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A készülék használatbavétele elŒtt kérjük,
olvassa el ezt a kezelési útmutatót.
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késŒbb szüksége lehet rá.
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GPRS Phone
Kezelési útmutató
Modell: G3100
A készülék használatbavétele elŒtt kérjük,
olvassa el ezt a kezelési útmutatót.
Ãrizze meg a kezelési útmutatót,
késŒbb szüksége lehet rá.

A G3100 fényes felülete kellemesebb
érintésı és kényelmesebb az eddigieknél.
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G3100 telefon

Biztonsági információk
A rádióadóval felszerelt készülékek interferenciát okozhatnak a
közelségükben lévŒ elektronikus berendezésekben.
A GSM telefonokat repülŒgépen mindig ki kell
kapcsolni.
Ne használja benzinkút, üzemanyagraktár, vegyipari
üzem és robbantási terület közelében.

Kapcsolja ki a telefont minden olyan területen, ahol ezt
különleges rendszabályok követelik meg. Tilos például
kórházakban mobiltelefont használni, mivel az
befolyásolhatja a szívritmus szabályozók és
hallókészülékek mıködését.
A televíziók, rádiók, számítógépek, stb. mıködését
kisebb mértékben zavarhatja.
Vezetés közben ne tartsa a telefont a kezében.

Ne szerelje szét a telefont és az akkumulátort.

Tartsa a telefont biztonságos, gyerekek által el nem
érhetŒ helyen, mivel kis méretı, levehetŒ részeket
tartalmazhat, melyek lenyelés esetén fulladást
okozhatnak.
MAGYAR

Ne érintse meg az akkumulátortöltŒt nedves kézzel.
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Kizárólag az elŒírt akkumulátor- és töltŒtípusokat
használja, mivel más típusok kárt tehetnek a
telefonban.

Fontos figyelmeztetés:
A használhatatlan akkumulátorokat a vonatkozó
törvényi elŒírásoknak megfelelŒen kell
megsemmisíteni.

A telefon károsodásának elkerülése érdekében
kizárólag EREDETI kiegészítŒket használjon.
Vészhívásokat nem minden GSM hálózatban lehet
lebonyolítani. Ennek következtében soha nem szabad
kizárólag a mobiltelefonra hagyatkozni életbevágó
kommunikáció, például orvosi veszélyhelyzet esetén.

Fontos információ
A használati útmutató fontos információkat tartalmaz a telefon
használatáról és kezelésérŒl. A lehetŒ legjobb eredmények
elérése, valamint a telefon károsodásának és helytelen
használatának megelŒzése érdekében kérjük, olvassa el
figyelmesen. Minden olyan változtatás és módosítás, amit a
jelen használati útmutató nem közöl, érvényteleníti a készülékre
vonatkozó garanciát. Biztonsága érdekében KIZÁRÓLAG az
elŒírt, EREDETI akkumulátor- és töltŒtípusokat használja.

MAGYAR
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A telefon részei
Áttekintés

A telefon elŒlapja

MAGYAR

1 Hangszóró
2 KijelzŒ
3 Bal oldali
funkciógomb
4 Nyílgombok
5 Küldés gomb
6 Csillag gomb
7 Jobb oldali
funkciógomb

10

8 Vége/Kikapcsolás
gomb
9 Számgombok
10 # gomb
11 Mikrofon
12 KülsŒ mikrofon
csatlakozója
13 WAP gyorsbillentyı/
Törlés gomb

Áttekintés

A telefon hátoldala
5

7
6

4
1

3

2

11

MAGYAR

1 Akkumulátor
2 Kábelcsatlakozó/
AkkumulátortöltŒ csatlakozója/
Autós kihangosító készlet
csatlakozója
3 Akkumulátor kivezetései
4 SIM kártya tartója
5 Csuklószíj befızŒje
6 Akkumulátorzár
7 KülsŒ mikrofon csatlakozója

A billentyık leírása
Áttekintés

Az alábbi táblázatban a telefon billentyıinek leírása található.

Billentyı Leírás
Billentyı

<>

Leírás
Bal és jobb oldali funkcióbillentyı
E billentyık a kijelzŒn közvetlenül felettük megjelenŒ
szöveggel leírt funkciót hajtják végre.
WAP gyorsbillentyı/Törlés gomb
E billentyıvel közvetlenül csatlakozhat WAPszolgáltatójához. Karakter(ek) törlésére is szolgál.
Nyílbillentyık
Nevek, telefonszámok, menük és beállítási
lehetŒségek görgetésére szolgál.

D
U

Az Üzenet menü közvetlen indítására szolgál.
Nevek és telefonszámok görgetésére szolgál.
Küldés billentyı

S

Ezzel lehet a beírt telefonszámot tárcsázni, illetve a
bejövŒ hívásokat felvenni. Ha szám beírása nélkül
nyomja meg, megjelenik a legutóbb tárcsázott szám.
Számbillentyık

0
~

9

E billentyık fŒleg készenléti állapotban történŒ
tárcsázásra, illetve szerkesztési módban számok és
karakterek bevitelére szolgálnak.
Ha sokáig tartja nyomva ezeket a billentyıket:
• Az 1 a hangposta hívására szolgál.

MAGYAR

• A 0 nemzetközi hívásra szolgál.
• A 2 és 9 közti billentyık gyorstárcsázásra
szolgálnak.
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Áttekintés

Billentyı

Leírás

*

Ha hosszan nyomva tartja, bekapcsolódik a rezgési
mód.

#

Hosszan nyomva tartva hangos tárcsázás indítására
szolgál. Ez a billentyı indítja a külsŒ mikrofont is, ha
ilyen csatlakozik a telefonhoz.

E

Vége / Kikapcsolás billentyı
Hívás befejezésére és visszautasítására szolgál. Ez a
billentyı szolgál ki- és bekapcsolásra is, ilyenkor
néhány másodpercig lenyomva kell tartani.

MAGYAR
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A billentyık leírása
Áttekintés

Alfanumerikus billentyık
A következŒ táblázatban az ábécé és a számbillentyızet kiosztása
látható.

Billentyı

MAGYAR
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Leírás

1

.,/?!-:'"1

2

ABCÁÂÄ√Ñåâ2abcáâä„àçã

3

DEF–ëÉ¢ù3defìé´û

4

GHIÍÎ4ghiíî

5

JKL¸£5jkl∏£

6

MNOÓÖÃ¡≈Ô6mnoóöŒƒÀô

7

PQRSŸ¤ÂÍ·7pqrs⁄ﬁÊß‰ß

8

TUVÚÜÙËﬁÒ8tuvúüıÈ˛Û

9

WXYZ¯è˚Î9wxyz˘ê˝Ï

0

[Szóköz] 0

KépernyŒn megjelenŒ információk
KépernyŒn megjelenŒ információk

A képernyŒn különbözŒ ikonok jelennek meg, az alábbiakban leírjuk
ezek jelentését.

A képernyŒn megjelenŒ ikonok
Ikon/Jel

Leírás
A hálózati jel erŒsségét jelzi.
Hívás folyamatban van.
GPRS szolgáltatás használható.
Azt mutatja, hogy roaming szolgáltatást használ.
Ébresztés be van állítva és be van kapcsolva.
Az akkumulátor állapotát jelzi.
Szöveges üzenet érkezett.
Hangüzenet érkezett.
E-mail érkezett.
Naptár megtekintése.
Minden hallható jel ki van kapcsolva.
Általános menü a profiloknál.
Hangos menü a profiloknál.
Csendes menü a profiloknál.
Fülhallgató menü a profiloknál.
Kihangosító menü a profiloknál.

Push üzenet szolgáltatás WAP-on keresztül.
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Hívásátirányítás.

KépernyŒn megjelenŒ információk
KépernyŒn megjelenŒ információk

Top Menü Icons
Ikon

Leírás
Üzenetek
Hívásinfó
Hangprofil
Beállítások
Átirányítás
SzervezŒ
Extrák
Internet
SIM szolgáltatás (SIM kártya-függŒ)

MAGYAR
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Összeállítás
Üzembehelyezés

➊ A SIM kártya behelyezése
Keresse meg a telefon hátoldalán a SIM kártya tartóját.
A SIM kártyát az alábbi lépések elvégzésével helyezze be:
1. Vegye le az akkumulátort, ha az
fenn van.
2. Csúsztassa a SIM kártyát az ezüst
lefogók alá a tartóba az aranyszín
kivezetésekkel lefelé.

3. Ha el kell távolítania a SIM kártyát,
nyomja meg hüvelykujjával a
kártya felsŒ részét, majd óvatosan
csúsztassa ki a kártyatartóból.

Figyelmeztetés
• A kártya behelyezése elŒtt mindig ellenŒrizze, hogy a
telefon ki van-e kapcsolva, majd távolítsa el az
akkumulátort.
• A SIM kártya fémérintkezŒiben a karcolás könnyen kárt
tehet. Fordítson nagy gondot a SIM kártyára kezelése és
behelyezése során. Kövesse a SIM kártyához adott
utasításokat.

MAGYAR

17

Összeállítás
Üzembehelyezés

➋ Az akkumulátor behelyezése
1. Helyezze az akkumulátort a telefon
hátoldalához.

2. Kattanásig nyomja elŒre.

➌ Az akkumulátor töltése
Ahhoz, hogy gyorstöltŒt lehessen a telefonra kapcsolni, elŒbb be
kell helyezni az akkumulátort.
1. Helyezze be a gyorstöltŒ egyik
csatlakozóját a telefon aljába.

MAGYAR

2. Csatlakoztassa a gyorstöltŒ másik
csatlakozóját fali konnektorhoz.
Csak a készülékhez adott töltŒt
használja.
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Üzembehelyezés

Figyelmeztetés
• Ne erŒltesse a csatlakozót, mivel ezzel kárt tehet a
telefonban és/vagy a gyorstöltŒben.

➍ A töltŒ eltávolítása
A gyorstöltŒt a telefonból az oldalsó
gombokat lenyomva távolíthatja el.

Figyelmeztetés
• A telefonhoz adott akkumulátort használat elŒtt teljesen fel
kell tölteni.
• Töltés közben ne távolítsa el az akkumulátort és a SIM
kártyát.
• A gyorstöltŒ csatlakoztatása után a kijelzŒn megjelenik az
“Töltés” szöveg. Ha azonban az akkumulátor teljesen
lemerült, csak a háttérvilágítás kapcsol be, a szöveg nem
jelenik meg.
• Az akkumulátor ikon mozgó sávjai akkor állnak meg,
amikor az akkumulátor teljesen feltöltŒdött.

MAGYAR

19

A bekapcsolás sorrendje
Üzembehelyezés

➊ A telefon üzembehelyezése
1. Tartsa nyomva a E billentyıt,
amíg sípolást nem hall.
2. A PIN kód beállításától függŒen
vagy meg kell adnia a PIN kódot,
vagy nem.
3. Ha a telefon megtalálja a
hálózatot, hamarosan megjelenik
a hálózat neve.

➋ A telefon kikapcsolása

Tartsa nyomva a E billentyıt készenléti állapotban, amíg sípolást
nem hall.

MAGYAR
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Hozzáférési kódok
Üzembehelyezés

A jelen fejezetben leírt hozzáférési kódok a telefon jogosulatlan
használatának megelŒzésére szolgálnak. A hozzáférési kódokat
(a PUK és a PUK2 kódok kivételével) a [Menü 4-5-6] segítségével lehet
megváltoztatni.

PIN kód (4-8 számjegy)
A PIN (Personal Identification Number = személyes azonosítószám)
kód a SIM kártyát védi jogosulatlan felhasználás elŒl. A PIN kódot
általában a SIM kártyával együtt adják meg. Ha a PIN kód beállítása
Bekapcsol, a telefon minden bekapcsoláskor bekéri a PIN kódot. Ha
viszont a PIN kód beállítása Kikapcsol, a telefon azonnal, a PIN kód
bekérése nélkül kapcsolódik a hálózatra.

PIN2 kód (4-8 számjegy)
A PIN2 kód, amely egyes SIM kártyákhoz jár, meghatározott funkciók,
például a hívásdíj-értesítés és a rögzített tárcsázási szám elérésére
szolgál. E funkciók csak akkor érhetŒek el, ha azokat a SIM kártya
támogatja.

PUK kód (4-8 számjegy)
Blokkolt PIN kód megváltoztatásához PUK (Personal Unblocking Key =
személyes feloldó kulcs) kód szükséges. A PUK kód érkezhet a SIM
kártyával együtt. Ha Ön nem kapott, forduljon a szolgáltatóhoz. Ha
elveszti ezt a kódot, szintén forduljon a szolgáltatóhoz.

PUK2 kód (4-8 számjegy)
Blokkolt PIN2 kód megváltoztatásához PUK2 kód szükséges, amely
egyes SIM kártyákkal együtt érkezik. Ha elveszti ezt a kódot forduljon a
szolgáltatóhoz.

Biztonsági kód (4-8 számjegy)
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A biztonsági kód megvédi a telefont illetéktelen használat ellen.
Általában a telefonnal együtt érkezik. Ez a kód szükséges az összes
telefonbejegyzés törléséhez, valamint a “Gyári beállítások” menü
indításához. A biztonsági kód alapértelmezett értéke “0000”. Ez az
érték a Biztonság menüben változtatható meg.

Telefonkönyv
A menü használata

Ha menüt szeretne választani a
telefonkönyvben, nyomja meg
készenléti állapotban a [Nevek]
billentyıt, majd a nyílbillentyıkkel
álljon a kívánt elemre.

Név
Name

MAGYAR
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Leírás
Description

1

Keres

Megadott név, szám keresése.

2

Új bejegyzés

Új nevek és számok bevitelére szolgál.

3

Gyorshívás

Legfeljebb 8 telefonszámot rendelhet hozzá
a 2-9 billentyıkhöz.

4

Hangminták

Azon telefonszámok listája, amelyekhez
hang is tartozik.

5

Hívócsoport

Csoportlista megjelenítése.

6

Mindet másol

Bejegyzések másolása a telefon
memóriájából a SIM kártyáéba és fordítva

7

Mindet töröl

Az összes adat törlése vagy a telefon –
könyvben, vagy pedig a SIM kártyán és a
telefonkönyvben

8

Beállítások

Memória beállítása és elem keresése
változó, név vagy szám alapján

9

Információ

A memória állapota, az SDN (Service Dial
Number = szolgáltatási hívószám) és a saját
szám ellenŒrzése.

A menüszerkezet
A menü használata

1 Üzenetek
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

Üzenet írása
BejövŒ
KimenŒ
CB üzenetek
Hangüzenet
Névjegy
Sablonok
Jelentés
Beállítás
Memória

3 Hangprofil
1
2
3
4
5
6

Csak rezgŒ
Csendes
Általános
Hangos
Fülhallgató
Autó

4 Beállítások

2 Hívásinfó
1
2
3
4
5
6
7

Nem fogadott
Fogadott
Tárcsázott
Híváslista
Utolsó hívás törlése
Hívásdíj
GPRS infó

1
2
3
4
5
6
7

ÉbresztŒóra
Dátum és idŒ
Telefon
Hívásbeállítás
Biztonsági beallitasok
Hálózat választás
Beállítás visszaállítása
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A menüszerkezet
A menü használata

5 Átirányítás
1
2
3
4
5
6
7

Minden hívás
Ha foglalt
Nincs válasz
Nem elérhetŒ
Minden adat
Minden fax
Mind kikapcsol

8 Internet
1
2
3
4
5
6
7
8

KezdŒlap
KönyvjelzŒk
Push üzenetek
Profilok
URL-re lép
Cache
Igazolványok
Gyári profilok visszaállítása

6 SzervezŒ
1 Naptár
2 Telefonkönyv

7 Extrák
1
2
3
4
5
6
7
MAGYAR
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Saját könyvtár
Játék
DallamszerkesztŒ
KépszerkesztŒ
Átváltás
Számológép
VilágidŒ

9 SIM szolgáltatás
Ez a menü a SIM kártyától és
a hálózati szolgáltatásoktól
függ.

Üzenetek [Menü 1]
A menü használata

Ez a menü SMS-sel (Short Message Service = rövid üzenet
szolgáltatás), hangpostával, valamint a hálózati szolgáltatás
üzeneteivel kapcsolatos funkciókat tartalmaz.

Üzenet írása [Menü 1-1]
Legfeljebb 918 karakter hosszúságú szöveges üzenetek írhatók és
szerkeszthetŒk. A karakterek száma látható.
1. Indítsa el az Üzenetek menüt a [Kivál.] billentyıvel.
2. Ha új üzenetet szeretne írni, válassza ki a menü Üzenet írása
elemét.
3. Az egyszerıbb szövegbevitel érdekében használja a T9
szótárat. A részletek tekintetében olvassa el A T9 szótár
használata címı részt.
4. Amikor üzenetet ír, a > gomb Csatol-ra vált.
5. Ha befejezte az üzenetírást, nyomja meg a [Beáll.] billentyıt.
Ekkor a következŒ menü jelenik meg.

Küld
Szöveges üzenet elküldésére szolgál.
1. Ha el szeretné küldeni a szöveges üzenetet, írja be a kívánt
számot.
2. A telefon bekéri azt a számot, amelyre az üzenetet el szeretné
küldeni.
3. Elküldés után a telefon megkérdezi, hogy tárolja-e a
megszerkesztett üzenetet.

Ment
A telefon megkérdezi, hogy tárolja-e a megszerkesztett üzenetet.
MAGYAR
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Üzenetek [Menü 1]
A menü használata

Sablonok
A sablon elŒre megadott üzenet. Sablont a listáról, szerkesztés
közben adhat hozzá az üzenetekhez.

Névjegy
A névjegy elemei a név, mobil- és munkahelyi szám, valamint
megjegyzés. Az üzenetekhez névjegyet is hozzáadhat.

SzótárbŒvítés
Ha ide gyakran használt szót vesz fel, késŒbb azt beírhatja úgy,
hogy minden karakternél csak egy billentyıt nyom meg.

MAGYAR
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A T9 szótár használata
A T9 lehetŒvé teszi a gyorsabb szövegbevitelt.
A T9 segítségével a megfelelŒ betıhöz tartozó gombot csak
egyszer kell megnyomnia. A funkció egy beépített szótáron
alapul, melyet Ön is bŒvíthet.

• Szavak írása a T9 szótárral
1. Kezdjen el egy szót beírni a 2 - 9 gombokkal.
Minden egyes betıhöz tartozó gombot csak egyszer
nyomjon meg. A “Hírk” szót például a következŒképpen
írhatja be.
4 (H)

4 (í)

I

7 (r)
387

Ig

5 (k)
386
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A szó minden egyes gombnyomásra megváltozik. Éppen
ezért nem kell törŒdnie azzal, hogyan jelenik meg a szó,
amíg meg nem nyomott minden megfelelŒ gombot.
Egy balra lévŒ karakter törléséhez nyomja meg a C
gombot.
Több szám beszúrásához tartsa nyomva a # gombot,
és adja meg a számokat.
Ha nyomva tartja a * gombot, akkor beállíthatja a
nyelvet. (Opciókat is használhat.)
A telefon három üzemmódot támogat: Prediktív (T9Abc,
T9ABC, T9abc), Hagyományos (ABC, abc), Szám
(123). Ha váltani szeretne az üzemmódok között, akkor
nyomja meg a # gombot.

Üzenetek [Menü 1]
A menü használata

2. Ha befejezte egy szó beírását, akkor ellenŒrizze, hogy
megfelelŒen írta be a szót.
Ha a szó megfelelŒ: Nyomja meg a 0 gombot, és írja
be a következŒ szót.
Ha a szó nem megfelelŒ: Keressen a U , vagy D
gombbal (ElŒzŒ és KövetkezŒ
szó).
Másik megoldás : Ha nem találja a kívánt szót, akkor
hozzáadhat egy saját szót. Nyomja
meg az < [Opciók] gombot
Prediktív szerkesztés üzemmódban.
Válassza a Hozzáadás a T9
szótárhoz menüt. A következŒt
láthatja.

Adja meg a
kívánt szót

➭
Jelek

Ment

Jelek

3. Ha pontot szeretne beszúrni, nyomja meg annyiszor az
1 gombot, hogy a kívánt jel megjelenjen.

T9 nyelvek
• A T9 nyelvek közül a Menüt kiválasztva választhat.
T9 üzemmódban választhatja a T9 Ki menüt is.
(Az alapértelmezett a T9 Be.)
MAGYAR
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BejövŒ [Menü 1-2]
Ha szöveges üzenet érkezik, a telefon egy szimbólumot jelenít meg
és eltárolja az üzenetet a bejövŒ üzenetek listáján. A kívánt
üzenetet a U és a D billentyıkkel választhatja ki. Az
üzeneteken kívül a lista alján szerepel a Mindent töröl menüpont,
amellyel az összes beérkezett üzenet törölhetŒ. Az üzenet olvasása
közben a [Beáll.] billentyıvel hívhatja elŒ a rendelkezésre álló
funkciókat.

Válasz
Válaszküldés az üzenet feladójának.

Továbbküld
A kijelölt üzenet továbbítása harmadik személy részére.

Töröl
A kijelölt üzenet törlése.

Számmásolás
Ha a kijelölt üzenet telefonszámot is tartalmaz, ezzel a funkcióval
lehet azt kivenni belŒle és elmenteni a telefonkönyvbe. Tárcsázni is
lehet ezt a számot.

Csatolás mentése
ElmenthetŒek a mellékelt fájlok, például szimbólumok, képek,
animációs és hangok.

Visszahív
Az üzenet feladójának automatikus visszahívása.
MAGYAR
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Üzenetek [Menü 1]
A menü használata

KimenŒ [Menü 1-3]
Amikor belép ebbe a menübe, megjelenik a kimenŒ üzenetek listája.
A kívánt üzenetet a U és a D billentyıkkel választhatja ki,
majd a < billentyıvel jelenítheti meg. A KimenŒ menübŒl való
kilépéshez nyomja meg a > billentyıt.
Az üzeneteken kívül a lista alján szerepel a Mindet töröl menüpont,
amellyel az összes kimenŒ üzenet törölhetŒ.
Az üzenet olvasása közben a [Beáll.] billentyıvel hívhatja elŒ a
következŒ almenüket.

Továbbküld
A kijelölt üzenet továbbítása harmadik személy részére.

Töröl
A kijelölt üzenet törlése.

Számmásolás
Ha a kijelölt üzenet telefonszámot is tartalmaz, ezzel a funkcióval
lehet azt kivenni belŒle és elmenteni a telefonkönyvbe. Tárcsázni is
lehet ezt a számot.

CB üzenetek [Menü 1-4]
(Hálózat- és elŒfizetésfüggŒ)

MAGYAR

A Cell Broadcast üzenetek olyan szöveges üzenetek, amelyeket a
hálózat küld szét a GSM felhasználók részére. Általános
információkat, például idŒjárásjelentést, közlekedési híreket,
taxivállalatok és gyógyszertárak elérhetŒségeit vagy részvényárakat
tartalmazhatnak. Minden információtípusnak van egy száma, így a
szolgáltatóval érintkezésbe is lehet lépni. CB üzenet érkezésekor az
alábbiak szerint lehet azt elolvasni:
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Olvas
1. Ha CB üzenet érkezik, az megjelenik a kijelzŒn. Az üzenet
görgetése a U és a D billentyıkkel történik.
2. Az üzenet elolvasása után térjen vissza készenléti állapotba a
E billentyıvel. Ezen felül újabb üzenet érkezéséig el is
mentheti.

CB fogadás
• Igen
Ha ezt választja, a telefon fogadja a CB üzeneteket.
• Nem
Ha ezt választja, a telefon nem fogadja a CB üzeneteket.

Figyelmeztetés
• Igen
Ha ezt választja, a telefon sípol, ha CB üzenet érkezik.
• Nem
Ha ezt választja, a telefon nem sípol CB üzenet érkezésekor.

Nyelv
You can select the language you want. Then your phone will receive
the cell broadcast message in your chosen language.

Témák (Hálózat- és elŒfizetésfüggŒ)
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• Új bejegyzés
E funkcióval vehet fel új CB üzenet kategóriát a telefon
memóriájába.

Üzenetek [Menü 1]
A menü használata

• Lista nézet
E funkcióval tekintheti meg a CB üzenet kategóriákat. E
kategóriák a [Beáll.] billentyıvel szerkeszthetŒek és törölhetŒek.
• Aktív lista
Az aktív listán a [Kivál.] billentyıvel választhat CB üzenet
kategóriát.

Hangüzenet [Menü 1-5]
Itt lehet a hangüzenet[ek]et meghallgatni és a hangpostafiók számát
megtekinteni.

Hangposta meghallgatása
Ezzel hívhatja fel a hangpostafiókot a hangüzenetek meghallgatása
céljából.

Központ száma
Itt nézheti meg, hogy jött-e új hangüzenete, amennyiben a hálózati
szolgáltató támogatja ezt. Ha új hangüzenet érkezik, egy szimbólum
jelenik meg a kijelzŒn. A készülék megfelelŒ beállításához
ellenŒrizze, hogy a szolgáltató hogyan kínálja ezt a szolgáltatást.
1. Tartsa nyomva hosszú ideig a 1 billentyıt készenléti
állapotban.
2. Ekkor a következŒ almenük jelennek meg:

• Hazai
A helyi hálózaton a hangposta üzenetek meghallgatásához
tárcsázott szám.

MAGYAR

• KülföldrŒl
A más hálózatokon a hangposta üzenetek meghallgatásához
tárcsázott szám.
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Névjegy [Menü 1-6]
Névjegyek szerkesztésére szolgál. A névjegy elemei a név, mobilés munkahelyi szám, valamint megjegyzés.

• Szerkeszt : Névjegy szerkesztése.
• Töröl
: Névjegy törlése.

Sablonok [Menü 1-7]
ElŒre rögzített üzenetek szerkesztésére szolgál. A listán 11 elŒre
rögzített üzenet fér el. A legelsŒ szerkesztés elŒtt 6 sablon áll
rendelkezésre. Ezek azonban megváltoztathatók. A többi értéke
eredetileg <üres>.

• Szerkeszt : Sablon szerkesztése.
• Beállít
: Sablon törlése.

Jelentés [Menü 1-8]
Átviteli jelentés üzenetek olvasására és törlésére szolgál.

Beállítás [Menü 1-9]
Üzenet típusa
Szöveg, Hangminta, Fax, Orsz. szem.h., X400, E-mail, ERMES
Az üzenettípus beállítása általában Szöveg. A szöveges üzenetek
más formátumra is átalakíthatóak, az üzenetet fogadó eszköznek
megfelelŒen. E funkció elérhetŒségérŒl a szolgáltató ad
tájékoztatást.

MAGYAR
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Üzenetek [Menü 1]
A menü használata

Érvényesség
E hálózati szolgáltatás segítségével megadhatja, mennyi ideig
tárolja az üzenetközpont a beérkezett szöveges üzeneteket,
miközben folyamatosan próbálja azokat a telefonra továbbítani.

Jelentés
Ha ezt Igen állítja, ellenŒrizheti, hogy az üzenetek elküldése
sikerült-e vagy sem.

Válaszköltség
Üzenet küldésekor lehetŒvé teszi a címzett számára, hogy az
üzenet küldŒjének költségére válaszoljon arra.

SMS központ
Ha szöveges üzenetet szeretne küldeni, ebben a menüben nézheti
meg az SMS központ számát.

Papír
Itt választhatja ki az üzenetíráshoz használt papírt.

Memória [Menü 1-0]
E menü megjeleníti a használt és a teljes memória mennyiségét. A
teljes memória mennyisége a SIM és a telefon memória összege.

MAGYAR
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Hívásinfó [Menü 2]
A menü használata

Nem fogadott [Menü 2-1]
Ez a menü jeleníti meg a legutóbbi nem fogadott hívások számát. E
számok tárcsázhatóak, elmenthetŒek, illetve a hívás dátuma és
ideje megtekinthetŒ.

Fogadott [Menü 2-2]
Ez a menü jeleníti meg a legutóbbi fogadott hívások számát. E
számok tárcsázhatóak, elmenthetŒek, illetve a hívás dátuma és
ideje megtekinthetŒ.

Tárcsázott [Menü 2-3]
Ez a menü jeleníti meg a legutsóbb tárcsázott hívások számát. E
számok tárcsázhatóak, elmenthetŒek, illetve a hívás dátuma és
ideje megtekinthetŒ.

Híváslista [Menü 2-4]
Itt lehet telefonszámot elmenteni, illetve annak dátumát és
idŒpontját megtekinteni. Ezenkívül vissza is lehet hívni a másik felet,
vagy üzenetet lehet neki írni.

Utolsó hívás törlése [Menü 2-5]
Itt törölheti az összes, hívásokat tartalmazó bejegyzést.

MAGYAR
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Hívásinfó [Menü 2]
A menü használata

Hívásdíj [Menü 2-6]
E menü almenüjeiben megtekinthetŒ a hívások idŒtartama és díja.

IdŒtartam
E funkcióval megtekinthetŒ az Utolsó hívás, Minden hívás, a BejövŒ
hívások és a KimenŒ hívások idŒtartama órákban, percekben és
másodpercekben. E számlálókat le is lehet itt nullázni.
1. Nyomja meg készenléti állapotban a [Menü] billentyıt.
2. Közvetlen hozzáféréshez nyomja meg a 2 billentyıt, illetve
indítsa el a Hívásinfó a U és a D billentyıkkel.
3. Jelölje ki a Hívásdíj, majd a Hívás idŒt. elemet, majd indítsa el a
[Kivál.] billentyıvel.

Minden költség
E funkció segítségével megtekinthetŒek az utolsó hívás, az Utolsó
hívás, a többi hívás díjai, továbbá nullázható a díjszámláló. A díjak
nullázásához szükség van a PIN2 kódra.
1. Nyomja meg készenléti állapotban a [Menü] billentyıt.
2. Közvetlen hozzáféréshez nyomja meg a 2 billentyıt, illetve
indítsa el a Hívásinfó a U és a D billentyıkkel.
3. Jelölje ki a Hívásdíj, majd a Minden költség elemet, majd
indítsa el a [Kivál.] billentyıvel.
Ekkor a következŒ 4 almenüpont jelenik meg : Utolsó hívás,
Minden hívás, Fennmaradó, valamint Mindet töröl.

Megjegyzés
• A tényleges hívásdíjak a hálózati jellemzŒk, a számlázás,
illetve az adózás függvényében eltérhetnek.
MAGYAR
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Beállítások (SIM kártya-függŒ)
• Díjszabás
Itt állíthatja be a pénznemet és az egységárat. A díjak egységárait
a szolgáltatótól tudhatja meg. Pénznem vagy egységár
kiválasztásához a PIN2 kód megadása szükséges.
1. Nyomja meg készenléti állapotban a [Menü] billentyıt.
2. Közvetlen hozzáféréshez nyomja meg a 2 billentyıt, illetve
indítsa el a Hívásinfó a U és a D billentyıkkel.
3. Jelölje ki a Költségek elemet, majd indítsa el a [Kivál.]
billentyıvel.
4. Válassza ki a Díjszabás menüpontot.

• Összeg beállítása
E hálózati szolgáltatás segítségével a hívások költségei a
kiválasztott díjegységre korlátozhatók. Ha az Olvas pontot
választja, megjelenik a fennmaradó egységek száma. Ha a Beállít
pontot választja, megváltoztathatja a díjkorlátot.
1. Nyomja meg készenléti állapotban a [Menü] billentyıt.
2. Közvetlen hozzáféréshez nyomja meg a 2 billentyıt, illetve
indítsa el a Hívásinfó a U és a D billentyıkkel.
3. Jelölje ki a Költségek elemet, majd indítsa el a [Kivál.]
billentyıvel.
4. Válassza ki a Összeg beállítása menüpontot.

Megjegyzés
• Ha minden egységet elhasznált, a vészhívások kivételével
nem kezdeményezhet több hívást. A SIM kártyától függŒen
a díjhatár beállításához szükség lehet a PIN2 kód
megadására is.
MAGYAR
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Hívásinfó [Menü 2]
A menü használata

• Auto kijelzés
E hálózati szolgáltatás segítségével automatikusan megjeleníthetŒ
az utolsó hívás díja. Ha az Auto kijelzés menüben az Igen
választja ki, minden hívás után megjelenik annak díja.
1. Nyomja meg készenléti állapotban a [Menü] billentyıt.
2. Közvetlen hozzáféréshez nyomja meg a 2 billentyıt, illetve
indítsa el a Hívásinfó a U és a D billentyıkkel.
3. Jelölje ki a Költségek elemet, majd indítsa el a [Kivál.]
billentyıvel.
4. Válassza ki az Auto kijelzés elemet.

GPRS infó [Menü 2-7]
Itt lehet ellenŒrizni a GPRS hálózaton keresztül továbbított adatok
mennyiségét. Azt is meg lehet nézni, mennyi ideje van online
módban.

Hívásldöt.
Itt lehet a GPRS hívások idŒtartamát ellenŒrizni. A számlálókat le is
lehet itt nullázni.

• Utolsó hívás
• Minden hívás
• Töröl

Adat mennyiség
Itt lehet az adatmennyiséget ellenŒrizni.

• Elküldött
MAGYAR

• Fogadott
• Mind
• Mindet töröl
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Hangprofil [Menü 3]
A menü használata

E menüben lehet a különbözŒ eseményekhez, környezetekhez és
hívócsoportokhoz rendelt csengŒhangokat beállítani.

Megjegyzés
• Ha a telefonra kihangosító készletet kapcsol, a telefon
automatikusan átvált a Kihangosító profilmenüre, ha pedig
headsetet kapcsol rá, átvált Fülhallgató profilmenübe.
Ilyenkor mindig automatikusan megjelenik a megfelelŒ
almenü.

Csak rezgŒ [Menü 3-1]
• Bekapcsol : A Profilok ezzel állíthatóak csak rezgésre, ha ezt
szeretné.

Csendes [Menü 3-2]
• Bekapcsol : A Profilokat ezzel állíthatja csendesre, ha olyan
helyen tartózkodik.
• Testre szab: Itt állíthatja be a Profil almenük értékeit.

Általános [Menü 3-3]
• Bekapcsol : Ezzel állíthatja a Profilokat általánosra.
• Testre szab: Itt állíthatja be a Profil almenük értékeit.

Hangos [Menü 3-4]
• Bekapcsol : Zajos környezetben tartózkodva ezzel állíthatja a
Profilokat hangosra.
• Testre szab: Itt állíthatja be a Profil almenük értékeit.
MAGYAR
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Fülhallgató [Menü 3-5]
• Testre szab: Itt állíthatja be a Profil almenük értékeit.

Autó [Menü 3-6]
• Testre szab: Itt állíthatja be a Profil almenük értékeit.

Profilcsoportok almenük [Menü 3-x-x]
A Hangprofil menü az alábbi almenüket tartalmazza.

Hívásjelzés
Itt állíthatja be a környezethez megfelelŒen a bejövŒ hívásokra
történŒ figyelmeztetés típusát.

CsengŒhang
Itt állíthatja be a megfelelŒ csengŒhangot.

CsengŒhangerŒ
Itt állíthatja be a megfelelŒ csengetési hangerŒt.

Üzenethang
Itt állíthatja be az üzenet érkezésére történŒ figyelmeztetést:
Hangjelzés, Rezeg, Nincs figyel-meztetés.

Bill. / hatás hangerö
Itt állíthatja be a billentyınyomások hangerejét.

MAGYAR
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Auto válasz
Itt állíthatja be az automatikus választ. Megjegyzés: ez az almenü
csak a Kihangosító és Fülhallgató menükben szerepel, így csak itt
használható.
• Kikapcsol
A telefon nem válaszol automatikusan a beérkezŒ hívásokra.
• 5 mp után
A telefon 5 másodperc után automatikusan válaszol.
• 10 mp után
A telefon 10 másodperc után automatikusan válaszol.

Megjegyzés
• Ha a telefonra kihangosító készletet kapcsol, a bejövŒ
üzenetre történŒ figyelmeztetés, illetve az üzenetre történŒ
figyelmeztetés menükben nem állíthatja be a rezgést. Ily
módon az Autó menüben a következŒ almenüpontok állnak
rendelkezésre;
- Hívásjelzés

: Csengés, Nincs figyel-meztetés

- Üzenethang : Hangjelzés, Nincs figyel-meztetés

MAGYAR
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Beállítások [Menü 4]
A menü használata

A következŒ menükben az alábbi kényelmi szolgáltatásokat
állíthatja be:

ÉbresztŒóra [Menü 4-1]
Ebben a menüben állíthatja be az ébresztés idejét.

Bekapcsol
Itt állíthatja be az ébresztés idejét (óra és perc).
1. Lépjen be a menübe.
2. Válassza ki a [Kivál.] billentyıvel az Bekapcsol elemet, majd írja
be az ébresztés kívánt idŒpontját.
3. Nyomja meg az [Ok] billentyıt.
4. Válassza ki az ismétlŒdést: Egyszer, Naponta, Hetente vagy
Havonta.
5. Ha beállítja a Üzemenkívüli ébresztés pontot, a telefon
kikapcsolt állapotban is elindítja az ébresztŒhangot.

Kikapcsol
Itt törölheti a beállított ébresztési idŒt.
1. Lépjen be a menübe.
2. Válassza ki a Kikapcsol elemet a [Kivál.] billentyıvel.
3. Ekkor megjelenik az ÉbresztŒ törlése üzenet.
4. Ha törölni szeretné, nyomja meg az [Igen] billentyıt. Ha nem,
nyomja meg a [Nem] billentyıt.

Dátum és idŒ [Menü 4-2]
MAGYAR

Dátum
• Dátum beállítás
Ebben a menüben állíthatja be a dátumot.
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1. Lépjen be a menübe.
2. Válassza ki a Dátum beállítás elemet a [Kivál.] billentyıvel.
3. Írja be az új dátumot.
4. Nyomja meg az [Ok] billentyıt.

• Dátum forma
Itt állíthatja be a Dátum forma.

IdŒ
A telefon saját órával van felszerelve. Ebben a menüben állíthatja
be az idŒt és választhat 12, illetve 24 órás formátumot.
1. Lépjen be a menübe.
2. Válassza ki az IdŒ elemet a [Kivál.] billentyıvel.

• IdŒ beállítás:
Itt állíthatja be a telefon óráját.
1. Válassza ki a IdŒbeállítás elemet a [Kivál.] billentyıvel.
2. Írja be az idŒt.
3. A U és a D billentyıkkel válassza ki, hogy délelŒttrŒl vagy
délutánról van-e szó.
4. Nyomja meg az [Ok] billentyıt.

• IdŒformátum:
Az idŒ megjelenítési formátuma 12, illetve 24 órás lehet.
1. Válassza ki az IdŒformátum elemet a [Kivál.] billentyıvel.
2. Válassza ki a 12, illetve 24 órát a [Kivál.] billentyıvel.

Itt állíthatóak be a telefonbeállítások. Álljon rá a Telefon elemre,
majd nyomja meg a [Kivál.] billentyıt.

43

MAGYAR

Telefon [Menü 4-3]

Beállítások [Menü 4]
A menü használata

KijelzŒ beállítás
• KépernyŒkímélŒ
Ha 20 másodpercig nem nyom meg egy billentyıt sem, ez a kép
jelenik meg készenléti állapotban.
• Hívás jelzés
Itt állítható be a hívás közben megjelenŒ animáció.
• Háttérkép
Itt választható ki a készenléti állapotban megjelenŒ háttérkép.
• Üdvözlés
Itt állíthatja be a telefon bekapcsolásakor rövid ideig megjelenŒ
üzenetet.
• Háttérszöveg
Ha igent választ, e menüben választhatja ki a készenléti
képernyŒt. Szöveges módban szerkesztheti a szöveget.
• Hálózat neve
Ha igent választ a jelenleg használt hálózat neve megjenik a
kijelzŒn.
• Háttérvilágítás
Itt állíthatja be, meddig mıködik a háttérvilágítás, ha megnyom
egy billentyıt.
• Kontraszt
Itt állíthatja be a kijelzŒ kontrasztját a U és
a D billentyıkkel.

MAGYAR
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Soros port
• Fax
Ezzel állíthatja a soros port sebességét 19200 bps-re, számítógép
és fax közötti alkalmazás céljaira.

• GPRS és adat
Itt állíthatja a soros port sebességét 115200 bps-re, GPRS- és
adathívás céljaira.

Nyelv
Itt választhatja ki a kijelzés nyelvét.

Hívásbeállítás [Menü 4-4]
A hívásokra vonatkozó beállítások a Beállítások menüben a [Kivál.]
billentyıvel hívhatóak elŒ.

Bármely gomb fogad
• Bekapcsol
Ha ezt választja ki, a bejövŒ hívásokat a E billentyı kivételével
bármelyik billentyıvel fogadhatja.
• Kikapcsol
Ha ezt választja ki, akkor a bejövŒ hívásokat csak a S gomb
megnyomásával tudja fogadni.

Megjegyzés
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• A kihangosító készlet használata:
Hordozható kihangosító használata esetén bejövŒ hívás
érkezésekor tartsa nyomva a billentyıt hosszú ideig, miután
a csatlakozóba helyezte a kiegészítŒt.

Beállítások [Menü 4]
A menü használata

Számküldés
(hálózat- és elŒfizetésfüggŒ)

• Bekapcsol
Ha ezt választja, a telefonszáma elküldésre kerül a hívott fél
részére. Vagyis a telefonszáma megjelenik a hívott fél telefonján.
• Kikapcsol
Ha ezt választja, a telefon nem küldi el a saját számát.

Hívásvárakoztatás
(hálózatfüggŒ)
Ha ez a szolgáltatás be van állítva, a várakozó [bejövŒ] hívásokat is
fogadhatja.

• Bekapcsol
A megfelelŒ szolgáltatás indítása.
• Kikapcsol
A megfelelŒ szolgáltatás leállítása.
• Állapot
A szolgáltatás állapotának ellenŒrzése.

Percjel
Ha bekapcsolja, hívás közben minden perc leteltékor hangjelzés
figyelmezteti.

MAGYAR
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Automata újrahívás
• Bekapcsol
Ha be van állítva, a telefon tízszer próbálja meg a kért számot
hívni.
• Kikapcsol
A telefon sikertelen hívás után nem ismétli meg azt.

Biztonsági beallitasok [Menü 4-5]
PIN kód kérés
Ebben a menüben beállíthatja, hogy a telefon bekapcsoláskor
bekérje a SIM kártya PIN kódját. Ha ez a funkció be van kapcsolva,
ilyenkor meg kell adnia a PIN kódot.
1. Nyomja meg készenléti állapotban a [Menü] billentyıt.
2. Közvetlen hozzáféréshez nyomja meg a 4 billentyıt, illetve
indítsa el a Beállítások a U és a D billentyıkkel.
3. Jelölje ki a Biztonság menüt.
4. Válassza ki a PIN kód a [Kivál.] billentyıvel.
5. Ekkor a következŒ almenük jelennek meg.
• Bekapcsol : PIN kód bekérésének engedélyezése.
• Kikapcsol : PIN kód bekérésének tiltása.
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Beállítások [Menü 4]
A menü használata

Telefonzár
A biztonsági kód segítségével megakadályozhatja a telefon
illetéktelen használatát. Amikor bekapcsolja a telefont, a telefon
mindig bekéri a biztonsági kódot, ha a telefonzárt beállította. Ha a
telefonzárat “Automatikus”-ra állítja, a telefon csak a SIM kártya
cseréje után kéri be a biztonsági kódot.

• Bekapcsol
• Kikapcsol
• Automatikus

Automata billentyızár
Ha engedélyezi ezt a beállítást, a billentyızet automatikusan lezár,
ha 25 másodpercig egy billentyıt sem nyom meg.

• Bekapcsol
• Kikapcsol

Megjegyzés
• Ha kézileg szeretné lezárni a billentyızetet, nyomja meg a
legfelsŒ menüben a * billentyıt.
• Ha fel szeretné oldani a billentyızárat, nyomja meg a <
[Felold], majd a * billentyıt. Ha azonban engedélyezve
van az Automatikus billentyızár, a billentyızet 25
másodperc után újból automatikusan lezár.

MAGYAR
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Híváskorlátozás
A hívástiltás szolgáltatás segítségével beállíthatja, hogy a telefon
bizonyos fajtájú hívásokat ne kezdeményezhessen, illetve
fogadhasson. A funkcióhoz a hívástiltó jelszó szükséges. Ekkor a
következŒ almenük jelennek meg.

• Minden kimenŒ hívás :
Minden kimenŒ hívás tiltása.
• KimenŒ nemzetközi :
Minden kimenŒ nemzetközi hívás tiltása.
• Nemzetközi kivéve hazai :
Minden kimenŒ nemzetközi hívás tiltása, kivéve az otthoni
szolgáltatóé.
• Minden bejövŒ hívás :
Minden bejövŒ hívás tiltása.
• Roam közben :
Minden bejövŒ hívás tiltása külföldön.
• Mind töröl :
Itt törölheti a hívástiltási beállításokat.
• Jelszó váltás :
Itt változtathatja meg a hívástiltási jelszót.

MAGYAR
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Beállítások [Menü 4]
A menü használata

Fix hívószám (SIM kártyafüggŒ)
A kimenŒ hívásokat itt korlatozhatja a kiválasztott számokra. E
számokat a PIN2 kód védi.
1. Nyomja meg készenléti állapotban a [Menü] billentyıt.
2. Közvetlen hozzáféréshez nyomja meg a 4 billentyıt, illetve
indítsa el a Beállítások a U és a D billentyıkkel.
3. Jelölje ki a Biztonság menüt.
4. Válassza ki a Fix hívószám elemet a [Kivál.] billentyıvel.
5. Ha a PIN2 kód megfelelŒ, a következŒ almenüpontok jelennek
meg.
• Be

: A kimenŒ hívásokat itt korlatozhatja a
kiválasztott számokra.

• Ki

: Ezzel korlátozás nélkül kezdeményezhet
hívásokat.

• Hívószámlista : A rögzített hívható számként elmentett számok
listájának megjelenítése.

Kódváltás
Itt változtathatja meg a következŒ hozzáférési kódokat: PIN kód,
PIN2 kód, valamint Biztonsági kód.
1. Nyomja meg készenléti állapotban a [Menü] billentyıt.
2. Közvetlen hozzáféréshez nyomja meg a 4 billentyıt, illetve
indítsa el a Beállítások a U és a D billentyıkkel.
3. Jelölje ki a Biztonság menüt.
4. Válassza ki a Kódváltás elemet a [Kivál.] billentyıvel.
5. Ha meg szeretné változtatni a PIN/PIN2/Biztonsági kódot,
elŒször írja be az eredeti kódot, majd nyomja meg az [Ok]
billentyıt.
MAGYAR

6. Írja be az új PIN/PIN2/Biztonsági kódot, majd erŒsítse meg
azokat.
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Hálózat választás [Menü 4-6]
Itt állíthatja be, hogy automatikusan vagy kézileg szeretne-e
hálózatot választani. A készülék általában automatikus
hálózatválasztást használ.

Automatikus
A telefon automatikusan kiválasztja az adott területen elérhetŒ
hálózatot.

Kézi
A telefon megkeresi az elérhetŒ hálózatokat és megjeleníti azok
listáját. Ekkor kiválaszthat egy olyan hálózatot, amelynek roaming
egyezménye van a helyi szolgáltatójával.

Kedvenc
Itt állítható be azon elsŒdleges hálózatok listája, amelyekre a
készülék elŒször megpróbál bejelentkezni, mielŒtt egyéb
hálózatoknál próbálkozna. Ez a lista a készülékbe elŒre beírt, ismert
hálózatokat tartalmazó listából származik.

Saját
Itt vehet fel új bejegyzéseket, illetve törölhet meglévŒket a hálózatok
listájáról. Ebbe olyan új hálózatok is beletartozhatnak, amelyek
hálózati kódját a készülék nem ismeri. Ehhez válassza ki, majd írja
be a hálózati kódot, az országkódot és a hálózat nevét.

Beállítás visszaállítása [Menü 4-7]
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Ezzel a funkcióval állíthatja vissza a készüléket az alapértelmezett
beállításokra megerŒsítés után. E funkció aktiválásához a biztonsági
kód szükséges.

Átirányítás [Menü 5]
(hálózat- és elŒfizetésfüggŒ)

A menü használata

A hívásátirányítás szolgáltatás segítségével a bejövŒ hang-, fax- és
adathívásokat más telefonszámra irányíthatja át. Részletes
tájékoztatást a szolgáltatótól kaphat.

Minden hívás [Menü 5-1]
Feltétel nélkül átirányítja a hanghívásokat.

Ha foglalt [Menü 5-2]
Átirányítja a hanghívásokat, ha a vonal foglalt.

Nincs válasz [Menü 5-3]
Átirányítja a hanghívásokat, ha nem veszi fel a telefont.

Nem elérhetŒ [Menü 5-4]
Átirányítja a hanghívásokat, ha a telefon ki van kapcsolva vagy
hálózaton kívül van.

Minden adat [Menü 5-5]
Feltétel nélkül egy számítógéphez kapcsolt telefonszámra irányítja
át a hívásokat.

Minden fax [Menü 5-6]
Feltétel nélkül egy faxcsatlakozással felszerelt számra irányítja át a
hívásokat.
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Almenük [Menü 5-x-x]
A Hívásátirányítás menü a következŒ almenüket tartalmazza

Bekapcsol
A megfelelŒ szolgáltatás indítása.

• Más szám
Itt adhatja meg az átirányítási telefonszámot.
• Kedvenc
Az 5 átirányítási szám listájának megjelenítése.
• Hangposta
Az üzenetközponthoz továbbít. Ez a funkció a Mindenadat és
Minden fax menükben nem szerepel.

Megjegyzés
• A kívánt szám a Kedvenc menüben választható ki.

Kikapcsol
A megfelelŒ szolgáltatás leállítása.

Állapot
A megfelelŒ szolgáltatás állapotának ellenŒrzése.

Mind kikapcsol [Menü 5-7]
Töröl minden átirányítási szolgáltatást.

MAGYAR
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SzervezŒ [Menü 6]
A menü használata

Naptár [Menü 6-1]
A kijelzŒ tetején a dátum és ikonok láthatóak. Ha megváltoztatja a
dátumot, a naptár a dátumnak megfelelŒen frissítésre kerül. Egy
adott nap megkeresésére a szögletes kurzor szolgál. Ha egy nap
alatt aláhúzás jelenik meg, az azt jelenti, hogy az adott napra
idŒpont van rögzítve. E funkció segít a napirend és a megjegyzések
észbentartásában. A telefon figyelmeztetŒ hangot ad, ha egy
megjegyzéshez beállítja ezt.
A nap, hónap és év megváltoztatása.
Billentyı

Leírás

13

Évente

*#

Havonta

Billentyı Leírás

U
D

E billentyık rövid megnyomásával
az ébresztés naponként beállítható.
Ha sokáig tartja nyomva, hetenként
állíthatja be azt.

Új bejegyzés
Legfeljebb 30 karaktert írhat be. Megjegyzést is írhat hozzá. A
következŒ típusú megjegyzéseket választhatja. Legfeljebb 20
megjegyzést vehet fel.

• Napló
Írja be a tárgyat, az idŒpontot, az ismétlŒdést és a figyelmeztetést
a [Kivál.] billentyıvel.
• Ismétlés
- Egyszer : nincs ismétlés.
- Naponta : idŒpont ismétlése naponta 5 napig.
- Hetente : idŒpont ismétlése hetente 5 hétig.
MAGYAR

- Havonta : idŒpont ismétlése havonta 5 hónapig.
- Évente
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: idŒpont ismétlése évente 5 évig.
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• Figyelm. IdŒ
- Pont akkor
: figyelmeztetés pont a beállított idŒpontban.
- 10 perccel elŒtte : figyelmeztetés a beállított idŒpont elŒtt
10 perccel.
- 30 perccel elŒtte : figyelmeztetés a beállított idŒpont elŒtt
30 perccel.
- 1 órával elŒtte : figyelmeztetés a beállított idŒpont elŒtt
1 órával.
- 1 nappal elŒtte : figyelmeztetés a beállított idŒpont elŒtt
1 nappal.

• Jegyzet
1. Válassza ki a Hozzáadás elemet a [Kivál.] billentyıvel.
2. Jelölje ki a Jegyzet elemet.
3. Nyomja meg a [Kivál.] billentyıt.
4. Írja be a megjegyzést, majd nyomja meg a [Kivál.] billentyıt.

Napi nézet
A kiválasztott naphoz tartozó megjegyzés megjelenítése. A
megjegyzések listáját a U és a D billentyıkkel görgetheti.
Amelyik megjegyzéshez figyelmeztetést állított be, amellett
ébresztŒóra jel látható. A kiválasztott megjegyzés törléséhez vagy
szerkesztéséhez nyomja meg a [Beáll.] billentyıt.

• Opciók
- Szerkeszt
Ezzel szerkeszthetŒ a tárgy, az idŒ, az ismétlŒdés, valamint a
figyelmeztetés ideje a [Kivál.] billentyıvel.
- Töröl
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Megjegyzés törlése.

SzervezŒ [Menü 6]
A menü használata

Mindet mutat
Az összes naphoz beállított megjegyzések megjelenítése. A
megjegyzések listáját a U és a D billentyıkkel görgetheti.
A [Beáll.] billentyıvel ugyanabba a menübe jut, mint a Nap
megtekintésénél.

Utolsót töröl
Itt törölheti a már elmúlt idŒpontokat.

Mindet töröl
Itt törölheti az összes megjegyzést.

Telefonkönyv [Menü 6-2]
Keres
(A telefonkönyvbŒl hívva)
1. ElŒször nyissa meg készenléti állapotban a telefonkönyvet a
[Nevek] billentyıvel.
2. Lépjen be a Keres be a [Kivál.] billentyıvel.
3. A Keresés beállításától függŒen elŒfordulhat, hogy a lenti menü
nem jelenik meg.
• Név
• Szám
4. A bejegyzések között név és szám alapján lehet keresni.
5. Nyomja meg a [Keres] billentyıt.
6. A neveket és a számokat a [Lista] billentyı megnyomásával
ellenŒrizheti.
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7. Ha bejegyzést szeretne szerkeszteni, törölni vagy másolni, illetve
hangot szeretne megadni valamelyikhez, nyomja meg a [Beáll.]
gombot. Ekkor a következŒ menü jelenik meg.
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• Szerkeszt : Itt szerkesztheti a nevet, a számot, az e-mail
címet és a faxszámot, ha megnyomja a [Ok]
gombot.
• Töröl

: Itt törölhet bejegyzést.

• Üzenet írása : Itt lehet üzenetet írni.
• Másol

: Itt másolhat bejegyzést a SIM kártyáról a
telefonba és viszont.

• Hívás

: Itt tárcsázhatja a kiválasztott bejegyzést.

• Hangminta : Itt lehet bejegyzéshez hangot rendelni, illetve már
hozzárendelt hangot megváltoztatni.
• FŒ szám

: Itt lehet a mobil-, otthoni és munkahelyi számok
közül a leggyakrabban használtat kiválasztani.
Ha beállítja, elŒször ez a szám fog megjelenni.

Új bejegyzés
E funkció segítségével lehet új bejegyzést bevinni a telefonkönyvbe.
A telefon memóriakapacitása 200 bejegyzés. A SIM kártya
kapacitása a szolgáltatótól függ.
A telefon memóriájában 20 karakter hosszúságú nevek
rögzíthetŒek, a további karakterek a SIM kártyán rögzíthetŒek. A
SIM kártyától függ, hány karakteresek lehetnek rajta a nevek.
1. ElŒször nyissa meg készenléti állapotban a telefonkönyvet a
[Nevek] billentyıvel.
2. Jelölje ki az Új bejegyzés elemet, majd indítsa el a [Kivál.]
billentyıvel
3. Válassza ki melyik memóriába kíván menteni: SIM vagy Telefon.
• SIM

: A bejegyzés nevet és számot tartalmazhat.
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a. Írja be a nevet.
b. Nyomja meg a [Ok] billentyıt, majd írja be a számot.
c. Nyomja meg az [Ok] billentyıt.
d. Ha hangot is hozzá szeretne rendelni, nyomja meg a
[Igen] billentyıt.

SzervezŒ [Menü 6]
A menü használata

• Telefon : A bejegyzés nevet, mobil-, otthoni, munkahelyi és
faxszámot, valamint e-mail címet tartalmazhat.
a. A mobil-, otthoni és irodai számok közül a [Kivál.]
gombbal választhat.
b. Írja be a nevet.
c. Írja be egymás után a mobil-, az otthoni, a munkahelyi
és a faxszámot, mindegyiket zárja le a [Köv.]
billentyıvel vagy lépjen ki a C billentyıvel,
mentéshez vagy kilépéshez pedig nyomja meg a <
billentyıt.
d. Ha hangot is hozzá szeretne rendelni, nyomja meg
a [Igen] billentyıt.
Két másodperc hosszúságú szót mondhat, majd a telefon megkéri,
hogy a hangfelismerés pontossága érdekében ismételje meg. A
hangfelismerés végeztével automatikusan hozzárendelŒdik a hang
a bejegyzéshez.

Megjegyzés
• Hangot csak a beállított fŒ számhoz lehet hozzárendelni.
Ha például megváltoztatja a fŒ számot, a hang
automatikusan a megváltozott számhoz rendelŒdik.
• A SIM kártyán tárolt telefonszámokhoz is rendelhet hangot.
Ez a hang a SIM kártya eltávolításával, illetve cseréjével
törölhetŒ. ElŒfordulhat az is, hogy a SIM kártyán tárolt
telefonszámhoz rendelt hang a SIM kártya cseréje után más
telefonszámhoz tartozik. Ennek oka az, hogy a SIM kártya
nem tárol információt a hangról.
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Gyorshívás
A 2 - 9 billentyık mindegyike hozzárendelhetŒ a névlista egyegy bejegyzéséhez. Ezeket közvetlenül tárcsázhatja, ha a
megfelelŒ billentyıt 2-3 másodpercig nyomva tartja.
1. ElŒször nyissa meg készenléti állapotban a telefonkönyvet a
[Nevek] billentyıvel.
2. Válassza ki a Gyorshívás elemet, majd a [Kivál.] billentyıt
megnyomva indítsa el ezt a menüt.
3. Ekkor megjelenik valamennyi gyorstárcsázási hozzárendelés.
4. Ha új gyorstárcsázási számot szeretne beállítani, válassza ki az
<Üres> elemet. Ezután keresse ki a nevet a telefonkönyvben.
5. Ha egy gyorstárcsázáshoz már hozzárendelt nevet választ ki, a
következŒ almenük jelennek meg.
• Váltás : A gyorstárcsázási szám megváltoztatására szolgál.
• Mégse : Gyorstárcsázási hozzárendelés megszüntetésére
szolgál.

Hangminták
Ez tartalmazza az összes, hangot tartalmazó telefonszámot. E
számok közvetlenül is tárcsázhatóak a [Küld] billentyıvel. Miután a
U és D billentyıkkel kiválasztotta a telefonszámot, majd
megnyomta a [Beáll.] gombot, a következŒ almenük jelennek meg.
• Lejátszás : A telefonszámhoz tartozó hang lejátszására szolgál.
• Beállít

: A telefonszámhoz tartozó hang megváltoztatására
szolgál.

• Töröl

: A telefonszámhoz tartozó hang törlésére szolgál.

• Hívás

: A telefonszám tárcsázására szolgál.
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SzervezŒ [Menü 6]
A menü használata

Hívócsoport
Egy csoportba legfeljebb 20 tagot lehet felvenni. Összesen 7
csoport áll rendelkezésre.
1. ElŒször nyissa meg készenléti állapotban a telefonkönyvet a
[Nevek] billentyı megnyomásával.
2. Válassza ki a Hívócsoport elemet, majd a [Kivál.] billentyıt
megnyomva indítsa el ezt a menüt.
3. Ekkor megjelenik minden csoportlista: Család, Barátok,
Kollégák, VIP, Csoport 1, Csoport 2 és Egyebek.
4. Válassza ki a [Kivál.] billentyıvel a kívánt csoport nevét.
5. Ekkor megjelennek az alábbi almenük:
• Csoport tagok
- Itt tekintheti meg a hívócsoportok számainak listáját.
- Itt választhat ki a [Beáll.] billentyıvel egy számot, melynek
almenüjében aztán elvégezheti a Szerkeszt, Töröl, Üzenet
írása, Másol, Hang vagy FŒ szám funkciókat.
• Csoport csengŒhang
Itt állítható be a csengŒhang csoportonként.
• Csoport animáció
Itt állítható be animáció csoportonként.
• Új tag felvétele
Itt vehetŒ fel új szám a kívánt hívócsoportba.
1. Jelölje ki a Új tag felvétele elemet, majd indítsa el a [Kivál.]
billentyıvel.
2. A csoportok tagjainak száma nem lehet több 20-nál. Ha
mégis, hibaüzenet jelenik meg.
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3. A tag felvételéhez nyomja meg az [Ok] billentyıt.
• Tag törlése
Itt lehet a telefonkönyvbe már elmentett tagot kitörölni.
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• Átnevez
Itt lehet a csoport nevét megváltoztatni.

Mindet másol
Itt másolhatja, illetve helyezheti át a bejegyzéseket a SIM kártya
memóriájából a telefon memóriájába, illetve a telefon memóriájából
a SIM kártya memóriájába.
1. ElŒször nyissa meg készenléti állapotban a telefonkönyvet a
[Nevek] billentyıvel.
2. Válassza ki a Mindet másol elemet, majd a [Kivál.] billentyıt
megnyomva indítsa el ezt a menüt.
3. Ekkor megjelennek az alábbi almenük.
• SIM-rŒl telefonra : Ezzel lehet a SIM kártyán található
bejegyzéseket a telefon memóriájába
másolni.
• Telefonról SIM

: Ezzel lehet a telefon memóriájában
található bejegyzéseket a SIM kártyára
másolni.

Mindet töröl
Ezzel törölhet minden bejegyzést a SIM, a Telefon és a Hangminta
memóriából. Ehhez a funkcióhoz meg kell adni a biztonsági kódot.
1. ElŒször nyissa meg készenléti állapotban a telefonkönyvet a
[Nevek] billentyı megnyomásával.
2. Álljon rá a Mindet töröl elemre, majd a [Kivál.] billentyıvel
indítsa el.
3. Ezután válassza ki a törölni kívánt memóriát: SIM, Telefon,
Hangminta.
5. Érvényesítéshez nyomja meg a [Ok], kilépéshez pedig a [Vissza]
billentyıt.
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4. Ezután be kell írni a biztonsági kódot.

SzervezŒ [Menü 6]
A menü használata

Beállítások
Itt állítható be az elsŒdleges memória, melynek értéke Vegyes, SIM
vagy Telefon lehet, valamint az elsŒdleges keresési kritérium, ami
Vegyes, Név vagy Szám lehet.
1. ElŒször nyissa meg készenléti állapotban a telefonkönyvet a
[Nevek] billentyıvel.
2. Jelölje ki a Költségek elemet, majd indítsa el a [Kivál.]
billentyıvel.
3. Ekkor megjelennek az alábbi almenük.
• Mentés
1. Jelölje ki az Mentés elemet, majd indítsa el a [Kivál.]
billentyıvel
2. Ekkor három almenü jelenik meg.
- Vegyes : Ennél a beállításnál a telefon minden új
bejegyzésnél megkérdezi, hol tárolja azt.
- SIM
: Ennél a beállításnál a telefon kérdezés nélkül
közvetlenül a SIM kártyán tárolja el az új
bejegyzéseket.
- Telefon : Ennél a beállításnál a telefon kérdezés nélkül
közvetlenül a telefonban tárolja el az új
bejegyzéseket.
• Keresés
1. Jelölje ki a Keresés elemet, majd indítsa el a [Kivál.]
billentyıvel.
2. Ekkor három almenü jelenik meg.
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- Vegyes : Ennél a beállításnál a telefon minden
keresésnél megkérdezi, mi alapján keressen.
- Név
: Ennél a beállításnál a telefon név alapján keres
a bejegyzések között.
- Szám : Ennél a beállításnál a telefon telefonszám
alapján keres a bejegyzések között.
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Információ
• Szervíz hivás száma
E funkció a hálózati szolgáltató által kínált szolgáltatások
listájának elérésére szolgál (amennyiben a SIM kártya támogatja
ezt).
1. ElŒször nyissa meg készenléti állapotban a telefonkönyvet a
[Nevek] billentyıvel.
2. Jelölje ki az Szervíz hivás száma elemet, majd indítsa el a
[Kivál.] billentyıvel.
3. Ekkor megjelennek a rendelkezésre álló szolgáltatások nevei.
4. Válassza ki a kívánt szolgáltatást a U és D billentyıvel. Nyomja
meg a [Küld] billentyıt.

• Memória
E funkció megmutatja, mennyi szabad és foglalt hely van a
telefonkönyvben.
1. ElŒször nyissa meg készenléti állapotban a
telefonkönyvet a [Nevek] billentyıvel.
Válassza ki az Információ elemet a [Kivál.]
billentyıvel.
2. Válassza ki a Memória elemet, majd a
[Kivál.] billentyıt megnyomva indítsa el ezt
a menüt.

• Saját szám (SIM kártyától függ)
Ezzel tekintheti meg a SIM kártyán tárolt, saját telefonszámát.
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Extrák [Menü 7]
A menü használata

Saját könyvtár [Menü 7-1]
Minden M-szerviz által letöltött vagy EMS üzenettel kapott tartalom –
úgymint képek, csengŒhangok, stb. – a Saját mappában tárolódnak.
Ebben a menüben ellenŒrizheti tartalmukat, szerkesztheti nevüket
illetve beállíthatja mint háttérkép vagy mint csengŒhang.
A letöltött többszólamú csengŒhangokat itt helyezheti át a
Hangprofilok csengŒhang listájára. Egyszerre csak egy csengŒhang
aktiválható a listában.

Megjegyzés
Az EMS zenék és képek szerkeszthetŒek a DallamszerkesztŒben
[Menü 7-3] és a KépszerkesztŒben [Menü 7-4]. Ezek az objektumok
csatolhatóak is egy EMS üzenethez, ahogy az SMS írása [Menü 1-1]
menünél részleteztük.

Játék [Menü 7-2]
A telefon érdekes játékokat is tartalmaz.

Megjegyzés
Az irányítóbillentyık játékonként eltérnek. Minden játék
rendelkezik azonban az irányítóbillentyıket is bemutató
súgóképernyŒkkel. A többi közös billentyı az alábbiakban
látható:
[Közös billentyıfunkciók]
• C [CLR]
: Játék szüneteltetése
• > [Jobb funkcióbillentyı]

: Vissza

• E [Vége]
: Kilépés
• U , D [Fel és Le billentyık] : HangerŒbeállítás
MAGYAR
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DallamszerkesztŒ [Menü 7-3]
Itt készíthet tetszés szerinti csengŒhangot.
Amikor belép ebbe a funkcióba, megjelenik az elŒzŒleg készített
dallam. Új dallam beírása, illetve meglévŒ szerkesztése:
1. Írja be a kívánt hangokat. ( 1 ~ 7 : CDEFGAB)
2. Az egyes hangok módosítása az alábbiak szerint történik:
• IdŒtartam
: A 8 rövidíti, a 9 pedig hosszabbítja az
adott hang idŒtartamát.
• Maradék
: A 0 billentyı megnyomásával az adott hang
idŒtartama az elŒzŒvel azonos lesz.
• Oktáv
: A * billentyıvel lehet az új hangok oktávját
beállítani.
• Magas hang : A # billentyıvel lehet az adott hangot
magasra állítani.
• Töröl

: A C törli az egyes hangokat.

pl. 28# fi 8#d1.

KépszerkesztŒ [Menü 7-4]
Itt lehet meglévŒ képfájlban található képet, illetve grafikát tetszés
szerint szerkeszteni.
1. Szerkesztéshez válassza ki a kívánt képet.
2. Kép megváltoztatása az alábbiak szerint történik:
• Mód megváltoztatása :
Lejátszás és mozgás mód közötti átváltásra szolgál.
• Rajzolás és radírozás :
Rajzolás és radírozás közötti átváltásra szolgál.
3. A súgó a 0 billentyı hosszabb nyomvatartásával hívható elŒ.
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Megjegyzés
Szerkesztés módban az alapértelmezett a mozgás mód és a rajzolás.
A * billentyıvel gyorsan mozoghat pixelrŒl pixelre.

Extrák [Menü 7]
A menü használata

Átváltás [Menü 7-5]
Bármely mértékegységet a kívánt
mértékegységre számít át. Négy típus alakítható
át: Hossz, Terület, Tömegs és HangerŒ.
1. A négy típus közül a [Köv.] billentyıvel
választhat.
2. Válassza ki a U és a D billentyıkkel
azt a mértékegységet, amelyet át szeretne
váltani.
3. A Aktuális és a Konv. között az U és D billentyı hosszabb
nyomvatartásával válthat át.
4. Az elsŒ számot a # billentyıvel írhatja be.
5. A nem kívánt számokat a C billentyıvel törölheti.
6. Ha befejezi a mértékegység-átváltást, nyomja meg a E vagy a
[Vissza] billentyıt.

Számológép [Menü 7-6]
Ez a szokásos funkciókat, +, –, x es / : vagyis Hozzáad, Kivonás,
Szorzás és Osztás.
1. Írja be a számokat a számbillentyıkkel.
2. Hozzáadáshoz nyomja meg röviden a U billentyıt,
szorzáshoz pedig hosszan. Kivonáshoz nyomja meg röviden a
D billentyıt, osztáshoz pedig hosszan.
3. Az elsŒ szám beírásához nyomja meg a * billentyıt, negatív
számhoz pedig a # billentyıt.
4. Az eredményt az [Eredm.] billentyıvel tekintheti meg.
5. Ha folytatni szeretné a számolást, ismételje meg az eljárást.
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6. A nem kívánt számokat és elŒjelet a C billentyıvel törölheti.
7. A számolás befejezéséhez nyomja meg a E billentyıt.
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VilágidŒ [Menü 7-7]
Itt megtekintheti a világ minden városában aktuális idŒt.
Ha röviden nyomja meg a U és a D billentyıket, különbözŒ
idŒzónákhoz tartozó városok jelennek meg, ha pedig hosszan
nyomva tartja a U és a D billentyıket, akkor ugyanahhoz az
idŒzónához tartozó városok jelennek meg.
Ha országot szeretne választani, nyomja meg a [Beáll] billentyıt.
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A telefon támogatja a Wireless Application Protocolon (WAP)
alapuló szolgáltatásokat. A hálózat által támogatott szolgáltatások
érhetŒek el. A szolgáltatások menüben információkhoz, például
hírekhez, idŒjárásjelentéshez és repülŒk indulási idŒpontjaihoz
juthat.

KezdŒlap [Menü 8-1]
Itt csatlakozhat a bekapcsolt profil beállított kezdŒlapjára.

KönyvjelzŒk [Menü 8-2]
E menü megjeleníti a könyvjelzŒket. Álljon a kívánt profilra a <
billentyıvel, kilépéshez pedig nyomja meg a > billentyıt.
• Csatlakozás : Csatlakozás a kiválasztott könyvjelzŒhöz.
• Hozzáad

: Új könyvjelzŒ bevitele kézileg.

• Szerkeszt

: A kiválasztott könyvjelzŒ nevének és címének
szerkesztése.

• Törlés

: A kiválasztott könyvjelzŒ törlése a listáról.

Push üzenetek [Menü 8-3]
LehetŒsége van WAP szolgáltatással összefüggŒ üzenetek
fogadására, amelyek URL címeket tartalmaznak, amelyekhez
közvetlenül csatlakozhat.

BeékezŒ
Itt lehet üzeneteket olvasni és törölni.

Beállítások
Itt lehet az üzeneteket beállítani.
MAGYAR

68

A menü használata

Profilok [Menü 8-4]
Legfeljebb öt profilt készíthet, melyek közül egyszerre egy lehet
aktív. Álljon a kívánt profilra, majd nyomja meg a < billentyıt az
elérhetŒ funkciókhoz.

• Bekapcsol
A kiválasztott profil bekapcsolása.
• Beállítások
A kiválasztott profil WAP beállításainak szerkesztése és
megváltoztatása.
- KezdŒlap
Itt állíthatja be a kezdŒlapként használni kívánt weblap címét
[URL]. Az URL-ek elé nem kell beírni a http://-t, mivel a WAP
böngészŒ ezt automatikusan eléírja.
- Képek mutatása
Itt állíthatja be, hogy a WAP lapokon található képek
megjelenjenek-e vagy sem.
- Kapcsolat
A csatlakozási típus lehet Folyamatos vagy Ideiglenes, és az
átjárótól függ.
Ideiglenes
Visszaigazolás nélküli (kapcsolat nélküli) szolgáltatás.
Folyamatos
Visszaigazolt továbbítási mechanizmus, amely azonban nagyobb
hálózati forgalmat generál.
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- Biztonság
A felhasznált átjárótól függŒen Be, illetve Ki lehet beállítani.

Internet [Menü 8]
A menü használata

- Átjáró infó
A legtöbb WAP-átjáró nem igényel felhasználónevet és jelszót.
Ha azonban olyat használ, amely igen, akkor a szolgáltatótól kell
azokat megkapnia, és WAP oldalak böngészése elŒtt itt kell
beállítania azokat.
- Adatátvitel
Adat
GPRS
- Adat beállítás
Ezeket az értékeket a szolgáltató adja meg.
IP cím

: A WAP-átjáró IP címe.

Csatl. szám : A WAP-átjáró eléréséhez tárcsázott szám.
Hívás típusa : Adathívás típusának kiválasztása: Analóg vagy
ISDN (digitális).
Sebesség

: Az adatkapcsolat sebessége.

Azonosító

: A behívószerverhez szükséges felhasználónév
(NEM a WAP-átjáróhoz).

Jelszó

: A behívószerverhez szükséges jelszó (NEM a
WAP-átjáróhoz).

- GPRS beállítás
Ezek a beállítások csak akkor állnak rendelkezésre, ha az
adatátvitel beállítása GPRS.
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IP cím

: Adja meg a WAP átjáró IP címét.

APN

: Adja meg a GPRS APN beállítását.

Azonosító

: Adja meg a tárcsázott szerver (NEM a WAP
átjáró) felhasználó azonosítóját.

Jelszó

: Adja meg a tárcsázott szerver (NEM a WAP
átjáró) jelszavát.

A menü használata

- Várakozási idŒ
Itt az 30 és 300 másodperc közti idŒtartamokat lehet megadni. A
szolgáltatás bontásra kerül, ha a megadott ideig nem folyik
adatáramlás.

• Átnevez
Profilnév szerkesztése.
• Email szerver
Itt mentheti el a gyakran használt e-mail szerver URL-jét.
- Csatlakozás
Csatlakozás a beállított e-mail szerverhez.
- Cím módosítás
Az e-mail szerver URL-jének szerkesztése.

URL-re lép [Menü 8-5]
Itt csatlakozhat közvetlenül a kívánt oldalra. Ehhez be kell írnia az
adott oldal URL-jét.

Cache [Menü 8-6]
A Cache tárolja ideiglenesen a letöltött Weboldalakat. Ebben a
menüben ürítheti ki a cache tartalmát, vagy változtathatja meg a
cache üzemmódot.

Cache ürítés
Törli a gyorsítótár tartalmát.

MAGYAR

71

Internet [Menü 8]
A menü használata

Cache ell.
Itt változtatható meg a gyorsítótár ellenŒrzésének ideje.

• Mindig
A gyorsítótár ellenŒrzése URL letöltése során mindig megtörténik.
• Bekapcsolásnál
A gyorsítótár ellenŒrzésére csak a WAP indításakor kerül sor.
• Ki
Soha nem kerül sor a gyorsítótár ellenŒrzésére.

Igazolványok [Menü 8-7]
Itt jelenik meg az elérhetŒ biztonsági igazolványok listája.

Gyári profilok visszaállítása [Menü 8-8]
Itt állíthatja vissza a profilok aktuális beállításait a gyári
alapértelmezett értékekre.
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Ha az Internetre kapcsolódik, az alábbi menük jelennek meg
közben:

❏ KezdŒlap
Ugyanaz, mint a [Menü 8-1].
❏ Frissít
Újratölti az aktuális oldalt.
❏ KönyvjelzŒk
Ugyanaz, mint a [Menü 8-2].
❏ Mentés mint könyvjelzŒ
Az aktuális URL mentése könyvjelzŒként. A könyvjelzŒ címe
szerkeszthetŒ.
❏ URL-re lép
Ugyanaz, mint a [Menü 8-5].
❏ Kapcsolódás Email szerver
Csatlakozás a beállított e-mail szerverhez.
❏ Email szerv. beállítása
Az aktuális URL mentése e-mail szerverként.
❏ Kép mentése
A megjelenített kép elmentése.
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Az adat- és faxhívások használata
További funkciók

Az adat- és faxszolgáltatásokhoz kommunikációs szoftver, azaz
adatátviteli vagy faxprogram szükséges. E funkciók használata elŒtt
a telefont számítógéphez kell kapcsolni és meg kell gyŒzŒdni arról,
hogy a telefon kompatibilis eszközhöz csatlakozik.

Adat- és faxhívások kezdeményezése
1. Kapcsolja össze a számítógépet a telefonnal.
2. A kommunikációs szoftver elindítása után kezdeményezze a
hívást, majd küldje el az adatokat vagy a faxot.
3. Az adat- és faxátvitel után a hívás befejezhetŒ a kommunikációs
szoftver bezárásával, a [Vége] billentyı megnyomásával.

Adat- és faxhívások fogadása
Ha a hang-, adat- és faxhívásokhoz külön telefonszámai vannak, a
telefon felismeri a hívás típusát.

Adat- és faxhívások fogadása – különbözŒ számok
(több szám)
Az adat- és faxszolgáltatás használatához a kijelzŒ megmutatja,
milyen típusú hívás érkezik.
Adat- és faxhívás fogadása:
1. Kapcsolja össze a számítógépet a telefonnal.
2. A kommunikációs szoftver elindítása után fogadja a hívást, majd
fogadja az adatokat vagy a faxot.
3. Az adat- és faxátvitel után a hívás befejezhetŒ a kommunikációs
szoftver bezárásával, a [Vége] billentyı megnyomásával.
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Adat- és faxszámok fogadása – egy szám
Ha a SIM kártyája nem támogatja a külön hang-, adat- és
faxszámokat, a telefon nem ismeri fel a bejövŒ hívások típusát.
Adat- és faxszolgáltatás használatához gyŒzŒdjön meg arról, hogy
adat-, illetve faxmódban kívánja fogadni a hívást. ElŒször a
telefonon ezen lehetŒségek egyikét kell kiválasztani a Hívásmód
(Beállítások ➝ Hívásbeáll. ➝ Köv. bejövŒ) almenüben.
Adat- és faxhívás fogadása:
1. Nyomja meg készenléti állapotban a [Menü] billentyıt.
2. Válassza ki a kívánt típust (Hang, Adat, Fax), majd nyomja meg
a [Kivál.] billentyıt.
3. Kapcsolja össze a számítógépet és a telefont.
4. A kommunikációs szoftver elindítása után fogadja a hívást, majd
fogadja az adatokat vagy a faxot.
5. Az adat- és faxátvitel után a hívás befejezhetŒ a kommunikációs
szoftver bezárásával, a [Vége] billentyı megnyomásával.
Ha a telefont egy adott bejövŒ hívástípusra állítja, az a
megváltoztatásig úgy is marad.

PC Sync
A PC Sync egy, a számítógép és a telefon közti adatcserét
megvalósító program. Ha ezt a funkciót használni szeretné,
külön meg kell vásárolnia a kiegészítŒ készletet. A felhasználás
részletes leírása megtalálható a PC Sync CD-n lévŒ PC Sync
súgófájlban.
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Hívás közbeni menü
További funkciók

Hívás közben, azaz nem készenléti állapotban az alábbi menük
jelennek meg:

1 Hívás közben
1-1 Hívás várakoztatása
A hívásokat a [Küld] billentyıvel várakoztathatja, illetve ugyanígy
oldhatja fel a várakozást. Ha hívást kezdeményez, illetve válaszol
meg, a [Küld] billentyıvel várakoztathatja. A várakoztatott hívásokat
a [Küld] billentyıvel oldhatja fel.

1-2 Második hívás kezdeményezése
A második hívás számát a telefonkönyvbŒl keresheti ki. Nyomja
meg a [Nevek] billentyıt, majd válassza ki a Keres pontot. Ha
tárcsázott számot el szeretne menteni a telefonkönyvbe hívás
közben, nyomja meg a [Nevek] billentyıt, majd válassza ki az Bej.
hozzáad. pontot.

1-3 Átváltás két hívás között
Két hívás között úgy válthat át, ha megnyomja a [Beáll.] billentyıt,
majd kiválasztja a Csere pontot, vagy pedig egyszerıen csak a
[Küld] billentyıt nyomja meg.
A két hívás egyikére a fel/le nyíl billentyıkkel válthat át. Ha
valamelyik hívást be szeretné fejezni, váltson át rá, majd nyomja
meg a [Vége] billentyıt.
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További funkciók

1-4 BejövŒ hívás megválaszolása
BejövŒ hívás megválaszolásához egyszerıen nyomja meg a [Küld]
billentyıt.
A telefon képes figyelmeztetést is adni új hívás érkezésekor
beszélgetés közben. Ekkor sípolás hallatszik a fülhallgatóban, a
kijelzŒn pedig megjelenik, hogy egy újabb hívás érkezett.
Ha a Hívásvárakoztatás be van kapcsolva, az elsŒ hívást
várakoztatni lehet és válaszolni lehet a másodikra, vagy a [Küld]
billentyıvel, vagy pedig a [Menü] billentyıvel, majd a Várakoztatás
és válaszolás ponttal.
Az aktuális hívás befejezése és a várakozó hívás felvétele a [Menü]
billentyıvel, majd a Befejezés és felvétel ponttal történik.

1-5 BejövŒ hívás visszautasítása
BejövŒ hívás a [Vége] billentyıvel utasítható el válasz nélkül.
Hívás közben a bejövŒ hívásokat a [Menü] billentyıvel, majd a
Több résztvevŒ/Visszautasítás ponttal, illetve egyszerıen a
[Vége] billentyıvel utasíthat el.

1-6 A hangerŒ beállítása hívás közben
Hívás közben a hangerŒ a [Beáll.] billentyıvel, majd a HangerŒ
ponttal állítható be U ,D .

1-7 A mikrofon némítása
Hívás közben a mikrofon a [Beáll.] billentyıvel, majd a Némít
ponttal némítható. A készülék némítása a [Hangsz] billentyıvel
oldható fel.
Ha a készülék némítva van, a beszélgetŒpartner nem hall semmit,
azonban Ön mindent hall.
MAGYAR

77

Hívás közbeni menü
További funkciók

1-8 DTMF jelek bekapcsolása hívás közben
Ha DTMF jeleket szeretne bekapcsolni hívás közben, például
automatikus kapcsolótáblát kíván használni, nyomja meg a [Beáll.]
billentyıt, majd válassza ki a DTMF be pontot. A DTMF jeleket
ugyanígy kapcsolhatja ki.

1-9 A FŒmenü meghívása
Az Üzenetek és a SIM eszközkészlet menüket elérheti a hívás
közbeni menübŒl a [Beáll.] billentyıvel, majd a FŒmenü ponttal. A
SIM eszközkészlet menü csak akkor jelenik meg, ha a SIM kártya
támogatja a SIM eszközkészlet szolgáltatást.

2 Több résztvevŒs és konferenciabeszélgetések
Több résztvevŒs és konferencia szolgáltatás segítségével egy
szerre több személlyel folytathat beszélgetést, ha a hálózati
szolgáltató támogatja ezt a szolgáltatást.
Több résztvevŒs beszélgetést csak akkor állíthat be, ha már van
egy aktív és egy várakoztatott hívása és mindkettŒt felvette. Ha
beállította a több résztvevŒs beszélgetést, a beszélgetést beállító
személy további résztvevŒket vehet fel, hívásokat bonthat, illetve
különíthet el (vagyis törölhet a több résztvevŒs beszélgetésbŒl úgy,
hogy a hívás fennmarad).
Ezek a lehetŒségek a hívás közbeni menübŒl is elérhetŒek és a
megfelelŒ részben le vannak írva.
A több résztvevŒs beszélgetésekben legfeljebb öt személy vehet
részt. A több résztvevŒs beszélgetéseket azok kezdeményezŒje
irányíthatja, és csak Œ vehet fel további résztvevŒket is.
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2-1 Második hívás kezdeményezése
Hívás közben további hívás is kezdeményezhetŒ. Ehhez írja be a
második számot, majd nyomja meg a [Küld] billentyıt. Ha a
második hívásra felelnek, az elsŒ hívás automatikusan
várakoztatásra kerül. A hívások között a [Beáll.] billentyıvel, majd a
Csere ponttal válthat.

2-2 Több résztvevŒs hívás beállítása
A várakozó hívások az aktív hívással a [Beáll.] billentyı, majd a
Több résztvevŒ/Csatlakozás ponttal összekapcsolhatóak több
résztvevŒs beszélgetés kialakítása céljából.

2-3 Több résztvevŒs beszélgetés várakoztatása
Több résztvevŒs beszélgetés a [Beáll.] billentyıvel, majd a Több
résztvevŒ/Mindet várakoztatja ponttal várakoztatható.

2-4 Várakoztatott több résztvevŒs beszélgetés aktiválása
Várakoztatott több résztvevŒs beszélgetés a [Beáll.] billentyıvel,
majd a Több résztvevŒ/Mindent csatlakoztatja ponttal aktiválható.

2-5 Hívások felvétele több résztvevŒs beszélgetésbe
Az aktív hívást a [Beáll.] billentyıvel, majd a Több résztvevŒ/
Mindet csatlakoztatja ponttal veheti fel a várakoztatott több
résztvevŒs beszélgetésbe.

2-6 RésztvevŒk megjelenítése több résztvevŒs
beszélgetésben
A több résztvevŒs beszélgetések résztvevŒinek számai között a
telefon kijelzŒjén a U és a D billentyıkkel görgethet.
MAGYAR

79
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További funkciók

2-7 Több résztvevŒs beszélgetés egyik résztvevŒjének
várakoztatása
Több résztvevŒs beszélgetés egyik, kiválasztott résztvevŒjének
(akinek a száma éppen meg van jelenítve a kijelzŒn)
várakoztatásához nyomja meg a [Beáll.] billentyıt, majd válassza a
Több résztvevŒ/Kizárás pontot.

2-8 Magánhívás több résztvevŒs beszélgetés közben
Ha magánhívást szeretne lebonyolítani egy több résztvevŒs
beszélgetés valamelyik résztvevŒjével, jelenítse meg a kívánt
személy számát a kijelzŒn, majd az összes többi hívás
várakoztatásához nyomja meg a [Beáll.] billentyıt, majd válassza ki
a Több résztvevŒ/Magán pontot.

2-9 Több résztvevŒs beszélgetés befejezése
Több résztvevŒs beszélgetés éppen megjelenített résztvevŒjének
hívását a [Vége] billentyıvel bonthatja. Több résztvevŒs
beszélgetés befejezéséhez nyomja meg a [Beáll.] billentyıt, majd
válassza ki a Több résztvevŒ/Több résztvevŒ vége pontot.
Ha a [Beáll.] billentyı megnyomása után a Több résztvevŒ/
Mindent befejez pontot választja, akkor az összes aktív és
várakozó hívást bontja.

2-10 Explicit hívásátadás (ECT)
Ha van egy várakozó és egy aktív hívása, összekapcsolhatja a
kettŒt, majd kiléphet belŒle. Ezt a hívás közbeni menü Több
résztvevŒ/Átadás pontjával végezheti el.

MAGYAR

80

Tartozékok
Mobiltelefonjához számos tartozékot használhat. Ezeket egyéni
igényeinek megfelelŒen választhatja ki.

Hagyományos akkumulátor

Hordozható headset
Telefonjához csatlakozik, és kezei
használata nélkül telefonálhat.

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

Szivargyújtó adapter
A telefon a gépkocsiban tölthetŒ és
mıködtethetŒ ennek a szivargyújtó
adapternek a segítségével.

Nyakszíj
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Tartozékok
CD/Adatvezeték
Számítógéphez csatlakoztathatja telefonját,
hogy adatokat cseréljen közöttük.

Megjegyzés
• A menüben található információk és specifikáció elŒzetes
értesítés nélkül változhatnak.
• A kiegészítŒk az egyes területeken eltérŒek lehetnek, kérjük,
további tájékoztatásért forduljon helyi szervizcégünkhöz
vagy megbízottunkhoz.
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Ápolás és karbantartás
A készülék használata során mindig tartsa be az alábbi
alapvetŒ biztonsági elŒírásokat:
• Ne érintse meg az adaptert nedves kézzel.
• Ne szerelje szét a készüléket. (Ha javításra szorul, bízza
képesített szakemberre)
• Tartsa távol elektronikus készülékektŒl, így TV-ktŒl, rádióktól és
számítógépektŒl.
• Tartsa távol hŒforrásoktól, így radiátoroktól és tızhelyektŒl.
• Ne ejtse le.
• Ne tegye ki mechanikai rázkódásnak vagy ütésnek.
• A telefon fedlapja ragasztótól vagy vinilcsomagolástól
megsérülhet.
• A készülék külsejének tisztítására használjon száraz ruhaanyagot
(Ne használjon oldószereket, benzint és alkoholt.)
• Ne tegye ki nagy mértékı füstnek vagy pornak.
• Ne tartsa a telefont hitelkártya és utazási jegy mellett,
megváltoztathatja a mágnescsíkokon tárolt információkat.
• Ne érintse a kijelzŒt éles tárggyal, mert az kárt okozhat a
telefonban.
• Ne tegye ki a telefont folyadéknak és nedvességnek.
• A kiegészítŒk, például a kihangosító alkalmazása során járjon el
óvatosan. Ne érintse meg szükségtelenül az antennát.
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Ápolás és karbantartás
■ Az akkumulátor gondozása
• Újratöltés elŒtt nem szükséges az akkumulátort teljesen kisütni.
Az egyéb akkumulátortípusoktól eltérŒen a memóriahatás nem
ronthatja az akkumulátor teljesítményét.
• Kizárólag LG akkumulátorokat és töltŒket használjon. Az LG
töltŒk úgy vannak megtervezve, hogy az akkumulátor
élettartamát maximálissá tegyék.
• Ne szerelje szét és ne zárja rövidre az akkumulátor csomagját.
• Tartsa tisztán az akkumulátor fémérintkezŒit.
• Cserélje ki az akkumulátort, ha annak teljesítménye már nem
elfogadható. Az akkumulátor több százszor feltölthetŒ csere
nélkül.
• A minél hosszabb használat érdekében a régóta nem használt
akkumulátort töltse fel.
• Ne tegye ki az akkumulátortöltŒt közvetlen napfénynek és ne
használja magas páratartalom mellett, például fürdŒszobában.
• Ne hagyja az akkumulátorokat forró vagy hideg helyen, mivel ez
gyengítheti azok teljesítményét.
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FŒbb mıszaki adatok
Általános
Termék neve : G3100
Rendszer

: GSM 900 / DCS 1800

Mıködési hŒmérséklet
Maximum : +55°C
Minimum

: -10°C
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GPRS Phone
USER’S MANUAL
MODEL : G3100
Please read this manual carefully
before operating your set.
Retain it for future reference.

G3100 has a polished style which provides users
with a better feel and more convenience.

3

ENGLISH

G3100 Phone

For Your Safety
All radio transmitters carry risks of interference with electronics in
close proximity.
GSM Phones must be switched off at all times in an
aircraft.

Do not activate near petrol stations, fuel depots,
chemical plants or blasting operations.

Switch off the phone in any area where you are
required by special regulations. For example, the
phone is not allowed to be used in hospital because
pacemakers and hearing aids can be affected.
Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

Do not hold the phone in your hand while driving.

Do not dismantle phone or battery.

Keep the phone in a safe place out of children’s reach
since it contains the detachable small parts and create
a choking hazard.
ENGLISH

Do not touch the charger with wet hands.

4

For your safety, use ONLY specified ORIGINAL
batteries and chargers.

Please note:
Unusable batteries should be disposed of in
accordance with relevant legislation.

Only use ORIGINAL accessories to avoid damage to
your phone.

Emergency call may not be available under all cellular
networks. Therefore, you should never depend solely
on the phone for essential communications such as
medical emergencies.

Important Information
This user's guide contains important information on the use and
operation of this phone. Please read all the information carefully
for optimal performance and to prevent any damage to or misuse
of the phone. Any changes or modifications not expressly
approved in this user's guide could void your warranty for this
equipment.
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Part of the Phone
Overview

Front of the Phone

1
2
3
4
5
6
7
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Earpiece
Display Screen
Soft Left Key
Navigation Keys
Send Key
Star Key
Soft Right Key

8
9
10
11
12

END/PWR keys
Numeric Keys
Hash Key
Microphone
Ear Microphone
Connector
13 WAP Hotkey/
Clear key

Overview

Rear of the Phone
5

7
6

4
1

3

2
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1 Battery
2 Cable Connector/
Battery Charging Connector/
Hands-Free Car kit Connector
3 Battery Terminals
4 SIM Card Socket
5 Handstrap Hole
6 Battery Lock
7 Ear Microphone Connector

Key Description
Overview

The following shows key components of the phone.

Keypad Description
Key

<>

Description
Soft Left Key / Soft Right Key
Each of these keys performs the function indicated
by the text on the display immediately above it.
WAP Hotkey / Clear key
Used to connect to WAP directly by pressing this key.
Used to delete character(s).
Navigation Keys
Used to scroll through name, phone numbers, menus
or setting options.

D
U

S

0
~

9

Used to enter Message menu directly.
Used to scroll through names, phone numbers.
Send Key
You can dial a phone number and answer a call.
If you press this key without entering a number,
your phone shows the most recently dialed number.
Numeric Keys
These keys are used mainly to dial in standby mode
and enter numbers or characters in editing mode.
When you press these keys for a long time.
• Used to call your voicemail box by 1 .
• Used to call for international call by 0 .
• Used to call Speed dials by from 2 to 9.
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Overview

Key

Description

*

Used to enter the vibration mode by pressing this key
for a long time.

#

Used to call by voice dial with long pressing this key.
This key is also used as Ear mic. hook key when
connecting Ear mic.

E

END/PWR Key
Used to end or reject a call. This key is also used as
Power Key. Pressing and holding this key for a few
seconds.
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13

Key Description
Overview

Alphanumeric Keys
The alphabet and numerical keypad mapping relation are listed as
the following table.
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Key

Description

1

.,/?!-:'"1

2

ABC2ÄÀÁÂÃÅÆÇabcäàáâãåæç

3

DEF3ËÈÉÊdefëèéê

4

GHI4ÏÌÍÎ˝ghiïìíî©

5

JKL5jkl

6

MNO6ÑÖØÒÓÔÕŒmnoñöøòóôõœ

7

PQRS7ß™pqrsß∫

8

TUV8ÜÙÚÛtuvüùúû

9

WXYZ9wxyz

0

[Space Key] 0

Display Information
Display Information

The screen displays several icons the following describe each of
them you may see on the phone.

On-Screen Icons
Icon/Indicator

Description
Tells you the strength of the network signal.
Call is connected.
You can use GPRS service.
Shows that you are using a roaming service.
The alarm has been set and is on.
Tells you the status of the battery.
You have received a text message.
You have received a voice message.
You have received an E-mail.
You can view your schedule.
All audible signals are turned off.
General menu in profile.
Loud menu in profile.
Quiet menu in profile.
Headset menu in profile.
Car menu in profile.

You can use Push message service through WAP.
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You can divert a call.

Display Information
Display Information

Top Menu Icons
Icon

Description
Messages
Call Register
Profiles
Settings
Call Divert
Organizer
Fun & Tools
WAP services
SIM Service (SIM Dependent)
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Installation
Getting Started

➊ Inserting the SIM Card
Locate the SIM card socket in the back of the phone.
Follow the steps below to install the SIM card.
1. Remove the battery if attached.
2. Slide the SIM card into the slot,
under the silvery holders, with the
golden connectors facing down.

3. If you need to remove the SIM
card, press the upper part of SIM
card with the thumb, then carefully
slide it out of the SIM card slot.

Notice
• Before installing always make sure that the phone is
switched off and remove the battery.
• The metal contact of the SIM card can be easily damaged
by scratches. Pay special attention to the SIM card when
you handle and install. Follow the instructions supplied with
the SIM card.

ENGLISH
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Installation
Getting Started

➋ Installing the Battery
1. Place the battery on the back of the
phone.

2. Push it until you hear a click.

➌ Charging the Battery
To connect the travel adapter to the phone, you must have installed
the battery.
1. Insert one end of the travel adapter
into the bottom of the phone.

ENGLISH

2. Connect the other end of the travel
adapter to an AC wall outlet.
Use only the charger included in
the sales pack.
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Getting Started

Warning
• Do not force the connector as this may damage the phone
and/or the travel adapter.

➍ Disconnecting the charger
Disconnect the travel adapter from the
phone by pressing its side buttons.

Notice
• The battery delivered with your phone has to be fully
charged before using it.
• Do not remove your battery or the SIM card while charging.
• “Charging” is displayed on the screen after connecting the
travel adaptor. The back light may come on without
displaying “Charging” if the battery is completely empty.
Please note in this case, it may require a longer initial
charging time before displaying “Charging” on the screen
of the phone. The charging time depends on the charger
and the battery used.
• The moving bars of the battery icon will stop after charging.

ENGLISH
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Powering On Sequence
Getting Started

➊ To get started with the phone
1. Press and hold E key until you
hear a tone.
2. Depending on the PIN code
request setting, you may be
required to enter a PIN code.
3. If your phone connects to a
network, the network name will be
displayed shortly.

➋ To turn off the phone

In standby mode, press and hold E key until you hear a tone.

ENGLISH
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Access Codes
Getting Started

You can use the access codes described in this section to avoid
unauthorised use of your phone. The access codes (except PUK1
and PUK2 codes) can be changed by using [Menu 4-5-6].

PIN code (4 to 8 digits)
The PIN (Personal Identification Number) code protects your SIM
card against unauthorised use. The PIN code is usually supplied
with the SIM card. When PIN code request is set Enable, your
phone will request the PIN code every time it is switched on. On the
contrary, when PIN code request is set Disable, your phone
connects to the network directly without the request PIN code.

PIN2 code (4 to 8 digits)
The PIN2 code, supplied with some SIM cards, is required to
access some functions such as Advice of call charge, Fixed Dial
number. These functions are only available if supported by your SIM
card.

PUK code (4 to 8 digits)
The PUK(PIN Unblocking Key) code is required to change a
blocked PIN code. The PUK code may be supplied with the SIM
card. If not, contact your local service provider for the code. If you
lose the code, also contact your service provider.

PUK2 code (4 to 8 digits)
The PUK2 code, supplied with some SIM cards, is required to
change a blocked PIN2 code. If you lose the code, also contact your
service provider.

The security code protects the unauthorised use of your phone. It is
usually supplied with the phone. This code is required to delete all
phone entries and to activate “Reset settings” menu. The default
number is “0000”.
21
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Security code (4 to 8 digits)

Phonebook
Accessing the Menu

To select a menu in phonebook, press
[Names] in standby mode and then
scroll to a desired item.

Name
Name

ENGLISH
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Description
Description

1

Search

Allows you to search for a specific name,
number.

2

Add new

Allows you to add new names and numbers.

3

Speed dials

Allows you to assign up to 8 ( 2 - 9 )
one-touch dial allocations.

4

Voice list

Allows you to list phone numbers which is
attached voice.

5

Caller groups

Allows you to show group list.

6

Copy all

Allows you to copy entries from your Phone
memory to SIM card or from SIM card to
Phone memory.

7

Delete all

Allows you to erase all the data in either
your phonebook or the SIM card to the
phone memory.

8

Settings

Allows you to set the memory and to search
item by Variable, name and number.

9

Information

Allows you to check the status of memory,
SDN (Service Dial Number), and Own
number list.

Menu Tree
Accessing the Menu

1 Messages
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

Write message
Inbox
Outbox
Info service
Voice mail
Business card
Templates
Delivery report
Settings
Memory status

3 Profiles
1
2
3
4
5
6

Vibrate only
Quiet
General
Loud
Headset
Car

4 Settings

2 Call Register
1
2
3
4
5
6
7

Missed calls
Received calls
Dialled calls
All calls list
Delete recent calls
Call charge
GPRS information

1
2
3
4
5
6
7

Alarm clock
Date & Time
Phone settings
Call settings
Security settings
Network settings
Reset settings
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Menu Tree
Accessing the Menu

5 Call Divert
1
2
3
4
5
6
7

All voice calls
If busy
If no reply
If out of reach
All data calls
All fax calls
Cancel all

8 WAP services
1
2
3
4
5
6
7
8

Home
Bookmarks
Push messages
Profiles
Go to URL
Cache settings
Security certifications
Reset profiles

6 Organizer
1 Scheduler
2 Phone book

9 SIM Service
This menu depends on SIM
and the network services.

7 Fun & Tools
1
2
3
4
5
6
7
ENGLISH
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My folder
Game
Melody composer
Graphic editor
Unit converter
Calculator
World time

Messages [Menu 1]
Accessing the Menu

This menu includes functions related to SMS (Short Message
Service), voice mail, as well as the network’s service messages.

Write message [Menu 1-1]
You can write and edit text message up to 918 characters. Also, you
can check the number of characters.
1. Enter the Messages menu by pressing [Select].
2. If you want to write a new message, select Write message in the
menu.
3. Input the message by using T9 text. For details, see How to Use
T9 (Page 27).
4. When you write the message, > key will be changed to attach.
5. When you finish writing your message, press [Options].
Then following option menu will be displayed.

Send
Sends the text message.
1. If you want to send the text message, enter the number you
want.
2. Your phone asks you to enter the number that you want to send
it to.
3. After sending it, your phone asks whether you will store the
edited message.

Save
Your phone asks whether you will save the edited message.

ENGLISH
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Messages [Menu 1]
Accessing the Menu

Use template
The template is pre-defined message. You can add the template of
the list to the message when you edit it.

Use namecard
The items of the name card are a name, mobile, office, fax, and
email. You can add a namecard to the message.

Dictionary
If you add a word you use often, you can input it by pressing a key
once for each character.

ENGLISH
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Accessing the Menu

How to Use T9
T9 allows you to input text quickly.
In T9, you only need to press the key with the corresponding
letter once. This is based on a built-in dictionary to which you
can also add new words.

• Writing words by using T9.
1. Start writing a word by using the keys 2 to 9.
Press each key only once for one letter.
To write for instance ‘Girl’.
4 (For G)

4 (For i)

159 (1)
I

7 (For r)

5 (For l)

The word changes after each keystroke. Therefore you
shouldn’t pay too much attention to how the word
appears on the display until you have pressed all the
appropriate keys.
To delete a character to the left, press C.
To insert several numbers, hold # down and key in the
numbers.

Also, the phone supports three modes: Predictive
(T9Abc, T9ABC, T9abc), Multitap (ABC, abc), Numeric
(123). If you want to change a mode, press # key.
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If you hold * down, you can change the type of
language. (You can also use options.)

Messages [Menu 1]
Accessing the Menu

2. When you have finished wirting a word, check whether
the word is correct.
• If the word is correct :
Press 0 and write the next word.
• If the word is not correct :
Search by U , D (Previous and Next word).
• Alternatively :
If there is no word you want you can add your own
word. Press < [Options] in the Predictive edit mode.
Select Add T9 dictionary Menu. You can see the
following.

Input your
word

➭

3. To insert a punctuation mark, press 1 repeatedly until
the desired mark appears.

T9 languages
• You can select T9 Languages by selecting Menu.
In T9 mode, you can also select T9 Off menu.
(Default is T9 On)

ENGLISH
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Accessing the Menu

Inbox [Menu 1-2]
When you receive a text message, your phone shows the symbol
and stores it in the incoming message lists. Scroll to the desired
message by using U , D . In addition, you can see Delete all
for deleting all incoming messages at the bottom of the list. While
reading the message, press [Options] to access the available
options.

Reply
You can reply to the sender by message.

Forward
You can forward the selected message to the other party.

Delete
The selected message is deleted.

Get number
If the selected message has the phone number, you can extract and
save it in a phonebook. Also, you can call by this number.

Save attachments
You can save the attachment file such as symbol, picture,
animation, and sound.

Return call
You can call back to the sender who sent the message
automatically.
ENGLISH
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Messages [Menu 1]
Accessing the Menu

Outbox [Menu 1-3]
When you enter this menu, you can see the outgoing call list. Scroll
to the desired message by using U , D and press < to see
the message. And if you want to exit Outbox menu, press >.
In addition, you can see Delete all for deleting all outgoing
messages at the bottom of the list.
While reading message, press [Options] to access the following
submenus.

Forward
You can forward the selected message to the other party.

Delete
The selected message is deleted.

Get number
If the selected message has the phone number, you can extract and
save it in a phonebook. Also, you can call by this number.

Info service [Menu 1-4]
(Dependent to network and subscription)
Cell Broadcast messages (CB Message) are text messages by the
network to GSM phone users. They provide general information
such as weather reports, traffic news, taxis, pharmacies, and stock
prices. Each type of information has the number; therefore, you can
contact service provider. When you receive CB message, you can
read it following sequence:

ENGLISH

30

Accessing the Menu

Read
1. When you receive CB message, it will be displayed on the
screen. You can read the message by scrolling U , D .
2. After reading the message, press E to return to the standby
mode. In addition, you can save it until another message is
reached.

Receive
• Yes
If you select this menu, your phone will receive the Cell Broadcast
message.
• No
If you select this menu, your phone will not receive the Cell
Broadcast message any more.

Alert
• Yes
If you select this menu, your phone will beep when Cell broadcast
message is received.
• No
If you select this menu, your phone will not beep despite Cell
broadcast message is received.

Languages
You can select the language you want. Then your phone will receive
the cell broadcast message in your chosen language.

ENGLISH
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Messages [Menu 1]
Accessing the Menu

Topics (Dependent to network and subscription)
• Add new
If you select this menu, you will add the CB message category in
Phone memory with its nickname.
• View list
If you select this menu, you can see CB message category which
you added. If you press [Option], you can edit and delete CB
message category which you added.
• Active list
You can select the CB message category in active list by pressing
[Select].

Voice mail [Menu 1-5]
You can listen to your voice message(s) and get the voicemail
centre number.

Listen to voice mail
You can call voicemail centre if you want to listen to voice message.

Voicemail centre
You can get the voicemail if this feature is supported by the network
service provider. When new voicemail is arrived, the symbol will be
displayed on the screen. Please check with your network service
provider for details of their service in order to configure the handset
accordingly.
1. Press key for 1 a long time in standby mode.
2. You can check the following submenus.
ENGLISH
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Accessing the Menu

• Home
The number dialed on the home network to listen to voicemail.
• Roam
The number dialed when other networks to listen to voicemail.

Business card [Menu 1-6]
It’s for editing the namecard. The items of the namecard are a
name, mobile, office, fax, and email.

• Edit
: You can edit a namecard.
• Delete : You can delete a namecard.

Templates [Menu 1-7]
It’s for editing pre-defined messages. You can see 11 pre-defined
messages in the list. You can save 6 templates before you edit.
But you can change them. The others are <empty>.

• Edit
: You can edit a template.
• Reset : You can delete the template.

Delivery report [Menu 1-8]
You can read and delete delivery report messages.

Settings [Menu 1-9]
Message types
Text, Voice, Fax, Natl. paging, X400, E-mail, ERMES
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Usually, the type of message is set to Text. You can convert your
text into alternative formats, which are suitable for the device that
will be received the message. Contact your service provider for the
availability of this function.

Messages [Menu 1]
Accessing the Menu

Validity period
This network service allows you to set how long your text messages
will be stored at the message center while attempts are made to
deliver them to you.

Delivery report
If you set Yes in this menu, you can check whether your message is
sent successfully or not.

Pay for reply?
When a message is sent, it allows the person to whom you sent the
message to reply and charges the cost of the reply to your
telephone bill.

SMS centre
If you want to send the text message, you can get the address of
SMS centre through this menu.

Paper
You can choose one of papers you want while writing messages.

Memory status [Menu 1-0]
If you select this menu, the phone shows an used memory and total
amount of memory. The total memory is the sum of SIM and Phone
memory.
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Call Register [Menu 2]
Accessing the Menu

Missed calls [Menu 2-1]
This menu shows recently missed numbers. You can call this as
well as this number, also save and view date and time this menu as
well as writing messages.

Received calls [Menu 2-2]
This menu shows recently received numbers. You can call this
writing this number, also save and view date and time, as well as
writing messages.

Dialled calls [Menu 2-3]
This menu shows recently dialed numbers. You can call this as
writing this number, also save and view date and time, as well as
writing messages.

All calls list [Menu 2-4]
You can save the phone number and check the date and time for a
call. Moreover, you can call back to the other party, as well as
writing messages.

Delete recent calls [Menu 2-5]
You can delete the all call records.
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Call Register [Menu 2]
Accessing the Menu

Call charge [Menu 2-6]
Within these submenus, you can view the duration and the call cost
of your calls.

Call duration
This function allows you to view the duration of your Last Call, All
Calls, Received calls and Dialled calls in hours, minutes and
seconds. You can also reset the call timers.
1. Press [Menu] in standby mode.
2. Press 2 for direct access or use U and D to enter Call
register.
3. Scroll to highlight Call charge then Call duration and press
[Select].

Show call costs
This function allows you to check the cost of your last call, all calls,
remaining and reset the costs. To reset the cost, you need the PIN2
code.
1. Press [Menu] in standby mode.
2. Press 2 for direct access or use U and D to enter Call
register.
3. Scroll to highlight Call charge then Show call costs and press
[Select] to enter.
The following 4 submenus : Last call, All voice calls,
Remaining cost and Reset all.

Note
• The actual call cost may be different depending on network
features, billing, and tax.
ENGLISH
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Accessing the Menu

Settings (SIM Dependent)
• Set tariff
You can set the currency type and the unit price. Contact your
services providers to obtain charging unit prices. To select the
currency or unit in this menu, you need the PIN2 code.
1. Press [Menu] in standby mode.
2. Press 2 for direct access or Use U and D to enter Call
register.
3. Scroll to highlight Settings and Press [Select] to enter.
4. Select Set tariff.

• Set credit
This network service allows you to limit the costs of your calls by
selected charging units. If you select Read, the number of
remaining unit is shown. If you select Change, you can change
your charge limit.
1. Press [Menu] in a standby mode.
2. Press 2 for direct access or use U and D to enter Call
register.
3. Scroll to highlight Settings and press [Select] to enter.
4. Select Set credit.

Note
• When all units have been used, no calls can be made
except emergency calls. Depending on SIM card, you need
the PIN2 code to set a call cost limit.
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Call Register [Menu 2]
Accessing the Menu

• Auto display
This network service allows you to see automatically cost of your
last call. If you select Yes in Auto display menu, you can see the
last cost when the call is released.
1. Press [Menu] in standby mode.
2. Press 2 for direct access or use U and D to enter Call
register.
3. Scroll to highlight Settings and press [Select] to enter.
4. Select Auto display.

GPRS information [Menu 2-7]
You can check the amount of data transferred over the network
through GPRS. In addition, you can also view how much time you
are online.

Call duration
You can check the duration of GPRS call. You can also reset the
call timers.

• Last call
• All calls
• Reset

Data volume
You can check the data volume.

• Sent
ENGLISH

• Received
• All
• Reset all
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Profiles [Menu 3]
Accessing the Menu

In this menu, you can adjust and customize the phone tones for
different events, environments and caller’s group.

Note
• When your phone is connected to the Handsfree kit, it’ll be
automatically set to the Car profiles menu and when your
phone is connected to the Earmic, it’ll be automatically set
to Headset profiles menu then each submenu related to
them will be displayed automatically.

Vibrate only [Menu 3-1]
• Activate

: You can adjust the profile as Vibration if you need
vibration mode.

Quiet [Menu 3-2]
• Activate

: You can adjust the profile as Quiet if you are in
quiet place.

• Personalise : You can change the values of Profile submenus.

General [Menu 3-3]
• Activate

: You can adjust the profile as General.

• Personalise : You can change the values of Profile submenus.

Loud [Menu 3-4]
• Activate

: You can adjust the profile as Loud if you are in a
noisy environment.

• Personalise : You can change the values of Profile submenus.
ENGLISH
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Profiles [Menu 3]
Accessing the Menu

Headset [Menu 3-5]
• Personalise : You can change the values of Profile submenus.

Car [Menu 3-6]
• Personalise : You can change the values of Profile submenus.

A Group of Profiles submenus [Menu 3-x-x]
Profiles menu have the submenus as shown below.

Incoming alert type
Allows to alert for the incoming call for adjusting environment.

Ring tone
Allows to set the ringing tone for adjusting environment.

Ring volume
Allows to set the ring volume for adjusting environment.

Message alert type
Allows to alert when receiving a message for adjusting environment:
Ring once, Vibrate, Silent.

Key/Effect volume
Allows to set the keypad volume for adjusting environment.
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Accessing the Menu

Auto answer
Allows to set to answer automatically for adjusting environment.
Please note that only Car and Headset has this sub menu so that
you can activate this function.

• Off
Even though your phone is ringing, your phone will not answer
automatically.
• After 5 secs
After 5 seconds your phone will answer automatically.
• After 10 secs
After 10 seconds your phone will answer automatically.

Note
• If you set the Handsfree kit to the phone, you can’t activate
the vibration related with Incoming alert or Message alert
menu. Therefore, in Handsfree menu, you can view the
following submenus;
- Incoming alert : Ring, Silent
- Message alert : Ring Once, Silent
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Settings [Menu 4]
Accessing the Menu

You can set the following menus for your convenience and
preferences.

Alarm clock [Menu 4-1]
You can set the phone to alarm at a specified within this menu.

On
You can set the time (Hour and Minute) for raising the alarm.
1. Enter the menu.
2. Select On by pressing [Select], and then enter the alarm time
you want.
3. Press [OK].
4. Select the repeat period: Once, Daily, Weekly, and Monthly.
5. If you set Yes in Power off alarm, the alarm signal sounds at the
time you set even if the phone is turned off.

Off
You can cancel setting the alarm time.
1. Enter the menu.
2. Select Off by pressing [Select].
3. Clear alarm message is displayed.
4. If you want to cancel, press [Yes]. If not, press [No].
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Accessing the Menu

Date & Time [Menu 4-2]
Date
• Set date
In this menu, you can set the date of your phone.
1. Enter the menu.
2. Select Set date by pressing [Select].
3. Enter the number you want to set the date.
4. Press [OK].

• Date format
You can set the Date format in this menu.

Time
The phone has its own clock. In this menu you can set the time and
select between the 12-hour or 24-hour time formats.
1. Enter the menu.
2. Scroll to highlight Time by pressing [Select].

• Set time:
You can set time of your phone in this menu.
1. Select Set time by pressing [Select].
2. Enter the number you want to set the time.
3. Select the AM/PM you want to set the time format by long
pressing U , D key.
4. Press [OK].
ENGLISH
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Accessing the Menu

• Time format:
Your can select time format between 12-hour or 24-hour.
1. Scroll to highlight Time format by pressing [Select].
2. Select 12 hour or 24 hour you want by pressing [Select].

Phone settings [Menu 4-3]
You can set the phone figures you want. Scroll to highlight Phone
settings menu, and then press [Select].

Display settings
• Screen saver
If you don’t activate any function for 20 seconds, the picture will be
displayed in a standby mode.
• Call
You can set the animation as making a call.
• Wallpaper
You can select background picture in a standby mode.
• Welcome note
You can set the displayed message as turning on a phone.
• Greeting note
If you select yes, this menu allows you select the standby display.
In text mode, you can edit the text.
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• Network name
If you select On, you can set network name displayed on the
phone as you want.
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• Backlight
You can set the light-up duration you want whenever you press a
key.
• LCD contrast
You can set the brightness of LCD you want
by pressing U , D .

Serial port
• FAX
You can set the rate of serial port to 19200bps for using the
application between PC and fax.
• GPRS & Data
You can set the rate of serial port to 115200bps for using PC
application for GPRS call and Data call.

Languages
You can select the language you need displayed.

ENGLISH
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Accessing the Menu

Call settings [Menu 4-4]
You can set the menu relevant to a call by pressing [Select] in
Setting menu.

Anykey answer
• On
If you select this menu, you can receive a call by pressing any key
except E key.
• Off
If you select this menu, you can receive an incoming call by only
pressing S key.

Note
• How to use Handfree portable:
If you want to use the handsfree portable(earphone),
please press the button # for a long time after inserting it
to the connector when incoming a call.

Send my number
(network and subscription dependent)

• On
If you select this, you can send your phone number to the other
party. That is, your phone number will be displayed on receiver’s
phone.
• Off
If you select this, you can’t send your phone number.
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Call waiting
(network dependent)
If this service is Enable, you can accept a waiting (incoming) call.

• On
Activating the corresponding service.
• Off
Deactivating the corresponding service.
• View status
Checking the Status of the service.

Minute minder
If you select On, you can check the call duration by beep sound
every minute during a call.

Auto redial
• On
When this function is set on, your phone will make up to 10
attempts for a call after not connecting.
• Off
Your phone will not make any attempts to connect the call after not
connecting.
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Accessing the Menu

Security settings [Menu 4-5]
PIN code request
In this menu, you can set the phone to ask for the PIN code of your
SIM card when the phone is switched on. If this function is
activated, you’ll be requested to enter the PIN code.
1. Press [Menu] in standby mode.
2. Press 4 key for direct access or use U and D to enter
Settings.
3. Scroll to highlight Security settings menu.
4. Select PIN code request by pressing [Select].
5. You can view the following submenus.
• On : Enable PIN code request.
• Off : Disable PIN code request.

Phone lock
You can use security code to avoid unauthorized use of your phone.
When you switch on your phone, your phone will request security
code always if you set phone lock to “On”. If you set phone lock to
“Automatic”, your phone will request security code only when you
change your SIM card.

• On
• Off
• Automatic
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Automatic key lock
When you enable Automatic key lock, keypad will be lock
automatically on an idle screen after 25 seconds without any key
requesting.

• On
• Off

Note
• If you want to lock your phone keypad manually, enter Top
menu and press * key.
• If you want to unlock your phone keypad, press <
[unlock] key and then press * key. But if you enabled
Automatic key lock before, your phone keypad will be
unlock and then after 25 seconds the keypad will be lock
up again automatically.

Call barring
The Call barring service prevents your phone from making or
receiving certain category of calls. This function requires the call
barring password. You can view the following submenus.

• All outgoing :
The barring service of all outgoing calls.
• International :
The barring service of all outgoing international calls.
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• International except home :
The barring service of all international outgoing calls except home
network.

Settings [Menu 4]
Accessing the Menu

• All incoming :
The barring service of all incoming calls.
• Incoming when abroad :
The barring service of all incoming calls when abroad.
• Cancel all :
You can cancel all barring service.
• Change passwd :
You can change the password for Call Barring Service.

Fixed dial number (SIM dependent)
You can restrict your outgoing calls to selected phone number. The
numbers are protected by your PIN2 code.
1. Press [Menu] in standby mode.
2. Press 4 key for direct access or use U and D to enter
Settings.
3. Scroll to highlight Security settings menu.
4. Select Fixed dial number by pressing [Select].
5. If the PIN 2 code is correct, you can view the following
submenus.
• Activate

: You can restrict your outgoing calls to selected
phone number.

• Cancel

: You can call without restricting phone number.

• Number list : You can view the number list saved as Fixed dial
number.
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Change codes
You can change the access codes : Security code, PIN, PIN2.
1. Press [Menu] in standby mode.
2. Press 4 for direct access or use U and D to enter
Settings.
3. Scroll to highlight Security settings menu.
4. Select Change codes by pressing [Select].
5. If you want to change the : Security code, PIN, PIN2, input your
original code, and then press [OK].
6. Input new : Security code, PIN, PIN2, and verify them.

Network settings [Menu 4-6]
You can select the network which you will be registered either
automatically or manually. Usually, the selection of the network
used by the handset is automatic.

Automatic
The phone automatically selects network which is available in the
area.

Manual
The phone will find the list of available networks and show you
them. Then you can select the network which you want to use if this
network has a roaming agreement with your home network
operator.

Preferred
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You can set a list of preferred networks the handset should attempt
to register with first, before attempting to register to any other
networks. This list is created from the handset’s predefined list of
known networks.

Settings [Menu 4]
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User define
You can add entries or delete new ones from the network list. This
can even include new networks whose network codes are not
known to the handset. To do this, select and then enter the network
code, country code and network name.

Reset settings [Menu 4-7]
You can set the handset to the default configuration by selecting
this menu. In addition, you need Security code to activate this
function.
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Call Divert [Menu 5]
(network and subscription dependent)

Accessing the Menu

The Call divert service allows to divert incoming voice calls, fax
calls, and data calls to another number. For details, contact your
service provider.

All voice calls [Menu 5-1]
Diverts voice calls unconditionally.

If busy [Menu 5-2]
Diverts voice calls when the phone is in progress.

If no reply [Menu 5-3]
Diverts voice calls which you do not answer.

If out of reach [Menu 5-4]
Diverts voice calls when the phone is switched off or out of range.

All data calls [Menu 5-5]
Diverts to a number with a PC connection unconditionally.

All fax calls [Menu 5-6]
Diverts to a number with a fax connection unconditionally.

The submenus [Menu 5-x-x]
Call Divert menus have the submenus as shown below.

Activate
Activating the corresponding service.
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• To other number
Inputs the number for diverting.

Call Divert [Menu 5]
(network and subscription dependent)

Accessing the Menu

• To favorite number
You can check 5 diverted numbers.
• To voice mail
Forwards to message center. This function doesn’t include All data
calls and All fax calls menus.

Note
• You can select the number you want in Favorite menu.

Cancel
Deactivating the corresponding service.

View status
Checking the Status of the corresponding service.

Cancel all [Menu 5-7]
Cancels all call divert service.
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Scheduler [Menu 6-1]
On top of the screen there are sections for date and icons.
Whenever you change the date, the calendar will be updated
according to the date. A square cursor will be used to locate the
particular day. If you set an alarm for the note the alarm watch is
displayed. Press [Options] to delete or edit the note you selected.
For changing the day, month, and year.
Key

Description

13

Yearly

*#

Monthly

Key

Description

U
D

If you press these keys shortly,
you can set the alarm daily.
In case of pressing for a long
time, you can set it weekly.

Add new
You can edit maximum 30 characters. You can take a note. You can
choose the following types of note. You can make up to maximum
20 notes.

• Schedule
Input the subject, the schedule time, the repeat time, alarm time by
pressing [Select].
• Repeat
- Once
- Daily

: no repeat.
: repeat schedule daily for 5 days.

- Weekly : repeat schedule weekly for 5 weeks.
- Monthly : repeat schedule monthly for 5 months.
- Yearly

: repeat schedule yearly for 5 years.
ENGLISH

55

Organizer [Menu 6]
Accessing the Menu

• Alarm time
- On time

: alarm on time you set already.

- 10 min before : alarm before 10 minutes from the schedule
you set already.
- 30 min before : alarm before 30 minutes from the schedule
you set already.
- 1 hour before : alarm before 1 hour from the schedule you
set already.
- 1 day before

: alarm before 1 day from the schedule you
set already.

• Memo
1. Select Add New by pressing [Select].
2. Scroll to highlight Memo.
3. Press [Select].
4. Input the memo and then press [Select].

View day
Shows the note for the chosen day. Use U , D to browse
through the note lists. If you set alarm for the note, Alarm watch is
displayed. Press [Options] to delete, edit the note you selected.

• Options
- Edit
You can edit the subject, time, the repeat time and alarm time by
pressing [Select].
- Delete
You can delete the note.
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View all
Shows the notes that are set for all days. Use U , D to browse
through the note lists. You can use the same menu as “View date”
by pressing [Options].

Delete past
You can delete for the last schedule already is notified you.

Delete all
You can delete for the all note(s).

Phone book [Menu 6-2]
Search
(Calling from phonebook)
1. Open the phonebook first by pressing [Names] in a standby
mode.
2. Search by Pressing [Select] to enter.
3. Depending on setting Search by, the below menu may not
appear.
• Name
• Number
4. You can find an entry by name and number.
5. Select [Search].
6. You can check the names and numbers by pressing [List].
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7. If you want to edit, delete, copy an entry, or to add the voice to
one, select [Options]. The below menu will be displayed.
• Edit

: You can edit the name, number, E-mail, and
fax by pressing [OK].
• Delete
: You can delete an entry.
• Write message : You can write message.
• Copy
: You can copy an entry from SIM to phone or
from phone to SIM.
• Call
: You can call thru the chosen entry.
• Voice
: You can add the voice to the entry or change
the voice tag.
• Main number : You can select the one out of mobile, home,
office that you often use. The main number will
be displayed first, if you set this.

Add new
You can add phonebook entry by using this function.
Phone memory capacity is 200 entries. SIM card memory capacity
depends on the service provider.
You can also save 20 characters of name in the Phone memory,
and you can save characters in the SIM card. The number of
character is SIM dependent feature.
1. Open the phonebook first by pressing [Names] in standby mode.
2. Scroll to highlight Add new, and press [Select] to enter.
3. Select the memory you want to save: SIM or Phone.
• SIM

: You can add name and number for entry.
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a. Write a name to add.
b. Press [OK], then you can input a number.
c. Press [OK].
d. If you want to add the voice, press [Yes].
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• Phone : You can add name, mobile, home, office, fax no. and
E-mail address.
a. You can select among mobile, home and office by
pressing [Select].
b. Write a name to add.
c. Enter the numbers following as mobile, home,
office by pressing [Next] for next step C for
cancel and < for saving or exit.
d. If you want to add the voice, press [Yes].
You should speak a word within 2 seconds, and the phone asks you
to speak it again to ensure the accuracy of voice recognition. After
voice recognition has finished, Voice is attached automatically.

Note
• The voice can only be attached to main number which you
set. For example, If you change main number voice will be
automatically attached changed number.
• You can add voice tag to phone number in SIM card.
The voice tag can be erased removing or changing SIM
card. And voice tag attached to phone number in SIM card
may be attached to another phone number when you
changed SIM card. Why? The answer is that SIM card
doesn’t contain information about voice tag.
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Speed dials
You can associate any of the keys 2 to 9 with a Name list
entry. You can call directly by pressing this key for 2-3 seconds.
1. Open the phonebook first by pressing [Names] in a standby
mode.
2. Scroll to Speed dials, then press [Select] to enter this menu.
3. Every Speed dials will be displayed.
4. If you want to add Speed dials, select <Empty>. Then, you can
search the name in phonebook.
5. If you select allocated name by Speed dials, you can view
following the submenus.
• Change : You can change the allocation of Speed dials
number.
• Cancel

: You can cancel the allocated Speed dials number.

Voice list
You can see all phone numbers which contain voice. You can also
call directly by pressing [Send]. After selecting phone number by
using U and D press [Options], you can see following the
submenus.
• Play

: You can play voice which is attached to phone number.

• Change : You can change voice which is attached to phone
number.
• Delete

: You can delete voice which is attached to phone
number.

• Call

: You can call by selecting this menu.
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Caller groups
You can list up to 20 members per one group. There are 7 groups
you can make lists to.
1. Press [Names] to enter into the phonebook in standby mode.
2. Scroll to Caller groups item then press [Select] to enter this
menu.
3. Every Group list will be displayed.: Family, Friend, Colleague,
VIP, Group1, Group2 and Others.
4. Select Group name that you want to manage by pressing
[Select].
5. Then submenus below will be displayed.
• View member
- You can view the number list in Caller groups.
- You can select the member you want by pressing [Options]
then you can enable the submenu such as Edit, Delete,
Write message, Copy, Voice and Main number.
• Group ring tone
You can set the ring tone depending on Group.
• Group animation
You can set the animation for each group.
• Add member
You can add the member in Caller groups.
1. Scroll to highlight Add member, and then press [Select] to
enter.
2. The group member souldn’t be exceeded 20. Otherwise, the
error message will be displayed.
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3. Press [OK] to add member.
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• Delete member
You can delete the member already saved in phonebook.
• Rename
You can change group name.

Copy all
You can copy/move entries from SIM card memory to Phone
memory or from Phone memory to SIM card memory.
1. Open the phonebook first by pressing [Names] in standby mode.
2. Scroll to Copy all, then press [Select] to enter this menu.
3. Then submenus below will be displayed.
• SIM to Phone : You can copy the entry from SIM Card to
Phone memory.
• Phone to SIM : You can copy the entry from Phone memory to
SIM Card.

Delete all
You can delete all entries in SIM, Phone, and Voice. This function
requires Security code.
1. Press [Names] to enter into the phonebook in standby mode.
2. Scroll to Delete all, then press [Select].
3. Then select a memory to erase: SIM, Phone, Voice.
4. And then you will be requested to enter Security code.
5. Press [OK] or, press [Back] to cancel.
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Settings
You can set preferred memory which includes Variable, SIM or
Phone and preferred search which includes Variable, Name and
Number.
1. Open the phonebook first by pressing [Names] in a standby
mode.
2. Scroll to Settings, then Press [Select] to enter.
3. Then submenus below will be displayed.
• Set memory
1. Scroll to highlight Set memory, then press [Select] to enter.
2. The three submenus are displayed.
- Variable : If you select Variable, the phone asks you
where to store whenever you add entries in
Phonebook.
- SIM
: If you select SIM, the phone stores entries to
SIM directly without asking you where to store.
- Phone : If you select Phone, the phone stores entries to
Phone directly without asking you where to
store.
• Search by
1. Scroll to highlight Search by, then press [Select] to enter.
2. The three submenus are displayed.
- Variable : If you select Variable, the phone asks you how
to search the entries.
- Name : If you select Name, the phone searches entries
by name.
- Number : If you select Number, the phone searches
entries by number.
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Information
• Service dial number
Use this function to access a particular list of services provided by
your network operator (if supported by the SIM card).
1. Open the phonebook first by pressing [Names] in a standby
mode.
2. Scroll to Service dial number, then press [Select] to enter.
3. The names of the available services will be shown.
4. Use U and D to select a service. Press [Send].

• Memory status
This feature allows you to see how many free
and in-use are in your phonebook.
1. Open the phonebook first by pressing
[Names] in standby mode. Select
Information by pressing [Select].
2. Scroll to Memory status, then press
[Select] to enter this menu.

• Own number (SIM dependent)
You can check your own number in SIM card.
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My folder [Menu 7-1]
All the contents downloaded through M-service or EMS such as
images, ringtones and etc, are available in the My folder menu.
In this menu you can check the contents, edit their name and,
eventually, set them as wallpapers or ringtones.
Downloaded polyphonic ringtones must be activated in this menu in
order to make them available in the audio profiles ringtones list. You
can activate just one downloaded ringtone at once.

Note
You can edit EMS sounds and images respectively in the
Melody composer [Menu 7-3] and Graphic editor [Menu 7-4].
You can also attach this objects in an EMS message as
described in the Write SMS chapter [Menu 1-1].

Game [Menu 7-2]
The phone offers you enjoyable games to play with.

Note
The Control keys are different for each game. But each game
has screens to explain the main control key (see key info.).
Other common control keys are below.
[Common Key Function]
• C [CLR]

: Pause

• > [Soft 2 Key]

: Back

•

E [END]

: Exit

• U , D [Up,down key] : Volume control
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Melody composer [Menu 7-3]
You can compose ringing sounds as you want.
When you enter this function, the tone that you created previously is
displayed. To enter a new or edit an existing tone:
1. Enter the desired notes. ( 1 ~ 7 : CDEFGAB)
2. To adjust the characters of the note, do as follows:
• Duration

: 8 shortens and 9 lengthens the duration
of the note or rest.

• Rest

: 0 inserts a rest of the same duration as
the previous note.

• Octave

: * sets the octave for new notes.

• Sharp note

: # makes the note sharp.

• Clear

: C deletes each note.

e.g) 28# ﬁ 8#d1

Graphic editor [Menu 7-4]
You can edit picture or graphic from an existing image file as you
want.
1. To edit, choose the desired picture.
2. To adjust the picture, do as follows :
• Mode change :
Toggle between play mode and move mode.
• Drawing and Erasing :
Toggle between drawing and erasing.
3. For help, press 0 for a long time.
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Note
In edit mode, default is set in move mode and drawing.
With a * , you can move fast between pixels.
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Unit converter [Menu 7-5]
This converts any measurement into a unit you
want. There are 4 types that can be converted
into units: Length, Area, Weight, and Volume.
1. You can select one of four unit types by
pressing [Next] key.
2. Select the unit you want to convert by
pressing U and D .
3. You can toggle between Current and Convert by long pressing
U and D .
4. You can input the prime number after the decimal place by
pressing #.
5. You can delete the number you want by pressing C.

6. Press E key or [Back] key if you want to end the process for
converting the value.

Calculator [Menu 7-6]
This contains the standard functions such as +, –, x, / : Add,
Subtract, Multiply, Divide.
1. Input the numbers by pressing numeric keys.
2. Press U key once for Add and long press for Multiply. Press
D key once for Subtract and long press for divide.
3. Press * key to input Prime number and # key to input
Negative number.
4. You can view the result by pressing [Result] key.
5. If you want to continue the calculation, repeat the process.
6. You can delete the number or sign you want by pressing C .
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7. Press E key if you want to end the calculation process.
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World time [Menu 7-7]
You can view the time for each city around the world.
when you press U , D shortly, you can view the city belonged
to the different time zone and when you press U , D long, you
can view the all of city on the same time zone.
If you want to select the country you want, press [Set] key.
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Your phone supports services based on Wireless Application
Protocol (WAP). You can access services supported by your
network. The services menu allows you to get the information such
as news, weather reports, and flight times.

Home [Menu 8-1]
You can connect to the configured homepage of the activated
profile.

Bookmarks [Menu 8-2]
When you enter this menu, you can see the bookmarks. Then press
< button to access available option, or press > to exit it.
• Connect : Connect to selected bookmark.
• Add new : Add a new bookmark manually.
• Edit

: Edit the title and the address of the selected
bookmark.

• Delete

: Delete the selected bookmark from the bookmark list.

Push messages [Menu 8-3]
You can receive messages related with WAP which is included
URL. So you can connect to indicated URL directly.

Inbox
You can read or delete the push messages.

Setting
You can set push the messages.
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Profiles [Menu 8-4]
You can make up to 5 profiles and activate only one of them. Scroll
to the desired profile and press < to access available options.

• Activate
You can activate the selected profile.
• Settings
You can edit and change WAP settings of the selected profile.
- Homepage
This setting allows you to enter the address (URL) of the site you
want to use as homepage. You do not need to type “http://” in
front of each URL as the WAP Browser will automatically add it.
- Display image
You can select whether images on WAP cards are displayed or
not.
- Conn. type
The options for connection type are Continuous or Temporary
and depend on the gateway.
Temporary
A non-confirmed (connectionless) service.
Continuous
A confirmed delivery mechanism but generates more network
traffic.
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- Conn. security
The options are On and Off depend on the gateway you are
using.
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- Gateway information
Most of WAP gateways do not require a User ID and Password.
If your gateway need them to connect to it, then your network
should provide them, and you must set them up correctly before
trying to browse a WAP site.
- Bearer
Data
GPRS
- Data settings
These values of setting are provided by yours network.
IP address

: Enter the IP address of the WAP gateway you
are using to access.

Dial number : Enter the telephone number to dial to access
your WAP gateway.
Call type

: Select the type of data call.: Analogue or ISDN
(Digital).

Call speed

: The speed of your data connection.

User ID

: The user identity for your dial-up server (and
NOT the WAP gateway).

Password

: The password required by your dial-up server
(and NOT the WAP gateway) to identify you.

- GPRS settings
The service settings are only available when GPRS is chosen as
a bearer service.
: Input the IP address of the WAP gateway you
access.

APN

: Input the APN of the GPRS.

User ID

: The users identify for your APN server.

Password

: The password required by your APN server.
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- Linger timer
You can input timeout periods between 30sec, and 300sec. if
any data wasn’t input or transferred, the service will be
unavailable.

• Rename
Edit the Profile Name.
• Email server
Save the URL of the E-mail server that you frequently use.
- Connect
Connect to the E-mail server that you configured.
- Edit address
Edit the URL of the E-mail server.

Go to URL [Menu 8-5]
You can directly connect to the site that you want. You need to
enter the specific URL that you want to directly connect.

Cache settings [Menu 8-6]
You can remove the contents of Cache memory and change the
Cache check mode.

Clear cache
The contents of Cache memory will be removed.
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Check cache
You can change the time for checking the Cache memory.

• Always
The cache is always checked whenever URL is loaded or
navigated.
• Start only
The cache is only checked when the WAP is started.
• Off
The cache is never checked.

Security certifications [Menu 8-7]
A list of the available certificates is shown.

Reset profiles [Menu 8-8]
You can reset all the current settings of profiles to the factory
default.
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If you are on line, you can see the following menus.

❏ Home
This is the same as [Menu 8-1].
❏ Reload
This reloads the current page.
❏ Bookmarks
This is the same as [Menu 8-2].
❏ Save as bookmarks
Save the current URL as a bookmark. You can also edit the
bookmark title.
❏ Go to URL
Same as [Menu 8-5].
❏ Go to e-mail server
Connect to the E-mail server that you configured.
❏ Set as e-mail server
Save the current URL as an E-mail server.
❏ Save image
Save the browsed image.
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How to Use Data and Fax call
Additional Functions

To be able to data or fax service, you need the communicate
software such as a data or a fax program. Before using these
functions, you need to connect your phone to a computer or make
sure that your phone is in connection with a compatible device.

Sending Data or Fax Calls
1. Connect your computer to the phone.
2. After starting the communicate software, make a call and
transmit a data or fax.
3. After the data or fax transmission, you can end the call by just
ending of the communicate software, pressing [End].

Receiving Data or Fax Calls
If you have separate numbers for voice, data and fax calls, your
phone recognizes the type of call.

Receiving Data or Fax Calls – Separate numbers
(Multi-numbers)
To use a data or a fax service, the display shows which type of call
you are receiving.
To receive a data or fax call.
1. Connect your computer to the phone.
2. After starting the communicate software, accept a call and
receive a data or fax (if it is not answered automatically).
3. After the data or fax reception, you can end the call by just
ending of the communicate software, pressing [End].
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Receiving Data or Fax Calls – Single number
If you have a SIM card that does not support separate voice, data
and fax numbers, the phone does not recognize the type of
incoming call.
To use a data or a fax service, make sure that you want to receive a
data or fax call mode. You first have to set the phone to one of
these options in the call mode (Settings ➝ Call Setting ➝ Next
Incoming) sub menu.
To receive a data or fax call.
1. Press [Menu] in standby mode.
2. Select the call type you want (Voice, Data or Fax) and press
[Select].
3. Connect your computer to the phone.
4. After starting the communicate software, accept a call and
receive a data or fax (if it is not answered automatically).
5. After the data or fax reception, you can end the call by just
ending of the communicate software, pressing [End].
Once you have set your phone for a specific incoming call, it
remains set until you change it.

PC Sync
PC Sync is a program for data exchange PC & Phone by data
cable. Therefore, if you want to use this function, you have to
buy accessory kit. About more detail for using guide refers to
PC Sync Help file on the PC Sync CD.
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During a call, the following menus will be displayed, not in a standby
mode.

1 During a call
1-1 Putting a Call on Hold
You can place a call on hold or retrieve by just pressing the [Send]
key. When a call is made or answered, press the [Send] key to
place it on hold. When a call is held, press the [Send] key to make it
active.

1-2 Making a Second Call
You can get a dial number from phonebook to make a second call.
Press [Names] key then select Search. To save the dial number
into phonebook during call, press [Names] key then select Add
new.

1-3 Swapping Between Two Calls
To switch between two calls, select the [Options] key, then select
Swap or just press [Send] key.
You can make one of two calls focused by pressing up/down arrow
key. If you want to end one of two calls, make the call you want to
end focused, then press [End] key when the call you want to end is
focused.

1-4 Answering an Incoming Call
To answer an incoming call, simply press the [Send] key.

If Call Waiting is on, you can put the first call on hold and answer
the second, by pressing [Send] or by selecting the [Answer] key.
You can end the current call and answer the waiting call by
selecting the [Menu] key, then End & Answer.
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The handset is also able to warn you of an incoming call while you
are already in a call. A tone sounds in the earpiece, and the display
will show that a second call is waiting.
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1-5 Rejecting an Incoming Call
You can reject an incoming call without answering by simply
pressing the [End] key.
When in a call you can reject an incoming call (1st call) by pressing
the [Menu] key and selecting Multiparty/End and Answer or by
pressing [End] key.

1-6 Controlling the volume during a call
You can control the volume during a call by pressing [Options] key
and selecting Volume followed by U or D .

1-7 Muting the Microphone
You can mute the microphone during a call by pressing the
[Options] key then selecting Mute. The handset can be unmuted by
pressing the [Unmute].
When the handset is muted, the caller cannot hear you, but you can
still hear them.

1-8 Switching DTMF Tones on During a Call
To turn DTMF tones on during a call, for example, to allow your
handset to make use of an automated switchboard, select the
[Options] key, then DTMF On. DTMF tones can be turned off the
same way.

1-9 Calling up the messages or SIM Tool Kit
The Messages and SIM Tool kit main menu options can be reached
from the in-call menu by selecting the [Options] key, then Messages
or SIM Tool Kit (Screen name depends on the network operator’s
SIM). SIM Tool kit menu is shown only when SIM in the handset
supports SIM Tool kit service.
ENGLISH
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2 Multiparty or Conference Calls
The multiparty or conference service provides you with the ability to
have a simultaneous conversation with more than one caller, if your
network service provider supports this feature.
A multiparty call can only be set up when you have one active call
and one call on hold, both calls having been answered. Once a
multiparty call is set up, calls may be added, disconnected or
separated (that is, removed from the multiparty call but still
connected to you) by the person who set up the multiparty call.
These options are all available from the in-call menu and are listed
in Section.
The maximum callers in a multiparty call is five. Once started, you
are in control of the multiparty call, and only you can add calls to the
multiparty call.

2-1 Making a Second Call
You can make a second call while you are already in a call. To do
this, enter the second number and press [Send]. When you get
second call the first call is automatically put on hold. You can swap
between calls by selecting the [Options] key then Swap.

2-2 Setting up a Multiparty Call
You can connect a call on hold to the currently active call to form a
multiparty call by selecting the [Options] key then Multiparty/Join
all.

2-3 Putting the Multiparty Call on Hold
To put a multiparty call on hold, select the [Options] key then
Multiparty/Hold all.

To de-activate a multiparty call on hold, select the [Options] key
then Multiparty/Join all.
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2-4 De-activate the Multiparty Call on Hold

In call Menu
Additional Functions

2-5 Adding Calls to the Multiparty Call
To join an active call to the held multiparty call, select the [Options]
key then Multiparty/Join all.

2-6 Displaying Callers in a Multiparty Call
To scroll through the numbers of the callers who make up a
multiparty call on the handset screen, press U and D keys.

2-7 Putting a Member of a Multiparty Call on Hold
To place one selected caller (whose number is currently displayed
on-screen) of a multiparty call on hold, select the [Options] key then
Multiparty/Exclude.

2-8 A Private Call in a Multiparty Call
To have a private call with one caller of a multiparty call, display the
number of the caller you wish to talk to on the screen, then select
the [Options] key and Multiparty/Private to put all the other callers
on hold.

2-9 Ending a Multiparty Call
The currently displayed caller of a multiparty call can be
disconnected by pressing the [End] key. To end a multiparty call,
press the [Options] key then select Multiparty/End multiparty.
Selecting the [Options] key then Multiparty/End all, will end all the
active and held calls.

2-10 Explicit Call Transfer (ECT)

ENGLISH

If you have one caller on hold and another active call, you may
connect one call party to another call party and then leave the call.
This is done by selecting the Multiparty/Transfer option from the
in-call menu.
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Accessories
There are various accessories for your mobile phone. You can
select these options according to your personal communication
requirements.

Standard Battery

Portable Handsfree
This connects to your phone, allowing
handsfree operation.

Travel Adapter
This charger allows you to charge the
battery while away from home or your
office.

Cigar Lighter Adapter
You can operate the phone and trickle
charge the phone's battery from your
vehicle by using the cigarette lighter
charger.
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Neckstrap

Accessories
Data Kit/CD
You can connect your phone to PC to
exchange the data between them.

Note
• Information and specification in this menu is subject to
change without prior notice.
• Accessories may be different in different regions; please
check with our regional service company or agent for
further enquiries.
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Care and Maintenance
When using this unit, basic safety precautions as below should
be always followed.
• Do not touch the adapter with wet hands.
• Do not disassemble this unit. (Take it to a qualified service
technician when repair work is required.).
• Away from electrical appliance such as a TV, radio or personal
computer.
• The unit should be situated from heat sources such as radiators
or cookers.
• Do not drop.
• Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
• The coating of the phone may be damaged if covered with wrap
or vinyl wrapper.
• Use dry cloth to clean the exterior of the unit. (Do not use solvent
such as benzene, thinner or alcohol.)
• Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
• Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it
can be affected the information on the magnetic strips.
• Do not tap the screen with a sharp object; otherwise, it may
damage the phone.
• Do not expose the phone to liquid or moisture.
• Use the accessories like an earphone cautiously. Do not touch
the antenna unnecessarily.
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Care and Maintenance
■ Caring for the Battery
• You do not need to completely discharge the battery before
recharging. Unlike other battery systems, there is no memory
effect that could compromise the battery’s performance.
• Use only LG batteries and chargers. LG chargers are
designed to maximize the battery life.
• Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
• Keep the metal contacts of the battery pack clean.
• Replace the battery when it no longer provides acceptable
performance. The battery pack may be recharged hundreds of
times until it needs replacing.
• Recharge the battery if it has not been used for a long time to
maximize usability.
• Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in
high humidity, such as the bathroom.
• Do not leave the battery in hot or cold places, this may
deteriorate the battery performance.
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Technical Data
General
Product Name : G3100
System

: GSM 900 / DCS 1800

Ambient Temperatures
Max : +55°C
Min : -10°C
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