szó törléséhez.
Megjegyzés
]

A megadott szöveg mentése nélkül
történŒ kilépéshez nyomja meg
a
gombot. A telefon visszatér a
várakozó képernyŒre.
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Általános funkciók
Az ABC üzemmód használata
Általános funkciók

Használja a
gombokat a
szöveg megadásához.
1. Nyomja meg a megfelelŒ betıt
tartalmazó gombot.
] Egyszer az elsŒ betıhöz.
] Kétszer a második betıhöz.
] És így tovább…
2. Szóköz beszúrásához nyomja
meg egyszer a
gombot.
Betık törléséhez nyomja meg a
gombot. Tartsa nyomva a
gombot a betık folyamatos
törléséhez.
Gomb

Karakterek megjelenésük sorrendjében

Nagybetı
.,?!'"1-()@/:_
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Kisbetı
.,?!'"1-()@/:_

ABC2ÁÀ

abc2áà

DEF3É

def3é

GHI4Í

ghi4í

JKL5

jkl5

MNO6ÓÖÃ

mno6óöŒ

PQRS7

pqrs7

TUV8ÚÜÙ

tuv8úüı

WXYZ9

wxyz9

szóköz, 0

szóköz, 0

Az 123 (szám) üzemmód
használata
Az 123 üzemmód lehetŒvé teszi
számok megadását egy szöveges
üzenetben (például telefonszám).
Nyomja meg a megfelelŒ
számjegyhez tartozó gombot,
mielŒtt visszakapcsol szövegbevitel
üzemmódra.

Telefon
melyek
testre s
menük
találha
funkció
,
segítsé
módos
beállítá

A funkc
állapot
képern
találha
szerep

bevitel
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Funkciók és opciók kiválasztása
Telefonja számos funkciót kínál,
melyek lehetŒvé teszik a készülék
testre szabását. Ezek a funkciók a
menükben és almenükben
találhatók, valamint a két
funkciógombbal érhetŒk el
,
. A menük és almenük
segítségével megjelenítheti és
módosíthatja a készülék funkcióinak
beállításait.
A funkciógombok szerepe az adott
állapottól függŒen változik, és a
képernyŒ alján, a gombok felett
található sor jelzi aktuális
szerepüket.

03:55
Menü

Nyomja
meg a bal
funkciógombot
a menü
eléréséhez.

07/01 Vas
t-zones

Funkciók és opciók kiválasztása

szi
eges
ám).
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Nyomja
meg a jobb
funkciógombot
a jelölt funkció
eléréséhez.
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A készülék menüje
A készülék menüje
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1. Szórakozás
1.1 Játékok
1.2 Alkalmazások
1.3 Hálózati profil

2. Üzenetek
2.1 Új üzenet
2.2 BejövŒ
2.3 Piszkozatok
2.4 KimenŒ
2.5 Elküldött
2.6 Hangposta
meghallgatása
2.7 Infó üzenet
2.8 Sablonok
2.9 Beállítások

3. SzervezŒ
3.1 Naptár
3.2 Jegyzet
3.3 Tennivaló

4. Multimédia
4.1 Kamera
4.2 HangrögzítŒ

5. t-zones
5.1 KezdŒlap
5.2 KönyvjelzŒk
5.3 Cím megadása
5.4 ElŒzmények
5.5 Mentett oldalak
5.6 Beállítások
5.7 Információ

6. Telefonkönyv
6.1 Keres
6.2 Új bejegyzés
6.3 Gyorshívás
6.4 Hívócsoport
6.5 Mindet másol
6.6 Mindet töröl
6.7 Beállítások
6.8 Információ

8. Hí

8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7

9. Sa
7. Hangprofil
7.1 Általános
7.2 Néma
7.3 Csak rezgŒ
7.4 Utcai
7.5 Fülhallgató

9.1
9.2
9.3
9.4

zés
ás
ort
ásol
röl
ok
ó

gŒ

tó

8. Hívásinfó
8.1 Összes hívás
8.2 Nem fogadott
8.3 Tárcsázott
8.4 Fogadott
8.5 IdŒtartam
8.6 Összes költség
8.7 Adatinformáció

9. Saját dolgok
9.1 Letöltések
9.2 Képek
9.3 Hangok
9.4 Egyebek

2008.2.27

. Eszközök
.1 ÉbresztŒóra
.2 Számológép
.3 Stopper
.4 Átváltás
.5 Világóra
.6 SIM
szolgáltatások

0. KijelzŒ
0.1 Háttérkép
0.2 Világítás ideje
0.3 FényerŒ
0.4 Gyorsmenü
kijelzése
0.5 Téma
0.6 Menüstílus
0.7 Háttérszöveg
0.8 Hálózat neve
0.9 Színes
tárcsázási
betıtípus

2:27 PM
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#. Beállítások
#.1 IdŒ és dátum
#.2 Nyelvek
#.3 Kapcsolódási
mód
#.4 Hívásbeállítások
#.5 Biztonság
#.6 Repülési mód
#.7 Energiatakarékosság
#.8 Visszaállítás
#.9 Memória
állapota

A készülék menüje

yv
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Szórakozás
Szórakozás

Játékok

Menü 1.1

Ebben a menüben a telefonra
telepített Java-alkalmazásokat
kezelheti.

Alkalmazások

Menü 1.2

1. Az Opciók menüben válasszon
egy új profilt.
2. Nyomja meg a bal oldali [Ment]
funkciógombot a módosított
beállítások mentéséhez.

Letöltött alkalmazásokkal játszhat,
illetve törölheti Œket, vagy
beállíthatja a kapcsolódási
lehetŒséget.

Az Opciók menü Megtekintés,
Szerkesztés vagy Törlés
parancsának kiválasztásával lehet a
profilt megtekinteni, szerkeszteni
vagy törölni.

Hálózati profil

Az Opciók > Mindent visszaállít
menü segítségével minden
alaphelyzetbe állítható.

Menü 1.3

Profil aktiválása
1. Vigye a kurzort az aktiválni kívánt
profilra.
2. Nyomja meg a
gombot,
vagy válassza az Opciók menü
Aktiválás pontját.

28

Új profil hozzáadása

A Jav
által
Ahog
szab
Explo
úgy t
is eg
hasz
függŒ
Java
Java
után
és al
látha
futtat
A tele
prog
formá

Ment]
t

,

ehet a
eni

lít

A JavaTM a Sun Microsystems
által kifejlesztett technológia.
Ahogy a Java appleteket
szabványos MS Internet
Explorer böngészŒvel tölti le,
úgy töltheti le a Java MIDleteket
is egy WAP-os telefon
használatával. A szolgáltatótól
függŒen a telefonon minden
Java-alapú program, például
Java-játék futtatható. Letöltés
után a Java-program a Játékok
és alkalmazások menüben
látható, ahol kiválaszthatja,
futtathatja vagy törölheti azt.
A telefonra mentett Javaprogramfájlok .JAD vagy .JAR
formátumúak.

2008.2.27
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Szórakozás

szon
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Üzenetek
Üzenetek

Ebben a menüpontban az SMS
(rövid szöveges üzenet), az MMS
(multimédiás üzenet), a hangposta
és a hálózati szerviz üzenet
szolgáltatásokra vonatkozó
jellemzŒket állíthatja be. A
barangolás közbeni SMS és MMS
üzenetek küldése, valamint MMS
üzenetek fogadása költségeket
eredményez. Részletekért forduljon
szolgáltatójához.

Új üzenet

Menü 2.1

Írhat és szerkeszthet olyan
üzenetet, amely szöveg, kép és
hang kombinációját tartalmazza.
(akár 10 oldalig)
1. Írja be üzenetét az üzenet
mezŒbe.
2. Nyomja meg a bal oldali
funkciógombot
[Options/Opciók].A következŒ
lehetŒségek állnak
rendelkezésre.
] Címzett:

30

Elküldi a létrehozott
üzenetet.Partnerlistájáról

címzetteket adhat hozzá az
[Options/Opciók] segítségével,
vagy egyenesen beírhatja a
telefonszámot. Legfeljebb 10
számot adhat meg.
] Beszúrás:

Képeket, hangokat,
szimbólumokat,
szövegsablonokat vagy
hangulatjeleket szúrhat be.

] Mentés

helye: Az üzenetet
piszkozatként vagy multimédia
sablonként mentheti.

] Tárgy

szerkesztése: Válassza
ezt a tárgy szerkesztéséhez.
(Tárgy beszúrásakor jelenik
meg)

] ElŒnézet:

Küldés elŒtt
megtekintheti a létrehozott
multimédia üzenetet. (Hang,
kép vagy dia hozzáadásakor
jelenik meg)

] Mellékletek

megtekintése:
Megmutatja a csatolt fájlokat.
(Csatolt fájlok esetén jelenik
meg.)Megadható az egyes
oldalak megjelenítésének

idŒ
es

] Di

Me
me
(C
me

] El

elt
es

] T9

ho
va

] Írá

ny
(T
üz
22

] Új

a
en
se
sz
ny
fun

gokat,

e.

tet
média

lassza
hez.
nik

tt
ng,
akor

se:
okat.
nik
es
k
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törlése: Kitörli a beírt
szöveget.

] Diavetítés

] Eltávolítás:

csatolt elemek
eltávolíthatók. (Csatolt fájlok
esetén jelenik meg.)

] T9

beállítása: Válassza ki,
hogy aktiválja a T9 üzemmódot
vagy nem.

] Írás

nyelve: Válasszon ki T9
nyelvet a T9 üzemmódhoz.
(További részletekrŒl a T9
üzemmódot illetŒen lásd a
22~23. oldalt.)

] Új

T9 szó: Ha nem találta meg
a kívánt szót a T9 szótárban,
ennek az opciónak a
segítségével bŒvítheti a T9
szótárt. A szó beírása után
nyomja meg a bal oldali
funkciógombot [Mentés].

Page 31

] Szöveg

idŒtartama.(Csatolt fájlok
esetén jelenik meg.)
idŒtartama:
Megadható az egyes oldalak
megjelenítésének idŒtartama.
(Csatolt fájlok esetén jelenik
meg.)

2:27 PM

] Kilépés:

Válassza ezt a
szerkesztés megszakításához.
A megírt üzenet nem kerül
mentésre.

Üzenetek

az
gével,
aa
b 10
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Megjegyzés
]

Multimédia üzenet létrehozásakor, ha
képet tölt fel (50K), feltınhet, hogy
amíg a kép fel nem töltŒdött, más
mıvelet nem végezhetŒ.

BejövŒ

Menü 2.2

Ha üzenete érkezik, akkor a
telefonja jelzi azt. A bejövŒ
üzenetek között kerül eltárolásra.
Ha értesítést kap multimédiás
üzenet érkezésérŒl,meg kell várnia,
míg az üzenet letöltŒdik.
Az értesítés beállításaival
kapcsolatban olvassa el a 2.9.2.6
menüpont leírását.
Egy üzenet olvasásához válasszon
egy üzenetet a
gombbal.

31
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Üzenetek
] Mutat:

Üzenetek

Megtekintheti a
kiválasztott üzenetet.

] Válasz:

Válaszolhat a feladónak.

] Töröl:

Törölheti az aktuális
üzenetet.

] Továbbküld:

A kijelölt üzenetet
egy másik félnek továbbíthatja.

] Visszahívás:

Felhívhatja a

feladót.
mentése: Elmentheti az
üzenethez tartozó
telefonszámot.

] Mindet

töröl: Megszakítja az
összes üzenet küldését, és törli
azokat.

] Fogadás

(értesítŒ üzenet
esetén): Ha a multimédia
üzenetek automatikus letöltése ki
van kapcsolva, akkor csak
értesítést kap. Az üzenet
fogadásához válassza a
[FOGAD] lehetŒséget.

] Szám

] Információ:

Megtekintheti a
fogadott üzenetekkel kapcsolatos
információkat, például a feladó
címét, az üzenet tárgyát (csak
MMS-üzenet esetén), valamint az
üzenet dátumát, idejét, típusát és
méretét.

] Kijelöltek

törlése:
A Jelölés/Jelölés törlése opció
használatával egyszerre több
üzenetet is törölhet.

] Összes

32

olvasott törlése:
Törölheti az összes olvasott
üzenetet.

Piszkozatok

Menü 2.3

A piszkozatként mentett üzeneteket
a Piszkozatok mappában nézheti
meg. Az ilyen üzenetek a mentés
dátumának és idŒpontjának
megjelölésével jelennek meg.
A listában a fel/le navigációs
billentyık segítségével mozoghat.
Ebben a mappában a
gomb
segítségével [Opciók] az alábbi
lehetŒségek közül választhat:
] Mutat: Megtekintheti a
kiválasztott üzenetet.
] Szerkeszt: A kiválasztott
üzenetet szerkesztheti.

] Törö

a kiv
piszk
] Infor
kivál
infor
mult
a me
üzen
valam
mult

] Kijel

A Je
hasz
üzen

] Mind

üzen
map

Kim

A Kime
üzenet
A Kime
azok a
sikerült
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ése ki

nü 2.3

eteket
heti
ntés

ghat.

mb
bi

] Töröl:

Ezzel a funkcióval törölheti
a kiválasztott üzenetet a
piszkozatok mappájából.
] Információ: Megtekintheti a
kiválasztott üzenethez tartozó
információkat: a tárgyat (csak
multimédiás üzenet esetében),
a mentési dátumot és idŒt, az
üzenet típusát és méretét,
valamint a prioritást (csak
multimédiás üzenet esetében).
] Kijelöltek

törlése:
A Jelölés/Jelölés törlése opció
használatával egyszerre több
üzenetet is törölhet.

] Mindet

töröl: Törli az összes
üzenetet a piszkozatok
mappájából.

KimenŒ

Menü 2.4

A KimenŒ üzenetek a postázandó
üzenetek átmeneti tárolóhelye.
A KimenŒ üzenetek közé kerülnek
azok az üzenetek is, melyeket nem
sikerült elküldeni.

2:27 PM

Elküldött

Page 33

Menü 2.5

Minden elküldött üzenet ebben a
mappában található.

Hangposta
meghallgatása

Üzenetek

az
törli

2008.2.27

Menü 2.6

Ez a menü a hangpostafiók gyors
elérését teszi lehetŒvé (amennyiben
ez az Ön hálózatában
rendelkezésre áll). MielŒtt ezt a
lehetŒséget használhatná, meg kell
tudnia a hangposta-központ számát
a hálózatkezelŒtŒl.
Új hangüzenet érkezése esetén a
kijelzŒn a
szimbólum jelenik
meg.
gomb hosszú
megnyomásával közvetlenül
elérheti a hangpostafiókot.
A készülék helyes konfigurálásához
szükséges részletekrŒl érdeklŒdjön
a szolgáltatónál!
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Üzenetek
Üzenetek

Infó üzenet

Menü 2.7

(ElŒfizetés- és hálózatfüggŒ)
A szöveges információs üzeneteket
a szolgáltató küldi a mobiltelefonfelhasználóknak. Ezek olyan
általános jellegı információkat
tartalmaznak, mint pl. idŒjárás-,
vagy közlekedési helyzetjelentés,
taxik, gyógyszertárak vagy
részvényárfolyamok. Ha
információs üzenet érkezik, errŒl
vagy értesítést olvashat a kijelzŒn,
vagy rögtön megnézheti magát az
üzenetet. Információs üzenetek
megtekintésekor a következŒ
lehetŒségek közül választhat:

Olvas

(Menü 2.7.1)

Ha információs üzenet érkezik, és
az Olvas opciót választja, az üzenet
megjelenik a kijelzŒn, és
elolvashatja azt.

34

Témák

(Menü 2.7.2)

] Lista

nézet: Az összes
információs üzenet kódjának
megtekintése. A kijelölt
információs üzenet
kategóriájának szerkesztéséhez
vagy törléséhez a bal
funkciógombot
[Opciók]
használhatja.

] Aktív

lista: Kiválaszthatja az
információs üzenet számait az
aktív listában. Miután beállította a
számot, az adott számról érkezett
üzeneteket fogadhatja.

SMS

Ebben
lehetŒs

] Muta

meg

] Szer

üzen
szöv
üzen

] Küld

hozh
sablo

] Törö

a list

Sablonok

Menü 2.8

Ebben a listában elŒre szerkesztett
üzenetek találhatók. Ezeket
megtekintheti és módosíthatja, vagy
új sablonokat hozhat létre. KettŒ
sablontípus közül választhat:
Szöveges és Multimédiás.

] Új

sa
típus

] Mind

szöv
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(Menü 2.8.1)

Ebben a menüben a következŒ
lehetŒségek közül választhat:
] Mutat:

éhez

]

az
az
totta a
rkezett

A kiválasztott sablon
megjelenítése.

] Szerkeszt:

Ezt használhatja új
üzenet írásához, vagy a
szövegsablon-listából kiválasztott
üzenet szerkesztéséhez.

] Küldés

> Üzenet: Üzenetet
hozhat létre a kiválasztott
sablonnal.

] Töröl:

Törli a kiválasztott sablont
a listából.

nü 2.8

sztett

a, vagy
ttŒ

] Új

sablon: Itt hozhat létre új
típusüzenetet.

] Mindet

töröl: Az összes
szövegsablon törlése.

2:27 PM

MMS sablonok

Page 35

(Menü 2.8.2)

Multimédia sablont a bal oldali
funkciógomb [Új] megnyomása után
hozhat létre. Az elérhetŒ opciók
megfelelnek a fenti szövegsablonok
opcióinak.

Beállítások
SMS

Üzenetek

ak

SMS sablonok

2008.2.27

Menü 2.9
(Menü 2.9.1)

] Üzenettípus:

Szöveg, Hang,
Fax, Személyhívó, X.400,
E-mail, ERMES.

Általában a Szöveg beállítás
aktív. A szöveget különféle
formátumokba alakíthatja.
A funkció további részleteivel
kapcsolatban vegye fel a
kapcsolatot hálózati
szolgáltatójával.
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Üzenetek
] Érvényességi

Üzenetek

idŒ:
Itt megadhatja azt az idŒtartamot,
ameddig szöveges üzeneteit az
üzenetközpontnak tárolnia kell.

] Kézbesítési

jelentés: Ha ezt a
menüpontot bekapcsolja, a
hálózat visszajelzést küld arról,
hogy sikeres volt-e a kézbesítés
vagy nem.

] Válasz

fizetése: Üzenet
küldésekor megadhatja, hogy a
felhasználók válaszadáskor a
válaszüzenet küldésének
költségét az Ön számlájára
terheljék. Ez a szolgáltatás
szolgáltatófüggŒ.

] Üzenetközpont

száma: Mentheti
vagy megváltoztathatja az
SMSközpont számát szöveges
üzenet küldésekor. A számot a
szolgáltatótól kell elkérnie.

] Karakterkódolás:

Kiválaszthatja
a karakterkódolás típusát.
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MMS

(Menü 2.9.2)

] Diavetítés

idŒtartama: Az
üzenet írásakor megadhatja az
egyes oldalak megjelenésének
idejét.

] Prioritás:

Az elküldendŒ
multimédiás üzenetek prioritási
fokozatának meghatározása.

] Érvényességi

idŒ: Itt
megadhatja azt az idŒtartamot,
ameddig multimédiás üzeneteit
az üzenetközpontnak tárolnia
kell.

] Kézbesítési

jelentés: Ha ezt a
menüpontot bekapcsolja, a
hálózat visszajelzést küld arról,
hogy sikeres volt-e a kézbesítés
vagy nem.

] Olvasási

jelentés: Ha ennek a
beállításnak Igen értéket ad a
menüben, ellenŒrizheti, hogy az
üzenet el lett-e olvasva.

] Auto

A be
és ro
be. A
kivál
meg
üzen
alkal
kap
üzen
eldö
mult

] Háló

MMS
szerv
mult
címé
] Eng

- Sz

- Hir

- Info
info
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mot,
eteit
nia

ezt a

rról,
sítés

ek a
da
gy az

] Automatikus

letöltés:
A beolvasási üzemmódot hazai
és roaming hálózatban állíthatja
be. Az Automatikus lehetŒség
kiválasztásával automatikusan
megkapja a multimédia
üzeneteket. A Kézi opció
alkalmazása esetén, értesítést
kap üzenet érkezésérŒl a bejövŒ
üzenetek alatt. Ezt követŒen
eldöntheti, hogy letölti-e a
multimédia üzenet vagy sem.

] Hálózati

profil: Ahhoz, hogy az
MMS üzeneteket letölthesse egy
szerverrŒl, megadhatja a
multimédiás üzenetszerver URL
címét.

] Engedélyezett

üzenettípus

- Személyes: Személyes üzenet.
- Hirdetés: Reklámüzenet.
- Információ: Szükséges
információ.
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Hangposta száma

Page 37

(Menü 2.9.3)

Fogadhatja a hangpostát, ha a
funkciót támogatja a hálózat. Ha új
hangposta érkezik, a szimbólum
megjelenik a képernyŒn.Lépjen
kapcsolatba a hálózati
szolgáltatóval a szolgáltatás
részletei tekintetében, hogy
megfelelŒen tudja beállítani
telefonját.

Üzenetek

a az
nek

2008.2.27

Készenléti üzemmódban tartsa
nyomva a
gombot Készenléti
üzemmódban tartsa nyomva a
gombot a hangpostaszám
tárcsázásához.
] Hazai:

Ennek a menüelemnek a
kiválasztásával
beprogramozhatja hazai
hálózatának hangpostaszámát.

] Barangolás:

Beállíthatja a
külföldön, a barangolás
hálózatban használandó
hangpostaszámot.
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Üzenetek
Szolgáltatói üzenet (Menü 2.9.4)
Üzenetek

Fogadás
Itt konfigurálhatja a szolgáltatói
üzenet visszaigazolási beállítását.

Szolgáltatás betöltése
Megadhatja, hogy a telefon
automatikusan letöltse a
szolgáltatói üzenetet.

Információs üzenet

(Menü 2.9.5)
(ElŒfizetés- és hálózatfüggŒ)

] Fogadás

- Be: Ha ezt az opciót választja,
a telefon fogadja a szolgáltató
üzeneteit.
- Ki: Ha ezt az opciót választja, a
telefon nem fogadja a
szolgáltató üzeneteit.

] Figyelmeztetés

- Be: Ha ezt az opciót választja,
a telefon hangjelzést ad, ha
cellainformáció üzenet érkezik.
- Ki: Ha ezt az opciót választja, a
telefon nem ad hangjelzést, ha
cellainformáció üzenet érkezik.
] Nyelvek

- Kiválaszthatja a kívánt nyelvet a
[Be/Ki] opcióval. Ezt követŒen a
cellainformáció üzenet a
kiválasztott nyelven jelenik meg.

Nap

Amikor
megjel
dátumo
A navig
más dá
A napt
billenty

E gomb
megnyo
ával

A bal f
megny
emléke

] Néze

elŒje
emlé
] Új

b
beírá
opció
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ztja, a
st, ha
kezik.

elvet a
tŒen a

k meg.
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SzervezŒ
Naptár

Menü 3.1

Amikor belép ebbe a menübe,
megjelenik egy naptár. Az aktuális
dátumot négyzet alakú kurzor jelzi.
A navigációs gombokkal a kurzort
más dátumra is állíthatja.
A naptárban a következŒ
billentyıket használhatja:
visszaugrik egy évet
E gomb
megnyomás
ával

elŒreugrik egy évet
visszaugrik egy
hónapot
elŒreugrik egy
hónapot

A bal funkciógomb [Opciók]
megnyomásával elŒjegyzést vagy
emlékeztetŒt írhat be a naplóba:
] Nézet:

A kiválasztott nap
elŒjegyzéseinek és
emlékeztetŒinek megjelenítése.

] Új

bejegyzés: Új bejegyzés
beírásához válassza ezt az
opciót.

] Hang:

Minden egyes kiválasztott
dátumhoz ütemezési hangot
állíthat be.

] Összes

bejegyzés:
Megjelenítheti az összes
ütemezést.

SzervezŒ

sztja,
ha
kezik.

1_KP235_Hun(TMO)_080227

] Dátumra

ugrás: Közvetlenül a
kiválasztott dátumra léphet.

] Lejártak

törlése: Itt törölheti az
elavult bejegyzéseket.

] Mindet

töröl: Ha ezt választja,
egy lépésben letörölheti az
összes elŒjegyzést és
emlékeztetŒ.

Jegyzet

Menü 3.2

1. Válassza a Jegyzet opciót a
vagy
.
2. Ha üres, nyomja meg a bal
funkciógombot
[Új].
3. Adja meg a jegyzetet, majd
nyomja meg az
[OK]
gombot.
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SzervezŒ
SzervezŒ

Tennivaló

Menü 3.3

Megtekintheti, szerkesztheti vagy
felveheti a tennivalólistákat.
A tennivalólisták idŒ szerinti
sorrendben jelennek meg.
A folyamatban lévŒ vagy teljesített
tennivalólisták jelennek meg.
Elküldheti multimédia üzenet vagy
Bluetooth formájában.

Ezzel a
fényké
elkészí
készülé
megné
megos
családt

Megje
]

Ha az
a fény
haszn

Kam

Nyomja
Multim
A fényk
állapot
megny
A kame
Ön a k

Felvéte
fényké
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Multimédia

Ha az akkumulátorszint túl alacsony,
a fényképezŒ üzemmód nem
használható.

Kamera

2. MinŒség:
Normál / Kiváló / Legjobb
3. IdŒzítŒ: Ki (nincs idŒzítés),
3 Másodperc, 5 Másodperc,
10 Másodperc
4. Megtekintés: Normál, Teljes

Megjegyzés
]

1. Felbontás: 320x240, 640x480

Multimédia

Ezzel a multimédiás telefonnal
fényképezni is lehet, és az
elkészített felvételek tárolhatók a
készülék memóriájában, illetve
megnézhetŒk a képernyŒn, és
megoszthatók a barátokkal,
családtagokkal.

Menü 4.1

Nyomja meg a Menü gombot
Multimédia > Kamera.
A fényképezŒmodult készenléti
állapotban a Kamera gomb
megnyomásával is megnyithatja.
A kameramodul megnyílik, ekkor
Ön a keresŒt látja.

5. Sorozatfelvétel:
1 felvétel, 3 felvétel
6. Effektus:
Ki, Szépia, Monó, Negatív
7. Fehéregyensúly:
Automata, Term észetes,
Izzólámpa, Borult, Fluoreszkáló
8. Kamerahang:
Ki, 1. hang, 2. hang, 3. hang
9. Beállítás visszaállítása:
Igen, Nem

Felvételkészítés elŒtt az alábbi
fénykép-opciókat állíthatja be:
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Multimédia
Multimédia

1. A bal/jobb navigációs gombbal
helyezze középre a kívánt
opciómenüt.
2. Válassza ki a kívánt értéket a
felsŒ/alsó navigációs gombbal.
3. Miután minden beállítást
elvégzett, csak bele kell néznie a
keresŒbe, és a Kamera vagy az
OK gomb segítségével
elkészítheti a képet. A felvétel
egyetlen kattintással elkészül, s
ezután megjelenik a következŒ
menüsor.
A bal oldali funkciógombbal
elŒhívott [Opciók] közül válassza a
Küldés módja lehetŒséget.

HangrögzítŒ

1. Nyomja meg a bal oldali
funkciógombot [Options/Opciók].
Beállíthatja a rögzítés
idŒtartamát.
] Általános: 10 perc
] MMS: 2 perc 30 másodperc.

A t-zon
informá
híreket,
vagy kö
A t-zon
multimé
biztosít
csengŒ
játékok
többletk

2. Az OK gomb megnyomásával
kezdheti el a rögzítést.

Kezd

Menü 4.2

Rögzíthet hangjegyzetet vagy más
hangokat.

3. Nyomja meg az OK gombot a
felvétel befejezéséhez.

A kezd
beállítv

Kön

Ez a m
kedven
eltárolá
egysze
számo
tartalm
bejegy

Bejegy

1. Nyo
funk
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t-zones

nü 4.2

pciók].

erc.

val

ot a

KezdŒlap

Tipp
]

Használja az
és
gombot
szimbólumok megadásához. A “.”
Megadásához nyomja meg az
gombot.

Menü 5.1

A kezdŒlap az aktivált profilban van
beállítva.

KönyvjelzŒk

2.Válassza ki a Új könyvjelzŒ opciót
és nyomja meg az OK gombot.
3. Miután megadta a kívánt URL
címet és a bejegyzés
elnevezését, nyomja meg az OK
gombot.

t-zones

más

A t-zones szükség szerint
információkat szolgáltat például
híreket, idŒjárás-elŒrejelzést, sportvagy közlekedési információkat.
A t-zones ezen felül letölthetŒ
multimédiás szolgáltatásokat is
biztosít, például a legújabb zenét vagy
csengŒhangokat, háttérképeket vagy
játékokat. A szolgáltatás használata
többletköltség felszámolásával jár.

Menü 5.2

Ez a menü lehetŒvé teszi a
kedvenc weboldal URL címének
eltárolását, hogy késŒbb
egyszerıen hozzáférjen. A telefon
számos elŒre eltárolt bejegyzést
tartalmaz. Ezek az elŒre eltárolt
bejegyzések nem törölhetŒk.
Bejegyzés létrehozása
1. Nyomja meg a bal oldali
funkciógombot
[Opciók].

Cím megadása

Menü 5.3

Közvetlenül is csatlakozhat az
Önnek tetszŒ weboldalra. Ehhez
írja be annak közvetlen URL címét.

ElŒzmények

Menü 5.4

A legutoljára megtekintett
weboldalak címeit jeleníti meg.
A weboldal egyszerıen elérhetŒ.

Mentett oldalak Menü 5.5
A telefon a kijelzŒn megjelenŒ oldalt
offline fájlként tárolja. Legfeljebb 20
oldal tárolására van lehetŒség.

43

1_KP235_Hun(TMO)_080227

2008.2.27

2:27 PM

Page 44

t-zones
t-zones

Beállítások
Hálózati profil

Menü 5.6
(Menü 5.6.1)

A megfelelŒ profil kiválasztásához
nyomja meg a OK gombot. Ezzel
aktiválja a böngészŒ megnyitását
kezdeményezŒ profilt.
Megjegyzés
]

Ha a SIM kártya támogatja a SAT
(SIM alkalmazás eszköztár)
szolgáltatást, ez a menü szolgáltató
függŒ, a kártyán tárolt
szolgáltatásnévvel jelenik meg. Ha a
SIM kártya nem támogatja a SAT
szolgáltatást, a menü neve: Profiles.

Tördelési mód

(Menü 5.6.2)

Beállíthatja Normál vagy
Optimalizált állapotra.

Gyorsítótár

(Menü 5.6.3)

Gyorsítótár ürítése

Cookie-k

(Menü 5.6.4)

Cookie-k törlése
Minden cookie-ba mentett tartalmat
töröl.

Cookie-k engedélyezése
EllenŒrzi, hogy használatban van-e
a cookie.

Biztonsági tanúsítványok
(Menü 5.6.5)

Megtekintheti a telefonban tárolt
személyes tanúsítványok listáját.

Kép megjelenítése (Menü 5.6.6)
A böngészés során engedélyezheti
vagy letilthatja a képek
megjelenítését.

Java script

(Menü 5.6.7)

Válassza ki, hogy a Java scriptet be
kívánja-e kapcsolni vagy nem.

A cache memória tartalma törlŒdik.

Gyorsítótár engedélyezése
Itt állíthatja be, hogy a böngészŒ
mikor ellenŒrizze a cache tartalmát.
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Információ

Menü 5.7

Megtekintheti a WAP-böngészŒ
verziójának adatait.

A neve
telefon
memór

Készen
meg a
és jelö

Kere

1. Vála
egy

2. Kezd
]

Ha
m
go
be
m

3. Miut
kapc
meg
meg
meg
[Opc
közü
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Telefonkönyv
5.6.4)

5.6.5)

olt
ját.
5.6.6)

ezheti

5.6.7)

ptet be
.
nü 5.7

zŒ

Megtekintheti a nevet és a
telefonszámot.

] Szerkeszt:

Módosíthatja a nevet
és a telefonszámot.

Készenléti üzemmódban nyomja
meg a bal funkciógombot [Menü],
és jelölje ki a Telefonkönyv opciót.

] Hívás:

Keres

] Küldés:

van-e

k

] Mutat:

Menü 6.1

1. Válassza ki a Keres menüt. Itt
egy nevet kell beírnia.
2. Kezdje el beírni a kívánt nevet.
]

Ha készenléti üzemmódban
megnyomja a
navigációs
gombot, a Telefonkönyv
bejegyzéseinek listája
megjelenik.

3. Miután megtalálta a keresett
kapcsolatot, a
gomb
megnyomásával felhívhatja a
megfelelŒ személyt. Ha
megnyomja a bal funkciógombot
[Opciók], további lehetŒségek
közül választhat:

Felhívhatja a partnert.

] Üzenet:

Üzenetet írhat a
partnernek.

Telefonkönyv

talmat

A neveket és a hozzájuk tartozó
telefonszámokat a SIM-kártya
memóriájában rögzítheti.

Az elérhetŒségi adatokat
szöveges üzenetként, multimédia
üzenetként vagy Bluetooth-on
keresztül küldheti el.

] Töröl:

Törli a partnert.

] Hozzáadás

gyorstárcsázáshoz:
A számokhoz gyorstárcsázást
rendelhet hozzá.

] Új

bejegyzés: Új partnert
regisztrálhat.

] Kijelöltek

törlése: A lista
áttekintése után egyszerre
törölheti az összes szükségtelen
bejegyzést.

] Másolás

a telefon memóriájába
/SIM-re: A bejegyzéseketa SIMkártyáról a telefonra vagy a
telefonról a SIM-kártyára
másolhatja.
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Telefonkönyv
Telefonkönyv

Új bejegyzés

Menü 6.2

Az Új bejegyzés funkcióval új nevet
vehet fel a telefonkönyvbe.
Ehhez két memória áll
rendelkezésre: a telefon és a SIMkártya memóriája. A telefon
memóriája 1000 bejegyzés
tárolására képes, a nevek legfeljebb
20 karakter hosszúságúak lehetnek.
A SIM-kártya memóriájának
kapacitása a kártya típusától függ.
1. ElsŒ lépésként nyomja meg a
Menü gombot, és lépjen be a
Telefonkönyv > Új bejegyzés
menübe.
2. Az új nevet mind a SIM-kártya,
mind a telefon memóriájába
beviheti.
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Gyorshívás

Menü 6.3

Hívó

A
-tŒl
-ig terjedŒ billentyık
bármelyikéhez hozzárendelhet egy
hívószámot. Ezekkel a gombokkal
azután közvetlenül
kezdeményezheti a megfelelŒ
kapcsolat hívását.

Csopo

1. Lépjen a Gyorshívás opcióra, és
nyomja meg a [Kiválaszt]
gombot.

2. A ba
meg
ki a
köve
meg

2. Ha új számot akar hozzáadni a
Gyorshívás menühöz, válassza
az [Üres] opciót. Ezután a
Telefonkönyv menüben
megkeresheti a kívánt nevet.
3. A bal funkciógomb
megnyomásával [Opciók]
megváltoztathat vagy törölhet
egy gyorshívásra állított
telefonszámot, hívást
kezdeményezhet, illetve üzenetet
küldhet.

1. Vála
Ekko
meg
Mun
Egyé

] Tago

a cso
] Cso

men
csen
a hív
] Cso

men
grafi
csop
eset
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enetet

Menü 6.4

Csoport-információt kezelhet.
1. Válassza ki a Hívócsoport menüt.
Ekkor minden hívócsoport
megjelenik: Család, Barátok,
Munkatársak, VIP, Egyéni 1,
Egyéni 2, és Egyéni 3.
2. A bal funkciógomb
megnyomásával [Opciók] jelölje
ki a kívánt csoportot. Ekkor a
következŒ almenük jelennek
meg:
] Tagok

megtekintése: Megjeleníti
a csoport tagjainak névsorát.

] Csoport

csengŒhang: Ezt a
menüt használhatja, ha egyéni
csengŒhangot szeretne rendelni
a hívócsoport bejegyzéseihez.

] Csoport

ikon: Ebben a
menüben beállíthatja azt a
grafikus ikont, amelyik az adott
csoport tagjától érkezŒ hívás
esetén megjelenik.

2:27 PM
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] Új

tag felvétele: Új tag
hozzáadása a csoporthoz. Az
egyes csoportok legfeljebb 20
nevet tartalmazhatnak.

] Tag

törlése: Eltávolítja a tagot a
csoport taglistájáról. A partner
bejegyzése a Partnerek listában
továbbra is megmarad.

Telefonkönyv

entyık
et egy
okkal

Hívócsoport

2008.2.27

] Minden

tag törlése: Eltávolítja
az összes tagot.

] Átnevez:

Új nevet rendel a
csoporthoz.

] Visszaállítás:

LehetŒvé teszi az
összes beállítás alaphelyzetbe
állítását.

Mindet másol

Menü 6.5

Bevitt adatait átmásolhatja vagy
áthelyezheti a SIM-kártyáról a
telefon memóriájába és viszont.
] SIM-rŒl

telefonra: Ezt az opciót
használja, ha a SIMkártyáról
kíván másolni a telefon
memóriájába.
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Telefonkönyv
] Telefonról

Telefonkönyv

SIM-re: Ezt az opciót
használja, ha telefonjáról a SIMkártya memóriájába kíván
másolni.

Mindkét esetben az alábbi
lehetŒségek közül választhat:
• Eredeti megtartása: Másolás után
megmarad az eredeti példány is.
• Eredeti törlése: Másolás után a
készülék törli az eredeti példányt.

Mindet töröl

Menü 6.6

A SIM-kártyán és/vagy a telefon
memóriájában rögzített adatok
egyszerre is törölhetŒk. Ehhez a
funkcióhoz a biztonsági kód
használata szükséges.
A készenléti üzemmódba történŒ
visszatéréshez a nyomja meg
a
billentyıt.

48

Beállítások
Nézetek

Menü 6.7
(Menü 6.7.1)

Azt is eldöntheti, mi jelenjen meg a
Telefonkönyv menüben.
] Csak

név: Amikor a
Telefonkönyvben keres, a lista
megnyitásakor csak a nevek
láthatók.

] Név

és szám: Mind a név, mind
a telefonszám megjelenik a
Telefonkönyvben megnyitásakor.

] Képekkel:

Amikor a
Telefonkönyvben keres, a lista
megnyitásakor a nevek mellett a
hozzájuk társított képek is
megjelennek.

Info

] SDN

meg
által
Hívó
ame
lehet
tarto
tuda

1. Vála

2. Ekko
szolg

3. A m
kivá
navi
meg

] Sajá

men
telefo
kárty
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nü 6.7

meg a

sta
k

Menü 6.8

] SDN:

Ebben a menüben
megtekintheti a hálózatkezelŒ
által meghatározott Szolgáltatási
Hívószámokat (SDN),
amennyiben ezt a SIM-kártya
lehetŒvé teszi. Ezek közé
tartoznak a segélyhívó számok,
tudakozók és hangpostaszámok.

mind

1. Válassza ki az SDN opciót.

sakor.

2. Ekkor megjelennek az elérhetŒ
szolgáltatások.

sta
lett a

3. A megfelelŒ szolgáltatás
kiválasztásához használja a fel/le
navigációs gombokat. Nyomja
meg a
gombot.
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] Saját

aláírás: Ez az opció
lehetŒvé teszi saját névjegykártya
létrehozását névvel és
mobiltelefonszámmal. Új
névjegykártya létrehozásához
nyomja meg a bal oldali
[Új]
funkciógombot, és gépelje be az
adatokat a mezŒkbe.

Telefonkönyv

6.7.1)

Információ

2008.2.27

] Saját

szám (SIM-függŒ): Ezzel a
menüvel megjelenítheti saját
telefonszámát (mely a SIMkártyán szerepel).
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Hangprofil
Hangprofil

Ebben a menüben állíthatja be a
telefon csengŒhangjait és
hangjelzést rendelhet a különbözŒ
eseményekhez, profilokhoz és
hívócsoportokhoz. Öt elŒre beállított
profil áll rendelkezésre: Általános,
Néma, Csak rezgŒ, Utcai és
Fülhallgató.

Bekapcsol

(Menü 7.X.1)

1. Megjelenik a hangprofilok listája.
2. A Hangprofil listában jelölje ki a
bekapcsolni kívánt profilt, majd
nyomja meg a bal funkciógombot
[Kiválaszt] vagy az OK gombot.
3. Válassza a Bekapcsol opciót.
Megjegyzés
]

50

Ha a telefonhoz headsetet
(vezetékes kihangosítót) csatlakoztat,
automatikusan a Fülhallgató profil
kerül kiválasztásra.

Testre szab

(Menü 7.X.2)

A RezgŒ kivételével minden profilt
testre szabhat(és Néma menü).
Jelölje ki a kívánt profilt a Hangprofil
listában. Miután megnyomta a bal
funkciógombot, vagy az OK
gombot, válassza a Testre szab
opciót.
] Hívásjelzés:

BejövŒ hívás esetén
a telefon hangjelzésének a
környezethez legjobban illŒ
típusát választhatja ki.

] CsengŒhang:

Válassza ki a
csengŒhangot a listából.

] Csengetés

hangereje: Állítsa be
a csengŒhangerŒt.

] Üzenet

jelzés: Állítsa be az
üzenet érkezésére figyelmeztetŒ
jelzés típusát.

] Üzen

szöv
figye

] Üzen

üzen

] Bille

gom

] Bille

állíth
hang
] Han

Kivá
hang

] Be/K

Kivá
a tel

] Auto

profi
auto
funk
foga
a hív
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z
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] Üzenethang:

Itt állíthatja be a
szöveges üzenet érkezésére
figyelmeztetŒ jelzŒhang dallamát.

] Üzenet

hangerŒ: Állítsa be az
üzenethang hangerejét.

Hangprofil

profilt
ü).
ngprofil
a bal

2008.2.27

] Billentyıhang:

Kiválaszthatja a
gombnyomások hangját.

] Billentyızet

hangereje: Itt
állíthatja be a gombnyomások
hangerejét.

] Hanghatás

hangereje:
Kiválaszthatja az effektek
hangerejét.

] Be/Ki

kapcsolás hangereje:
Kiválaszthatja a csengŒhangerŒt
a telefon be-/kikapcsolásakor.

] Auto

válasz: (csak fejhallgató
profilban) Bekapcsolhatja az
automatikus hívásfogadás
funkciót. Válassza ki, hogy mikor
fogadja a telefon automatikusan
a hívásokat.
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Hívásinfó
Hívásinfó

Csak akkor ellenŒrizheti a nem
fogadott, fogadott és tárcsázott
hívásokat, ha a hálózat támogatja a
hívófél azonosítás (CLI)
szolgáltatást a szolgáltatási
területen belül.
A szám és név (ha rendelkezésre
áll) a hívás dátumával és idejével
együtt jelenik meg. Megtekintheti a
hívásidŒket is.

Összes hívás

Menü 8.1

Megjelenítheti a nem fogadott, a
fogadott és a tárcsázott számok
listáját. A listából kiválasztott
számokat felhívhatja, de üzenetet is
küldhet rá. A számokat elmentheti a
névjegyek közé.

Nem fogadott

Menü 8.2

Megtekintheti a nem fogadott
számok listáját, hívást
kezdeményezhet, üzenetet küldhet
és elmentheti a számot a névjegyek
közé.
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Tárcsázott

Menü 8.3

Megtekintheti a hívott számok
listáját, hívást kezdeményezhet,
üzenetet küldhet és elmentheti a
számot a névjegyek közé.

Fogadott

Menü 8.4

Megtekintheti a fogadott számok
listáját, hívást kezdeményezhet,
üzenetet küldhet és elmentheti a
számot a névjegyek közé.

] Tárc

idejé

] Foga

idejé

Öss

Ez a há
teszi az
a hívás
megtek

Megje
]

IdŒtartam

Menü 8.5

Típusok szerint tekintheti meg a
hívásidŒt.
] Utolsó

hívás: Az utolsó hívás
idejét mutatja perc/másodperc
egységekben.

] Összes

hívás:A teljes hívásidŒt
mutatja. Inicializálhatja az idŒzítŒt
a bal oldali funkciógomb
[Reset/Visszaállítás]
megnyomásával.

A tén
szolg
hálóz
alkalm
stb. fü

Beállí

Össze

Ezzel a
korláto
a válas
A meg
kezdem
híváso
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nü 8.3

] Tárcsázott:

]

] Fogadott:

] Váltás:

A kimenŒ hívások
idejét mutatja.
A bejövŒ hívások
idejét mutatja.

Összes költség
nü 8.4

mok
et,
ti a

Menü 8.6

Ez a hálózati szolgáltatás lehetŒvé
teszi az utolsó hívás költségének és
a hívások összköltségének
megtekintését.
Megjegyzés
]

nü 8.5

a

vás
erc

sidŒt
dŒzítŒt

A ténylegesen kiszámlázott díjak
szolgáltatónként változhatnak, a
hálózat jellemzŒitŒl, a számlán
alkalmazott kerekítésektŒl, az adóktól
stb. függŒen.

Beállítások

(Menü 8.6.3)
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Olvas: EllenŒrizheti a
fennmaradó egységeket.
Megváltoztathatja a
díjkorlátozást.

Hívásinfó

k
et,
ti a

2008.2.27

Díjszabás
Beállíthatja a pénznemet és az
egységárat. Egységárinformációkért forduljon a
szolgáltatójához. A pénznem és az
egység kiválasztásához a
menüben, szüksége van a PIN2kódra.Ha a @, a £ vagy a $
szimbólumok egyikét szeretné
bevinni, törölje az összes pénznem
nevét, majd nyomja meg a @
. A szimbólum
gombot
megváltoztatásához újra nyomja
.
meg a @ gombot

Összeg beállítása

Megjegyzés

Ezzel a hálózati szolgáltatással
korlátozhatja hívásainak költségét
a választott díjazási egységekre.
A megadott költségkorlátig
kezdeményezhet és fogadhat
hívásokat.

]

Ha az összes egység felhasználásra
került, csak sürgŒsségi hívások
kezdeményezhetŒk. A SIM-kártyától
függŒen, a díjkorlátozás beállításához
szükség lehet a PIN2-kódra.
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Hívásinfó
Auto kijelzés
Hívásinfó

Ezzel a hálózati szolgáltatással
automatikusan megtekintheti utolsó
hívásának költségét. Ha a Be
lehetŒséget választja, a hívás
bontása után láthatja az utolsó
hívás díját.

Adatinformáció Menü 8.7
Adat mennyiség

(Menü 8.7.1)

EllenŒrizheti az elküldött, fogadott
és az összes adat mennyiségét.
Visszaállíthatja az alaphelyzetet a
bal oldali funkciógomb
[Reset/Visszaállítás]
megnyomásával.

HívásidŒ

(Menü 8.7.2)

EllenŒrizheti az utolsó, és az
összes adat idejét. Visszaállíthatja
az alaphelyzetet a bal oldali
funkciógomb [Reset/Visszaállítás]
megnyomásával.
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A telefo
multim
képhez
könnye

Letö

Ez az Ö

Megje
]

Továb
kapcs
üzem

Kép

A Képe
hivatko
interne
valami
amely
elŒre fe
képeke
telefon
fényké

A elérh
típusát
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Saját dolgok

Letöltések

] Mutat:

Megtekintheti a
kiválasztott képet.

] Töröl:

] Beállítás:

A választott képet
beállíthatja háttérképnek vagy
egy partner képének.

Menü 9.1

Ez az Ön letöltési portálja.

] Küldés:

Megjegyzés
]

További információért lépjen
kapcsolatba a hálózat
üzemeltetŒjével.

Képek

Törölheti a kiválasztott

képet.

Saját dolgok

A telefon memóriájában bármilyen
multimédia fájlt tárolhat, így minden
képhez, hanghoz és játékhoz
könnyen hozzáférhet.

A választott képet
elküldheti MMS üzenetként vagy
a Bluetooth-on keresztül.

]

Fájl
- Átnevez: Átnevezheti a képet.

Menü 9.2

A Képek mappa beágyazott
hivatkozással rendelkezik a képek
internetrŒl történŒ letöltéséhez,
valamint tartalmaz egy képlistát,
amely magában foglalja a telefonra
elŒre feltöltött alapértelmezett
képeket, az Ön által letöltött és a
telefon kamerájával készített
fényképeket.
A elérhetŒ opciók a kijelölt kép
típusától függenek.

- Mozgatás mappába:
Áthelyezheti a fájlt egy másik
mappába.
- Információ: Megtekintheti a
kiválasztott képi fájl adatait.
] Nyomtatás

Bluetooth-on
keresztül: A legtöbb kép,
amelyet kamera üzemmódban
készített és a WAP segítségével
letöltött, Bluetooth-on vagy
Pictbridge alkalmazáson
keresztül átvihetŒ a nyomtatóra.
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Saját dolgok
] Diavetítés:

Saját dolgok

A tárolt fájlokat
diavetítéssel tekintheti meg.

] Új

mappa: Új mappát hozhat
létre.

] Kijelöltek

törlése: Kiválaszthat
fájlokat eltávolításra.

] Mindet

töröl: A listában szereplŒ
összes fájl törlŒdik.

] Rendezés:

A fájlokat dátum,
típus és név szerint rendezheti.

] Lista

nézet/Miniatır nézet:
Megtekintheti a képeket Lista
vagy Miniatır nézetben.

Hangok

Menü 9.3

Ébre

A Hangok mappa tartalmaz egy
beágyazott hivatkozást a hangok
internetrŒl történŒ letöltéséhez, és
egy hanglistát, amely magában
foglalja a telefonra elŒre feltöltött
alapértelmezett hangokat, az Ön
által letöltött és a telefonján rögzített
hangokat.

Beállíth
idŒpon

Egyebek

Menü 9.4

A képeken, hangokon kívül minden
fájl ebbe a mappába kerül.

1. Vála
majd
ébre

2. Vála
perió
Hétf
Szo~

3. Vála
majd
gom

4. Adja
majd
gom

Szám

A szám
számta
kivonás
elvégzé
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Eszközök
nü 9.3

nü 9.4

inden

Menü

.1

Beállíthat akár 5 ébresztési
idŒpontot tetszés szerint.

2. A megfelelŒ navigációs gombbal
lépjen a kívánt mıveleti jelre.

1. Válassza a Bekapcsolás opciót,
majd adja meg a kívánt
ébresztési idŒt.

Megjegyzés
]

2. Válassza ki az ismétlési
periódust: Egyszer, Naponta,
HétfŒ ~ Péntek, HétfŒ ~ szombat,
Szo~Vas, Mindennap.
3. Válassza ki az ébresztési hangot,
majd nyomja meg az
gombot.
4. Adja meg az ébresztés nevét,
majd nyomja meg az
[OK]
gombot.

Számológép

Menü

A számológép az alapvetŒ
számtani mıveletek – összeadás,
kivonás, szorzás és osztás elvégzésére képes.

1. A számbillentyık használatával
írja be az elsŒ számot.

Eszközök

egy
gok
z, és
an
tött
Ön
ögzített

ÉbresztŒóra

A hibák, vagy a teljes képernyŒ
törléséhez nyomja meg a
gombot.

3. TizedesvesszŒ beillesztéséhez
nyomja meg a OK gombot.
4. Ha befejezte a számolást, a bal
funkciógombbal [Töröl]
visszatérhet a menühöz.

Stopper
.2

Menü

.3

1. A [Start] gomb megnyomásával
indíthatja az idŒmérést, majd a
részidŒt a [RészidŒ] gombbal
olvashatja le.
2. RészidŒ rögzítéséhez nyomja
meg a [Stop] gombot.
3. Alaphelyzetbe visszatéréshez
nyomja meg az [Töröl] gombot.
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Eszközök
Eszközök

Átváltás

Menü

.4

Menu

.5

Megtekintheti a világ nagyobb
városaiban érvényes helyi idŒt..

1. A bal/jobb navigációs billentyıvel
lépjen az aktuális mértékegység
opcióra.

Ha a SIM kártya támogatja a SAT
(SIM alkalmazás eszköztár)
szolgáltatást, ez a menü
szolgáltatófüggŒ, a kártyán tárolt
szolgáltatásnévvel jelenik meg.
Ebben az esetben olvassa el a
SIM-kártyájához mellékelt
útmutatást a vonatkozó lehetŒségek
használatáról.

2. A lefelé navigációs gombbal
lépjen az átszámító mezŒbe.
3. Válassza ki azt a
mértékegységet, amelyre az
adott mennyiséget szeretné
átszámítani (bal/jobb navigációs
gomb).
4. A mennyiséget a számgombok
segítségével vigye be. Ezután az
átszámítás automatikusan
megtörténik.
Megjegyzés
]
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Világóra

Az eszköz bármilyen mérési
eredményt átalakít a kívánt
mértékegységre. Hétféle egységgel
számolhat: pénznem, terület,
hosszúság, tömeg, hŒmérséklet,
térfogat és sebesség.

A
gomb megnyomásával
tizedes törtet is beírhat.

Itt adha
készen
háttérk

SIM szolgáltatások
Menu

Hátt

.6

Világ

Megad
háttérv
mıköd

Fény

A kijelz
között

Gyo

Válass
jeleníte
készen
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KijelzŒ

nu

.5

Menü 0.1

Itt adhatja meg az LCD-képernyŒn
készenléti módban megjelenített
háttérképet.

k
u

Háttérkép

.6

SAT

rolt
g.
a

Œségek

Világítás ideje

A kijelzŒ fényereje 40% és 100%
között állítható.

Gyorsmenü kijelzése
Menü 0.4

Válassza ki, hogy meg kívánja-e
jeleníteni a parancsikonokat
készenléti üzemmódban vagy nem.

Menü 0.6

Kiválaszthatja a menü kívánt
stílusát, legyen az rács, vagy
egyenkénti lista.

Háttérszöveg
Menü 0.3

Menü 0.5

Megadhatja a képernyŒn
megjelenítendŒ témákat.

Menüstílus
Menü 0.2

Megadhatja, hogy a kijelzŒ
háttérvilágítása mennyi ideig
mıködjön.

FényerŒ

Téma

KijelzŒ

b
t..

Menü 0.7

Az opció bekapcsolása után
üzenetet írhat a képernyŒre.

Hálózat neve

Menü 0.8

Válassza ki, hogy meg kívánja-e
jeleníteni a hálózat nevét vagy nem.

Színes tárcsázási
betıtípus
Menü 0.9
Válassza ki, hogy szeretne-e színes
tárcsázási betıtípust használni vagy
nem.
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Beállítások
Beállítások

A telefon használatának
megkönnyítése és leegyszerısítése
érdekében az alábbi beállításokat
hajthatja végre.

(Menü #.1.4)

IdŒ és dátum

Dátum beállítás

Blueto
(Menü #.1.5)

Menü #.1

Ha az automatikus frissítés
konfigurálva van, az idŒ és a dátum
az aktuális idŒzónának megfelelŒen
automatikusan frissül.

(Menü #.1.1)

Beállíthatja a megfelelŒ dátumot.

Nyelvek

Dátumformátum

Kiválaszthatja a képernyŒkijelzések
nyelvét. Ha a Nyelv opciónál az
Automatikus beállítás érvényes, a
készülék automatikusan az általa
használt SIM-kártya nyelvét
választja. Amennyiben a készülék
nem támogatja a SIM-kártya
nyelvét, akkor az angol lesz az
alapértelmezett megjelenítési nyelv.

(Menü #.1.2)

Az alábbi formátumok közül
választhat: NN/HH/ÉÉÉÉ
(nap/hónap/év); HH/NN/ÉÉÉÉ
(hónap/nap/év); ÉÉÉÉ/HH/NN
(év/hónap/nap).

IdŒbeállítás

(Menü #.1.3)

Beállíthatja a pontos idŒt.

Kap

Választhat a 12 óra vagy 24 óra
idŒmegjelenítési formátum közül.

Automatikus frissítés
Ebben a menüben
megváltoztatható a kijelzett idŒ és
dátum.
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IdŒformátum

Menü #.2

A Blue
közvet
kompa
közel á
periféri
között.

Ez a ké
kapcso
keresz
kötni k
fejhallg
alkalma
kiegész

Megje
]

LG P
haszn
telefo

]

Ha m
adato
Az ad
a fájl
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#.1.4)

Menü #.3

Bluetooth

dátum
lelŒen

nü #.2

zések
az
es, a
tala
ülék

(Menü #.3.1)

A Bluetooth funkció vezeték nélküli
közvetlen kapcsolatot biztosít a
kompatibilis, és egymáshoz térben
közel álló mobileszközök,
perifériaegységek és számítógépek
között.
Ez a készülék beépített Bluetooth
kapcsolatot is használ, amelyen
keresztül a telefont össze lehet
kötni kompatibilis Bluetooth
fejhallgatóval, számítógépes
alkalmazásokkal és egyéb
kiegészítŒkkel.
Megjegyzés
]

LG PC Sync via Bluetooth
használata esetén csak a
telefonkönyvben cserélhet adatokat.

]

Ha másik Bluetooth eszköztŒl fogad
adatokat, a készülék nyugtázást kér.
Az adatátvitel nyugtázását követŒen
a fájl átmásolásra kerül a telefonra.

z
nyelv.

]
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A fájl a típusától függŒen az alábbi
mappák valamelyikébe kerül:
- Képek (.bmp, gif, jpg, png):
Képek mappa
- Egyéb fájlok (.txt, html):
Egyebek mappa

Beállítások

Kapcsolódási mód

óra
zül.

#.1.5)

2008.2.27

Bluetooth beállítása
Aktiválhat vagy törölhet Bluetooth
funkciókat.

Párosított eszközök
Minden olyan eszközt láthat, ami a
KP235 készülékkel már párosításra
került. Ha belép a Párosított
eszközök menüpontba, itt elérheti a
lehetŒségeket.
- Kapcsolódás/Kéz nélküli
készlet lecsatlakoztatása:
A fejhallgatóval vagy sztereó
fejhallgatóval történt párosítás
után csatlakoztassa ezeket az
eszközöket. Ezután használhatja
az eszközöket.
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Beállítások
Beállítások

- Új hozzáadása: Itt új Bluetooth
eszközöket kereshet, amiket
felvehet a készülékhez párosított
eszközök listájára. Az Új parancs
kiválasztásakor a készülék a
hatósugáron belüli Bluetooth
eszközök keresésébe kezd. Ha a
párosítandó eszköz megjelenik a
listában, nyomja meg a jobb oldali
funkciógombot [Stop/Leállítás].
Görgessen a kívánt eszközhöz,
majd nyomja meg a bal oldali [ok]
funkciógombot. A készülék kérni
fog egy jelszót. A jelszó bármilyen
számsor (mindkét eszközön
ugyanazt kell használni), vagy a
párosítandó készülékhez gyárilag
megadott kód lehet. Kérjük,
olvassa el a párosítandó eszköz
használati utasításában, hogy
rendelkezik-e elŒre beállított
jelszóval.
- Beállítás jogosultként/
Beállítás jogosulatlanként:
Beállíthatja a jogosult kapcsolatot
a Bluetooth eszközök között. Ha
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egy párosított eszköz jogosultként
van beállítva, a párosított eszköz
mindig automatikusan csatlakozik
a készülékhez, amikor be van
kapcsolva.
- Minden szolg.: Megmutatja a
Bluetooth eszközök által nyújtott
összes szolgáltatást.
- Név hozzárendelése: Itt
módosíthatja a párosított Bluetooth
eszköz nevét, valamint a
telefonkészüléken történŒ
megjelenésének módját.
- Töröl: Törölhet egy párosított
Bluetooth eszközt.
- Mindet törli: Itt törölheti az összes
párosított Bluetooth eszközt.

Beállítások
- Láthatóság: Itt állítható be, hogy
készüléke látható legyene más
Bluetooth eszközök számára.
- Készülék neve: Megadhatja a
Bluetooth eszköz nevét. Az
alapértelmezett név LG KP235.

- Saját
Blueto

Megj
]

Nem

Hálóz

Ebben
azt a h
manuá
csatlak

Hálóza

A beáll

] Auto

auto
terül
közü
Auto
válas
„Auto
hasz
beka

] Kézi

elérh
meg
a ha
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- Saját cím: Megtekintheti a
Bluetooth eszköz címét.

a
újtott

Hálózati beállítások (Menü #.3.2)

etooth

tt

összes

hogy
más
a.

aa

35.

Megjegyzés
]

Nem támogatja a hangtárcsázást.

Ebben a menüpontban állíthatja be
azt a hálózatot, melyhez
manuálisan, vagy automatikusan
csatlakozni kíván.

Hálózat választás
A beállítás általában Automatikus.
] Automatikus:

A telefon
automatikusan keres és választ a
területen elérhetŒ hálózatok
közül. Ha egyszer az
Automatikus üzemmódot
választotta, a telefon akkor is az
„Automatikus” beállítást
használja, ha ki-, majd
bekapcsolja.

] Kézi:

A telefon megkeresi az
elérhetŒ hálózatok listáját, és
megjeleníti. Utána kiválaszthatja
a használni kívántat, ha a

Page 63

kiszemelt hálózatnak van
barangolási szerzŒdése a honos
hálózattal. A telefon lehetŒvé
teszi másik hálózat választását,
ha nem fér hozzá a választotthoz.
] Kedvelt:

Összeállíthat egy listát
az elŒnyben részesített
hálózatokról, és a telefon
megpróbál elŒször ezekhez
csatlakozni, mielŒtt más hálózatot
keresne. Ez a lista a telefonban
elŒre tárolt hálózati listából
állítható össze.

Beállítások

ultként
zköz
akozik
an
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GPRS beállítások
KülönbözŒ helyzetektŒl függŒen
GPRS szolgáltatásokat vehet
igénybe.
] Bekapcsolás

Ennek a menüpontnak a
kiválasztása után a telefon
bekapcsoláskor automatikusan
regisztrál a GPRShálózaton.
A WAP vagy egy számítógépes,
betárcsázós alkalmazás
elindítása megteremti a telefon és
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Beállítások
Beállítások

a hálózat közti kapcsolatot és
lehetŒvé válik az adatátvitel. Ha
kilép az alkalmazásból, a
GPRSkapcsolat megszakad, de a
hálózatra történt regisztráció
továbbra is érvényben marad.
] Ha

szükséges
Ebben a menüben a WAPszolgáltatáshoz való
csatlakozáskor egyúttal létrejön a
GPRS-kapcsolat, a WAPról való
távozáskor

Elérési pont
] Mutat:

Megtekintheti a
kiválasztott profilt.

] Szerkeszt:

A kiválasztott profilt
szerkesztheti.

]

Új elérési pont
• Név: Megadhatja a hálózat
nevét.
• Adatátvitel: Adatátvitel
beállítása. - GPRS
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<GPRS beállítás>
Ez a szolgálatás beállítás akkor
áll rendelkezésre, amikor
GPRS-t adatávívŒnek
választotta.
- APN: Adja meg APN és
GPRS beállítását.
- Felhasználói azonosító: Az
APN szerver felsználói
azonosításának megadása.
- Jelszó: Jelszó szükséges az
APN szerverhez.
- ElsŒdleges DNS: Írja be az
elsŒdleges szerver IP címét a
belépéshez
- Másodlagos DNS: Írja be a a
másodlagos szerver IP címét
a belépéshez.
] Töröl:

A kiválasztott profilt
törölheti.

Hívá

Az aktu
beállítá
menüb
[Kivála

Átirán

Ezzel a
hang-,
átirány

A részl
szolgá
] Öss
hang
átirá
] Ha f
fogla
] Ha n
azok
ame
] Ha n
lefed
vagy
ezze
hang
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Menü #.4

kkor

Az aktuális hívásra vonatkozó
beállításokat a Hívásbeállítások
menüben módosíthatja a
[Kiválaszt] gomb megnyomásával.

Az

a.
az

az
ét a

aa
mét

Átirányítás

(Menü #.4.1)

Ezzel a szolgáltatással a bejövŒ
hang-, fax- és adathívásait
átirányíthatja egy másik számra.
A részletekért forduljon
szolgáltatójához.
] Összes hívás: Minden
hanghívás feltétel nélküli
átirányítása.
] Ha foglalt: Hívásátirányítás
foglaltság esetén.
] Ha nincs válasz: Ez az opció
azokat a hívásokat irányítja át,
amelyeket nem fogad.
] Ha nem elérhetŒ: Ha Ön
lefedetlen területen tartózkodik,
vagy készüléke ki van kapcsolva,
ezzel a funkcióval irányíthatja át
hanghívásait egy másik számra.
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] Összes

adat: Ha bekapcsolja ezt
a funkciót, az összes adathívás
feltétel nélkül egy számítógépes
csatlakozással rendelkezŒ
számra érkezik.

] Összes

kikapcsolása:
Az összes hívásátirányítási
beállítás kikapcsolása.

Beállítások

Hívásbeállítások

2:27 PM

Az almenük
Minden egyes átirányítási opciónál
az alábbi almenük érhetŒ el:
] Bekapcsol:

Aktiválja az adott
szolgáltatást.
- Hangpostára: A hívást az
üzenetközpontnak továbbítja.
Ez a funkció a Minden
adathívás és a Minden faxhívás
opciókra nem vonatkozik.
- Más szám: Itt megadhat egy
tetszŒleges számot, amelyre az
átirányítást kéri.
- Hozzáadás kedvenc számhoz:
Kiválaszthatja az 5
leggyakrabban használt
telefonos elérhetŒségét, és
ezekre is átirányíthatja hívásait.
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Beállítások
] Kikapcsol:

Beállítások

Törli a kiválasztott
hívásátirányítást.
] Állapot: Itt ellenŒrizheti a
szolgáltatás státuszát.

Válasz mód

(Menü #.4.2)

] Flip

nyitás
Amikor csörög a telefon,
egyszerıen a fedél felnyitásával
fogadhatja a hívást.
] Bármely gomb
Ha ezt a menüpontot választja, a
hívásokat a
[Vége] és
gombokat kivéve bármely
gombbal fogadhatja.
] Csak küldés gomb
Hívásfogadás csak a
[Küld]
gomb megnyomásával
lehetséges.

Saját szám küldése (Menü #.4.3)

Autom

Telefonszámát elküldheti a hívott
fél számára. Az Ön telefonszáma
a hívott fél telefonjának kijelzŒjén
jelenik meg.
] Ki

A telefonszáma rejtve marad.

Hívásvárakoztatás (Menü #.4.4)
(hálózatfüggŒ)
A hálózat értesíti Önt az újabb
bejövŒ hívásokról, ha Ön éppen
telefonál. Amennyiben kéri a
hívásvárakoztatást, válassza az
Aktiválás opciót. Ha a Kilépést
választja, a hálózat kikapcsolja a
szolgáltatást, az Állapot menüben
pedig megnézheti, hogy a
hívásvárakoztatás aktív-e vagy
sem.

(hálózat- és elŒfizetés-függŒ)

Percjelzés

] Hálózati

Ha ez a funkció aktív (Be), a
kimenŒ hívások idŒtartama alatt
készüléke minden perc elteltével
egy hangjelzéssel informálja Önt a
beszélgetés hosszáról.

beállítás
Ha ezt a beállítást választja, a
kétvonalas elŒfizetés (1. vonal és
2. vonal) esetén elküldheti a
megfelelŒ telefonszámot.
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] Be

(Menü #.4.5)

Ha bek
újrahív
sikerte
legfelje
a kíván

DTMF

Itt vála

Bizto

PIN-k

Ebben
hogy b
kérje-e
aktív, a
vár a P

1. Vála
opci
men
a
2. Eng
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Automata újrahívás

ad.
#.4.4)

b
en

Ha bekapcsolja az automatikus
újrahívást (Be), készüléke a
sikertelen hívást követŒen
legfeljebb ötször megkísérli újrahívni
a kívánt számot.

DTMF

y

#.4.5)

att
vel
Önt a

(Menü #.4.7)

Itt választhatja ki a sort.

Biztonság
PIN-kód kérése

az
t
aa
üben

(Menü #.4.6)

Menü #.5
(Menü #.5.1)

Ebben a menüben állíthatja be,
hogy bekapcsoláskor a telefon
kérje-e a PIN kódot. Ha a funkció
aktív, a telefon bekapcsolás után
vár a PIN kód bevitelére.
1. Válassza ki a PIN-kód kérése
opciót a Biztonsági beállítások
menüben, majd nyomja meg
a
[Kiválaszt] gombot.
2. Engedélyezés/Letiltás beállítása.

2:27 PM
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3. Ha meg szeretné változtatni a
beállítást, akkor szüksége lesz a
PIN-kódhoz a telefon
bekapcsolásakor.
4. Ha rossz PIN kódot ad meg
legalább 3 alkalommal, akkor a
telefon zárolásra kerül. Ha a PIN
kód miatt zárolásra került a
telefon, akkor meg kell adnia a
PUK kódot.

Beállítások

hívott
száma
lzŒjén

2008.2.27

5. A PUK kód 10 alkalommal
adható meg. Ha rossz PUK
kódot ad meg 10 alkalommal,
akkor a telefon zárolása nem
oldható fel. Lépjen kapcsolatba
szolgáltatójával.

Készülék zárolása (Menü #.5.2)
Biztonsági kódot használhat, hogy
elkerülje a telefon illetéktelen
használatát. Amikor bekapcsolja a
telefont, a telefon biztonsági kódot
kér, ha a Be opciót választja. Ha az
Automatikus opciót választja, a
telefon csak SIM kártya cseréjekor
kér kódot.
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Beállítások
Híváskorlátozás

(Menü #.5.3)

Beállítások

A híváskorlátozás lehetŒvé teszi,
hogy meghatározza a készülékkel
elérhetŒ, illetve fogadható
hívásirányokat. A funkció
használatához szüksége lesz a
korlátozási jelszóra, amit a
szolgáltatójától kaphat meg.
] Összes

kimenŒ
Az összes kimenŒ hívás tiltása nem tud hívást kezdeményezni.

] KimenŒ

nemzetközi
Nem kezdeményezhet
nemzetközi hívást.

] KimenŒ nemzetközi, kivéve hazai

Ebben az esetben külföldi
tartózkodása során csak az adott
országon belül és az
anyaországba telefonálhat, ahol
saját hálózati szolgáltatója
található.
] Összes

bejövŒ
Az összes bejövŒ hívás tiltása nem tud hívást fogadni.
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] Roaming

közben bejövŒ
Ezzel a beállítással nem tud
hívást fogadni, ha anyaországi
szolgáltatója területén kívül
használja készülékét.

] Minden

letiltás törlése
Az összes híváskorlátozási
beállítás kikapcsolása korlátozás nélkül
kezdeményezhet és fogadhat
hívásokat.

] Jelszó

váltás
A szolgáltatótól kapott
híváskorlátozási jelszót itt adhatja
meg, illetve módosíthatja.

Almenük:
• Bekapcsol
Engedélyezi a hálózatnak a
híváskorlátozás bekapcsolását.
• Kikapcsol
Kikapcsolhatja a híváskorlátozást.
• Állapot
EllenŒrizheti a híváskorlátozás
állapotát.

Fix hí

(SIM-f

KimenŒ
telefon
hívószá
a PIN2
] Be
Ha b
hívós
csak
szám
kell a
] Ki
A fun
bárm
válik
] Szám
Itt m
hívós

Kódvá

A PIN
Numbe
Szám)
illetékte
megak

hat

dhatja

sát.

ozást.

ás

Fix hívószám
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(Menü #.5.4)

(SIM-függŒ)
KimenŒ hívásait meghatározott
telefonszámokra korlátozhatja a Fix
hívószám menüben. Használatához
a PIN2-kód szükséges.
] Be
Ha bekapcsolja a rögzített
hívószámok funkciót, a készülék
csak a telefonkönyvben tárolt
számokat hívhatja. Ehhez meg
kell adnia PIN2-kódját.
] Ki
A funkció kikapcsolásával
bármilyen szám hívása lehetŒvé
válik.
] Szám lista
Itt megtekintheti a rögzített
hívószámokat.

Kódváltás

(Menü #.5.5)

A PIN a Personal Identification
Number (Személyes Azonosító
Szám) rövidítése, mely a készülék
illetéktelen használatát hivatott
megakadályozni.

2:27 PM
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Ebben a menüben a következŒ
kódokat módosíthatja: Biztonsági
kód, PIN-kód, PIN2-kód.
1. Ha meg szeretné változtatni a
Biztonsági kódot/PIN kódot/PIN2
kódot, akkor adja meg az eredeti
kódot, majd nyomja meg az
[OK] gombot.

Beállítások

d
zági
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2. Adja meg az új Biztonsági
kódot/PIN kódot/PIN2 kódot, és
ellenŒrizze.

Repülési mód

Menü #.6

Ebben a módban a telefonnak csak
azokat a funkcióit használhatja,
amelyek nem igényelnek vezeték
nélküli hálózatot, pl. ha repülŒn
tartózkodik, vagy olyan helyen, ahol
a vezeték nélküli hálózat nem
használható.
A repülési mód bekapcsolásakor a
térerŒjelzŒ helyett az ikon jelenik
meg.
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Beállítások
] Be:

Beállítások

Nem indíthat (és fogadhat)
hívásokat (segélyhívásokat sem),
és nem használhatja a hálózati
lefedettséget igénylŒ egyéb
szolgáltatásokat sem.

Memória állapota
Menü #.9

EllenŒrizheti a felhasznált memória
állapotát.

A mobi
kommu
helyi fo

Norm

] Ki:

Kikapcsolhatja a repülési
módot, és a készülék
újraindításával ismét elérheti a
hálózatot.

Energiatakarékosság
Menü #.7

Eldöntheti, hogy aktiválja-e az
energiatakarékos módot.

Visszaállítás

Menü #.8

Ha szeretné visszaállítani a
készülék eredeti konfigurációját, a
következŒ lépéseket kell tennie. A
mıvelethez szüksége lesz a
biztonsági kódra.
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Hordo

E kiegé
segítsé
kezeine
haszná
nélkül
telefon
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KiegészítŒk

mória

Normál akkumulátor

Úti töltŒ
Ez a töltŒ
lehetŒvé teszi
az akkumulátor
töltését, amikor
nem tartózkodik
otthon, vagy irodájában.

Hordozható kihangosító
E kiegészítŒ
segítségével
kezeinek
használata
nélkül
telefonálhat.

KiegészítŒk

nü #.9

A mobilkészülékhez számos kiegészítŒ kapható, melyeket egyéni
kommunikációs szokásainak megfelelŒen választhat ki. A kiegészítŒkrŒl a
helyi forgalmazónál kaphat felvilágosítást.

Megjegyzés
]

Mindig eredeti LG tartozékokat
használjon.
] Ha ezt nem tartja be,
érvénytelenítheti a garanciát.
] A tartozékok eltérŒek lehetnek a
különbözŒ országokban; a további
részletek tekintetében egyeztessen a
helyi leányvállalattal, vagy
ügynökséggel.
] Ha használ adatszolgáltatást, az LG
Internet Cube szolgáltatását ajánljuk.
Az LG Internet Cube hatékony és
biztonságos adatszolgáltató
(modem). Ne használjon a Windows
operációs rendszer által nyújtott
Windows modemet.
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Mıszaki adatok
Általános jellemzŒk

Mıszaki adatok

72

Modell : KP235
Rendszer : GSM 900 / DCS 1800
Üzemi hŒmérsékle
Max. : +55°C
Min. : -10°C

2:27 PM
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HRVATSKI

KP235 KORISNIâKI PRIRUâNIK
Molimo Vas da paÏljivo proãitate ovo
uputstvo prije uporabe mobilnog
telefona. Saãuvajte ovo uputstvo.
Dio sadrÏaja ovih uputa moÏe se razlikovati od va‰eg
telefona, ovisno o softveru telefona ili davatelju usluga.

Odlaganje starih aparata
1. Kad naìete ovakav znak s prekriÏenom kantom za smeçe na proizvodu
to znaãi da je proizvod podloÏan Europskom Pravilniku 2002/96/EC.
2. Svi elektriãni i elektroniãki aparati moraju se odlagati odvojeno od
ostalog komunalnog otpada na za to namijenjena odlagali‰ta koja je
odredila vlada ili mjesne vlasti.
3. Pravilno odlaganje starih aparata sprijeãit çe eventualne negativne
posljedice za okoli‰ i ljudsko zdravlje.
4. Za detaljne informacije o odlaganju starih aparata, nazovite gradski
ured, centar za odlaganje otpada ili trgovinu u kojoj ste kupili aparat.
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SadrÏaj
SadrÏaj

Savjeti za sigurnu i
pravilnu uporabu
KP235 Osobine

4
9

Instalacija

13

Osnovne funkcije

18

Pozivanje i odgovaranje na pozive
Unos teksta
20

Biranje funkcija i opcija

23

Izbornik

24

Zabava

26

Igre
Aplikacije
MreÏni profil

Poruke
Nova poruka
Ulazni spremnik
Skice
Izlazni spremnik
Poslano
Preslu‰avanje glasovne po‰te
Info poruke
Predlo‰ci
Postavke

2

28
29
30
31

32
33

Rokovnik

36

Profil

Kalendar
Podsjetnik
Zadaci

37

Multimedija

38

Standa
Tiho
Samo
Otvore
Slu‰ali

Kamera
Snimanje glasa

39

t-zones

40

Poãetna stranica
Zabilje‰ke
Unesi adresu
Prethodno
Spremljene stranice
Postavke
Informacije

Imenik
TraÏi
Dodaj novo
Brzo biranje
Grupe
Kopiraj sve
Izbri‰i sve
Postavke
Informacije

41

Popis

Svi poz
Propu‰
Poziva
Primlje
Trajanj
Tro‰ko
Informa

Moji s
42

Downlo
Slike
Zvukov
Ostalo

43

Alati

44

Alarm
Kalkula
·toper
Pretvar
Svjetsk
SIM us

45
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Profili

37

Standardno
Tiho
Samo vibracija
Otvoreni prostor
Slu‰alice

38
39

40

41

42

Popis poziva

47

Svi pozivi
Propu‰teni pozivi
Pozivani brojevi
Primljeni pozivi
Trajanje poziva
Tro‰kovi poziva
Informacije o podacima

48
49

Moji sadrÏaji

50

Downloads
Slike
Zvukovi
Ostalo

43

Alati

44

Alarm
Kalkulator
·toperica
Pretvaraã
Svjetski sat
SIM usluge

45

46
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Postavke zaslona

52

54

Pozadinska slika
Vrijeme pozadinskog osvjetljenja
Osvjetljenje
Preãaci zaslona
Tema
Stil izbornika
Pozdravna poruka
Ime mreÏe
·areni font poziva

Postavke

51

Page 3

SadrÏaj

36
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Vrijeme & Datum
Jezik
Povezivanje
Postavke poziva
Osiguranje
Naãin rada u zrakoplovu
U‰teda energije
Ponovo postavi
Status memorije

55
56
59
62
64

Dodatna oprema

65

Tehniãki podaci

66
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Savjeti za sigurnu i pravilnu
uporabu
Savjeti za sigurnu i pravilnu uporabu

Proãitajte ove kratke savjete. Ako ih
se ne pridrÏavate, to moÏe biti
opasno ili protuzakonito. Detaljne
informacije nalaze se u ovom
uputstvu.

su moguçe varijacije SAR
razina i zmeìu razliãitih LG
mobilnih telefona, svi oni
zadovoljavanju relevantne mjere o
radijskoj frekvenciji.

] Meìunarodna

IzloÏenost radio
frekvencijskoj energiji
IzloÏenost radio valovima i
specifiãnoj stopi apsorpcije
(SAR)
Ovaj mobilni telefon model KP235
dizajniran je da udovoljava
sigurnosnim zahtjevima za izloÏenost
radijskim valovima. Ti se zahtjevi
temelje na znanstvenim smjernicama
koje ukljuãuju sigurnosnu granicu za
za‰titu svih osoba, bez obzira na
starosnu dob i zdravlje.
] Smjernice

izlaganja radio valovima
koriste mjernu jedinicu poznatu
kao SAR -Specifiãna stopa
apsorpcije. SAR testiranje provodi
se pomoçu standardnih metoda,
pri kojima telefon emitira na
najvi‰oj potvrìenoj razini snage na
svim frekvencijskim pojasevima.

4

] Iako

komisija za za‰titu
od neionizirajuçe radijacije
(ICNIRP), preporuãa SAR razinu
od 2W/kg u prosjeku, na deset
(10) grama tkiva.

] Najvi‰a

SAR vrijednost za ovaj
model telefona koju je izmjerila
DASY4 za kori‰tenje na uhu je
0.929 W/kg (10g) i kad je
istro‰enost na kuçi‰tu 0.890 W/kg
(10g).

] Specifiãna

brzina apsorpcije (SAR)
za stanovnike onih drÏava/regija
koje su usvojile SAR ograniãenje
preporuãeno od Instituta inÏenjera
elektrike i elektronike (Institute of
Electrical and Electronics
Engineers, IEEE) iznosi 1,6 W/kg
na prosjeãno jedan (1) gram
tjelesnog tkiva (na primjer, SAD,
Kanada, Australija i Tajvan).

âuva
proiz

Upo

bate
opre
kori‰
mod
drug
svak
telefo
] Ne

r
ga o
za to

] DrÏit

ureì
ili raã
] Ne

d
toplin

] Ne

s
mikr
do e

] Ne

s

] Nem

] Povr

ako
od v
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u

AR

a‰titu

zinu
set

vaj
rila
je
W/kg

(SAR)
egija
ãenje
enjera
te of

W/kg

AD,

Upozorenje! Koristite samo
baterije, punjaã i dodatnu
opremu dozvoljenu za
kori‰tenje s odreìenim
modelom telefona. Kori‰tenje
drugih vrsta moÏe osporiti
svaku potvrdu i jamstvo ovog
telefona, a moÏe biti i opasno.
] Ne

rastavljajte aparat. Odnesite
ga ovla‰tenom serviseru kad se
za to ukaÏe potreba.

] DrÏite

ga podalje od elektriãnih
ureìaja kao ‰to su televizor, radio
ili raãunalo.

] Ne

drÏite aparat u blizini izvora
topline poput radijatora ili peçi.

] Ne

stavljajte va‰ mobilni telefon u
mikrovalnu peãnicu, jer çe doçi
do eksplozije baterije.

] Ne

smije Vam pasti.

] Nemojte

ga tresti i udarati.

] Koristite

suhu tkaninu za ãi‰çenje
povr‰ine proizvoda. (Ne koristite
otapala poput benzina,
razrjeìivaãa ili alkohola.)

] Ne

izlaÏite aparat prekomjernom
dimu i pra‰ini.

] Ne

drÏite telefon u blizini kreditnih
kartica ili putnih karata. Mogu se
o‰tetiti podaci na magnetskoj
traci.

] Ne

lupkajte po zaslonu o‰trim
predmetom, jer bi se telefon
mogao o‰tetiti.

] Ne

izlaÏite telefon tekuãinama i
vlazi.

Savjeti za sigurnu i pravilnu uporabu

jere o

âuvanje i odrÏavanje
proizvoda

] Dodatnu

opremu, kao npr.
slu‰alice koristite s oprezom.
Pripazite da kabel ne dodiruje
antenu nepotrebno.

] Oprezno

koristite dodatnu
opremu i drÏite se uputa. Ne
dirajte nepotrebno antenu.

] Povr‰ina

telefona se moÏe o‰tetiti
ako ga prekrijete ili stavite u omot
od vinila.

5
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Savjeti za sigurnu i pravilnu
uporabu
Savjeti za sigurnu i pravilnu uporabu

Pravilan rad telefona
Da se postigne optimalan uãinak
s najmanjom potro‰njom
energije molimo Vas da:
] Ne

drÏite antenu dok govorite na
telefon. DrÏeçi je moÏete oslabiti
kvalitetu poziva, takoìer moÏete
uzrokovati da telefon radi s
veçom potro‰njom snage nego
‰to je potrebno te time skratiti
vrijeme razgovora i ãekanja.

Elektronski ureìaji
Kod svih mobilnih telefona mogu
se pojaviti smetnje koje mogu
utjecati na njihov rad.
] Ne

koristite svoj mobilni telefon u
blizini medicinske opreme bez
dozvole. Izbjegavajte stavljanje
telefona u blizini pacemakera (u
gornji dÏep odijela ili ko‰ulje).

] Neka

pomagala za sluh mogu
takoìer imati smetnje zbog
mobilnog telefona.

6

] Manje

smetnje mogu uzrokovati:
televizor, radio, raãunalo itd.

Sigurnost u voÏnji
Provjerite zakone i pravila
kori‰tenja mobilnog telefona u
podruãjima gdje se vozite.
] Ne drÏite telefonsku slu‰alicu dok
vozite.
] Svu pozornost posvetite voÏnji.
] Koristite handsfree opremu, ako
je imate.
] Stanite uz cestu i parkirajte se
prije odgovaranja ili upuãivanja
poziva ako uvjeti voÏnje to
zahtijevaju.
] RF energija moÏe utjecati na
elektronske sustave u va‰em
vozilu, primjerice, na radio,
sigurnosnu opremu.
] Ako je Va‰e vozilo opremljeno
zraãnim jastucima, pazite da ih
ne zakrãite instaliranom ili
prenosivom opremom. MoÏete
uzrokovati ozbiljne ozljede zbog
nepravilnog rada.

Ukolik
pripaz
glasno
bi bili
je obav
prome

Pod

Nemojt
miniran
ograniã
zakona

Pod

Ne kor
gdje po
Po‰tujt
propise

Mog
podr
] Ne

k
punj

i

Ukoliko slu‰ate glazbu, molimo
pripazite na glasnoçu, tj. smanjite
glasnoçu na razuman nivo kako
bi bili svjesni va‰e okoline. Ovo
je obavezno ukoliko se nalazite u
prometu.

au

cu dok

Ïnji.
, ako

se
anja

2008.2.27

Podruãja miniranja
Nemojte koristiti telefon gdje je
miniranje u tijeku. Pratite
ograniãenja i drÏite se pravila i
zakona.

Podruãje eksplozija

a
m

Ne koristite telefon na podruãjima
gdje postoji moguÊnost eksplozije.
Po‰tujte ograniãenja i slijedite sve
propise i pravila.

eno
a ih

Moguça eksplozivna
podruãja

ete
zbog

] Ne

2:31 PM
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] Ne

prevozite ili ne drÏite zapaljivi
plin, tekuçinu ili eksplozive u
dijelu vozila u kojem drÏite svoj
mobilni telefon ili dodatnu
opremu.

U zrakoplovu
BeÏiãni ureìaji mogu uzrokovati
smetnje u zrakoplovu.
] Iskljuãite

svoj mobilni telefon prije
ukrcavanja u zrakoplov.

] Na

zemlji, pratite upute
zrakoplovne tvrtke u vezi
kori‰tenja mobilnog telefona.

Savjeti za sigurnu i pravilnu uporabu

ovati:
.

2_KP235_Cro(TMO)_080226

Djeca
DrÏite telefon na sigurnom mjestu
van dosega djece. Telefon sadrÏi
male dijelove koji, ako ih se rastavi,
mogu predstavljati opasnost od
gu‰enja.

koristite telefon u blizini
punjenja goriva ili kemikalija.

7
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Savjeti za sigurnu i pravilnu
uporabu
Savjeti za sigurnu i pravilnu uporabu

Hitni pozivi
Hitni pozivi nisu moguçi na svim
mobilnim mreÏama. Stoga, nikad ne
ovisite samo o jednom telefonu za
hitne pozive. Provjerite uslugu kod
svog lokalnog davatelja usluga.

Informacije i
rukovanje baterijom
] Ne

trebate u potpunosti isprazniti
bateriju da biste ju ponovo
napunili. Za razliku od drugih
baterija, nema utjecaja na
memoriju koji bi mogao dovesti u
pitanje rad baterije.

] Koristite

samo LG baterije i
punjaãe. LG punjaãi izraìeni su
da produÏe trajanje baterije.

] Ne

rastavljajte bateriju i pazite da
ne uzrokujete kratki spoj.

8

] Pazite

Dije

] Zamijenite

Otvor

da su metalni kontakti na
bateriji ãisti.
bateriju kada posve
oslabi i ne pruÏa optimalni rad.

] Napunite

bateriju ako ju se dugo
nije koristilo kako bi se poveçala
iskoristivost.

Z

] Ne

izlaÏite punjaã baterije
direktnom svjetlu, i nemojte ga
koristiti u podruãjima velike vlage,
poput kupaonice.

] Ne

drÏite bateriju u hladnim ili
vruãim prostorijama, jer postoji
moguãnost smanjenja
uãinkovitosti baterije.

T
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KP235 Osobine
Dijelovi telefona

sve
rad.

Otvoreni poklopac

dugo
eçala
Zvuãnik slu‰alice

ga
vlage,

Navigacijske tipke
]

U stanju ãekanja:
(
): Poruke
(
): Popis kontakata
(
): Lista profil
(
): Favorita

]

U izborniku: Mijenja
izbornike.

Zaslon
03:55
07/01 Ned
Izbornik
t-zones

ili
stoji
Lijeva soft tipka

Desna soft tipka

Tipka za kalendar

Tipka za potvrdu
Kamera

Tipke sa strane
Tipka ‰alji

KP235 Osobine

kti na

Tipka za
Kraj/iskljuãenje

Zvjezdica
Mikrofon

9
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KP235 Osobine

Obja

StraÏnja strana
KP235 Osobine

Ovdje
Rupica za traku
za no‰enje

Tipka
Konektori za
bateriju
Konektor za SIM
karticu

Baterija

10

Obja

Konektor za kabel/
Konektor punjaãa/
Konektor za
Hands-free

za SIM

a kabel/
punjaãa/
a
e

Obja‰njenje tipki

Tipka

Ovdje su obja‰njene sve tipke.

Obja‰njenje
Tipka

Obja‰njenje
Lijeva soft tipka / Desna
soft tipka
Obje tipke sluÏe za funkciju
napisanu na zaslonu iznad
nje.
Navigacijske tipke
SluÏe za pretraÏivanje
izbornika i pomicanje kursora.
Ove tipke moÏete koristiti za
izravan pristup ovim
funkcijama.
• Tipka za gore (
):
Poruke
• Tipka za dolje (
):
Popis kontakata
• Lijeva tipka ( ):
Lista profil
• Desna tipka ( ):
Favorita

~

za

2008.2.27
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Obja‰njenje
Tipka ‰alji
Zove birani broj i odgovara
na dolazne pozive. Pritiskom
na ovu tipku ako ne unesete
neki broj, moÏete brzo
pristupiti najnovijim dolaznim,
odlaznim i propu‰tenim
pozivima.
Tipkovnica
Ove tipke sluÏe za biranje
broja u stanju ãekanja i za
pisanje brojeva i slova kod
ureìivanja teksta. Ako duÏe
drÏite ove tipke.
• SluÏi za pozivanje govorne
po‰te
.
• Dodavanje meìunarodnog
predbroja
.
• SluÏi za brzo biranje od
do
.
• Koristi se za unos stanke
tijekom biranja broja ili
promjenu linije u
neaktivnom naãinu
rada
.
Tipka za
KRAJ/ISKLJUâENJE
Za zavr‰etak i odbijanje
poziva. Ova tipka sluÏi i za
ukljuãenje ako ju drÏite neko
vrijeme.

KP235 Osobine

traku
e

2_KP235_Cro(TMO)_080226
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KP235 Osobine
Tipka

KP235 Osobine

Obja‰njenje
Tipka za brisanje
Svakim pritiskom bri‰e jedan
znak. DrÏite duÏe za brisanje
svih znakova odjednom.
Koristi se i za povratak na
prethodni zaslon.

Tipke sa strane
Tipka

Obja‰njenje
Tipka gore/dolje
Kad otvorite poklopac,
moÏete regulirati
glasnoçu tipkovnice u
stanju ãekanja i jaãinu
tona za vrijeme
razgovora.

Informacije zaslona
NiÏe navedene tablica prikazuje
indikator ili ikone koje se mogu
pojaviti na zaslonu telefona.

Ikone na zaslonu
Ikona/Indikator Obja‰njenje
Svi zvuãni signali su
iskljuãeni.
Aktiviran je profil Standardno.

12

Ikona/Indikator Obja‰njenje
Aktiviran je profil Na
otvorenom.
Ukljuãen je profil Tiho.
Ukljuãen je profil Slu‰alice.
MoÏete skrenuti poziv.
Telefon pristupa WAP usluzi.
Prikazuje da koristite GPRS.
Pokazuje jaãinu signala
mreÏe.
Poziv je spojen.
MoÏete koristiti GPRS uslugu.
Pokazuje da koristite uslugu
roaming-a.
Linija 1/2 se koristi za
odlazne pozive-ako ste
pretplatnik Usluge za dvije
inije.
Alarm je postavljen i
ukljuãen.
Pokazuje stanje baterije.
Primili ste poruku.
Primili ste glasovnu poruku.
Ukljuãen je naãin rada u
zrakoplovu.
Bluetooth je aktivan.
Imate raspored.

Insta
kart

Provjer
prije ne

1. Izva
Pritisni
baterije
dolje. P

VaÏno
]

Ukolik
iskljuã
u rad

2008.2.27
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Instalacija
Instaliranje SIM
kartice i baterije
Provjerite da li je mobitel iskljuãen
prije nego izvadite bateriju.
1. Izvadite bateriju.
Pritisnite jeziãke na poklopcu
baterije i gurnite poklopac prema
dolje. Podignite bateriju iz odjeljka.

2. Instaliranje SIM kartice.
Stavite SIM karticu u utor. Gurnite
SIM karticu u njeno leÏi‰te.
Provjerite da li je SIM kartica
pravilno stavljena i da kontakt
zlatne boje na kartici bude okrenut
prema dolje. Za vaìenje SIM
kartice, lagano pritisnite prema dolje
i gurnite ju u suprotnom smjeru.

Instalacija

.
alice.
.
P usluzi.
GPRS.
la

2_KP235_Cro(TMO)_080226

uslugu.
uslugu

e
dvije

ije.

oruku.
au

Umetanje SIM kartice

Vaìenje SIM kartice

Oprez
]

VaÏno
]

Ukoliko izvadite bateriju, a da niste
iskljuãili telefon moÏe doçi do gre‰ke
u radu telefona.

Metalni kontakti na kartici se mogu
lako o‰tetiti ako se zagrebu. PaÏljivo
rukujte SIM karticom. Slijedite uputstv
a koja ste dobili uz SIM karticu.

13
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Instalacija
3. Instaliranje baterije.

Instalacija

2. Drugi kraj punjaãa prikljuãite u
utiãnicu elektriãne mreÏe.
Koristite samo originalni punjaã.
3. Pokretne crtice na ikoni baterije
çe se zaustaviti nakon ‰to je
punjenje gotovo.

Isko

Iskopãa
pritisko
konekt
slici.

Oprez
]

Ne gurajte konektor punjaãa “na silu”,
jer to moÏe o‰tetiti telefon ili punjaã.

]

Ukoliko koristite punjaã izvan svoje
zemlje, koristite odgovarajuce
adaptere kako bi punjenje mobitela
bilo ispravno.

]

Za vrijeme punjenja ne vadite bateriju
niti SIM karticu.

Punjenje baterije
Za prikljuãivanje punjaãa na telefon
prvo morate umetnuti bateriju.

Upozorenje

1. Utikaã punjaãa umetnite u
prikljuãnicu na dnu telefona tako
da strelica bude okrenuta prema
vama, kao ‰to je prikazano na
grafiãkom prikazu, i gurnite je
dok ne sjedne na mjesto.

14

]

Izvadite punjaã iz izvora napajanja za
vrijeme grmljavine da ne doìe do
poÏara ili el. udara.

]

Pazite da nikakvi o‰tri predmeti kao
‰to su: zubi Ïivotinja, nokti, itd. ne
dodu u kontakt s baterijom. Postoji
opasnost od poÏara.

Napom
]

Prije
bateri

]

U slu
punje
ga uk
Nako
ju nap

2_KP235_Cro(TMO)_080226
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Iskopãavanje punjaãa

njaã.

Iskopãajte punjaã iz telefona
pritiskom na obje boãne tipke na
konektoru kao ‰to je prikazano na
slici.

terije
e

na silu”,
unjaã.

svoje

bitela

bateriju

anja za
do

ti kao
ne
stoji

Napomena
]

Prije prvog kori‰tenja telefona,
baterija treba biti do kraja napunjena.

]

U sluãaju da baterija nije ispravno
punjena, iskljuãite telefon, ponovno
ga ukljuãite i potom napunite bateriju.
Nakon vaìenja i stavljanja, ponovno
ju napunite.

Page 15

Ukljuãivanje i
iskljuãivanje telefona
Ukljuãivanje telefona
1. Umetnite bateriju u telefon i
prikljuãite telefon na vanjski izvor
napajanja, poput punjaãa ili
adaptera za upaljaã. Ili u telefon
umetnite napunjenu bateriju.

Instalacija

eu

2:31 PM

2. DrÏite tipku
pritisnutu
nekoliko sekundi dok se LCD
zaslon ne upali.
3. Ovisno o postavci statusa PIN
kod zahtijeva, trebate unijeti PIN
kod.

Iskljuãivanje telefona
1. Stisnite i drÏite
nekoliko
trenutaka dok se LCD zaslon ne
ugasi.

15
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Instalacija
Instalacija

Pristupni kodovi

PIN2 kod (4 do 8 znamenki)

PUK2

Pristupne kodove opisane u ovom
poglavlju moÏete koristiti kao za‰titu
od neovla‰tene uporabe va‰eg
telefona. Pristupni kodovi se (osim
PUK i PUK2 koda) mogu promijeniti
pomoçu funkcije Promijeni kod
(Izbornik #.5.5).

PIN2 kod dolazi zajedno s nekim
SIM karticama i potreban je za
pristup funkcijama poput Savjet za
tro‰kove poziva i Fiksno biranje. Te
su funkcije dostupne samo ako ih
podrÏava va‰ mreÏni operater. Za
daljnje informacije nazovite svoju
mreÏu.

PUK2
kartica
blokira
PUK2
mreÏno

PIN kod (4 do 8 znamenki)
PIN kod (Osobni identifikacijski broj)
‰titi va‰u SIM karticu od
neovla‰tene uporabe.PIN kod
dolazi zajedno sa SIM karticom.
Kad je funkcija PIN kod zahtjev
ukljuãena, va‰ çe telefon traÏiti
unos PIN koda svaki put kad ga
ukljuãujete. Kad je funkcija PIN kod
zahtjev iskljuãena, va‰ se telefon
spaja odmah na mreÏu bez unosa
PIN koda.

16

PUK kod (4 do 8 znamenki)
PUK kod (Osobni kljuã deblokiranja)
potreban je za promjenu blokiranog
PIN koda. PUK kod dolazi zajedno
sa SIM karticom. Ako ne, obratite
se svome mreÏnom operateru i
zatraÏite kod. U slucaju da izgubite
PUK kod, takoìer se obratite
svome mreÏnom operateru.

Sigur
(4 do

Sigurno
neovla
postav
Sigurno
brisanj
aktivira
Takoìe
i iskljuã
kako b
uporab
sigurno
u izbor
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PUK2 kod (4 do 8 znamenki)

Zabrane

kim
a
et za
je. Te
ko ih
r. Za
voju

PUK2 kod koji dolazi s nekim SIM
karticama, potreban je za promjenu
blokiranog PIN2 koda. Ako izgubite
PUK2 kod, obratite se svome
mreÏnom operateru.

Zaporka zabrane potrebna je kad
koristite funkciju Zabrane poziva.
Tu çete zaporku dobiti kod svog
mreÏnog operatera kad se
pretplatite na tu funkciju.

nki)

kiranja)
ranog
edno
atite
ui
gubite

Instalacija

enki)

Sigurnosni kod
(4 do 8 znamenki)
Sigurnosni kod ‰titi va‰ telefon od
neovla‰tene uporabe. Tvorniãki
postavljen sigurnosni kod je ‘0000’.
Sigurnosni kod potreban je za
brisanje svih telefonskih unosa i za
aktiviranje izbornika Reset postavki.
Takoìer je potreban za ukljuãivanje
i iskljuãivanje zakljuãavanja telefona
kako bi se sprijeãila neovla‰tena
uporaba. Tvorniãki postavljen
sigurnosni kod moÏe se promijeniti
u izborniku Sigurnosne postavke.

17
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Osnovne funkcije
Osnovne funkcije

Pozivanje i
odgovaranje na pozive

Meìunarodni poziv

Namje

1. Telefon mora biti ukljuãen.

1. Pritisnite i drÏite tipku
za
meìunarodni predbroj. Znak “+”
se automatski bira za
meìunarodni predbroj.

2. Unesite broj telefona, ukljuãujuçi i
predbroj.

2. Unesite broj drÏave, regije i
telefonski broj.

Ako Ïe
tijekom
boãnim
tipku z
tipku z

Pozivanje

] Za

brisanje brojeva pritisnite
. Pritisnite i drÏite tipku za
brisanje
da obri‰ete cijeli
broj.

3. Stisnite tipku ‰alji
broja.

za poziv

4. Za zavr‰avanje poziva, stisnite
tipku
ili desnu soft tipku.

Pozivanje s popis poziva
1. Pritisnite tipku
i pojavit çe
se posljednji primljeni, birani i
neodgovoreni pozivi.
2. Odaberite Ïeljeni broj
navigacijskim tipkama gore/dolje.
3. Pritisnite
broja.

18

za pozivanje tog

3. Pritisnite
broja.

za pozivanje tog

Zavr‰avanje poziva
Kad ste zavr‰ili razgovor, pritisnite
tipku za kraj
.

Pozivanje iz imenika
MoÏete spremiti imena i telefonske
brojeve koje ãesto zovete na SIM
karticu i/ili memoriju telefona.
MoÏete nazvati broj ako pogledate
u kontakte i pritisnite tipku
.

Napom
]

Ako j
otvore
namje

Odgo

Kad im
treptaju
zaslon
identific
ako je
pojavlju

1. Za ja
pokl
otva
post
(Vid
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Namje‰tanje glasnoçe

i

Ako Ïelite promijeniti glasnoçu
tijekom razgovora, uãinite to s
boãnim tipkama( ). Pritisnite gornju
tipku za glasnije, a donju boãnu
tipku za ti‰e.
Napomena

tog

snite

onske
SIM

edate
.

]

Ako je telefon u stanju ãekanja
otvoren, pritisnite boãne tipke za
namje‰tanje glasnoçe tipkovnice.

Odgovaranje na poziv
Kad imate poziv, telefon zvoni i
treptajuça ikona se pojavljuje na
zaslonu. Ako se pozivatelj moÏe
identificirati, njegov broj (ili ime/slika
ako je spremljena u Kontaktima) se
pojavljuje na zaslonu.
1. Za javljanje na poziv otvorite
poklopac telefona. (Ako je
otvaranjem poklopca
postavljeno kao naãin javljanja.
(Vidi str. 60 (Izbornik #.4.2).)
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Napomena
]

Ako je Bilo koja tipka postavljeno
kao naãin javljanja (vidi str. 60),
moÏete se javiti bilo kojom tipkom
osim tipke
ili desnom soft
tipkom.

] Za

odbijanje dolaznog poziva,
pritisnite i drÏite jednu od boãnih
tipki na lijevoj strani telefona, a
da ne otvarate telefon.

Osnovne funkcije

za
k “+”

2:31 PM

] MoÏete

se javiti na poziv dok
pretraÏujete imenik ili neki drugi
izbornik.

2. Za zavr‰etak razgovora,
pritisnite
tipku.

Jaãina signala
Snagu signala pokazuje indikator
snage signala (
) na zaslonu.
Signal moÏe varirati, naroãito u
zgradi. Pomaknite se bliÏe prozoru.

19
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Osnovne funkcije
Osnovne funkcije

Unos teksta
Brojeve i znakove moÏete unijeti
pomoçu tipkovnice. Na primjer,
spremanje imena u imenik, pisanje
poruka, sastavljanje pozdravnih
poruka.
Na telefonu su moguçi sljedeçi
naãini unosa teksta.

T9 naãin
Ovaj naãin omoguçava da
unosite rijeãi samo jednim
pritiskom na tipku za jedno
slovo. Svaka tipka na tipkovnici
sadrÏi vi‰e od jednog slova. T9
automatski usporeìuje va‰e
pritiskanje po tipkama s
ugraìenim rjeãnikom kako bi
odredio toãnu rijeã, time Vam
omoguçava manje stiskanja po
tipkama od tradicionalnog ABC
unosa. To se katkada naziva i
predvidivim tekstom.

20

ABC naãin
Ovim naãinom unosite slova
sti‰ãuçi jednom, dvaput, triput ili
ãetiri puta tipku s oznaãenim
Ïeljenim slovom, dok se to
slovo ne pojavi.

123 naãin (Brojãani naãin)
Unesite brojeve jednim pritiskom
na brojãanu tipku. Za prelazak u
123 naãin iz tekstualnog,
pritisnite tipku
dok se ne
prikaÏe 123 naãin.

Mijenjanje naãina unosa
teksta
1. Kad ste u polju koje dopu‰ta
unos slova, primijetit çete
indikator naãina unosa u gornjem
desnom kutu LCD zaslona.
2. Promijenite naãin unosa teksta
tipkom
. MoÏete provjeriti
trenutni naãin u gornjem desnom
kutu LCD zaslona.

Kori‰te
T9 pre
da jedn
minimu
tiskanja
tipku, t
koje m
ugraìe
dodava
rijeãi do
najvjer
rjeãnika
] Ako

izbor
ABC
] MoÏ

Pritis
zatim
Oda
naãin
tako
Poãe
je T9

1. Une
ili br
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ãin)

skom
ak u

ne

Kori‰tenje T9 naãina
T9 predvidivi tekst omoguçava Vam
da jednostavno unosite rijeãi
minimum s minimalnim brojem
tiskanja tipki. Kako pritisnete neku
tipku, telefon prikazuje znakove
koje misli da Vi upisujete na osnovu
ugraìenog rjeãnika. MoÏete i
dodavati nove rijeãi. Kako se nove
rijeãi dodaju, tako se rijeã mijenja u
najvjerojatnijeg kandidata iz
rjeãnika.
] Ako

Ïeljene rijeãi nema u danom
izboru rijeãi, dodajte ju koristeçi
ABC naãin.

] MoÏete

a

ornjem

ksta
eriti
esnom

birati jezik za T9 naãin.
Pritisnite lijevu soft tipku [Opcije],
zatim odaberite T9 jezici.
Odaberite Ïeljeni jezik za T9
naãin. MoÏete iskljuãiti T9 naãin
tako da odaberete T9 isklj.
Poãetna postavka telefona je da
je T9 naãin ukljuãen.

1. Unesite cijelu rijeã prije ureìenja
ili brisanja nekom tipkom.

2:31 PM
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2. Zavr‰ite ispisivanje rijeãi
razmakom pritiskom na
.
Za brisanje slova, pritisnite
.
Pritisnite i drÏite tipku
za
brisanje cijelih rijeãi.
Napomena
]

Za izlaz iz tekstualnog unosa, a da
ne pohranite napisano, pritisnite
tipku
. Telefon se vraça u stanje
ãekanja.

Osnovne funkcije

a
ut ili
m

2008.2.27

Kori‰tenje ABC naãina
Tipke od
do
sluÏe za unos
teksta.
1. Pritisnite tipku na kojoj je
oznaãeno Ïeljeno slovo:
] Jednom
] Dva
]I

za prvo slovo.

puta za drugo slovo.

tako dalje.

2. Za razmak pritisnite tipku
.
Za brisanje slova pritisnite tipku
. Pritisnite i drÏite tipku
za brisanje svega na
zaslonu.
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Osnovne funkcije
Osnovne funkcije

Tipka

Znakovi po redoslijedu prikaza
Velika slova

Mala slova

.,?!'"1-()@/:_

.,?!'"1-()@/:_

ABC2âå

abc2ãç

DEF3D

def3ì

GHI4

ghi4

JKL5

jkl5

MNO6

mno6

PQRS7·

pqrs7‰

TUV8

tuv8

WXYZ9Î

wxyz9Ï

Razmak, 0

Razmak, 0

Kori‰tenje 123 (brojãanog) naãina
123 naãin omoguçuje unos brojeva
u SMS poruku (na primjer,
telefonski broj).
Pritisnite tipke na kojima su Ïeljeni
brojevi prije ruãnog prebacivanja na
Ïeljeni naãin unosa.
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Va‰ tel
kojih m
svom u
funkcije
izborni
pristup
su
podizb
promje
funkcije

Uloga
ovisno
nazivu
iznad t
znaãen
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Biranje funkcija i opcija

Uloga lijevih soft tipki se razlikuje
ovisno o trenutnom kontekstu ili
nazivu koji se vidi na dnu zaslona
iznad tipke i odreìuje trenutno
znaãenje pojedine tipke.

03:55
Izbornik

Pritisnite lijevu
soft tipku za
pristup tom
izborniku.

07/01 Ned
t-zones

Biranje funkcija i opcija

Va‰ telefon ima niz funkcija pomoçu
kojih moÏete telefon prilagoditi
svom ukusu i potrebama. Te
funkcije su podijeljene po
izbornicima i podizbornicima,
pristupa se preko dviju tipki, to
su
i
. Svaki izbornik i
podizbornik omoguçuje pregled i
promjenu postavki odreìene
funkcije.

Pritisnite desnu
soft tipku za
ukljuãenje
prikazane funkcije.
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Izbornik
Izbornik

1. Zabava
1.1 Igre
1.2 Aplikacije
1.3 MreÏni profil

2. Poruke
2.1 Nova poruka
2.2 Ulazni spremnik
2.3 Skice
2.4 Izlazni spremnik
2.5 Poslano
2.6 Preslu‰avanje
glasovne po‰te
2.7 Info poruke
2.8 Predlo‰ci
2.9 Postavke

24

3. Rokovnik
3.1 Kalendar
3.2 Podsjetnik
3.3 Zadaci

4. Multimedija
4.1 Kamera
4.2 Snimanje glasa

5. t-zones
5.1 Poãetna stranica
5.2 Zabilje‰ke
5.3 Unesi adresu
5.4 Prethodno
5.5 Spremljene
stranice
5.6 Postavke
5.7 Informacije

6. Imenik
6.1 TraÏi
6.2 Dodaj novo
6.3 Brzo biranje
6.4 Grupe
6.5 Kopiraj sve
6.6 Izbri‰i sve
6.7 Postavke
6.8 Informacije

7. Profili
7.1 Standardno
7.2 Tiho
7.3 Samo vibracija
7.4 Otvoreni prostor
7.5 Slu‰alice

8. Po

8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7

9. Mo

9.1
9.2
9.3
9.4

2_KP235_Cro(TMO)_080226

vo
nje

ve
e
e

no

racija
prostor

8.1 Svi pozivi
8.2 Propu‰teni pozivi
8.3 Pozivani brojevi
8.4 Primljeni pozivi
8.5 Trajanje poziva
8.6 Tro‰kovi poziva
8.7 Informacije o
podacima

9. Moji sadrÏaji
9.1 Downloads
9.2 Slike
9.3 Zvukovi
9.4 Ostalo

. Alati
.1 Alarm
.2 Kalkulator
.3 ·toperica
.4 Pretvaraã
.5 Svjetski sat
.6 SIM usluge

0. Postavke zaslona
0.1 Pozadinska
slika
0.2 Vrijeme
pozadinskog
osvjetljenja
0.3 Osvjetljenje
0.4 Preãaci zaslona
0.5 Tema
0.6 Stil izbornika
0.7 Pozdravna
poruka
0.8 Ime mreÏe
0.9 ·areni font
poziva

2:32 PM
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#. Postavke
#.1 Vrijeme & Datum
#.2 Jezik
#.3 Povezivanje
#.4 Postavke poziva
#.5 Osiguranje
#.6 Naãin rada u
zrakoplovu
#.7 U‰teda energije
#.8 Ponovo postavi
#.9 Status memorije

Izbornik

8. Popis poziva

2008.2.27
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Zabava
Zabava

Igre

Izbornik 1.1

U ovom izborniku moÏete upravljati
Java aplikacijama koje su
instalirane na telefonu.

Aplikacije

Izbornik 1.2

MoÏete reproducirati ili brisati
preuzete aplikacije, odnosno
postaviti opciju povezivanja.

MreÏni profil

Izbornik 1.3

Aktiviranje profila
1. Pomaknite kursor do profila koji
Ïelite aktivirati.
2. Pritisnite
ili odaberite Aktiviraj
iz izbornika Opcije.

26

Dodavanje novog profila
1. Na izborniku Opcije odaberite
Novi profil.
2. Pritisnite lijevu funkcijsku tipku
[Spremi] za spremanje svih
promjena konfiguracije.
MoÏete pregledavati, ureìivati ili
izbrisati odabirom naredbi Prikaz,
Uredi ili Izbri‰i iz izbornika Opcije.
MoÏete i ponovo postaviti sve
informacije o profilu pomoçu
izbornika Opcije > Ponovo postavi
sve.

Java
razvi
Micro
koji b
pomo
preg
Explo
preuz
podrÏ
dava
mogu
izvod
teme
popu
se na
preg
aplik
odab
Dato
telefo
.JAD

a

pku

i ili
kaz,
cije.

stavi

JavaTM je tehnologija koju je
razvila tvrtka Sun
Microsystems. Sliãno naãinu na
koji biste preuzeli Java Applet
pomoçu standardnog
preglednika MS Internet
Explorer, Java MIDlet moÏete
preuzeti pomoçu telefona koji
podrÏava WAP. Ovisno o
davatelju usluge, na telefon se
mogu preuzeti i na njemu
izvoditi svi programi koji se
temelje na Java tehnologiji,
poput Java igara. Java program
se nakon preuzimanja moÏe
pregledati u izborniku Igre i
aplikacije, gdje ga moÏete
odabrati, pokrenuti ili izbrisati.
Datoteke Java programa se u
telefonu spremaju u formatu
.JAD ili .JAR.

2008.2.27
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Zabava

rite
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Poruke
Poruke

Ovaj izbornik sadrÏi funkcije vezane
uz SMS (Short Message Service),
MMS (Multimedia Message
Service), glasovne poruke i info
poruke mreÏe. Slanje SMS i MMS
poruka, kao i primanje MMS poruka
u roamingu dodatno se naplaçuje.
Dodatne pojedinosti zatraÏite od
svog davatelja usluga.

Nova poruka

Izbornik 2.1

MoÏete sastaviti ili urediti poruku
koja sadrÏi kombinaciju teksta, slika
i zvuka. (do 10 stranica)
1. Napi‰ite poruku u predviìeno
polje.
2. Pritisnite lijevu funkcijsku tipku
[Opcije]. Dostupne su sljedeçe
opcije.
] Po‰alji:

·alje poruku koju ste
sastavili. Primatelje moÏete
dodati s popisa kontakata
pomoçu znaãajke [Opcije] ili
izravno unesite broj telefona.
MoÏete unijeti do 10 brojeva.

28

] Umetni:

MoÏete umetnuti slike,
zvukove, simbole, tekstualne
predlo‰ke i emotikone.
] Spremi u: Sprema poruke u
skice ili kao multimedijski
obrazac.
] Uredi predmet: Odaberite
kako biste uredili predmet
(prikazuje se kada umetnete
predmet).
] Pregled: MoÏete pregledati
sastavljenu multimedijsku
poruku prije slanja (prikazuje
se kada dodate zvuk, sliku ili
slajd).
] Pregled privitaka: Prikazuje
priloÏene datoteke (prikazuje
se kada postoje datoteke u
privitku).
] Trajanje slajda: MoÏete
postaviti trajanje svake stranice
(prikazuje se kada postoje
datoteke u privitku).
] Ukloni: MoÏete ukloniti
priloÏene stavke (prikazuje se
kada postoje datoteke u
privitku).

] Po

ak

] Je

jez
(d
na
str

] No

rije
na
ov
Na
lije

] Izb

tek

] Izl

od
Un
sp

Napom
]

Ako t
poruk
do do
moçi
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] Postavi
] Jezik

pisanja: Odaberite T9
jezik za T9 naãin rada
(dodatne pojedinosti o T9
naãinu rada potraÏite na
stranici 22~23).

ke u

te
t
ete

] Nova

T9 rijeã: Ako Ïeljena
rijeã nije pronaìena u T9
naãinu rada, moÏete je pomoçu
ove opcije dodati u T9 rjeãnik.
Nakon unosa rijeãi pritisnite
lijevu funkcijsku tipku [Spremi].

ati
u
zuje
ku ili

] Izbri‰i

tekst.

zuje
zuje
u

je se

tekst: Bri‰e uneseni

] Izlaz:

Odaberite kako biste
odustali od ureìivanja
Unesena poruka neçe se
spremiti.

Napomena
]

Ako tijekom stvaranja multimedijske
poruke prenosite sliku (50K), moÏda
do dovr‰enja prijenosa slike neçete
moçi izvr‰avati druge akcije.

2:32 PM
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Ulazni spremnik
Izbornik 2.2

Bit çete obavije‰teni kad primite
poruku. Bit çe pohranjena u
Ulaznom spremniku.

Poruke

T9: Odaberite Ïelite li
aktivirati T9 ili ne.

ti slike,
alne

ranice
e

2008.2.27

Kada ste dobili zvuãno upozorenje
da Vam je stigla MMS poruka,
morate priãekati poruku da se uãita
i tek onda çete ju moçi vidjeti. Za
detalje obavje‰tavanja vidi (Izbornik
2.9.2.6).
Za ãitanje poruka, odaberite jednu
od poruka tipkom
.
] Vidi:

Pregled spremljenih poruka.

] Odgovor:

Odgovara porukom na
broj po‰iljaoca.

] Izbri‰i:

Brisanje trenutnih poruka.

] Proslijedi:

Prosljeìuje primljenu
poruku drugim primateljima.

] Vrati

poziv: Zove broj po‰iljaoca.

] Broj:

MoÏete spremiti broj
poruke.

29
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Poruke
] Informacije:

Poruke

MoÏete vidjeti
informaciju o po‰iljatelju poruke;
Adresi po‰iljatelja, predmetu
(samo za Multimedijalne poruke),
vremenu i datumu poruke, vrsti
poruke, veliãini poruke.

] Vi‰estruko

brisanje: Pomoçu
opcije Oznaãi/Ukloni oznaku
moÏete izbrisati veçi broj poruka.

] Izbri‰i

sve proãitano: MoÏete
izbrisati sve proãitane poruke.

] Izbri‰i

sve: Poni‰tavanje svih
prijenosa poruka i brisanje svih
poruka.

] Prihvati

(samo kod
obavje‰tavanja o MMS poruci):
Ako je Autom. uãitavanje MMS
poruke na Isklj., moÏete primiti
samo Obavijest. Da biste primili
poruku, morate odabrati [Primi].

Skice

Izbornik 2.3

MoÏete vidjeti poruku spremljenu u
skice. Poruke su posloÏene prema
datumu i vremenu kad su

30

spremljene. Prelazite preko liste
pomoçu navigacijskih tipki gore /
dolje.
Svaka poruka u skicama ima ove
opcije. Tipka
[Opcije].
] Vidi:

MoÏete pregledati odabranu
poruku.

Izlaz

Izlazni
privrem
koje ãe
koje ni
Izlazno

] Uredi:

Mijenjanje odabrane
poruke.

] Izbri‰i:

Otkazuje prijenos poruke
i bri‰e ju iz spremnika Skice.

] Informacije:

Prikazuje podatke o
odabranim porukama: predmet
(samo MMS poruka), datum i
vrijeme kad je spremljena, vrsta i
veliãina poruke, prioritet (samo
MMS poruka).

] Vi‰estruko

brisanje: Pomoçu
opcije Oznaãi/Ukloni oznaku
moÏete izbrisati veçi broj poruka.

] Izbri‰i

sve: Bri‰e sve poruke u
spremniku Skice.

Pos

Sve po
ovu ma

Pres
glas

MoÏete
je ta us
Va‰eg
glasov
zaslon
Dugim
direktn
poruka
Va‰im
postav
naãin.

ove

abranu

oruke
e.

atke o
met
mi
vrsta i
amo

oçu
u
oruka.

ke u
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Izlazni spremnik
Izbornik 2.4

Izlazni spremnik je mjesto za
privremeno pohranjivanje poruka
koje ãekaju da ih po‰aljete. Poruke
koje nisu isporuãene isto ostaju u
Izlaznom spremniku.

Poslano

Izbornik 2.5

Sve poslane poruke spremaju se u
ovu mapu.

Preslu‰avanje
glasovne po‰te

Izbornik 2.6

MoÏete primiti glasovnu po‰tu (ako
je ta usluga omoguçena od strane
Va‰eg operatera). Nakon ‰to nova
glasovna po‰ta pristigne, na
zaslonu çe se pojaviti simbol
.
Dugim pritiskom na
tipku,
direktno pristupate glasovnim
porukama. Detalje provjerite s
Va‰im operaterom kako biste
postavili telefon na odgovarajuçi
naãin.

2:32 PM

Info poruke

Page 31

Izbornik 2.7

(ovisi o mreÏi i pretplati)
Info usluÏne poruke su tekstualne
poruke poslane od strane mreÏe
korisnicima mobilnih telefona. One
pruÏaju osnovne informacije poput
vremenske prognoze ili stanja u
prometu. Svaka vrsta informacije
ima broj, stoga, moÏete kontaktirati
davatelja usluga sve dok imate
unese ispravan broj za odreìenu
informaciju. Kad primite info poruku,
simbol çe prikazati primljenu novu
poruku ili çe info poruka odmah biti
prikazana na zaslonu. Sljedeçe su
opcije raspoloÏive kod gledanja info
poruke.

âitaj novo

Poruke

ste
re /

2_KP235_Cro(TMO)_080226

(Izbornik 2.7.1)

Kada primite poruku informacijske
usluge i za pregled poruke
odaberete âitaj, ona çe se pojaviti
na zaslonu.
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Poruke
Teme

(Izbornik 2.7.2)

Poruke

] Vidi

popis: MoÏete vidjeti
brojeve info usluga koje ste
dodali. Ako pritisnete tipku
[Opcije], moÏete urediti i izbrisati
kategorije info poruka koje ste
dodali.

] Aktivna

lista: MoÏete odabrati
brojeve poruka Info usluge na
trenutnom popisu. Ako aktivirate
broje neke info usluge, moÏete
primati poruke s tog broja.

Predlo‰ci

(Izbornik 2.8.1)

Dostupne su sljedeçe opcije.
] Vidi:

Pregled odabrane poruke.

] Uredi:

Ureìivanje odabranog
obrasca.

] ·alji

preko > Poruka: MoÏete
stvoriti poruku pomoçu
odabranog predlo‰ka.

] Izbri‰i:

Brisanje predlo‰ka.

] Novi

predloÏak: Dodavanje
novog predlo‰ka.

] Izbri‰i

Izbornik 2.8

Postoje veç gotovi predlo‰ci na
popisu. MoÏete ih pregledati ili
napisati nove. Dostupne su dva
vrste predloÏaka: Tekstualni i
Multimedijski.
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PredloÏak teksta

sve: Bri‰e sve predlo‰ke.

Multimedijalni predlo‰ci
(Izbornik 2.8.2)

Multimedijski predloÏak moÏete
stvoriti nakon pritiska na lijevu
funkcijsku tipku [Dodaj novo].
Dostupne opcije iste su kao i opcije
navedene za tekstualne predlo‰ke.

Post

Tekstu
]

Tip p

Teks
Fax,
ERM

Obiã
poru
bilo k
svog
infor
] Rok

mreÏ
odre
poru

] Izvje

odab
da li
] Nap

slanj
prim
na te
raãu
va‰e

k 2.8.1)

og

ete

e

o‰ke.

k 2.8.2)

te
u

opcije
o‰ke.

Postavke
Tekstualna poruka
]

2008.2.27

Izbornik 2.9
(Izbornik 2.9.1)

Tip poruke:
Tekstovi, Glasovni portal,
Fax, Obavijest, X.400, E-mail,
ERMES
Obiãno je odabrana tekstualna
poruka. MoÏete to promijeniti u
bilo koji drugi format. Nazovite
svog davatelja usluga za
informacije vezane uz tu funkciju.

] Rok

valjanosti: Ova usluga
mreÏe omoguçuje Vam da
odredite koliko dugo çe se SMS
poruka ãuvati u centru za poruke.

] Izvje‰çe

isporuke: Ako
odaberete Da, moÏete provjeriti
da li je poruka uspje‰no poslana.

] Naplata

odgovora: Prilikom
slanja poruke omoguçuje
primatelju da odgovori na poruku
na teret va‰eg telefonskog
raãuna. Ova znaãajka ovisi o
va‰em davatelju usluge.

2:32 PM
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] Broj

centra za poruke: Sprema
ili mijenja broj Va‰eg SMS centra
kod slanja SMS poruka. Morate
dobiti taj broj od svog davatelja
usluga.

Poruke

uke.

2_KP235_Cro(TMO)_080226

] ·ifriranje

znakova: MoÏete
postaviti vrstu ‰ifriranja znakova.

Multimedijska poruka
(Izbornik 2.9.2)
] Trajanje

slajda: Omoguçuje
konfiguriranje trajanja svake
stranice prilikom sastavljanja
poruke.
] Prioritet: MoÏete poslati poruku
nakon ‰to ste odabrali stupanj
hitnosti: Nebitno, Normalno i
Hitno.
] Rok valjanosti: Ova usluga
mreÏe omoguçuje da odredite
vrijeme kroz koje çe poruka biti
pohranjena u centru za poruke.
] Izvje‰çe isporuke: Ako
odaberete Da, moÏete provjeriti
da li je poruka uspje‰no poslana.

33
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Poruke
] Poslati

Poruke

izvje‰çe proãitanom?:
Ako je na ovom izborniku
postavljeno na Da, moÏete
provjeriti je li va‰a poruka
proãitana.

] Autom.

preuzimanje: MoÏete
odrediti preuzimanje u domaçoj
mreÏi ili preko Roaminga, ovisno
kako je poslano. Ako odaberete
Automatski, automatski çete
primiti MMS poruku. Ako
odaberete Ruãno, primit çete
samo obavijest da imate poruku
u ulaznom spremniku i tada çete
odluãiti da li çete usnimiti poruku
ili ne.

] MreÏni

profil: Za uãitavanje
MMS poruke sa servera,
potrebno je odrediti URL za
server MMS poruka.

] Dopu‰tena

vrsta poruka
- Osobno: Osobna poruka.
- Reklame: Komercijalne poruke.
- Informacije: Neophodne
informacije.
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Broj glasovne po‰te
(Izbornik 2.9.3)

MoÏete primiti govorne poruke ako
tu uslugu podrÏava Va‰ davatelj
usluga. Kad se pojavi nova poruka
na zaslonu çe se pojaviti ikona.
Provjerite kod svog davatelja usluga
detalje ove funkcije.
Za biranje broja glasovne po‰te u
stanju ãekanja drÏite tipku
.
] Domaçi

centar: Odabirom ove
stavke izbornika moÏete
konfigurirati broj glasovne po‰te
za matiãnu mreÏu.

] Roaming:

Broj glasovne po‰te
koji se koristi za mreÏe u
roamingu moÏete konfigurirati
kada ste u inozemstvu.

Servisna poruka

(Izbornik 2.9.4)

Primanje
MoÏete konfigurirati moguçnost
primanja poruka informacijske
usluge.

Uãitav
MoÏete
preuzim

Info p

(ovisno

] Prim

- Uk
izb
por

- Isk
izb
prim

] Doja

- Uk
sig
por

- Isk
zvu
prim
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e ako
telj
oruka
a.
usluga

te u
.
ove

po‰te

o‰te

ati

k 2.9.4)

Uãitavanje usluge
MoÏete postaviti za automatsko
preuzimanje servisne poruke.

Info poruka

(Izbornik 2.9.5)

(ovisno o mreÏi i pretplati)

2:32 PM
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] Jezici

- MoÏete odabrati jezik koji Ïelite
pritiskom na [Uklj./Isklj.]. Tada
çe se info poruke pojavljivati na
jeziku koji ste odabrali.

Poruke

k 2.9.3)

2008.2.27

] Primi

- Ukljuãeno: Ako odaberete ovaj
izbornik, telefon çe primati info
poruke.
- Iskljuãeno: Ako odaberete ovaj
izbornik, Va‰ telefon vi‰e neçe
primati info poruke.
] Dojava

poziva

- Ukljuãeno: Telefon çe zvuãnim
signalom oglasiti primitak info
poruke.
- Iskljuãeno: Telefon neçe
zvuãnim signalom oglasiti
primitak info poruke.

st
e

35
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Rokovnik
Rokovnik

Kalendar

Izbornik 3.1

Kad odaberete ovaj izbornik, pojavit
çe se kalendar. Kockasti kursor
nalazi se na trenutnom datumu.
MoÏete pomicati kursor na druge
datume pomoçu navigacijskih tipki.
Na kalendaru, moÏete koristiti
sljedeçe tipke.
vraça za godinu unazad.
Svaki
stisak

Ide u slijedeçu godinu.
Vraça jedan mjesec.

] Svi

rasporedi: MoÏete prikazati
sve rasporede.

] Idi

na datum: MoÏete prijeçi
izravno na odabrani datum.

] Bri‰i

pro‰le: Odaberite za
brisanje bilje‰ki rasporeda koje su
istekle i o kojima ste veç
obavije‰teni.

] Izbri‰i

sve: Odaberite ovu opciju
za brisanje svih obveza i
biljeÏaka. ZatraÏit çe vas da
potvrdite tu radnju.

Ide u slijedeçi mjesec.

MoÏete unijeti obvezu ili bilje‰ku u
raspored pritiskom na lijevu soft
tipku [Opcije].
] Pregled:

Prikazuje obvezu ili
bilje‰ku za odabrani dan.

] Novi

raspored: Odaberite ovu
opciju za unos nove obveze ili
bilje‰ke.

] Ton

rasporeda: MoÏete postaviti
zvuk planera za svaki odabrani
datum.
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Podsjetnik

Izbornik 3.2

1. Odaberite Bilje‰ka pritiskom na
lijevu soft tipku ili
.
2. Ako nema bilje‰ki, pritisnite lijevu
soft tipku [Novo].
3. Unesite bilje‰ku i pritisnite lijevu
soft tipku [OK].

Zada

MoÏete
dodava
zadata
kronolo
se pop
dovr‰e
poslati
Bluetoo

2_KP235_Cro(TMO)_080226

azati

koje su

opciju

2:32 PM
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Izbornik 3.3

MoÏete pregledavati, ureìivati i
dodavati popise zadataka. Popisi
zadataka prikazuju se u
kronolo‰kom redoslijedu. Prikazuju
se popisi zadataka u tijeku ili
dovr‰enih zadataka. A moÏete ih i
poslati putem Multimedija poruke ili
Bluetooth.

Rokovnik

çi

Zadaci

2008.2.27

a

rnik 3.2

m na
lijevu

ijevu
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Multimedija
Multimedija

Va‰ telefon ima ugraìenu kameru
koja je jednostavna za kori‰tenje i
omoguãuje Vam da lako slikate,
pregledate i po‰aljete slike

Napomena
Ako je baterija slaba, moÏe se
dogoditi da ne moÏete slikati.

Kamera

Izbornik 4.1

Pritisnite tipku Izbornik i odaberite
Multimedija > Kamera. Ili moÏete
izravno otvoriti funkciju kamere
pritiskom na tipku Kamera u stanju
ãekanja. Otvara se modul kamere i
moÏete vidjeti pregled traÏenja.
Prije slikanja, moÏete odrediti
sljedeçe opcije.

38

2. Kvaliteta:
Normalno / Fino / Super fino
3. Mjeraã vremena:
Iskljuãeno, 3 sek, 5 sek, 10 sek

prijateljima i obitelji.
]

1. Rezolucija: 320x240, 640x480

4. Naãin prikaza:
Cijela slika, Preko cijelog zaslona
5. Multi snimanje:
1 fotografija, 3 fotografije
6. Efekt: Isklj., Sepia, Mono,
Negativ
7. Nivo bijelog:
Auto, Dnevna svjetlost, Blje‰tavo,
Oblaãno, Fluorescentno
8. Zvuk okidaãa:
Isklj., Ton1, Ton2, Ton3
9. Reset postava: Da, Ne

1. Cen
navi

2. Oda
pom
gore

3. Nak
foku
pritis
OK.
snim
izbo

Sliku m
multim
prijeno
funkcijs
·alji pr
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o
sek

aslona

‰tavo,

1. Centrirajte Ïeljeno pomoçu
navigacijskih tipki za lijevo/desno.
2. Odaberite Ïeljenu vrijednost
pomoçu navigacijskih tipki za
gore/dolje.
3. Nakon ‰to ste odredili vrijednosti,
fokusirajte ‰to Ïelite slikati i
pritisnite tipku Kamera ili tipku
OK. âuje se klik i slika je
snimljena. Pojavljuje se ovakav
izbornik.
Sliku moÏete poslati u obliku
multimedijske poruke ili Bluetooth
prijenosom. Pritisnite lijevu
funkcijsku tipku [Opcije] i odaberite
·alji preko.

2:32 PM

Snimanje glasa

Page 39

Izbornik 4.2

MoÏete snimiti glasovne podsjetnike
ili druge zvukove.
1. Pritisnite lijevu funkcijsku tipku
[Opcije]. MoÏete postaviti trajanje
snimke.
] Opçenito: 10 minuta
] MMS: 2 minute i 30 sekundi

Multimedija

480

2008.2.27

2. Za poãetak snimanja pritisnite U
redu.
3. Za prekid snimanja pritisnite U
redu.

39
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t-zones
t-zones

U t-zonama u svako su vam doba
dostupne informacije poput vijesti,
vremenske prognoze, sportskih
vijesti i stanja na cestama. Uz to, u
t-zonama su dostupne i vrhunske
multimedijske usluge poput
najnovije glazbe ili melodija zvona,
pozadina ili igara koje moÏete
preuzeti. Napominjemo kako se
upotreba ove usluge dodatno
naplaçuje.

Poãetna stranica
Izbornik 5.1

Poãetna stranica je definirana u
aktiviranom profilu.

Zabilje‰ke

Izbornik 5.2

Ovaj izbornik vam omoguçava
spremanje adrese omiljene web
stranice, radi brÏeg pristupa kod
iduãeg pristupa. Va‰ telefon ima
nekoliko predinstaliranih bilje‰ki. Te
bilje‰ke se ne mogu izbrisati.
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Spre

Kreiranje zabilje‰ke
1. Pritisnite lijevu soft tipku [Opcije].
2. Odaberite Nova zabilje‰ka i
pritisnite tipku U redu.

Telefon
zaslon

3. Nakon unosa Ïeljene URL
stranice i naslova, pritisnite tipku
OK.

Post

Savjet
]

Za unos simbola koristite tipku
i
tipku
. a unos “.”, pritisnite tipku
.

MreÏn

Odabe
pomoç
pretraÏ

Napom

Unesi adresu

Izbornik 5.3

MoÏete se direktno spojiti na
stranicu koju Ïelite. Kako biste to
uãinili, morate unijeti odreìenu URL
adresu.

]

U slu
SAT
opera
predo
kartic
izborn

Naãin

Prethodno

Izbornik 5.4

Pokazuje popis nedavno posjeçenih
web-stranica. Web-stranici moÏete
jednostavno pristupiti.

MoÏete
optimiz

Cache

Ispraz
Brisanj
cache.
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pcije].

Izbornik 5.5

Telefon moÏe spremiti stranice na
zaslon. I to najvi‰e 20 stranica.

i

tipku

i
e tipku

rnik 5.3

e to
u URL

rnik 5.4

eçenih
oÏete

Postavke

Izbornik 5.6

MreÏni profil

(Izbornik 5.6.1)

Odaberite odgovarajuçi profil
pomoçu tipke OK. To çe aktivirati
pretraÏivaã.
Napomena
]

U sluãaju da SIM kartica podrÏava
SAT usluge, ovaj izbornik çe biti
operatorove posebne usluge sa veç
predodre ìenim nazivom. Ako SIM
kartica ne podrÏava ovu opciju,
izbornik çe se zvati Profili.
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Dopusti cache memoriju
MoÏete postaviti opciju provjeravali
li cache memoriju ili ne.

Cookies

(Izbornik 5.6.4)

Izbri‰i cookies
Brisanje svih cookie sadrÏaja.
Dopusti cookies
Provijerite dali je i‰ta kori‰teno.

Certifikati za‰tite

(Izbornik 5.6.5)

MoÏete vidjeti listu osobnih
certifikata koji su bili pohranjeni u
va‰em telefonu.

PrikaÏi sliku

(Izbornik 5.6.6)

Omoguçuje ukljuãivanje i
iskljuãivanje prikaza slika za vrijeme
pregleda.

Naãin prikazivanja (Izbornik 5.6.2)

Skripta

MoÏete postaviti uobiãajeno ili
optimizirano.

Odaberite da li Ïelite ukljuãiti ili
iskljuãiti ovu funkciju.

Cache memorija

(Izbornik 5.6.3)

Isprazni cache memoriju
Brisanje svih sadrÏaja, snimljenih u
cache.

t-zones

Spremljene stranice

2:32 PM

Informacije

(Izbornik 5.6.7)

Izbornik 5.7

MoÏete pogledati informacije o
verziji WAP pretraÏivaãa.
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Imenik
Imenik

MoÏete spremati telefonske brojeve
i pripadajuça imena u memoriju
svoje SIM kartice.
Stisnite lijevu soft tipku [Izbornik] u
stanju mirovanja, i odaberite
Kontakte.

] Poruka:

Ovu opciju koristite kako
biste kontaktu poslali poruku.

] ·alji

preko: Podatke o kontaktu
moÏete poslati u obliku
tekstualne poruke, multimedijske
poruke ili Bluetooth prijenosom.

] Izbri‰i:

TraÏi

Izbornik 6.1

brzom biranju: Broj
moÏete odrediti za brzo biranje.

1. Odaberite TraÏi. ZatraÏit çe vas
da unesete ime.

] Dodaj

2. Unesite poãetak imena koje
Ïelite pronaçi.

] Vi‰estruko

] MoÏete

pristupiti Kontaktima
pritiskom navigacijske tipke
u stanju ãekanja.

3. Nakon pronalaska Ïeljenog
kontakta, moÏete nazvati taj broj
pritiskom na tipku
. Ili stisnuti
lijevu soft tipku [Opcije] za
slijedece opcije.
] Vidi:

MoÏete pregledati ime i

broj.
] Uredi:
] Uputi

42

Izbri‰ite kontakte.

] Dodaj

MoÏete urediti ime ili broj.

poziv: MoÏete nazvati
kontakt.

novo: MoÏete registrirati
novi kontakt.
brisanje: MoÏete
provjeriti popis i brisati vi‰e unosa
istovremeno.

] Kopiraj

na SIM karticu/
u memoriju ureìaja:
Unos moÏete kopirati sa SIM
kartice u telefon ili iz telefona
na SIM karticu.

Dodaj novo

Izbornik 6.2

MoÏete dodati unos u kontakt
koristeçi ovu funkciju.
Za odabir memorije, idite na Postavi
memoriju. Kapacitet memorije

telefon
moÏete
svaki n
SIM ka

1. Pritis
Kont

2. MoÏ
mem
telef

Brzo

Svakoj
dodati
ime na
tipke.

1. Doì
pritis

2. Ako
odab
potra

3. MoÏ
brzo
poru
[Opc
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telefona jest 1000 unosa. U nju
moÏete unijeti do 20 znakova za
svaki naziv. Kapacitet memorije
SIM kartice ovisi o SIM kartici.

Grupe

dijske
som.

1. Pritisnite Izbornik i odaberite
Kontakti > Dodaj novo.

anje.

2. MoÏete dodati novi kontakt u
memoriju SIM kartice ili u
telefonsku memoriju.

1. Odaberite Grupe. Sve grupe su
prikazane: Obitelj, Prijatelji,
Suradnici, VIP, Grupa 1, Grupa 2
i Skupina 3.

taktu

rirati

ete
unosa

M
na

rnik 6.2

Postavi
e

Brzo biranje

Izbornik 6.3

Svakoj tipki od
do
moÏete
dodati ime iz kontakta. MoÏete to
ime nazvati izravno pritiskom na te
tipke.
1. Doìite na Brzo biranje, zatim
pritisnite [OK].
2. Ako Ïelite dodati Brzo biranje,
odaberite (prazno). Zatim
potraÏite ime i Imeniku.
3. MoÏete promijeniti ili izbrisati broj
brzog biranja, nazvati ili poslati
poruku, pritiskom lijeve soft tipke
[Opcije].

Izbornik 6.4

MoÏete upravljati informacijama o
grupi.

Imenik

e kako
u.

2. Odaberite ime grupe koju Ïelite
pritiskom na lijevu soft tipku
[Opcija].
Prikazat çe se slijedeçi podizbornik.
] PrikaÏi

ãlanove: Prikazuje popis
kontakata te grupe.

] Zvono

grupe: Odaberite ovu
opciju za odabir zvona koji çe se
koristiti kad primite poziv od
osobe iz te grupe.

] Ikona

grupe: Odaberite ovu
opciju za izbor grafiãkog simbola
koji çe se prikazivati kad primite
poziv osobe iz te grupe.

] Dodaj

ãlana: Dodajte kontakt
grupi. MoÏete dodati do 20
kontakata u jednu grupu.
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Imenik
] Ukloni

Imenik

ãlana: Uklonite kontakt iz
grupe. Kontakt i dalje ostaje u
izborniku Kontakti.
sve ãlanove: Uklanjanje
svih ãlanova.

• Izbri‰i original: Kod kopiranja,
originalni brojevi telefona bit çe
izbrisani.

] Ukloni

] Preimenuj:

Dajte grupi drugo

ime.
] Poni‰ti

sve: Omoguçuje
ponovno postavljanje svih
vrijednosti.

Izbri‰i sve

Izbornik 6.6

MoÏete izbrisati sve unose na SIM
kartici i/ili na telefonu. Ova funkcija
zahtijeva sigurnosni kod.
Stisnite
ãekanja.

za povrat na stanje

Info

] Serv

(ovis
Koris
popi
(SDN
mreÏ
to po
hitne
broje

1. Oda

Kopiraj sve

Izbornik 6.5

MoÏete kopirati/premjestiti unose iz
memorije SIM kartice na memoriju
telefona i obrnuto.
] Sa

SIM-a na telefon: Odaberite
ovu opciju za kopiranje sa SIM
kartice na memoriju telefona.

] Telefon

na SIM: Odaberite ovu
opciju za kopiranje s memorije
telefona na memoriju SIM kartice.

Dostupne su sljedeçe opcije.
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• ZadrÏi original: Kod kopiranja,
originalni brojevi telefona su
zadrÏani.

Izbornik 6.7

2. Prika
sluÏ

(Izbornik 6.7.1)

MoÏete postaviti opciju prikaza
Kontakta.

3. Koris
gore
Stisn

] Samo

] Vlas

Postavke
Pregled opcija

ime: Kad pretraÏujete
Kontakte, na popisu çe biti
prikazana samo imena.

] Ime

i broj: Kad pretraÏujete
Kontakte, na popisu çe biti
prikazana imena i brojevi.

] Sa

slikom: Kad pretraÏujete
Kontakte, na popisu çe biti
prikazana imena i slike.

karti
prika
SIM

rnik 6.6

a SIM
nkcija

nje

Informacije

Izbornik 6.8

] Servisni

broj operatera
(ovisno o SIM kartici):
Koristite ovu opciju za pregled
popisa Service Dialling Numbers
(SDN) koje vam je dodijelio
mreÏni operater (ako SIM kartica
to podrÏava). Ti brojevi ukljuãuju
hitne brojeve, brojeve usluga i
brojeve glasovne po‰te.

2. Prikazana su imena dostupnih
sluÏbi.

k 6.7.1)

3. Koristite navigacijske tipke
gore/dolje za odabir sluÏbe.
Stisnite
.

e

e

2:32 PM
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] Moja

posjetnica: Ova opcija
omoguçuje stvaranje vlastite
posjetnice s imenom i brojem
mobitela. Za stvaranje nove
posjetnice pritisnite lijevu
funkcijsku tipku
[Novo] i
unesite informacije u polja.

1. Odaberite opciju brojevi sluÏbi.

rnik 6.7

a

2008.2.27

Imenik

a,
çe
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] Vlastiti

broj (ovisno o SIM
kartici): Odaberite ovu opciju za
prikaz va‰eg broje telefona na
SIM kartici.

e
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Profili
Profili

U izborniku Profili moÏete
promijeniti i prilagoìavati tonove
telefona za razne dogaìaje,
okruÏenja ili grupe pozivatelja.
Postoji pet postojeçih profila:
Standardno, Tiho, Samo
vibracija, Otvoreni prostor,
Slu‰alice.

Ukljuãi

(Izbornik 7.X.1)

1. Prikazan je popis profila.
2. U popisu Profili izaberite profil
koji Ïelite ukljuãiti i stisnite lijevu
soft tipku [OK] ili tipku OK.
3. Zatim odaberite Ukljuãi.
Napomena
]

Kad su slu‰alice spojene na telefon,
profil Slu‰alice se automatski aktivira.

Pode‰avanje

46

(Izbornik 7.X.2)

MoÏete podesiti sve profili osim
Vibracije(i izbornika Tiho). Pronaìite
Ïeljeni profil na listi profila. Nakon
‰to ste pritisnuli lijevu soft tipku ili
tipku OK, odaberite Pode‰avanje.
] Naãin dojave poziva: Postavite
vrstu upozorenja za dolazne
pozive.

] Ton

zvona: Odaberite Ïeljeno
zvono.
] Glasnoça zvona: Odreìivanje
glasnoçe zvona.
] Naãin dojave poruke: Odaberite
naãin upozorenja za poruke.
] Ton poruke: Odaberite ton
dojave poruke.
] Glasnoça poruke: Postavite
jaãinu tona poruke.
] Tonovi tipki: Odaberite glasnoçu
tipki.
] Glasnoça tipkovnice: Odaberite
zvuk tipkovnice.
] Glasnoça zvuãnog efekta:
Odredite glasnoçu efektnog
zvuka.
] Glasnoça kod uklju ãenja/
iskljuãenja: Odredite glasnoçu
pri ukljuãenju i iskljuãenju
telefona.
] Automatski odgovor:
(samo u profilu Slu‰alica).
MoÏete aktivirati znaãajku
automatskog odgovora.
Odaberite kada çe se koristiti
znaãajka automatskog odgovora.

MoÏete
primlje
mreÏa
Identifi

Zajedn
çe prik
u vrijem
vidjeti i

Svi p

MoÏete
neodgo
biranim
poslati
odabra
spremi

Prop

MoÏete
poziva
spremi

eno

aberite
e.
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Popis poziva
MoÏete provjeriti popis propu‰tenih,
primljenih i biranih poziva samo ako
mreÏa podrÏava uslugu Line
Identification (CLI) unutar mreÏe
Zajedno s datumom i vremenom bit
çe prikazan broj i ime (ako postoji)
u vrijeme kad je bio poziv. MoÏete
vidjeti i vrijeme poziva.

Pozivani brojevi
Izbornik 8.3

MoÏete vidjeti popis biranih brojeva,
nazvati, poslati poruku i spremiti
broj u Kontakte.

Primljeni pozivi

ite

asnoçu

aberite

:
g

/
oçu

Popis poziva

anje
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Izbornik 8.4

Svi pozivi

Izbornik 8.1

MoÏete vidjeti podatke o svim
neodgovorenim, primljenim i
biranim pozivima. MoÏete nazvati ili
poslati poruku na broj koji ste
odabrali na popisu. Broj moÏete i
spremiti u Kontakte.

Propu‰teni pozivi
Izbornik 8.2

MoÏete vidjeti popis neodgovorenih
poziva, nazvati, poslati poruku i
spremiti broj u Kontakte.

MoÏete vidjeti popis primljenih
poziva, nazvati, poslati poruku i
spremiti broj u Kontakte.

Trajanje poziva
Izbornik 8.5

Vrijeme poziva moÏete pregledati
prema vrsti.
] Zadnji

poziv: Prikazuje trajanje
posljednjeg poziva u
minutama/sekundama.

titi
ovora.

47
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Popis poziva
] Svi

Popis poziva

pozivi: Prikazuje ukupno
trajanje poziva. Mjeraã vremena
moÏete inicijalizirati pritiskom
lijeve funkcijske tipke [Ponovo
postavi].

] Birani

brojevi: Prikazuje trajanje
odlaznog poziva.

] Primljeni

pozivi: Prikazuje
trajanje dolaznog poziva.

Tro‰kovi poziva
Izbornik 8.6

Ova mreÏna usluga omoguçuje
vam provjeru tro‰ka posljednjeg
poziva i ukupnog tro‰ka poziva.
Napomena
]

48

Stvarni tro‰ak za pozive koje cete
dobiti od mreÏnog operatera moÏe se
razlikovati jer ovisi o karakteristikama
mreÏe, zaokruÏivanju raãuna, porezu,
itd.

Postavke

(Izbornik 8.6.3)

Odredi kredit
Ova mreÏna usluga omoguçuje
vam ograniãenje tro‰kova poziva na
odabrane jedinice. Upuçivanje i
primanje poziva ograniãeno je na
postavljeno ograniãenje tro‰kova.
] âitaj:

MoÏete provjeriti preostali
broj jedinica.

] Promijeni:

MoÏete promijeniti
svoje ograniãenje tro‰kova.

Odredi tarifu
MoÏete postaviti vrstu valute i
jediniãnu cijenu. Jediniãne cijene
zatraÏite od svog davatelja usluga.
Za odabir valute ili jedinice u ovom
izborniku moÏda çe vam trebati
PIN2. Ako Ïelite unijeti simbol @, £,
$, izbri‰ite sve stavke valuta i zatim
pritisnite tipku
. Ako Ïelite
promijeniti simbol, ponovo
pritisnite
.

Napom
]

Ako is
uputit
SIM k
ogran
imati

Autom
Ova m
vam au
posljed
Ukljuã
prekida
njegov

Info
poda
Koliãi

MoÏete
ili Sve
moÏete
lijeve fu
postav

k 8.6.3)

ostali

niti

ene
luga.
ovom
ati
@, £,
zatim
e
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Napomena
]

2:32 PM

Vrijeme poziva

Ako iskoristite sve jedinice, moçi çete
uputiti samo hitne pozive. Ovisno o
SIM kartici, za postavljanje
ograniãenja tro‰kova poziva morate
imati PIN2 ‰ifru.

Autom. prikaz
Ova mreÏna usluga omoguçuje
vam automatski pregled tro‰ka
posljednjeg poziva. Ako odaberete
Ukljuãeno, moçi çete nakon
prekida posljednjeg poziva vidjeti
njegov tro‰ak.

Informacije o
podacima

Izbornik 8.7

Koliãina podataka

(Izbornik 8.7.1)

Page 49

(Izbornik 8.7.2)

MoÏete provjeriti posljednje vrijeme
i vrijeme svih podatkovnih poziva.
Opciju moÏete ponovo postaviti
pritiskom lijeve funkcijske tipke
[Ponovo postavi].

Popis poziva

je
ziva na
ei
e na
ova.
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MoÏete provjeriti Poslane, Primljene
ili Sve koliãine podataka. Opciju
moÏete ponovo postaviti pritiskom
lijeve funkcijske tipke [Ponovo
postavi].

49
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Moji sadrÏaji
Moji sadrÏaji

U memoriju telefona moÏete
spremiti sve vrste multimedijskih
datoteka, ‰to vam omoguçuje
jednostavan pristup slikama,
melodijama i igrama.

Downloads

Izbornik 9.1

] Pregled:
] Izbri‰i:

]

Dodatne informacije zatraÏite od
svog davatelja mreÏnih usluga.

Slike

Izbornik 9.2

Opcija Slike sadrÏi ugraìenu vezu
za preuzimanje slika s Interneta i
popis slika na kojem se nalaze
zadane slike koje su unaprijed
spremljene na va‰ telefon, slike
koje ste sami preuzeli i slike koje su
snimljene fotoaparatom telefona.
Dostupne opcije ovise o vrsti
odabrane slike.

50

Bri‰e odabranu sliku.

] Postavi

kao: Odabranu sliku
moÏete postaviti kao pozadinu ili
sliku kontakta.

] ·alji

Ovo je va‰ portal za preuzimanje.
Napomena

MoÏete vidjeti odabranu

sliku.

]

] Prik

dato
prika
] Nov

map

] Vi‰e

izbris

preko: Odabranu sliku
moÏete poslati kao MMS poruku
ili Bluetooth prijenosom.

] Izbri

Datoteka

] Pore

- Preimenuj: MoÏete dati novo
ime datoteci.

] Lista

- Premjesti u mapu: Datoteka se
moÏe preseliti u neku drugu
mapu.
- Informacije: Prikazuje podatke o
odabranoj datoteci slika.
] Ispis

putem Bluetootha: Veçina
slika snimljenih fotoaparatom i
preuzetih preko WAP-a moÏe se
na pisaã prenijeti
Bluetooth/Pictbridge vezom.

dato

pore

moÏ
ili ka

abranu

u
oruku

ovo

ka se
gu
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] Prikaz

slajdova: Spremljene
datoteke moÏete pregledati kao
prikaz slajdova.

] Nova

mapa: MoÏete stvoriti novu
mapu.

] Vi‰estruko

brisanje: MoÏete
izbrisati odabrane datoteke.

] Izbri‰i

sve: Brisanje svih
datoteka s popisa.

] Poredaj

po: Datoteke moÏete
poredati po datumu, vrsti i nazivu.

] Lista/Prikaz

sliãica: Slike
moÏete pregledati u obliku popisa
ili kao sliãice.

2:32 PM

Zvukovi

Page 51

Izbornik 9.3

Opcija Zvukovi sadrÏi ugraìenu
vezu za preuzimanje zvukova s
Interneta i popis zvukova na kojem
se nalaze zadani zvukovi koji su
unaprijed spremljeni na va‰ telefon,
zvukovi koje ste sami preuzeli i
zvukovi koje ste snimili pomoçu
telefona.

Ostalo

Moji sadrÏaji

u.

ku
inu ili
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Izbornik 9.4

Druge datoteke osim slika i zvukova
pohranjene su u ovoj mapi.

datke o

Veçina
mi
Ïe se

.

51
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Alati
Alati

Alarm

Izbornik

.1

]

·toperica

4. Unesite naziv alarma,
pritisnite
[Odaberi].
Izbornik

.2

SadrÏi standardne funkcije:
Zbrajanje, Oduzimanje, MnoÏenje i
Dijeljenje.
1. Unesite brojeve koristeçi
tipkovnicu.
2. Koristite navigacijske tipke za
odabir raãunske operacije.

Za unos decimala, pritisnite

Pretva
Postoje
Valuta,
Tempe

.

1. U izb
mjer
pom
lijevo

4. Nakon izraãuna, pritisnite lijevu
soft tipku [OK] za izlaz iz
kalkulatora.

3. Odaberite ton alarma i pritisnite
tipku
.

Kalkulator

Za brisanje pogre‰aka ili
zaslona
kalkulatora koristite
tipku.

3. Za prikaz rezultata, pritisnite
lijevu soft tipku [Rezultat] ili OK
tipku.

2. Odaberite vrijeme ponavljanja:
Jednom, Svakodnevno,
Pon ~ Pet, Pon ~ Sub,
Sub ~ Ned.

52

]

MoÏete postaviti 5 alarma koji çe se
oglasiti u odabrano vrijeme.
1. Odaberite Uklj. i unesite Ïeljeno
vrijeme.

Pret

Napomena

Izbornik

.3

1. Pritisnite [Poãetak] za snimanje
vremena ili [Ciklus] za snimanje
vremena ciklusa.

2. Pom
pritis
dolje

3. Oda
pretv
tipki

2. Pritisnite [Stop] za potvrìivanje
zapisa o vremenu ciklusa.

4. Une
tipka
pretv

3. Pritisnite [Poni‰ti] za postavljanje
u zadano stanje.

Napom
]

Decim
tipku
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tite
.

e
OK

.4

1. U izborniku Jedinica odaberite
mjeru koju Ïelite pretvoriti
pomoçu navigacijskih tipki
lijevo/desno.

jevu

nik

Izbornik

Pretvara mjere u onu koju Ïelite.
Postoje 7 mjere za pretvaranje:
Valuta, Povr‰ina, DuÏina, Masa,
Temperatura, Zapremina, Brzina.

.3

anje
manje

anje

vljanje

2. Pomaknite se na Pretvori jedinicu
pritiskom na navigacijsku tipku za
dolje.

2:32 PM

Svjetski sat

Page 53

Izbornik

.5

Alati

Pretvaraã

2008.2.27

MoÏete provjeriti vrijeme u veçim
svjetskim gradovima.

SIM usluge

Izbornik

.6

Ako SIM kartica podrÏava SAT
usluge, ovaj izbornik imat çe naziv
koji je operater spremio na SIM
karticu. U tom sluãaju dodatne
informacije o kori‰tenju srodnih
opcija potraÏite u uputama
isporuãenim uz SIM karticu.

3. Odaberite jedinicu u koju Ïelite
pretvoriti, pomoçu navigacijskih
tipki lijevo/desno.
4. Unesite brojeve brojãanim
tipkama. Automatski dobivate
pretvorenu vrijednost.
Napomena
]

Decimalni broj se unosi pritiskom na
tipku
.
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Postavke zaslona
Postavke zaslona

Pozadinska slika
Izbornik 0.1

Koristi se za postavljanje prikaza na
LCD zaslonu u stanje pripravnosti.

Izbornik 0.6

MoÏete odabrati Ïeljeni stil
izbornika, Prikaz u tablici ili Prikaz
jedan po jedan.

Vrijeme pozadinskog
Izbornik 0.2
osvjetljenja

Pozdravna poruka

MoÏete postaviti trajanje
osvijetljenosti zaslona.

Nakon ‰to odaberete Ukljuãeno,
moÏete pisati poruku na zaslonu.

Osvjetljenje

Izbornik 0.3

Izbornik 0.7

Ime mreÏe

Odaberite Ïelite li da se prikazuje
naziv mreÏe.

Preãaci zaslona

·areni font poziva

Odaberite Ïelite li da se u stanju
mirovanja prikazuju ikone preãaca.

Tema

MoÏete
prema

Vrije

Ova va
promje
vremen

Posta

MoÏete
Izbornik 0.8

Svjetlina zaslona se moÏe podesiti
od 40% do 100%.

Izbornik 0.4

Izbornik 0.9

Odaberite Ïelite li koristiti ‰areni
font poziva.

Forma

MoÏete
datuma
DD/MM
MM/DD
GGGG
(D: dan

Posta

MoÏete
Izbornik 0.5

MoÏete odabrati teme za prikaz na
zaslonu.
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Stil izbornika

rnik 0.6

a

rnik 0.7

no,
onu.

rnik 0.8

zuje

a

rnik 0.9

eni
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Postavke
MoÏete urediti slijedeçe izbornike
prema svojim potrebama i Ïeljama.

Vrijeme & Datum
Izbornik #.1

Ova vam opcija omoguçava
promjenu trenutno prikazanog
vremena i datuma.

Postav datuma

(Izbornik #.1.1)

MoÏete postaviti datum koji Ïelite.

Format datuma

(Izbornik #.1.2)

MoÏete postaviti oblik
datuma kao ‰to su
DD/MM/GGGG (dan/mjesec/godina),
MM/DD/GGGG (mjesec/dan/godina),
GGGG/MM/DD (godina/mjesec/dan).
(D: dan / M: mjesec / G: godina)

Postav vremena

(Izbornik #.1.3)

Format vremena

(Izbornik #.1.4)

MoÏete odabrati oblik vremena
izmeìu 24- satnog i 12-satnog
oblika.

Postavke

rikaz

2_KP235_Cro(TMO)_080226

Automatsko aÏuriranje
(Izbornik #.1.5)

Kada je automatsko aÏuriranje
konfigurirano, vrijeme i datum se
aÏuriraju automatski, sukladno
trenutnoj vremenskoj zoni.

Jezik

Izbornik #.2

MoÏete odabrati jezik prikaza. Kad
je opcija jezika postavljena na
Automatsko, jezik se automatski
bira ovisno o jeziku SIM kartice koja
se koristi. Engleski jezik je
postavljen ako telefon ne podrÏava
jezik sa SIM kartice.

MoÏete postaviti vrijeme koje Ïelite.

55
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Postavke
Postavke

Povezivanje
Bluetooth

Izbornik #.3
(Izbornik #.3.1)

Bluetooth omoguçava izravno
beÏiãno meìusobno komuniciranje
kompatibilnih mobilnih ureìaja,
perifernih ureìaja i raãunala koji se
nalaze u neposrednoj blizini.
Ovaj telefon podrÏava Bluetooth
vezu, ãime je omoguçeno spajanje
s drugim Bluetooth kompatibilnim
ureìajima, raãunalnim aplikacijama
itd.
Napomena
]

Ako koristite LG PC Sync putem
Bluetootha, moÏete izmjenjivati
podatke samo unutar imenika.

]

Prilikom primanja podataka od
drugog Bluetooth ureìaja, telefon
traÏi potvrdu. Nakon potvrde
prijenosa, datoteka çe se kopirati na
telefon.

]

Ovisno o vrsti, datoteka çe se
spremiti u sljedeçe mape:
- Slika (.bmp, gif, jpg, png):
Mapa sa Slike
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- Ostale datoteke (.txt, html):
Mapa s ostalim datotekama

Postavi Bluetooth
MoÏete aktivirati ili poni‰titi
Bluetooth funkciju.
Usklaìeni ureìaji
MoÏete vidjeti sve ureìaje s kojima
je KP235 veç usklaìen. Ako
unesete usklaìene ureìaje,
pristupit çete opcijama
- PoveÏi / Iskljuãi: Nakon
usklaìivanja sa slu‰alicama ili
stereo slu‰alicama, trebali biste se
povezati s novim ureìajima. Nove
ureìaje zatim moÏete koristiti.
- Novo: Omoguçuje traÏenje novih
Bluetooth ureìaja i njihovo
dodavanje na popis ureìaja koji
su usklaìeni s telefonom. Kad
odaberete Novo, telefon poãinje
traÏiti Bluetooth ureìaje koji se
nalaze u dometu. Kad se ureìaj s
kojim se Ïelite uskladiti pojavi na
popisu, pritisnite desnu funkcijsku
tipku [Zaustavi]. Oznaãite Ïeljeni

ureìa
tipku
lozink
‰ifra k
lozink
ure.aj
proizv
poku‰
korisn
pokre
ima li

- Posta
Posta
Omog
veze
ureìa
ureìa
omog
autor
çe se
telefo

- Sve u
svih u
podrÏ

ml):

ili
ste se
Nove
ti.

novih

koji
ad
ãinje
se
eìaj s
vi na
cijsku
ljeni
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ureìaj i pritisnite lijevu funkcijsku
tipku [U redu]. Zatim trebate unijeti
lozinku. Lozinka moÏe biti bilo koja
‰ifra koju Ïelite upotrijebiti (ista
lozinka se mora koristiti za oba
ure.aja) ili ‰ifra koju je veç odredio
proizvoìaã ureìaja s kojim se
poku‰avate uskladiti. Pogledajte
korisniãki priruãnik ureìaja s kojim
pokreçete usklaìivanje i provjerite
ima li prethodno odreìenu lozinku.
- Postavi kao ovla‰teno /
Postavi kao neovla‰teno:
Omoguçuje postavljanje ovla‰tene
veze izmeìu svih Bluetooth
ureìaja. Ako na usklaìenom
ureìaju ukljuãena opcija koja
omoguçuje povezivanje s
autoriziranim ureìajem, usklaìeni
çe se ureìaju povezati s
telefonom svaki put kad se ukljuãi.

2:32 PM
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- Dodijeli ime: Omoguçava
promjenu naziva usklaìenog
Bluetooth ureìaja i njegovog
prikaza na telefonu.
- Izbri‰i: Omoguçuje brisanje
usklaìenog Bluetooth ureìaja.

Postavke

ojima

2_KP235_Cro(TMO)_080226

- Izbri‰i sve: Omoguçuje brisanje
svih usklaìenih Bluetooth ureìaja.
Postavke
- Vidljivost mog telefona: Ovo
odreìuje hoçe li va‰ telefon biti
vidljiv drugim Bluetooth ureìajima.
- Ime mog telefona: MoÏete
postaviti naziv Bluetooth ureìaja.
Zadani naziv je LG KP235.
- Moja adresa: MoÏete vidjeti
adresu svog Bluetooth ureìaja.
Napomena
]

Ne podrÏava glasovno biranje.

- Sve usluge: Omoguçuje pregled
svih usluga koje Bluetooth ureìaj
podrÏava.
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Postavke
Postavke mreÏe

(Izbornik #.3.2)

Postavke

MoÏete odabrati mreÏu koja çe biti
registrirana automatski ili ruãno.
Odabir mreÏe
Obiãno je odreìen postav na
Automatski.
] Automatski:

Telefon çe sam
odabrati mreÏu ako odaberete
Automatski. Jednom kada
odaberete “Automatski”, telefon
çe biti postavljen na Automatski,
neovisno o tome da li gasite ili
palite telefon.

] Ruãno:

Telefon çe naçi listu
dostupnih mreÏa i prikazati ih.
Zatim moÏete odabrati mreÏu
koju Ïelite koristiti, ako ta mreÏa
ima roaming ugovor sa va‰om
mreÏom. Telefon vam omoguçuje
odabir druge mreÏe, ako telefon
ne uspije uspostaviti vezu sa
odabranom mreÏom.

] Prioritetne

mreÏe: MoÏete
odrediti popis Ïeljenih mreÏa na
koje se ureìaj prvo treba

58

poku‰ati spojiti, prije registriranja
na neke druge mreÏe. Popis se
stvara iz liste veç upisanih
poznatih mreÏa.
GPRS dodavanje
MoÏete dodati GPRS, ovisno o
razliãitim situacijama.
] Ukljuãeno

Ako odaberete ovaj izbornik,
telefon çe se automatski
registrirati na GPRS mreÏu kada
ga ukljuãite. Pokretanje aplikacije
za WAP povezivanje ili
povezivanje s osobnim
raãunalom je uspostavilo vezu
izmeìu telefona i mreÏe, ‰to
omoguçava prijenos podataka.
Kada zavr‰ite aplikaciju GPRS
veza se prekida, ali registracija
za GPRS mreÏu ostaje.
] Kada

zatreba
Ako odaberete ovaj izbornik,
GPRS veza se uspostavlja
prilikom spajanja WAP usluge i
prekida kada prekinete WAP
vezu.

APN p
] Vidi
profi

] Ured

profi
]

Nov

• Na
mre

• No
nos
<GP

Pode
samo
nosit
- AP

- ID k
Uno
pris

- ·ifr
serv

- Prim
IP a
serv

2_KP235_Cro(TMO)_080226

APN pristup
] Vidi: MoÏete pregledati odabrani
profil.
] Uredi:

MoÏete urediti odabrani

2:32 PM
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- Sekundarni posluÏitelj:
Unesite IP adresu
sekundarnog DNS servera
kojem imate pristup.

profil.
o

]

Nova pristupna toãka
• Naziv: MoÏete utipkati naziv
mreÏe.

k,
kada
kacije

ezu
o
aka.
RS
acija

• Nositelj: MoÏete podesiti
nositelja podataka. - GPRS
<GPRS postavke>
Pode‰enja usluga su dostupne
samo ako je GPRS izabran za
nositelja usluge.

] Izbri‰i:

k,

- ·ifra: Lozinka za va‰ APN
server.

ge i
P

- Primarni posluÏitelj: Unesite
IP adresu primarnog DNS
servera kojem imate pristup.

MoÏete urediti odabrani

profil.

Postavke poziva
Izbornik #.4

MoÏete postaviti izbornik vezan uz
pozive, pritiskom na tipku
[OK]
u izborniku Postavke.

Preusmjeravanje poziva
(Izbornik #.4.1)

- APN: Unesite APN za GPRS.
- ID korisnika:
Unos korisniãkog imena za
pristup serveru.

Postavke

iranja
s se

2008.2.27

MoÏete preusmjeriti va‰e dolazne
pozive, fax pozive i info poruke na
drugi broj koji Ïelite. Za detalje
kontaktirajte svog servisera.
] Svi

glasovni pozivi:
Preusmjeravanje svih poziva.

] Ako

zauzeto: Preusmjeravanje
poziva kad je telefon zauzet.
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Postavke
] Ako

Postavke

nema odgovora:
Preusmjeravanje poziva na koje
ne odgovorite.

] Ako

je nedostupno:
Preusmjeravanje poziva kad je
telefon iskljuãen ili van dosega
mreÏe.

] Svi

data pozivi:
Preusmjeravanje na broj povezan
s raãunalom.

] OtkaÏi

sve: Otkaz svih postavki
preusmjeravanja poziva.

Pod-izbornici
Izbornici Skretanja poziva imaju
slijedeçe pod-izbornike.
] Ukljuãi:

Ukljuãuje odabranu

uslugu.
- U spremnik glasovne po‰te:
Prosljeìuje u centar govornih
poruka. Ova funkcija se ne
prikazuje u izbornicima Svi data
pozivi i Svi fax pozivi.

60

- Na drugi broj: Uno‰enje broja
za preusmjeravanje.

·alji m

- Na glavni broj: MoÏete vidjeti 5
zadnjih preusmjeravanja.

] Post

] OtkaÏi:

Iskljuãuje vaÏeçe usluge.

] Provjeri

status: Provjera statusa

(Izbornik #.4.2)

] Otvaranjem

telefona
Ako odaberete ovu funkciju, na
poziv se moÏete javiti otvaranjem
poklopca.

] Bilo

kojom tipkom
Odaberete li ovaj izbornik,
moÏete prihvatiti poziv pritiskom
na bilo koju tipku osim
[Kraj]
i
.

] Samo

Ovim
telefo
linije

] Uklju

usluge.

Naãin odgovora

(ovisi o

tipka za slanje
Ako odaberete ovaj izbornik,
moÏete se javiti samo pritiskom
na tipku
[·alji].

Va‰
infor
telefo

] Isklj

Va‰

Poziv

(ovisno

MreÏa
dolazn
jedan a
Ukljuãi
ãekanj
poziva
status
ukljuãe

roja

sluge.

tatusa

k #.4.2)

, na
anjem

skom
[Kraj]

k,
kom

·alji moj broj

2008.2.27

(Izbornik #.4.3)

(ovisi o mreÏi i pretplati)
] Postavi

po mreÏi
Ovim odabirom ‰aljete svoj broj
telefona, ovisno o usluzi s dvije
linije, na liniji 1 ili liniji 2.

] Ukljuãeno

Va‰ sugovornik çe uvijek imati
informaciju o Va‰em broju
telefona.
] Iskljuãeno

Va‰ broj telefona çe biti sakriven.

Poziv na ãekanju

(Izbornik #.4.4)

(ovisno o mreÏi)
MreÏa çe Vas obavijestiti o novom
dolaznom pozivu dok veç imate
jedan aktivan razgovor. Odaberite
Ukljuãiti za ukljuãivanje poziva na
ãekanju, Otkazati za iskljuãivanje
poziva na ãekanju ili Pogledati
status za provjeru je li usluga
ukljuãena ili nije.

2:32 PM
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Minutni podsjetnik (Izbornik #.4.5)
Kad je ta opcija ukljuãena, telefon
çe se svake minute zvuãno oglasiti
“bip” tijekom odlaznog poziva da
vas obavijesti o vremenskom
trajanju poziva.

Postavke

djeti 5

2_KP235_Cro(TMO)_080226

Autom. Ponovno biranje
(Izbornik #.4.6)

Ova opcija omoguçuje da telefon
sam poku‰a uspostaviti poziv
nakon neuspjelog poku‰aja.
Maksimalno pamti 5 telefonskih
brojeva.

Po‰alji DTMF zvukove
(Izbornik #.4.7)

DTMF zvukovi omoguçuju
kori‰tenje telefona kao automatske
centrale.

61

2_KP235_Cro(TMO)_080226

2008.2.27

2:32 PM

Page 62

Postavke
Postavke

Osiguranje

Izbornik #.5

(Izbornik #.5.2)

Zahtjev PIN koda

(Izbornik #.5.1)

1. Odaberite PIN kod u sigurnosnim
postavkama i pritisnite tipku
[OK].

MoÏete koristiti sigurnosni kod kako
biste izbjegli neovla‰teno kori‰tenje
Va‰eg telefona. Kod svakog
ukljuãenja telefon çe traÏiti kod ako
ste tu opciju postavili na ukljuãeno.
Ako ste postavili na Automatsko,
tada çe vas traÏiti kod samo
prilikom promjene SIM kartice.

2. Postavite Omoguçi/Onemoguçi.

Zapreãavanje poziva

MoÏete odabrati da telefon traÏi PIN
Va‰e SIM kartice kad ukljuãite
telefon. Nakon aktivacije telefon çe
uvijek traÏiti unos PIN koda.

3. Ukoliko Ïelite promijeniti
postavke, najprije unesite PIN
kod ukljuãenja.
4. Ako unesete pogre‰an PIN vi‰e
od 3 puta, telefon çe se
zakljuãati. Za otkljuãavanje je
potreban PUK kod.
5. MoÏete unositi PUK 10 puta, a
ako to uãinite vi‰e od 10 puta,
kartica çe se potpuno zakljuãati.
U tom sluãaju nazovite svog
operatera.
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Zakljuãavanje telefona

(Izbornik #.5.3)

Usluga Zabrana poziva
onemoguçuje va‰em telefonu
zvanje ili primanje odreìenih
kategorija poziva. Ova funkcija
zahtjeva ‰ifru. MoÏete vidjeti
sljedeçe podizbornike.
] Svi

izlazni
Zabrana svih izlaznih poziva.

] Odlazni

meìunarodni
Zabrana svih izlaznih
meìunarodnih poziva.

] Odla

osim
Zabr
meì
roam
] Svi

d
Zabr

] Dola

Zabr
roam

] Otka

Otka

] Prom

MoÏ
Zabr

Podizb

• Ukljuã
Ukljuã

• OtkaÏ
Otkaz
• Provj
Provj

2_KP235_Cro(TMO)_080226

] Odlazni

d kako
‰tenje

d ako
ãeno.
ko,
.

k #.5.3)

a

a.

meìunarodni pozivi
osim u vlastitu drÏavu
Zabrana svih izlaznih
meìunarodnih poziva u
roamingu, osim vlastite mreÏe.

] Svi

dolazni
Zabrana svih dolaznih poziva.

] Dolazni

u roamingu
Zabrana svih dolaznih poziva u
roamingu.

] OtkaÏi

sve zabrane
Otkazivanje svih zabrana.

] Promjena

‰ifre
MoÏete promijeniti ‰ifru usluge
Zabrana poziva.

Podizbornici:
• Ukljuãi
Ukljuãenje zabrane.
• OtkaÏi
Otkazivanje odabrane zabrane.
• Provjeri status
Provjera trenutnog statusa.

2:32 PM

Fiksni broj

Page 63

(Izbornik #.5.4)

(Ovisno o SIM kartici)
MoÏete zabraniti izlazne pozive s
telefona na odreìene brojeve
telefona. Brojevi su za‰ticeni Va‰im
PIN 2 kodom.

Postavke

k #.5.2)

2008.2.27

] Ukljuãeno

Ukljuãenjem zabranjujete izlazne
pozive na zadane brojeve.
] Iskljuãeno

Otkazivanje zabrane poziva na
odreìene brojeve.
] Lista

brojeva
MoÏete vidjeti listu brojeva
snimljenu kao Fiksni broj biranja.

Promijeni kod

(Izbornik #.5.5)

PIN je va‰ osobni identifikacijski
broj, koji sluÏi kao prevencija
kori‰tenja kartice.
MoÏete promijeniti: Sigurnosni kod,
PIN kod, PIN2 kod.
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Postavke
Postavke

1. Ako Ïelite promijeniti Sigurnosni
kod/PIN2 unesite originalni kod i
pritisnite
[OK].
2. Unesite novi Sigurnosni kod/PIN2
kod i potvrdite ga.

] Iskljuãeno:

MoÏete deaktivirati
naãin rada u zrakoplovu i ponovo
pokrenuti svoj telefon kako biste
pristupili mreÏi.

U‰teda energije
Naãin rada u
zrakoplovu

Izbornik #.6

Ukljuãite li naãin rada u zrakoplovu,
umjesto ikone signala mreÏe na
zaslonu çe se prikazati ikona
naãina rada u zrakoplovu.
Ne moÏete
uspostavljati (ili primati) pozive,
ukljuãujuçi i pozive u nuÏdi, niti
koristiti druge znaãajke koje
zahtijevaju postojanje mreÏe.
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Stand

Izbornik #.7

Tijekom boravka u zrakoplovu ili na
mjestima gdje nema beÏiãne mreÏe
omoguçuje kori‰tenje samo onih
znaãajki telefona koje ne zahtijevaju
kori‰tenje beÏiãne mreÏe.

] Ukljuãeno:

Postoji
prema

Odaberite Ïelite li ukljuãiti naãin
rada za u‰tedu energije.

Ponovo postavi
Izbornik #.8

MoÏete poni‰titi sve postavke i
postaviti ih na tvorniãke. Potreban
vam je sigurnosni kod za aktivaciju
ove funkcije.

Status memorije
Izbornik #.9

MoÏete provjeriti status memorije
koja se koristi.

Slu‰a

Za spa
va‰im
telefon
omogu
handsfunkciju

Standardna baterija

Putni punjaã
Ovaj punjaã
vam
omoguçuje
punjenje
baterije, dok
ste van kuçe ili ureda.

rnik #.8

orije

Page 65

Postoji razliãita oprema za va‰ mobilni telefon. Tu opremu moÏete odabrati,
prema va‰im osobnim komunikacijskim zahtjevima.

in

rnik #.9

2:32 PM

Dodatna oprema

rnik #.7

i
eban
vaciju

2008.2.27

Slu‰alice
Za spajanje sa
va‰im
telefonom i
omoguçuju
hands-free
funkciju.

Dodatna oprema

virati
onovo
biste
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Napomena
]

Uvijek koristite originalnu LG opremu.
Ne pridrÏavanje toga moÏe poni‰titi
va‰a prava na garanciju.
] Oprema moÏe biti razliãita u razliãitim
regijama!
] Ako koristite uslugu za prijenos
podataka, preporuãamo kori‰tenje
usluge LG Internet Cube. LG Internet
Cube je snaÏnije i sigurnije rje‰enje
za kori‰tenje usluga za prijenos
podataka (modem). Nemojte koristiti
Windows modem koji se isporuãuje s
operacijskim sustavom Windows.
]
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Tehniãki podaci
Opçenito

Tehniãki podaci
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Naziv proizvoda : KP235
Sustav : GSM 900 / DCS 1800
Temperatura okoline
Max. : +55°C
Min. : -10°C
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MEMO
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