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MAGYAR

L 6 0 0 V Felhasználói kézikönyv
Jelen dokumentum az LG L600V 3G videó-mobiltelefon
használati útmutatója.
A dokumentumhoz kapcsolódó valamennyi jog az LG
Electronics-ot illeti. Az LG Electronics hozzájárulása nélkül
tilos a dokumentum másolása, módosítása és terjesztése.
Tájékoztatjuk a felhasználót, hogy a kezelési útmutató eltérŒ
lehet a telefontól, a telefonon használt szoftvertŒl és a
szolgáltatótól függŒen.
Régi eszközök ártalmatlanítása
1. A termékhez csatolt áthúzott, kerekes szeméttároló jel jelöli,hogy a termék a
2002/96/EC EU-direktíva hatálya alá esik.
2. Minden elektromos és elektronikai terméket a lakossági hulladéktól elkülönítve kell
begyıjteni, a kormány vagy az önkormányzatok által kijelölt begyıjtŒ eszközök
használatával.
3. Régi eszközeinek megfelelŒ ártalmatlanítása segíthet megelŒzni az esetleges
egészségre vagy környezetre ártalmas hatásokat.
4. Ha több információra van szüksége régi eszközeinek ártalmatlanításával
kapcsolatban, tanulmányozza a vonatkozó környezetvédelmi szabályokat,vagy lépjen
kapcsolatba az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.
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Bevezetés
Bevezetés

Gratulálunk a korszerı digitális mobilkommunikációs
technológiát felvonultató, kompakt méretı L600V 3G
videó-mobiltelefon megvásárlásához!

Ez az útmutató fontos információkat tartalmaz a
készülék használatára és mıködésére vonatkozóan.
Kérjük, hogy a telefon optimális mıködése, valamint a
károsodások és a helytelen használat elkerülése
érdekében figyelmesen olvasson el minden információt!
Bármely, a használati útmutatóban nem jóváhagyott
változtatás vagy módosítás érvénytelenné teheti a
készülékre vonatkozó garanciát.
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Biztonsági elŒírások
Biztonsági elŒírások

6

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

Vigyázat!
• GSM telefonját repülŒgépen mindig kapcsolja ki.
• Ne tartsa a telefont kezében vezetés közben.
• Ne használja a telefont benzinkút, tüzelŒanyag
lerakat, vegyipari üzem és robbantási terület
közelében.
• Saját biztonsága érdekében CSAK a megadott
EREDETI akkumulátort és töltŒt használja.
• Ne használja a telefont nedves kézzel. Elektromos
áramütést okozhat, vagy károsodhat a készülék.
• Tartsa a telefont biztonságos helyen, gyermekektŒl
távol, ugyanis a telefonról apró részegységek
válhatnak le, amit a kis gyermekek lenyelhetnek,
vagy fulladás veszélye léphet fel.

Figyelem!
• Kapcsolja ki a telefont kórházakban, egészségügyi
elektronikai berendezések, például szívritmus
szabályzó vagy hallókészülék közelében.
• A vészhívások nem elérhetŒk minden hálózatban.
Emiatt soha ne hagyatkozzon kizárólag
mobiltelefonra olyan életfontosságú esetekben, mint
például a mentŒk értesítése.
• Csak EREDETI tartozékokat használjon telefonjához.
Más tartozékok a készülék meghibásodását
okozhatják.
• Minden rádióadó zavar veszélyét hordozza magában
a közeli elektronikus berendezésekre nézve. Kisebb
zavar keletkezhet TV készülékekben, rádiókban,
számítógépekben, stb.
• Az elhasználódott akkumulátort a környezetvédelmi
elŒírások betartása mellett semmisítse meg.
• Ne szerelje szét a telefont, vagy az akkumulátort.
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Útmutató a biztonságos és hatékony
használathoz

Tanúsítási adatok (SAR)
JELEN KÉSZÜLÉK MEGFELEL A
RÁDIÓFREKVENCIÁS SUGÁRZÁSRA
VONATKOZÓ NEMZETKÖZI IRÁNYELVEKNEK
A mobilkészülék rádiófrekvenciás adó és vevŒ. A készülék
kialakítása és elŒállítása olyan, hogy nem haladja meg a
nemzetközi irányelveknek (ICNIRP) a rádiófrekvenciás
sugárzásra (RF) elŒírt határértékeit. Ezek a határértékek
részét képezik a részletes irányelvnek, és meghatározzák
a népességre általánosan megengedett rádiófrekvenciás
energiaszinteket.Az irányelvek kialakítását független
tudományos szervezetek végezték rendszeres
tudományos vizsgálatok alapján.
Az irányelv tartalmazza azt a meghatározó biztonsági rést,
amely mindenki számára, korától és egészségi állapotától
függetlenül, teljes biztonságot garantál.
A vonatkozó szabvány a mobilkészülékek sugárzásának
mértékegységeként az úgynevezett fajlagos elnyelési
tényezŒt (Specific Absorption Rate, rövidítve SAR)
használja. A nemzetközi irányelvben az SAR határértéke
2,0 W/kg*. Az SAR értékére a vizsgálatok normális

mıködési körülmények között, valamennyi vizsgált
frekvenciasávon a készülék legmagasabb megengedett
teljesítményszintjével történtek. Bár az SAR értékének
meghatározása a legnagyobb teljesítményszinten történik,
a készülék mıködésekor az SAR tényleges értéke jóval a
legnagyobb érték alatti lehet. Ez azért van így, mert a
készüléknek olyan a kialakítása, hogy több
teljesítményszinten, és mindig csak a hálózat eléréséhez
szükséges teljesítménnyel mıködjék. Rendszerint minél
közelebb van a készülék a bázisállomáshoz, annál kisebb
a készülék kimenŒ teljesítménye. MielŒtt egy
készülékmodell a nyilvános kereskedelmi forgalomba
kerülne, ki kell mutatni, hogy az megfelel az Európai
Bizottság rádió-berendezésekre és távközlŒ
végberendezésekre (R&TTE) vonatkozó irányelvének. Ez
az irányelv egyik alapvetŒ követelményként határozza meg
a felhasználók és más személyek egészségének és
biztonságának védelmét. A jelen készülék esetén a fül
melletti használatkor mért legnagyobb SAR érték 0,735
W/kg.
A jelen készülék megfelel a rádiófrekvenciás sugárzási
irányelveknek a fültŒl a szokásos távolságra, illetve a testtŒl
1,5 cm távolságra tartva. Ha a készüléket hordtáskában,
övre akasztva vagy más testközeli módon tartva használja,
a tartó nem tartalmazhat fémet, és a készülék legalább 1,5
cm távolságra lehet a testtŒl. Adatfájlok vagy üzenetek
továbbításához jó minŒségı hálózati kapcsolat szükséges.

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

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

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

Néhány esetben az adatfájlok vagy üzenetek továbbítása
késleltetve történik a megfelelŒ minŒségı kapcsolat
létrejöttekor. A távolságra vonatkozó fenti utasításokat be
kell tartani mindaddig, amíg nem fejezŒdött be az
adattovábbítás. A jelen készülék esetén a testközeli
használatkor mért legnagyobb SAR érték 0,953 W/kg.
* A nyilvános használatú mobilkészülékek SAR határértéke
2,0 watt/kilogramm (W/kg), a testszövet tíz grammnyi
tömegére vonatkozóan. Az irányelv az egészségvédelem
érdekében és azért, hogy a különbözŒ mérések közötti
eltérést tekintetbe vegye, jelentŒs biztonsági rést tartalmaz.
Az SAR értékek országonként és a használt
frekvenciasávtól függŒen eltérŒek lehetnek. Az SAR érték
más régiókra vonatkozó adatairól tájékoztatást és
termékismertetést a következŒ címen kaphat:
www.lgmobile.com.

A termék kezelése és
karbantartása

]

Ne szerelje szét készülékét! A karbantartást
kizárólag szakképzett, hivatalos
szervizszemélyzetre bízza!

]

Tartsa távol telefonját az olyan elektromos
készülékektŒl, mint pl. a televízió, a rádió és a
számítógép.

]

Ugyanígy a hŒt sugárzó berendezésektŒl, pl.
radiátoroktól, gáztızhelyektŒl is.

]

Soha ne rakja a készüléket mikrohullámú sütõbe,
mert az akkumlátora felrobbanhat!

]

Ne ejtse le!

]

Ne tegye ki mechanikus rázkódásnak vagy
ütésnek!

]

A telefon burkolata sérülhet, ha papírba vagy
nylonba csomagoljuk.

]

A készülék felületének tisztításához használjon
száraz ruhát. (Ne használjon oldószereket, pl.
benzint, hígítót, alkoholt!) Fennáll a tız
kialakulásának veszélye.

]

Ne tegye ki a készüléket erŒs füstnek vagy pornak!

]

Ne tartsa közel telefonját hitelkártyáihoz, vagy
elektronikus belépŒkártyáihoz; ez befolyásolhatja a
mágneses csíkokon lévŒ információt.

Figyelme ztetés!
Csak olyan akkumulátorokat, töltŒket és kiegészítŒket
használjon, amelyeket a gyártó az adott
telefonmodellhez jóváhagyott! Más típusok használata
érvénytelenítheti a készülékre vonatkozó garanciát, és
veszélyes lehet.
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Ne üsse a képernyŒt éles tárgyhoz, mert ez
megrongálhatja a telefont.

]

Ne tegye ki a készüléket folyadék vagy nedvesség
hatásának.

]

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

Közlekedésbiztonság
Hatékony telefonhasználat
Az optimális teljesítményhez minimális
fogyasztás mellett a következŒket kell tennie:
] A telefon használata közben ne fogja az antennát.
Ha fogva tartja, ez befolyásolhatja az
összeköttetés minŒségét. Ráadásul
többletfogyasztást okozhat, és csökkentheti a
beszélgetési és a készenléti idŒt.

Elektronikus eszközök
Minden mobiltelefon interferenciába kerülhet
más készülékekkel, ami befolyásolja a
teljesítményt.
] Engedély nélkül ne használja mobiltelefonját orvosi
berendezések közelében, és ne tegye pacemakere
fölé, pl. mellényzsebbe!
]

Bizonyos hallókészülékekben a mobiltelefonok
zavart okozhatnak.

EllenŒrizze az adott térségben a vezetés közbeni
mobiltelefonhasználatra vonatkozó törvényeket,
szabályokat!
] Vezetés közben ne használjon kézben tartott
mobiltelefont!
]

Fordítsa teljes figyelmét a vezetésre!

]

Ha lehetséges, használjon a kezeket szabadon
hagyó felszerelést!

]

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

]

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

]

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

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

]
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Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz
]

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

10

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

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

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

Robbanásveszélyes terület
]

Ne használja mobiltelefonját benzinkutaknál, sem
üzemanyag vagy vegyi anyagok közelében!

]

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

Légi utazás
A vezeték nélküli elektronikus berendezések
interferenciát okozhatnak a repülŒgépben.
] MielŒtt beszállna a repülŒgépbe, kapcsolja ki
mobiltelefonját!
]

A személyzet engedélye nélkül a földön se
használja telefonját.

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

Vészhívások
A vészhívások nem minden hálózatban állnak
rendelkezésre. Soha ne támaszkodjon csak
mobiltelefonjára vészhívás esetén. Egyeztessen a
helyi hálózati szolgáltatóval.
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]

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

]

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

]

Az akkumulátort ne szedje szét, és ne okozzon
benne rövidzárlatot.

]

Tartsa tisztán az akkumulátor fém érintkezŒit.

]

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

]

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

]

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

]

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

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

Az akkumulátor használata és
karbantartása

11
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A L600V jellemzŒi
A L600V jellemzŒi

A telefon részegységei
Elölnézet

A telefon hátoldala

Nyílások a
hordszíj számára

Optika

Akkumulátor retesze
KülsŒ kijelzŒ
USIM kártya aljzat
Zenelejátszó
gyorsbillentyık

Akkumulátor érintkezŒk

Akkumulátor

Antenna

Megjegyzés
] Ez ronthatja a beszéd minŒségét.

12
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Bal oldalnézet

Jobb oldalnézet

Megjegyzés
] Az USB kábel csatlakoztatását a

készülék bekapcsolt állapotában és
nyugalmi helyzetében végezze.

KülsŒ memóriakártya-nyílás

A L600V jellemzŒi

Fejhallgató/TöltŒ/ Kábelcsatlakozó

Oldalsó gombok
] Készenléti üzemmódban (nyitva):

gombok hangereje
] Készenléti üzemmódban (a

készülék csukva): A fŒ LCD világítása
bekapcsol.
] Menüben: görgetés fel és le
] Hívás közben: hangszóró hangereje.

Megjegyzés
] A telefon használata közben

hallásvédelmi okokból a maximális
hangerŒ 3. szintı.
Kamera gyorsbillentyı

13
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A L600V jellemzŒi

A L600V jellemzŒi

A telefon részegységei
Nyitott nézet

FŒképernyŒ
] FelsŒ rész: jelerŒsség,

Hangszóró

akkumulátor kapacitás és
számos funkció.

Navigációs gomb
] Készenléti üzemmódban:

] Alsó rész: funkciógomb

jelzések.

Profilok listája
Optika

Névjegyek listája

Funkciógombok
Ezek a gombok a kijelzŒ alsó
részén jelzett funkciót végzik el.

Üzenetküldés
Naptár
] Menüben: Navigációs menük.
Videohívás/Híváslista billentyı

MegerŒsítés gomb
Menüpontok kiválasztására és
mıveletek nyugtázására.

Hívás gomb
] Telefonszám hívása és hívás

ElŒzŒ billentyı

fogadása.

] Visszatér az elŒzŒ képernyŒre.

] Készenléti üzemmód:

legutóbb hívott, fogadott és
nem fogadott hívások listája.
Alfanumerikus gombok
] Készenléti üzemmódban:

Hívás vége/kikapcsolás gomb
Törlés gomb

Menü gomb

] Minden megnyomásakor egy

adja meg a tárcsázni kívánt
számokat Tartsa nyomva.
nemzetközi hívások
hangposta hívása
gyorshívások.
] Szerkesztés üzemmódban:

14

adjon meg számokat és
karaktereket.

karakter törlŒdik. A gombot
nyomva tartva a teljes
adatbevitel törlŒdik.
Zene billentyı
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MielŒtt hozzákezdene

1. Helyezze be a USIM kártyát.
Az USIM-kártya tartalmazza a telefonszámot, a
szolgáltatás részleteit, valamint a partnereket; a
kártyát be kell helyezni a készülékbe.
Ha kiveszi az USIM-kártyát a készülékbŒl, az
használhatatlanná válik (kivételt képeznek a
vészhívások) mindaddig, amíg ismét érvényes
kártyát helyez be. Az USIM-kártya behelyezése és
eltávolítása elŒtt szüntesse meg a töltŒ, a tartozékok
és a készülék csatlakozását. Csúsztassa az USIMkártyát az USIM-kártyatartóba.

A SIM kártya behelyezése

Ügyeljen arra, hogy az USIM-kártyát megfelelŒen
helyezze be, és az azon levŒ arany érintkezŒ felület
lefelé nézzen. Az USIM-kártya eltávolításához
nyomja azt gyengéden lefelé, és ellentétes irányban
húzza ki.

MielŒtt hozzákezdene

A USIM kártya és az
akkumulátor behelyezése

A SIM kártya eltávolítása

Megjegyzés
] A USIM kártya fémérintkezŒje könnyedén

megsérülhet, ha megkarcolja. Különösen ügyeljen
a USIM kártyára, amikor behelyezi. Kövesse a
USIM kártyához mellékelt utasításokat.

15
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MielŒtt hozzákezdene

MielŒtt hozzákezdene

16

2. Helyezze be az akkumulátort.
Az akkumulátor behelyezésekor az aranyszínı
csatlakozókat illessze az akkumulátorsarukhoz
(aranyszínı csatlakozók) a rekeszben. Majd nyomja
le az akkumulátor tetejét, amíg az a helyére nem
pattan.

Az akkumulátor eltávolítása.
Kapcsolja ki a készüléket. (Ha bekapcsolva hagyja a
telefont elŒfordulhat, hogy a tárolt telefonszámok és
üzenetek elvesznek.) Nyomja meg az akkumulátorkioldó reteszeket
majd nyissa fel az akkumulátor
fedelét . Ezután vegye ki az akkumulátort.
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MielŒtt az úti adaptert a telefonhoz csatlakoztatja,
helyezze be az akkumulátort.

2. Az útitöltŒ másik kábelét csatlakoztassa a fali
hálózati aljzathoz.

MielŒtt hozzákezdene

Az akkumulátor töltése

Megjegyzés
] Csak a csomagban található töltŒt használja!
3. Az akkumulátorikon mozgása a töltés
befejezésekor megáll.
1. Az ábrán látható nyílnak megfelelŒen nyomja a
hálózati adapter csatlakozóját a telefon aljába,
amíg helyére nem kattan.

4. A telefon használata elŒtt ellenŒrizze, hogy az
akkumulátor teljesen fel legyen töltve.

17
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MielŒtt hozzákezdene

MielŒtt hozzákezdene

Figyelem!
• Ne erŒltesse a csatlakozót, mert kárt okozhat a
telefonban és/vagy a hálózati adapterben.
• Ha nem a honos országban használja a töltŒt, akkor
használjon csatlakozódugó adaptert.
• Ne távolítsa el az akkumulátort vagy a SIM kártyát
töltés közben.

Vigyázat!
• Vihar esetén szüntesse meg a hálózati
csatlakozóvezeték és a töltŒ csatlakozását, hogy
elkerülje a tız kialakulását és az elektromos
áramütés.
• Ügyeljen rá, hogy ne érjen semmilyen hegyes, éles
tárgy az akkumulátorhoz, mint például állatfog,
köröm. Fennáll a tız kialakulásának veszélye.
• Ne indítson és fogadjon hívásokat a telefon töltése
közben, mert rövidre zárhatja a telefont és/vagy
elektromos áramütést, vagy tüzet okozhat.

18

A töltŒ csatlakozásának
megszıntetése
Nyomja meg a csatlakozó oldalán található
gombokat a csatlakozás megszıntetéséhez.
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<MicroSD memóriakártya>

3. Helyezze be a memóriakártyát a nyílásba. Az
arany érintkezŒ felületnek a microSD hátoldalán
kell lennie. Ne tolja túl erŒsen befelé a microSD
kártyát. Ha csak nehezen engedi magát benyomni
elŒfordulhat, hogy nem megfelelŒen próbálja meg
behelyezni, vagy idegen tárgy van a nyílásban.
4. Miután behelyezte a kártyát, kattanásig nyomja
be; ez azt jelzi, hogy a microSD kártya
megfelelŒen a helyére került.

MielŒtt hozzákezdene

MicroSD memóriakártya
használata

<MicroSD memóriakártya behelyezése>
1. Kapcsolja ki a telefont. Ha bekapcsolt készülék
mellett helyezi be vagy távolítja el a microSD
kártyát elŒfordulhat, hogy a memóriakártyán tárolt
fájlok megsérülnek.
2. Nyissa ki a microSD nyílást védŒ mıanyag
fedelet.
5. Zárja vissza a mıanyag nyílásvédŒt.
6. A memóriakártya eltávolításához kapcsolja ki a
telefont, nyissa ki a nyílásvédŒt, nyomja meg, és
ezzel oldja ki a microSD kártyát. Óvatosan
távolítsa el a memóriakártyát.

19
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MielŒtt hozzákezdene

MielŒtt hozzákezdene

Figyelem:
] Alacsony akkumulátor-feszültség esetén ne
használja a flash memóriakártyát.
]

Kártyára írás esetén várjon a mıvelet
befejezéséig, mielŒtt eltávolítja a kártyát.

Készülék be-/kikapcsolása

]

A kártya kialakítása olyan, hogy csak egy módon
engedi magát könnyen behelyezni.

A készülék bekapcsolása

]

Ne hajlítsa meg a kártyát, és ne próbálja meg
erŒvel a nyílásba tolni.

]

Kizárólag microSD memóriakártyát használjon,
más típusút ne.

]

Ha a microSD kártya FAT32re lett leformatálva, a
microSD kártya FAT16 formatálást fog újra
használni a következŒ formázáskor.

EllenŒrizze, hogy behelyezte-e az USIM-kártyát a
telefonba, és az akkumulátor feltöltött állapotban
van-e. Nyomja meg a
gombot és várjon, amíg a
készülék bekapcsol. Ha a PIN-kód kérés állapota
Be, adja meg az USIM-kártyához tartozó USIM PINkódot. (Megjegyzés: lásd errŒl a 82. oldalt) Néhány
másodperc elteltével megtörténik a telefon hálózati
regisztrációja.

A microSD kártyával kapcsolatos további részleteket
lásd annak használati útmutatójában.

A készülék kikapcsolása

Memóriakártya formázása

Nyomja meg a
gombot és várjon, amíg a
készülék kikapcsol. A telefon néhány másodpercet
követŒen kikapcsol. Ez idŒ alatt ne kapcsolja be újra
a készüléket.

A memóriakártya behelyezése után válassza ki a
Menü > Beállítások > Telefon beállítások >
Memóriaállapota > KülsŒ memória formázása
elemet, majd nyomja meg az
gombot. A
mıveletet csak a memóriakártya elsŒ
behelyezésekor végezze el. Formázás közben
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különbözŒ mappák jönnek létre az eltérŒ típusú
adatokhoz.
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PUK kód (4-8 számjegy)

Ebben a fejezetben a telefon illetéktelen használatát
megakadályozó hozzáférési kódokat ismerheti meg.
A hozzáférési kódok (kivéve a PUK és PUK2
kódokat) a Kódváltás (Menü #.1.4.3) menün
keresztül tetszŒlegesen megváltoztathatók.

A PUK (PIN-kód blokkolásának feloldása kulcs) kód
a zárolt PIN-kód blokkolásának feloldásához
szükséges. A PUK-kódot valószínıleg az USIMkártyához mellékelve találja. Ha nem, kérje a kódot a
szolgáltató ügyfélszolgálatától. A kód elvesztése
esetén, forduljon a hálózat üzemeltetŒjének
ügyfélszolgálatához.

PIN kód (4-8 számjegy)
A PIN (személyes azonosító szám) kód a USIM
kártyát védi az illetéktelen használattól. A PIN kódot
általában a USIM kártyával együtt kapja meg. Ha a
PIN kód kérése menüpont Bekapcsol beállítását
választja, a telefon minden bekapcsoláskor kéri a
PIN kódot. Ezzel szemben ha a Kikapcsol beállítást
választja, a telefon a PIN kód kérése nélkül azonnal
kapcsolódik a hálózathoz.

PUK2 kód (4-8 számjegy)

PIN2 kód (4-8 számjegy)

A biztonsági kód a telefont védi az illetéktelen
használattól. Az alapértelmezett biztonsági kód
beállítása „0000”. A kód a telefonba bevitt
bejegyzések törléséhez, és a gyári alapbeállítások
visszaállításához szükséges.

A PIN2 kódot néhány SIM kártyához mellékelik, és
bizonyos funkciók, mint például a Hívásdíj, Fix
hívószámok funkciók eléréséhez szükséges.

MielŒtt hozzákezdene

Hozzáférési kódok

Az USIM-kártyákhoz mellékelt PUK2-kód a zárolt
PIN2-kód blokkolásának feloldásához szükséges. A
kód elvesztése esetén, forduljon a hálózat
üzemeltetŒjének ügyfélszolgálatához.

Bizt. Kód (4-8 számjegy)
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MielŒtt hozzákezdene

MielŒtt hozzákezdene

Adat megjelenítés

BejelentkezŒ képernyŒ

Nincs USIM bejelentkezŒ képernyŒ

A tétlen képernyŒ akkor jelenik meg, amikor
behelyezett egy megfelelŒ USIM-kártyát, és
bekapcsolta a telefont.

Ez a telefon kezdŒképernyŒje, ha nincs behelyezve
vagy érvénytelen az USIM-kártya. ErrŒl a
képernyŒrŒl kizárólag vészhívásokat
kezdeményezhet, és kikapcsolhatja a telefont. A
telefon kikapcsolásához nyomja meg és tartsa
néhány másodpercig lenyomva az
gombot.

KépernyŒ szerkezete
A kezdŒ képernyŒn látható a hálózat
üzemeltetŒjének neve, a jelzŒfények, a dátum és az
idŒ, mindez háttérkép elŒtt. A háttérképet a KijelzŒ
beállítások menüben megváltoztathatja.

KépernyŒ szerkezete
Ha nincs behelyezett USIM-kártya, animált kép
jelenik meg, és kéri az USIM-kártya behelyezését.
Ha a telefonba helyezett USIM-kártya nem
érvényes, az USIM-kártya blokkolását jelzŒ animált
kép jelenik meg.

Vészhívás funkció
A képernyŒn „Vészhelyzet” képében látható a jobb
oldali funkcióbillentyı. majd nyomja meg az
gombot a vészhívás kezdeményezéséhez.

22

Számbeviteli képernyŒ
A számbeviteli képernyŒ akkor jelenik meg, ha a
tétlen képernyŒn megnyomja az egyik
számbillentyıt.

KépernyŒ szerkezete
A számbeviteli képernyŒn láthatók az állapotjelzŒk, a
tárcsázott szám és a funkciómenü. Az állapotjelzŒk
megegyeznek a tétlen képernyŒn megjelenŒkkel.
A tárcsázás betıtípusának méretét és színét a
KijelzŒ beállítások menüben megváltoztathatja.
Telefonszám tárcsázása közben hívást
gomb megnyomásával.
kezdeményezhet a
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Kioldás funkció

Telefonszám tárcsázása közben számos funkció
közül választhat a funkcióbillentyık segítségével. A
bal oldali funkcióbillentyıvel hívást kezdeményezhet,
üzenetet küldhet az adott számra, illetve mentheti a
számot a Névjegyek alá.

Az
gomb megnyomásával, elŒugró képernyŒ
jelenik meg, és kéri a biztonsági kód megadását a
telefon feloldásához. A biztonsági kódot a Kódcsere
(#. Beállítások > 1. Telefonbeállítások > 4. Biztonság
> 3. Kódcsere) elem alatt állíthatja be. Ha hibás
biztonsági kódot ad meg, a telefon továbbra is
Készülékzár állapotban marad. Ha helyes biztonsági
kódot ad meg, a telefonzár feloldásra kerül, és
megjelenik a tétlen képernyŒ. Ha Készülékzár
állapotban kikapcsolja a telefont, annak újbóli
bekapcsolásakor a készülék továbbra is Készülékzár
állapotban marad.

Készülék zár
Ha kiválasztotta Készülék zárolása funkciót, akkor
errŒl a képernyŒrŒl csak vészhívást
kezdeményezhet, feloldhatja a zárolást, és
kikapcsolhatja a telefont. A telefont a megszokott
módon, a
omb megnyomásával és néhány
másodperces lenyomva tartásával kapcsolhatja ki.

KépernyŒ szerkezete
A Készülék zárolása képernyŒ szerkezete
megegyezik a tétlen képernyŒjével, kivéve, hogy a
tétlen képernyŒ helyett egy zár látható.

Vészhívás funkció
Vészhívást a jobb oldali funkcióbillentyıvel
kezdeményezhet. A Nincs USIM tétlen képernyŒ
esethez hasonlóan, csak vészhívásokat
kezdeményezhet.

MielŒtt hozzákezdene

Funkcióbillentyı

Korlátozó jelszót
A szolgáltatással adott körülmények között hívásokat
akadályozhat meg. A szükséges feltételt a
Híváskorlátozás funkcióval szerkesztheti (#.
Beállítások > 5. Hívásbeállítások > 2.
Híváskorlátozás). A korlátozó jelszóra a
híváskorlátozás funkció használatakor van szükség.
A jelszót kérje a hálózat üzemeltetŒjének
ügyfélszolgálatától a szolgáltatás elŒfizetésekor. A
szolgáltatás aktiválásával, a hívó azt az üzenetet
hallja, hogy a hívás a híváskorlátozás következtében
nem kapcsolható.
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Általános funkciók
Általános funkciók

Hívások indítása és fogadása
Hanghívás kezdeményezése
1. Írja be a számot a teljes körzetszámmal együtt
vagy válasszon telefonszámot a hívásnaplókból
a
gomb megnyomásával.
]

Számjegy törléséhez nyomja meg a
.
gombot. Az összes számjegyet a
gomb
megnyomásával és lenyomva tartásával
törölheti..

2. A hívás kezdeményezéséhez nyomja meg a
gombot.
3. A hívás befejezéséhez nyomja meg a
vagy csukja össze a telefont.

gombot,

Megjegyzés
] Hívás közbeni kihangosításhoz nyomja meg a

gombot.

Videóhívás kezdeményezése

24

Videohívást a 3G által lefedett területen belül
kezdeményezhet. A hívás akkor jön létre, ha a hívott
fél rendelkezik 3G videotelefonnal. BejövŒ
videohívást is fogadhat. Videohívás
kezdeményezéséhez / fogadásához tegye a
következŒket:

1. Billentyızze be a telefonszámot a billentyızet
használatával, vagy válassza ki a számot a
tárcsázott / fogadott hívások alól majd nyomja
meg a
gombot.
]

Hibák kijavításához nyomja meg röviden a
gombot, ezzel törli az utolsó számjegyet, vagy
nyomja meg és tartsa lenyomva a
gombot,
ezzel az összes számjegyet törli.

2. Ha nem kívánja kihangosítani a készüléket,
ellenŒrizze, hogy csatlakoztatta-e a fejhallgatót.
3. A videofunkció elindításához nyomja meg a
gombot.
] Üzenet jelenik meg és kéri a többi alkalmazás
bezárását a videohívás létrehozásához.
Megjegyzés
]Videóhívásnál a kapcsolás idŒbe telhet. Kérjük legyen

türelmes. A kapcsolási idŒ attól is függ hogy a másik fél
milyen gyorsan fogadja a hívást. Amíg a hívás
kapcsolódik a saját képét majd a hívás létrejöttekor
egymás képét fogják látni a kijezŒn.

4. Ha szükséges, állítson a kamera helyzetén.
5. A hívás befejezéséhez nyomja meg a
gombot, vagy csukja össze a készüléket.
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A Névjegyek alatt tárolt partnert egyszerıen
felhívhatja az adott szám tárcsázásával.
1. A
gomb megnyomásával lépjen a
címjegyzékbe.
2. Görgesse végig a listát az adott partnerig.
3. Nyomja meg a
gombot és kezdeményezzen
hanghívást. Videohívás megkezdéséhez nyomja
meg a
gombot. Vagy nyomja meg a bal oldali
funkciógombot és válassza a Videohívás
létesítése lehetŒséget.
4. A hívás befejezéséhez nyomja meg a
gombot.

Nemzetközi hívások
1. A nemzetközi elŒhívó jelhez tartsa lenyomva a
gombot. A nemzetközi elŒhívószámot a „+”
helyettesítheti.
2. Adja meg az országhívó számot, a körzetszámot
és a telefonszámot.
3. Küld a
gombot.

HangerŒ beállítása
Hívás közben a fülhallgató bal oldalán levŒ
gombbal igazíthat a hangerŒn. Tétlen képernyŒ
módban a gomb használatával állíthatja be a
billentyık hangerejét.

Hívás fogadása
Amikor hívás érkezik, a telefon csörög, és egy villogó
telefon ikon jelenik meg a képernyŒn. Ha a hívó
azonosítható, akkor a hívó telefonszáma (vagy ha
felvette a Névjegyek alá, a neve) jelenik meg.
1. Nyissa ki a telefont és nyomja meg a

gombot.

Megjegyzés

Általános funkciók

Hang-/videohívás kezdeményezése a
Névjegyek alól

] BejövŒ hívás visszautasításához nyomja meg a

gombot vagy a jobb oldali funkcióbillentyıt
kétszer.
] Ha a Fogadás módja Flip megnyitása (#.5.0.4
menüpont), a hívást egyszerıen a telefon felnyitásával
fogadhatja.

2. A hívás befejezéséhez csukja össze a készüléket
vagy nyomja meg a
gombot.
Megjegyzés
] A Névjegyek vagy egyéb menüfunkció használata

közben is fogadhat hívást.
] MegfelelŒ fejhallgató csatlakoztatásával hívást a

fejhallgató billentyı és a telefon használatával is
fogadhat. BejövŒ hívás visszautasításához nyomja meg
a
gombot.
] Híváskor a csengést lenémíthatja ha folyamatosan
nyomja az alsó hangerŒgombot.
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Általános funkciók

Általános funkciók

Parancsikon a néma üzem
bekapcsolásához
A néma üzem bekapcsolásához nyissa ki a telefont,
majd nyomja meg és tartsa lenyomva a
gombot.

JelerŒsség
A jel erŒsségét a jelerŒsség jelzŒ (
) mutatja a
telefon képernyŒjén. A jel egy épületen belül változó
lehet. Ilyen esetben ablak mellett jobb vételre
számíthat.

Szöveg bevitele
A billentyızet segítségével alfanumerikus
karaktereket gépelhet be.
Például neveket tárolhat a Névjegyek alatt, üzenet
írhat, személyes üdvözletet hozhat létre vagy
eseményeket ütemezhet a Naptár alatt;
mindezekhez szöveget kell bevinnie a telefonba.
A készülék a következŒ szövegbeviteli
lehetŒségeket kínálja:
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T9 üzemmód
Ez az üzemmód lehetŒvé teszi a szavak
megadását egyetlen gombnyomással betınként.
Minden gomb több betıt tartalmaz a
billentyızeten. A T9 üzemmód automatikusan
összehasonlítja a gombnyomásokat a beépített
szótárral, hogy meghatározza a megfelelŒ szót,
így kevesebb gombnyomásra van szükség, mint
az ABC üzemmód esetén. Ezt gyakran prediktív
szöveges üzemmódként nevezik.

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

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

L600V_HUN_1003

2006.10.3

5:42 PM

Page 27

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

Példa
gombokat a
Nyomja meg a
gond megadásához.
Nyomja meg a
[lefelé navigációs gomb]
gombokat a Home megadásához.

2. A
gomb megnyomásával a következŒ módok
közül választhat: T9Abc, T9abc, Abc, abc és 123.

A T9 szótár használata
A T9 prediktív szövegbeviteli móddal egyszerıen,
pusztán néhány gombnyomással viheti be a kívánt
szöveget. A billentyık lenyomásával egyidejıleg - a
telefonba integrált szótárt alapul véve -, a készülék
felkínálja az Ön által valószínısíthetŒen beírandó
karaktereket. A beírt betıkkel egyidejıleg a szó is
folyamatosan módosul a szótár alapján
legvalószínıbbnek tartott szóra.
1. T9 prediktív szövegbevitel üzemmódban kezdjen
el egy szót beírni a
gombokkal.
Minden egyes betıhöz tartozó gombot csak
egyszer nyomjon meg.
]

]

A szó változik, ahogy megnyomja a gombokat –
hagyja figyelmen kívül a képernyŒ tartalmát,
amíg meg nem adott minden betıt.
Ha a gépelés befejezése után is nem megfelelŒ
szó látható, nyomja meg egyszer a
Ha a

]

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

Általános funkciók

gépelés befejezése után is nem megfelelŒ szó
látható, nyomja meg egyszer a

A szövegbeviteli üzemmód megadása

2. Adja meg a teljes szót, mielŒtt szerkeszt, vagy
töröl egy gombnyomást.
3. Minden szót egy szünettel fejezzen be,
megnyomva a
gombot.
A betık törléséhez nyomja meg a
gombot.
Tartsa nyomva a
gombot a teljes szó
törléséhez.

Az ABC mód használata
A szöveg bevitele a

-

gombokkal történik.

1. Nyomja meg a megfelelŒ betıvel jelzett billentyıt:
]

Egyszer az elsŒ betı beírásához.

]

Kétszer a második betı begépeléséhez.

]

És így tovább.
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Általános funkciók

2. Szóköz beszúrásához nyomja meg egyszer a
gombot. Betık törléséhez nyomja meg a
gombot. A kijelzŒn levŒ szöveg törléséhez
nyomja meg és tartsa lenyomva a
gombot.
Az alfanumerikus billentyık használatával beírható
karakterek listáját a lenti táblázat tartalmazza.
Gomb

Karakterek megjelenésük sorrendjében
Nagybetı

Kisbetı

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

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

abc2áàâãäåæç

ABC2ÁÀÂÃÄÅÆÇ

def3éèêë

DEF3ÉÈÊË

ghi4íìîï

GHI4ÍÌÎÏ

jkl5£

JKL5£

´ ÒÔÕØŒ
m n o 6 ñ ó ö ´ó ò ô õ ø oe M N O 6 Ñ Ó Ö Ó

28

pqrs7ß$

PQRS7ß$

t u v 8 ú ü u´´ ù û

´´ Ù Û
TUV8ÚÜU

wxyz9

WXYZ9

Szóköz 0

Szóköz 0

Megjegyzés
] A billentyıkhöz rendelt karakterek és azok megjelenési

sorrendje a Beviteli mód opció alatt kiválasztott nyelvi
beállítástól függ. A fenti táblázat az angol nyelvre
vonatkozó karakterkészletet mutatja.

Az 123 (szám) üzemmód használata
A 123 mód használatával számokat írhat az
üzenetbe (például telefonszámot). Nyomja meg a
megfelelŒ számjegyhez tartozó gombot, mielŒtt
visszakapcsol szövegbevitel üzemmódra.

A szimbólum üzemmód használata
Szimbólum módban különféle szimbólumokat és
különleges karaktereket írhat be. Szimbólum
beszúrásához válassza a Beállítások > Beszúrás
> Szimb. elemet. Válassza ki a megfelelŒ
szimbólumot a navigációs és számbillentyıkkel,
majd nyomja meg az
gombot.
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Menüfunkciók áttekintése
A fŒmenübŒl a vonatkozó számbillentyı megnyomásával közvetlenül is megnyithatja az almenüt (ennek
mıveletét lásd alább). A fŒmenü a következŒ fŒ és almenükbŒl áll:
1. Szórakozás
1.1 Játékok és alkalmazások
1.2 Mobil TV
1.3 Java beállítások

4. Kamera
4.1 Kamera
4.2 Videókamera
5. Üzenetek

2. Vodafone live!
2.1 Honlap
2.2 URL
2.3 KönyvjelzŒk
2.4 Mentett oldalak
2.5 BöngészŒ beállítások
*2.6 Mobil TV
*2.7 Zene
*2.8 Játékok
*2.9 CsengŒhangok
*2.0 Képek
*2. Hírek
*2.# Sport
3. Zene
3.1 Utoljára lejászott
3.2 Minden szám
3.3 Lejátszási listák
*3.4 Zene tárolása

5.1 Új üzenet
5.2 BejövŒ
5.3 Vázlatok
5.4 KimenŒ
5.5 Üzenetküldés
5.6 E-mail
5.7 Sablonok
* 5.8 MMS Galéria
5.9 Üzenet beállítások
6. Saját mappák
6.1 Képek
6.2 Hangok
6.3 Videó
6.4 Játékok és alkalmazások
6.5 Bluetooth adatok
6.6 Egyéb fájlok
6.7 KülsŒ memória

7. SzervezŒ
7.1 Riasztás
7.2 Naptár
7.3 TeendŒk
7.4 Jegyzet
7.5 Kalkulátor
7.6 Pénzváltó
7.7 VilágidŒ
7.8 Diktafon

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

Menüfunkciók áttekintése

A menükbe lépéshez nyomja meg az
gombot a tétlen képernyŒn. Álljon rá a megfelelŒ elemre, majd az
gomb megnyomásával nyissa meg az almenüt.

. USIM Tool Kit / Riasztás
(ha a SAT-ot nem
támogatja az USIM)

8. Nevek
8.1 Új hozzáadása
8.2 Névjegyek listája
8.3 Csoportok
8.4 Gyorshívás
8.5 Szolg. tárcs. számok
8.6 Saját szám
8.7 Beállítások

* : Csak akkor elérhetŒ ha a szolgáltató támogatja ezt a szolgáltatást

0. Videóhívás

#. Beállítások
#.1 Telefon beállítások
#.2 KijelzŒ beállítások
#.3 Java beállítások
#.4 Üzenet beállítások
#.5 Hívás beállítások
#.6 Kontakt beállítások
#.7 Kapcsolat
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Szórakozás
Szórakozás

Játékok és alkalmazások

Menü 1.1

Ebben a menüben egyszerıen letölthet játékokat és
más alkalmazásokat. Eredetileg két mappát talál itt,
Játékok és Alkalmazások. Mindegyik mappában
beágyazott link található játékok vagy alkalmazások
letöltéséhez. Figyelem: On-line szolgáltatások
igénybevétele extra költséget jelent. Mappát a bal
oldali funkciógombbal hozhat létre [Opciók].

Mobil TV

Menü 1.2

Szolgáltatás neve

Adjon egy fióknevet a profilnak.

Kapcsolati mód

Válasszon a kapcsolati módok listájából.
(Az alapértelmezett a TCP Proxyval)

IP cím

Gépelje be a szolgáltató által megadott
WAP-átjáró IP-címét. (pl. 195. 115. 025.
129)

Proxy
kiszolgálóport

A port adatait a kapcsolati módtól
függŒen a szolgáltató biztosítja.

Hozzáférési pont

Válasszon a hozzáférési pontok listájából.
(Új hozzáférési pont felvételével vagy a
meglévŒ szerkesztésével kapcsolatban
további információk a 90. oldalon
találhatók.)

A Mobil TV funkciót is ebbŒl a menübŒl érheti el.
További részletekért forduljon a szolgáltatójához.

Java beállítások

Menü 1.3

Profil aktiválása
1. Álljon rá a kurzorral az aktiválni kívánt profilra.
2. Nyomja meg az
gombot, vagy válassza ki az
Aktiválás elemet a Opciók menü alatt.
Új profil hozzáadása
1. Válassza ki az Új hozzáadása parancsot az
Opciók menübŒl. Az alábbi pontokat
konfigurálhatja.
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2. Nyomja meg a jobb oldali funkciógombot [Kész] a
módosítások mentéséhez.
Profil szerkesztéséhez és törléséhez válassza ki a
Szerk. és Törli parancsot az Opciók menübŒl.

L600V_HUN_1003

2006.10.3

5:42 PM

Page 31

Vodafone live!
Menü 2.1

ErrŒl a helyrŒl megnyithatja a webböngészŒt és
ellátogathat a Vodafone webes szolgáltatásának
honlapjára.
]

A Vodafone live! szolgáltatást a tétlen képernyŒrŒl,
a jobb oldali funkcióbillentyı megnyomásával
közvetlenül is elérheti.

URL
Cím megadása

Menü 2.2
(Menü 2.2.1)

Arra is lehetŒsége van, hogy manuálisan beírjon egy
URL-t és megnyissa az adott weboldalt.
]

Szimbólum beírásához nyomja meg a
gombot vagy a jobb oldali funkcióbillentyıt
[Szimbólum], és jelenítse meg a szimbólumtáblázatot.

]

Beviteli mód váltáshoz nyomja meg a
gombot.

Legutóbbi lapok

(Menü 2.2.2)

KönyvjelzŒk

Menü 2.3

A gyakran használt vagy kedvenc URL-eket /
weboldalakat tárolhatja. Megnyitás, Küldés,
Hozzáad, Szerk., Jelölés/Jelölés törl vagy Törli:
a önyvjelzŒk elem alól ezeket a mıveleteket
hajthatja végre. A telefon számos elŒre beállított
URL-t könyvjelzŒként tárol.

Vodafone live!

Honlap

Új könyvjelzŒ hozzáadása
1. Nyomja meg a jobb oldali funkcióbillentyıt
[Hozzáadás].
2. Írja be a címet és a vonatkozó URL információkat.
3. A mentéshez nyomja meg ismét a jobb
funkcióbillentyıt [Kész].
Kapcsolódás könyvjelzŒhöz
Nyomja meg az
gombot, vagy válassza ki a
Megnyitás elemet a Opciók menü alatt.
KönyvjelzŒ elküldése másoknak
Válassza ki a Küldés elemet a Opciók menü alatt.
A küldés történhet az Üzenet vagy az E-mail elem
alól.

Megmutatja a legutóbb megnyitott weboldalakat.
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Vodafone live!

Vodafone live!

KönyvjelzŒ törlése
Válassza a Opciók menü Törli elemét. Több
könyvjelzŒ törléséhez válassza a Jelölés/Jelölés
törl törlése beállítást.

Mentett oldalak

Menü 2.4

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

BöngészŒ beállítások

Menü 2.5

A böngészŒ, a biztonság és a tanúsítványok
beállításait módosíthatja.

Profil

(Menü 2.5.1)

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

Biztonság

(Menü 2.5.2)

Tanúsítványok
Ha mentésre kerültek, itt találhatóak a WTLS/TLS
számára szükséges root/ca tanúsítványok.
A listában megtekinthetŒek a tanúsítványok.
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Munkamenet törlése
A beállítás segítségével törölheti a biztonságos
(WTLS/TLS) munkamenet adatait. Új biztonságos
munkamenet létrehozása elŒtt törölni kell a
munkamenet adatait.

Karakterkódolás

(Menü 2.5.3)

Az alapértelmezett karakterkészlet átállítása a
következŒk egyikére:
Automatikus, Angol(ASCII), Angol(ISO),
Angol(LATIN), Unikód(UCS2 BE), Unikód(UCS2LE),
Unikód(UCS2 Auto), Unikód(UTF-16 BE),
Unikód(UTF-16 LE), Unikód(UTF-16 Auto),
Unikód(UTF- 8).

Görgetés vezérlŒ

(Menü 2.5.4)

A görgetés sebességének beállítása a sorok
számának megadásával.
Válasszon a következŒk közül: kicsi(1 soros),
Közepes (2 soros), Nagy (3 soros).
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(Menü 2.5.5)

Javascript

(Menü 2.5.8)

Kiválaszthatja, hogy be- vagy kikapcsolja a
JavaScript-et.

A beállítás a képek böngészés közbeni
megjelenítését engedélyezi vagy letiltja.
Megjegyzés

Gyári beállítások visszaállítása

A funkció engedélyezve esetén csak az adatátvitel
befejeztével jelennek meg a képek. A funkciót letiltva a
böngészŒprogram nem tölti le a képeket a kiszolgálóról,
így az adatátvitel felgyorsul.

Ezzel az opcióval visszaállíthatja a telefon
alapértelmezett böngészŒ beállításait.

Gyorsítótár

(Menü 2.5.9)

Vodafone live!

Kép megjelenítése

Page 33

(Menü 2.5.6)

A gyorsítótár funkciót engedélyezve az elért oldalak
a készüléken tárolásra kerülnek. Miután a telefon
mentette az oldalt a Gyorsítótárba, az gyorsabban
betöltŒdik a soron következŒ megnyitásakor.

Cookie-k

(Menü 2.5.7)

A cookie-k engedélyezése esetén a kiszolgálóról
érkezŒ cookie-k tárolásra kerülnek. A funkció tiltása
esetén a cookie-k nem kerülnek a telefonon
tárolásra.
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Zene
Zene

Utoljàra lejàszott

Menü 3.1

Amikor zene lejátszása van folyamatban, a menü
aktív.

Minden szám

Menü 3.2

A beállítás használatával a telefon saját vagy külsŒ
memóriában tárolt valamennyi zenei fájlt
megtekintheti.

Lejátszási listák

Menü 3.3

A Minden szám menülistában szereplŒ
mısorszámok kiválasztásával saját lejátszási listákat
hozhat létre.

Zene tárolása

Menü 3.4

Csatlakozás a Vodafone zeneletöltŒ oldalához.
Megjegyzés
Zene letöltéséért a szolgáltató extra költséget számíthat
fel. További információkért forduljon a szolgáltatóhoz.
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Kamera
Kamera

Menü 4.1

Kamera

Az alkalmazás használatával állóképet készíthet. TetszŒleges méretı képet készíthet, melyet beállíthat
címjegyzék-fotóként, kezdŒ képernyŒként vagy egyéb célokra is felhasználhat.
Az elkészült állóképet elküldheti Üzenet, Képeslap, E-mail vagy Bluetooth formájában.
Megjeleníti az aktuális
kamera-beállításokat.

A
/ gombokkal válthat
kamera és videókamera között.

Megnyílik a Képek mappa, és a meglévŒ
képek miniatır formájában láthatók.
A képek megtekintéséhez nyomja meg a
gombot. A kiválasztott képet
Üzenet, Képeslap, E-mail vagy Bluetooth
formában továbbküldheti.

Opciók

Készítés

Képek
A fénykép elkészítéséhez nyomja
meg az
gombot.

1. A bal oldali funkcióbillentyı megnyomásával nyissa meg a Beállítások menüt, és állítsa be a megfelelŒ
körülményeket a következŒk szerint:
gombokkal mozoghat.
] A menüopciók között a
/
]

/
A megfelelŒ értéket a
gombokkal választhatja ki, a választást pedig a bal oldali
funkcióbillentyıvel [Kiválasztás] vagy az
gombbal hagyhatja jóvá..
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Kamera

Kamera

Méret

1280x960 (
), 640x480 (
Háéttérkép (
), 176x144 (
(
), Névjegy (
)

MinŒség

Legjobb (

Többszörös
felvétel

Egy, három ( ), hat ( ), kilenc ( )
(Figyelem: Az elérhetŒ többszörös felvétel a mérettŒl
függ.)

Zoom

x1 ( ), x2 (
) (Hinweis: A zoom mértéke függ a
képmérettŒl.)
] ElŒnézeti módban, használja nagyításhoz a
/
kicsinyítéshez pedig a
gombot. verkleinern.

FényerŒ

), kiváló (

), 320x240 (
),
), KülsŒ kijelzŒ

), szabvány (

)

–2,0 - 2,0, 0,5-ös idŒközönként. Minél nagyobb az
erŒsség, annál világosabb a képernyŒ.
] ElŒnézeti módban a
gomb használatával
módosíthatja a fényerŒt.

Éjszakai mód A jobb képminŒség érdekében, válassza a Be opciót
az éjjeli képkészítéshez.
Felvétel
kerettel

9 mozaik effektus közül választhat képek készítése
során. (csak Háttérkép méretben elérhetŒ)

IdŒzítŒ

A kamera-záridŒt késleltetheti. Nincs, 3 másodperc,
5 másodperc, 10 másodperc A “
” akkor jelenik
meg, amikor aktív az idŒzítŒ.

Effektus

Nincs, Fekete-fehér, Negatív, Sepia

Hang

A megfelelŒ rekeszzár hang kiválasztása.

Memória

A megfelelŒ memória kiválasztása: Készülék vagy
KülsŒ.

Tükör

A tükör effektus aktiválásához válassza a Be opciót.

A háttérkép tónusát az idŒjáráshoz igazíthatja.
Fehéregyens Automatikus, Természetes fény, Borult,
úly
Megvilágítás, Beltér

2. A beállítások megadása után nyomja meg a jobb oldali funkcióbillentyıt [Bezárás].
3. Álljon rá a kamerával a rögzíteni kívánt objektumra és nyomja meg az
gombot.
4. A kép mentéséhez nyomja meg az
gombot. A telefon a Saját fájlok Képek mappájába menti a képet.
A jobb funkcióbillentyı [Küldés] megnyomásával közvetlenül elküldheti a képet az Üzenet/Képeslap/Email/Bluetooth segítségével.

Megjegyzés
A
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Videókamera

Menü 4.2

Kamera

Az alkalmazás segítségével videoklipeket készíthet. A menü használatával tárolt videofájlokat játszhat le és
tekinthet meg. Az elkészült videoklipeket az Üzenet, E-mail vagy Bluetooth menük alól elküldheti.
Az aktuális kamerabeállítások
megjelenítése.

/ gombokkal válthat
A
kamera és videofelvevŒ között.

Megnyílik a Videók mappa, és a
meglévŒ videók miniatır formájában
láthatók. A videók megtekintéséhez
nyomja meg a
.gombot. A
kiválasztott videót Üzenet, E-mail vagy
Bluetooth formában
továbbküldheti.

Opciók

Felv.

Videó
Videoklip rögzítéséhez nyomja meg az
gombot.

1. A bal oldali funkcióbillentyı megnyomásával nyissa meg a Beállítások menüt, és állítsa be a megfelelŒ
körülményeket a következŒk szerint:
]
]

A menüopciók között a
/
gombokkal mozoghat.
/
A megfelelŒ értéket a
gombokkal választhatja ki, a választást pedig a bal oldali
funkcióbillentyıvel [Kiválasztás] vagy az
gombbal hagyhatja jóvá.
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Kamera

Kamera

Méret

176x144 (

MinŒség

Lejobb (

), 128x96 (

Zoom

x1 ( ), x2 (
) (Figyelem: Az elérhetŒ nagyítás
mértéke a mérettŒl függ.)
] ElŒnézeti módban, használja nagyításhoz a
/
kicsinyítéshez pedig a
gombot.

FényerŒ

–2,0 - 2,0, 0,5-ös idŒközönként. Minél nagyobb az
erŒsség, annál világosabb a képernyŒ.
] ElŒnézeti módban a
gomb használatával
módosíthatja a fényerŒt.

), Kiváló (

)
), Szabvány (

A jobb képminŒség érdekében, válassza a Be opciót
Éjszakai mód az éjjeli képkészítéshez.

)

Effektus

Egyik sem, Fekete, Negatív, Szépia

IdŒtartam

A felvétel idŒtartamának kiválasztása.
Üzenet, 30 másodperc, 1 perc, 2 perc, 5 perc és 60
perc.

Memória

A megfelelŒ memória kiválasztása: Készülék vagy
KülsŒ.

Tükör

A tükör effektus aktiválásához válassza a Be opciót.

Hang

Eldöntheti, hogy rögzít-e hangot vagy sem.

A háttérvideó tónusát az idŒjáráshoz igazíthatja.
Fehéregyens
Automatikus, Természetes fény, Borult,
úly
Megvilágítás, Beltér

2. A beállítások megadása után nyomja meg a jobb oldali funkcióbillentyıt [Bezárás].
3. Álljon rá a kamerával a rögzíteni kívánt objektumra és nyomja meg az
felvételt az
gombbal állíthatja meg.
]

gombot a felvétel elindításához. A

A jobb funkcióbillentyıvel szüneteltetheti a felvételt [Szünet].

4. A videoklip mentéséhez nyomja meg az
képet.

gombot. A telefon a Saját fájlok Videók mappájába menti a

A jobb funkcióbillentyı [Küldés] megnyomásával közvetlenül elküldheti a videoklipet az Üzenet/Képeslap/Email/Bluetoothmenük segítségével.
Megjegyzés
A
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Üzenetek
Üzenet

Menü 5.1
(Menü 5.1.1)

LehetŒsége van szöveg, kép, videó és hang
kombinációját tartalmazó üzenet írására és
szerkesztésére.
1. Írja be az üzenetet az Üzenet mezŒbe.
Opciók menü az Üzenet mezŒben
] Beszúrás: A következŒ mıveleteket hajthatja
végre:
1. Képek: Képet szúrhat be. (Diánként egy
képet.)
2. Fénykép készítése: Kinyílik a kameramodul,
és Ön elkészítheti a fényképet. Ezt követŒen a
telefon beszúrja a képet az üzenetablakba.
(Diánként egy képet.)
3. Videó: Videoklipet szúrhat be. (Diánként egy
videót.)
4. Videó készítése: Kinyílik a videofelvevŒ
modul, és Ön elkészítheti a videót. A telefon
beilleszti a rögzített videót az üzenetbe.
(Diánként egy videót.)
5. Hangok: Hangfájlt szúrhat be.
(Diánként egy hangot.)

6. Hangfelvétel készítése: Kinyílik a
hangfelvevŒ modul, és Ön hangot rögzíthet.
A telefon beilleszti a rögzített hangot az
üzenetbe. (Diánként egy hangot.)
7. Névjegy részletek: Hozzáadhat egy a
Névjegyzékben tárolt nevet és/vagy számot.
Válassza ki, hogy a Nevet, a Számot vagy a
Nevet és Számot kívánja-e elküldeni, majd
nyomja meg az
gombot. Megjelenik a
Névjegyzék, és Ön kiválaszthatja a beilleszteni
kívánt partnert.

Üzenetek

Új üzenet

8. Sablonok: Beszúrhat egy a telefonon tárolt
szövegsablont. A kiválasztást követŒen nyomja
meg az
gombot. A telefon beilleszti a
kijelölt sablont az Üzenet ablakba.
9. Másolat: Másolatok küldéséhez válassza ezt
a lehetŒséget.
0. Tárgy: Tárgy megadásához válassza ezt az
opciót.
. Új dia: Új dia hozzáadását ezzel a
lehetŒséggel végezheti el.
#. Szimbólum: Szimbólumokat illeszthet be. A
vonatkozó számbillentyık megadása után
nyomja meg az
gombot.

39
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Üzenetek

Üzenetek

]

Címzettek hozzáadása: Címzetteket vehet fel
a Névjegyek alól, vagy közvetlenül a számot is
megadhatja.

]

Küldés: A létrehozott üzenet elküldéséhez
válassza ezt a parancsot.

]

Mentés a piszkozatok közé: A piszkozatok
közé menti az üzenetet.

]

Beviteli mód: Válasszon szótár módot.

]

Hozzáadás a szótárhoz: Szó hozzáadásához
válassza ezt a lehetŒséget.

2. Nyomja meg a jobb oldali funkcióbillentyıt
[Folytatás]. Címzetteket vehet fel a Névjegyek
alól, vagy közvetlenül a számot is megadhatja.
(Legfeljebb 10 szám megadására van lehetŒség.)
Opciók menü a Címzett mezŒben
] Címzettek hozzáadása: Címzetteket vehet fel
a Névjegyek alól, vagy közvetlenül a számot is
megadhatja.
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]

Küldés: Az üzenet elküldéséhez válassza ezt a
parancsot.

]

Mentés a piszkozatok közé: Az üzenetet ezzel
a lehetŒséggel mentheti a piszkozatok közé.

3. Az üzenetet a jobb funkcióbillentyı [Küldés]
megnyomásával küldheti el. A telefon
automatikusan menti az üzenetet az Elküldött
üzenetek mappába. Ha nem sikerült elküldeni az
üzenetet, az a KimenŒ üzenetek alatt marad,
sikertelen küldés állapot-megjelöléssel.

E-mail

(Menü 5.1.2)

E-mail küldéséhez és fogadásához elŒször létre kell
hoznia az e-mail fiókot. (E-mail fiók létrehozásáról
lásd az 49-51. oldalt.)
1. Adja meg a címzettek e-mail címét a Címzett,
Másolat, Titkos másolat mezŒkben. Névjegyek
kereséséhez nyomja meg az
gombot.
Megjegyzés
• Az e-mail másolatként való elküldéséhez adja meg a
referencia e-mail címet a Másolat mezŒben.
• Az e-mail információk nélküli továbbításához adja meg a
titkos címet a Titkos másolat mezŒben.
• A címzett (Címzett), referencia cím (Másolat), valamint
titkos referencia cím (Titkos másolat) mezŒkben kizárólag
érvényes e-mail címeket adhat meg. Az e-mail cím
megadását követŒen megjelenik egy újabb mezŒ,
melyben további címet definiálhat. A Címzett és Másolat
mezŒkben legfeljebb 20, a Titkos másolat mezŒben
pedig 10 címzettet állíthat be.
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]

Beviteli mód: Válassza ki a megfelelŒ szótár
módot.

3. Az üzenet szövegének beírásához álljon rá a
kurzorral az Üzenet mezŒre.

]

Hozzáadás a szótárhoz: Új szót adhat hozzá a
szótárhoz.

4. A következŒ funkciókat a bal funkcióbillentyı
[Beállítások] használatával érheti el:

]

Levél prioritásának beállítása: Beállíthatja a
küldeni kívánt e-mail prioritását.

]

Beszúrás: A menübŒl különleges karaktereket,
sablonokat és névjegyeket szúrhat be az
üzenetbe. Multimédia fájlok (kép, videó és hang)
csatolására is lehetŒsége van.

]

Címzettek hozzáadása: A menübŒl a
Névjegyek alatt tárolt e-mail címeket szúrhat be
az üzenetbe. (Csak akkor jelenik meg az Opciók
menüben, ha a kurzorral rááll a
Címzett/Másolat/Titkos másolat mezŒk egyikére.)

]

Küldés: Elküldheti a létrehozott e-mailt.

]

Mentés a piszkozatok közé: Az üzenetet ezzel
a lehetŒséggel a piszkozatok közé mentheti.

]

ElŒnézet: You can preview the created email
before sending it.

]

Melléklet megtekintése: Shows the attached
files. (Ez az elem csak akkor elérhetŒ a Beállítás
menüben, amikor vannak csatolt fájlok.)

Üzenetek

2. Álljon rá a kurzorral a Tárgy mezŒre, és gépelje
be az üzenet tárgyát.

5. Az e-mail megírása után nyomja meg a jobb
funkcióbillentyıt [Küldés] és küldje el az üzenetet.

BejövŒ

Menü 5.2

1. A mentett üzeneteket megtekintheti. Válasszon
üzenetet, majd nyomja meg az
gombot a
megtekintéséhez.
2. A
/
gombok használatával válthat az elŒzŒ
vagy következŒ üzenetre.
3. Multimédia üzenetjelzés esetén, válassza ki az
üzenetjelzŒ képernyŒ Lekérés elemét. A fájlátvitel
befejeztével megtekintheti a beérkezett fájlt.
A következŒ funkciókat a BejövŒ üzenetek alatti bal
funkcióbillentyı [Beállítások] használatával érheti el:
]

Nézet: Megnyithatja a kiválasztott üzenetet.

41
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Üzenetek

Üzenetek

]

Válasz: Választ hozhat létre a feladó vagy a
kiválasztott üzenet valamennyi címzettje
számára.

]

Továbbítás: Továbbíthatja a kiválasztott
üzenetet.

]

Üzenet adatok: Megtekintheti az üzenet típusát,
dátumát/idejét, valamint mentésének helyét.

Megjegyzés
Az E-mail elem [Menü 5.6] alatt megtekintheti a mentett
e-maileket.

Megjegyzés
Multimédia üzenetek (Értesítés) és WAP push üzenetek
esetében nem támogatott.
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]

kezdeményezzen Videohívást : Videohívást
kezdeményezhet.

]

Törli: Törölheti az aktuális üzenetet.

]

Új üzenet létrehozása: Új üzenetet vagy emailt írhat.

]

Jelölés/Jelölés törl: Egy vagy több üzenetet
törölhet egyszerre.

]

Szırés: Megjelenítheti az üzeneteket azok
típusa szerint.

]

Másolás: SMS esetében a készülékre vagy az
USIM-kártyára másolhatja az üzenetet.

]

Áthelyezés: SMS esetében, a készülékre vagy
az USIM-kártyára helyezheti át az üzenetet.

Vázlatok

Menü 5.3

A mentett üzeneteket megtekintheti. Válasszon
üzenetet, majd nyomja meg az
gombot a
megtekintéséhez. A következŒ funkciókat a bal
funkcióbillentyı [Beállítások] használatával érheti el:
using left soft key [Options].
]

Szerkesztés: Az üzeneteket szerkesztheti.

]

Törli: Törölheti a kiválasztott üzenetet.

]

Új üzenet létrehozása: Új üzenetet vagy e-mailt
írhat.

]

Jelölés/Jelölés törl: Egy vagy több üzenetet
törölhet egyszerre.

]

Szırés: Megjelenítheti az üzeneteket azok típusa
szerint.
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[Nem elküldött üzenet küldéséhez]
]

Ú.küldés: Újra elküldheti a kiválasztott üzenetet.

]

Továbbítás: Továbbíthatja a kiválasztott üzenetet.

]

Szerkesztés: Itt szerkesztheti a kiválasztott
üzenet szövegét.

]

Törli: Törölheti az aktuális üzenetet.

]

Új üzenet létrehozása: Új üzenetet vagy e-mailt
írhat.

1. Válasszon üzenetet, majd nyomja meg az
gombot a megtekintéséhez.

]

Jelölés/Jelölés törl: Egy vagy több üzenetet
törölhet egyszerre.

2. A következŒ funkciókat a bal funkcióbillentyı
[Beállítások] használatával érheti el.

]

Üzenet adatok: Megtekintheti az üzenet típusát,
dátumát/idejét, valamint mentésének helyét.

KimenŒ

Menü 5.4

A KimenŒ üzenetek a postázandó üzenetek átmeneti
tárolóhelye. A KimenŒ üzenetek közé kerülnek azok
az üzenetek is, melyeket nem sikerült elküldeni. Ha
például nem megfelelŒ az egyik e-mail fiók
beállítása, az e-mail a KimenŒ üzenetek közé kerül.

Üzenetek

Üzenet adatok: Megtekintheti az üzenet típusát,
dátumát/idejét, valamint mentésének helyét.

[Postázandó/várakozó üzenetekhez]
] Új üzenet létrehozása: Új üzenetet vagy e-mailt
írhat.
]

Mégse: Megszüntetheti az üzenetek
postázandó/várakozó állapotát.

]

Üzenet adatok: Megtekintheti az üzenet típusát,
dátumát/idejét, valamint mentésének helyét.
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Üzenetek

Üzenetek

44

Üzenetküldés

Menü 5.5

Megjelenítheti az elküldött üzeneteket (Üzenet/
Képeslap/ E-mail).
[Opciók]
] Nézet: Megnyithatja a kiválasztott üzenetet.
]

Válasz: Választ hozhat létre a feladó vagy a
kiválasztott üzenet valamennyi címzettje számára.

]

Tovább: Továbbíthatja a kiválasztott üzenetet.

]

Törli: Törölheti az aktuális üzenetet.

]

Szerk.: Itt szerkesztheti a kiválasztott üzenet
szövegét.

]

Új üzenet létrehozása: Új üzenetet írhat.

]

Szám mentése: Mentheti a feladó számát.

]

Jelölés/Jelölés törl: Egy vagy több üzenetet
törölhet egyszerre.

]

]

Üzenet adatok: Megtekintheti az üzenet típusát,
keltét/idejét, valamint mentésének helyét.

E-mail

Menü 5.6

E-mail üzenetek listájának megtekintése
1. Válasszon e-mail fiókot, és az
gomb
megnyomásával tekintse meg a fogadott e-mailek
listáját.
2. A jobb funkcióbillentyıvel [Lekérés], új e-mail listát
kérhet le a kiválasztott e-mail fiók e-mail
kiszolgálójáról.
3. Az e-mail listák alatt, a következŒ funkciókat a bal
funkcióbillentyı [Beállítások] használatával érheti
el:
]

Nézet: Megnyithatja a kiválasztott e-mailt.

]

Szırés: Megjelenítheti az üzeneteket azok típusa
szerint.

Válasz: Választ hozhat létre a kiválasztott email üzenethez.

]

]

Másolás: SMS esetében a készülékre vagy az
USIM-kártyára másolhatja az üzenetet.

Válasz mindenkinek: Választ hozhat létre
valamennyi címzett számára.

]

]

Áthelyezés: SMS esetében a készülékre vagy az
USIM-kártyára helyezheti át az üzenetet.

Tovább: Továbbíthatja a kiválasztott e-mail
üzenetet másoknak.

]

Fogadás: Lekérheti az új e-mail üzeneteket.

]

Törli: Törölheti az e-mailt.
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Új üzenet létrehozása: Új üzenetet vagy emailt hozhat létre.

]

Cím mentése: Mentheti a feladó címét a
Névjegyek alá.

]

Jelölés/Jelölés törl: Opciót jelölhet meg/opció
megjelölését törölheti az egyszerre több törlése
mıvelethez.

]

Beállítja nem olvasottként: Beállíthatja a
kiválasztott e-mail elolvasva / olvasatlan
állapotát.

]

Üzenet adatok: Rövid információ az üzenettel
kapcsolatban (méret, típus, dátum és fájlnevek).

E-mail üzenet megtekintése
1. Jelölje ki a betöltött e-mailek egyikét, majd nyomja
meg a Megnyitás gombot az üzenet tartalmának
megtekintéséhez.
2. Jelölje ki a betöltött e-mailek egyikét, majd nyomja
meg a Megnyitás gombot az üzenet tartalmának
megtekintéséhez.
3. Az elŒzŒ és a következŒ e-mail tartalma között a
/
gombok használatával válthat.

4. Az e-mail nézet képernyŒn, a következŒ
funkciókat a bal funkcióbillentyı [Beállítások]
használatával választhatja ki.
]

Válasz: Választ hozhat létre a kiválasztott email üzenethez.

]

Válasz mindenkinek: Választ hozhat létre
valamennyi címzett számára.

]

Továbbítás: Továbbíthatja a kiválasztott e-mail
üzenetet másoknak.

]

Törli: Törölheti az e-mailt.

]

Cím mentése: Mentheti a feladó címét a
Névjegyek alá.

]

Új üzenet létrehozása: Új üzenetet hozhat
létre.

]

Használat: Kinyerheti az üzenet telefonszámát,
e-mail címét vagy URL-ét.

]

Melléklet megtekintése: Megjelenítheti a
csatolt fájlt.

]

Címzett címének megtekintése:
Megtekintheti a címzettek és a referencia
(Másolat) e-mail címét.

]

Üzenet adatok: Rövid információ az üzenettel
kapcsolatban (méret, típus, dátum és fájlnevek).

Üzenetek

]
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Üzenetek

Üzenetek

Sablonok
Szövegsablonok

Menü 5.7
(Menü 5.7.1)

A bal funkcióbillentyıvel [Beállítások] gyakran
használt kifejezéseket adhat hozzá, szerkeszthet és
törölhet.
Megjegyzés

46

Törli: Törölheti a kiválasztott sablont. (Nem
elérhetŒ az öt alapértelmezett sablonhoz.)

MMS Galéria

Menü 5.8

(Megjegyzés: Ez a szolgálatás nem minden országban
elérhetŒ. További információért kérjük lépjen
kapcsolatban a helyi szolgáltatóval!)

A távoli médiaalbum megnyitása.

Szolgáltatótól függ, a hasznos sablonok
alapértelmezettként elmentve.

Multimédiás sablonok

]

Üzenet beállítások
(Menü 5.7.2)

SMS

Menü 5.9
(Menü 5.9.1)

A bal funkcióbillentyıvel [Beállítások] gyakran
használt kifejezéseket adhat hozzá, szerkeszthet és
törölhet. Alapértelmezés szerint ötféle sablontípust
tartalmaz a telefon (Születésnap, Üdvözlet,
Szabadság, Köszönöm!, Sajnálom!)

A szöveges üzenettel kapcsolatos opciókat tetszés
szerint beállíthatja.

Az alábbi opciók közül választhat:

2. Kézbesítési jelentés: Az opció bekapcsolásával
ellenŒrizheti, hogy sikerült-e elküldeni az üzenetet.

]

Hozzáad: Új multimédia sablont hozhat létre.

]

Multimédia üzenet írása: Multimédia üzenetet
hozhat létre a kiválasztott sablon felhasználásával.

]

Nézet: Megtekintheti a kijelölt sablont.

]

Szerk.: Szerkesztheti a kijelölt sablont.

1. SMS közp. : Beviheti a Szöveges üzenetközpont
címét.

3. Érvényességi idŒtartam: A hálózati
szolgáltatással beállíthatja, hogy az
üzenetközpont meddig tárolja a szöveges
üzeneteket.
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5. Karakterkódolás: Automatikus/
Alapértelmezett ábécé/ Unikód.
]

Automatikus (alapértelmezett): Egybájtos
karaktereket tartalmazó üzenet kódolása
általában Alapértelmezett ábécé (GSM7). A
kétbájtos karaktereket tartalmazó üzenet
kódolása automatikus: Unicode (UCS2).

]

Alapértelmezett ábécé: A kétbájtos
karaktereket tartalmazó üzenet kódolása
egybájtos karakterrel. ElŒfordulhat, hogy az
ékezetes kétbájtos karaktereket a telefon
egybájtos, ékezet nélküli karakterré konvertálja.

]

Unikód: Az üzenet kétbájtos karakterekre való
kódolása. ElŒfordulhat, hogy kétszeres díjat kell
fizetnie.

6. Hosszú szöv. küld. mint: Hosszú szöveg több
SMS-ben vagy MMS-ben való küldése.

MMS

(Menü 5.9.2)

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

Üzenetek

4. Üzenettípusok: Szöveg, Hang, Fax, X.400, Email
Az üzenet típusa általában Szöveg. A szöveget
különbözŒ formátumokba konvertálhatja. A funkció
elérhetŒségérŒl érdeklŒdjön a szolgáltatónál.

2. Kézbesítési jelentés: A lehetŒség használatával
beállíthatja, hogy kíván-e kézbesítési jelentést
kapni arról, hogy a feladóhoz megérkezett-e az
üzenet, illetve hogy a telefon küldjön-e
visszaigazolást a feladónak az üzenet
megérkezésérŒl.
]

Jelentés kérés: Meghatározhatja, hogy
multimédia üzenet esetében kér-e a kézbesítésrŒl
szóló visszaigazolást.

]

Jelentés engedélyezés: Meghatározhatja,
hogy engedélyezi-e kézbesítésrŒl szóló
visszaigazolás küldését egy visszaigazolást
kérŒ üzenetre.
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Üzenetek

Üzenetek

3. Válasz olvasása: A lehetŒség használatával
beállíthatja, hogy kíván-e olvasási jelentést kapni
arról, hogy a feladó elolvasta-e az üzenetet, illetve
hogy a telefon küldjön-e visszaigazolást a
feladónak az üzenet elolvasásáról.
]

Válasz kérés: Meghatározhatja, hogy multimédia
üzenet esetében kér-e a kézbesítésrŒl szóló
visszaigazolást.

]

Válasz engedélyezése: Meghatározhatja,
hogy engedélyezi-e az olvasásról szóló
visszaigazolás küldését egy olvasás
visszaigazolását kérŒ üzenetre.

4. Prioritás: Beállíthatja az üzenetek prioritását
(Alacsony prioritás, Normál és Magas prioritás).
5. Érvényességi idŒtartam: Multimédia üzenetek
küldésekor megadhatja az üzenet
érvényességének idŒtartamát. A multimédia
üzenet-kiszolgáló csak a beállítás alatt megadott
idŒtartam lejártáig tárolja az üzenetet.
6. Diavetítés idŒtartama: Üzenetek írásakor
meghatározhatja, hogy mennyi ideig legyenek
láthatók az oldalak.
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7. Kézbesítés ideje: Beállíthatja, hogy mennyi idŒ
alatt küldje el a telefon az üzenetet a címzettnek. A
multimédia üzenetközpont a megadott kézbesítési
idŒ leteltével kézbesíti az üzenetet.
8. Multimédia üz.közp.: Multimédia üzenetek
küldéséhez beállíthatja a hálózat adatait, így az
MMSC-t, a WAP átjárót.
A bal funkcióbillentyıvel [Beállítások], profilokat
aktiválhat, adhat hozzá vagy törölhet. Az aktuálisan
beállított profilnév-érték a pipával megjelölt érték.
Szerkesztés módban megtekintheti és
szerkesztheti a profil tartalmát; ehhez nyomja meg
a jobb funkcióbillentyıt [Szerkesztés]. A
szerkesztés képernyŒ akkor is megjelenik, amikor
új profilt hoz létre a Beállítások menü alatt. Az
elemek neve a következŒket jelenti:
]

Cím: A profil neve.

]

MMSC URL: A multimédia üzenetközpont URLét.

]

MMS Proxy: A WAP átjáró címe és a port
száma.
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Kapcsolati mód: SKapcsolati módok
kiválasztása. (TCP Proxyval, TCP Proxy nélkül,
UDP)

]

Hozzáférési pontok: Hozzáférési pont
nevének megadása. Lásd: WAP kapcsolat
beállításai.)

A módosítások mentéséhez nyomja meg a jobb
funkcióbillentyıt [Kész]; ezzel befejezheti a
Multimédia üzenet-központ beállításainak
konfigurálását.

E-mail

(Menü 5.9.3)

Beállíthatja az e-mailek fogadásának és küldésének
opcióit.
1. Vodafone Mail: A Vodafone Mail megnyitása.
(Megjegyzés: Ez a szolgálatás nem minden
országban elérhetŒ. További információért kérjük
lépjen kapcsolatban a helyi szolgáltatóval!)

2. E-mail válasz engedélyezése:
Meghatározhatja, hogy engedélyezi-e az
olvasásról szóló visszaigazolás küldését egy
olvasás visszaigazolását kérŒ üzenetre.

3. E-mail válasz kérése: Meghatározhatja, hogy
kér-e a olvasásról szóló visszaigazolást.
4. Automatikus lekérés: Beállíthatja, hogy a telefon
automatikusan beolvassa-e az e-maileket a
bejövŒ üzenetek kiszolgálóról. Új e-mail
érkezésekor ikon jelenik meg a képernyŒ tetején.
Az automatikus fogadás idejét beállíthatja a
következŒkre: Ki, 15 perc, 30 perc vagy 1 óra.
Az Automatikus lekérés funkció használata extra
díj megfizetésével jár.

Üzenetek

]

5. Üzenet behelyezése a továbbított és
válaszüzenetbe
Meghatározhatja, hogy az üzenet tartalmazza-e az
eredetileg küldött üzenetet továbbításkor és
válaszoláskor.
6. Aláírás: Beállíthatja az aláírás szövegének
beillesztését az e-mail végére. Az aláírás
szövegét automatikusan vagy kézi úton
beillesztheti az e-maill végére annak küldésekor.
7. Prioritás: Beállíthatja az e-mailek prioritását
(Alacsony prioritás, Normál és Magas prioritás).
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Üzenetek

Üzenetek

8. E-mail fiókok: Az e-mail kiszolgáló és a
felhasználói azonosító segítségével e-mail fiókot
hozhat létre vagy konfigurálhat. A kiválasztott email fiókot a jobb funkcióbillentyı [Szerkesztés]
megnyomásával szerkesztheti. E-mail küldésére
szolgáló e-mail fiókot az
. gombbal jelölhet ki.
A következŒ funkciókat a bal funkcióbillentyı
[Opciók] használatával jelölheti ki:
]

Hozzáad: Új e-mail fiók létrehozása.

]

Szerk.: A kiválasztott e-mail fiók szerkesztése.

]

Aktiválás: Bekapcsolja a kiválasztott fiókot a
kimenŒ levelekhez.

]

Törli: A kiválasztott e-mail fiók törlése.
A fiókban lévŒ összes e-mail törlŒdik.

Cím

Adja meg a címet.

Felhasználónév

Adja meg az e-mail fiókhoz tartozó
felhasználónevet.

Jelszó

Adja meg az e-mail fiókhoz tartozó jelszót.

E-mail cím

Adja meg a kimenŒ üzenethez tartozó e-mail
címet.

E-mail válaszcím

Adja meg az e-mailre küldendŒ válasz e-mail
címét.

Kimenö mail szerv.

BejövŒ mail szerv.

Adja meg a bejövŒ e-maileket kezelŒ
kiszolgálót.

SMTP-port száma

Adja meg a mail szerver portszámát. Az
SMTP (kimenŒ mail szerver) portszáma
általában25.

Új e-mail fiók létrehozása

BejövŒ kiszolg.
port

1. Válassza ki az E-mail fiók beállításai közül az Új
hozzáadása lehetŒséget.

Adja meg a mail szerver portszámát. A bejövŒ
mail szerver portszáma általában 110(POP3)
vagy 143(IMAP4).

Max. fogad. Méret

Adja meg a fogadott e-mailek maximális
méretét. A megengedett maximális fogadási
méret 1MB.

Postaláda típusa

Válassza ki a bejövŒ e-mail üzenetek típusát
(POP3 vagy IMAP4).

2. Az alábbi pontokat konfigurálhatja.
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Adja meg a kimenŒ e-maileket kezelŒ
kiszolgálót.
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Az
gomb használatával határozza meg,
hogy maradjon-e egy másolat az üzenetekrŒl
a bejövŒ kiszolgálón. Ha a postaláda típusa
IMAP4-re van állítva akkor az üzenetek
másolata mindig mentve lesz a szerveren.
Válassza ki az elküldött üzenetek mentésének
helyét. (Ha a postaláda típusa IMAP4-re van állítva)
Ha a postaláda típusa POP3 akkor az elküldött
levelek mindig a készüléken lesznek elmentve.

Hozzáférési pontok Válasszon hozzáférési pontot az internetre
csatlakozáshoz. Az
gombbal válasszon
konfigurált hozzáférési pontot.
Automatikus
lekérés

Az
gomb segítségével válasszon az
Automatikus lekérés aktiválása vagy nem
aktiválása közül. Az automatikus lekérés idejét
az Automatikus lekérés elem alatt [Menü
5.9.3.4] állíthatja be. (Lásd: 49. oldal.)

SMTP hitelesítés

Az
gomb használatával állítsa be, hogy a
kimenŒ mail szerver kérjen-e hitelesítést vagy
sem. Ha bekapcsolja az SMTP hitelesítés
funkciót, adja meg az SMTP felhasználónevet
és az SMTP jelszót a hitelesítéshez.

APOP bizt. Bejel.

Állítsa be, hogy aktiválja-e az APOP
biztonsági bejelentkezést vagy sem. Ha a
postaláda típusa IMAP4, APOP biztonsági
belépés mindig KI-re lesz állítva.

3. A jobb funkcióbillentyı [Kész] megnyomásával
befejezheti az e-mail fiók konfigurálását.
E-mail fiók szerkesztése
1. Válasszon e-mail fiókot az e-mail fiókok listájából,
majd nyomja meg a jobb funkcióbillentyıt
[Szerk.].

Üzenetek

Küldött level ment

2006.10.3

2. A mezŒk szerkesztéséhez mozgassa fel-/lefelé a
kurzort.
3. A beállítások megadásának végeztével, fejezze
be az e-mail fiók konfigurálását a jobb
funkcióbillentyı [Kész] megnyomásával.
Megjegyzés
Mikor megpróbálja megváltoztatni az postaláda típusát,
törlés elŒtt az összes e-mail letöltésre kerül.

Infó szolgálatás

(Menü 5.9.4)

]

Cellaüzenet: Beállíthatja a fogadás állapotát.

]

Csatornák: Csatornákat adhat hozzá vagy
módosíthat.
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Üzenetek
]

Üzenetek

Nyelvek: Az
. gomb megnyomásával válassza
ki a megfelelŒ nyelvet. Ezt követŒen a kiválasztott
nyelven jelenik meg a szolgáltató információs
üzenete.

Szolgáltatói üzenet

(Menü 5.9.5)

A szolgáltatói üzenet fogadásának mikéntjét
beállíthatja
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Saját mappák
- GIF mozgókép készítése: KülönbözŒ képekbŒl
animált GIF-t készíthet (legfeljebb 10, 176X220-as
felbontású fájlból, 2MB-os fájlméret-megjelenítés
korlátozással).

Menü 6.1

A Képek mappa belsŒ hivatkozásokat tartalmaz
képek InternetrŒl és az Alapértelmezett képek elem
alól történŒ letöltéséhez. A kamerával rögzített
képeket a telefon Képek mappájában találhatja; a
képek kezeléséhez újabb mappákat is létrehozhat. A
kiválasztott fájlokat animált GIF formátumban is
mentheti, és egyszerre több fájlt is elküldhet a
címzetteknek.
Fájl kijelölésekor a következŒ opció jelenik meg a bal
funkcióbillentyı [Opciók] megnyomása után.

- Infó: Megtekintheti a kiválasztott képi fájl adatait.
]

Törli: Törölheti a kiválasztott képet.

]

Jelölés/Jelölés törl: A Megjelölés funkcióval
egyszerre több fájlt küldhet, törölhet, helyezhet át
és másolat.

]

BelsŒ kijelzŒ: Beállíthat egy képet képernyŒtémaként (KezdŒképernyŒ, KimenŒ hívás,
KezdŒkép és Kikapcsolási kép).

]

Nézet: Megtekintheti a kiválasztott képet.

]

Új mappa létrehozása: Új mappát hozhat létre
az aktuálisan kiválasztott mappa alatt.

]

KülsŒ kijelzŒ: beállíthat egy képet a külsŒ kijelzŒ
témájaként (KezdŒképernyŒ, KimenŒ hívás).

]

Küldés: Elküldheti a kiválasztott képet Üzenet,
Képeslap, E-mail vagy Bluetooth formájában.

]

Diavetítés: Diavetítést indíthat el.

]

Rendezés: A fájlokat név, dátum vagy fájltípus
alapján rendezheti.

- Áthelyezés: Áthelyezheti a fájlt egy másik
mappába.

]

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

- Másolás: Átmásolhatja a fájlt egy másik
mappába.

]

Memóriaállapota: Megtekintheti a memória
állapotát (készülék vagy külsŒ memóriakártya).

]

Fájl

Saját mappák

Képek

- Átnevezés: Átnevezheti a képet.
- Szerk.: Szerkesztheti a képet.
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Saját mappák

Saját mappák

Hangok

Menü 6.2

- Másolás: Átmásolhatja a fájlt a készülék
memóriájába vagy a külsŒ memóriába.
- Átnevezés: Átnevezheti a videót.
- Infó.: Megtekintheti a kiválasztott videofájl
adatait.

Menü 6.3

Itt rendezheti, elküldheti a videóklippeket. A
videókamerával rögzített felvételek a Videók
mappában tárolódnak. Itt egy közvetlen link is
található további videók letöltéséhez.
A bal funkcióbillentyı [Beállítások] Videó lista alatti
használatával a következŒ lehetŒségek közül
választhat.
]

Lejátsz.: A videó lejátszása.

]

Új mappa létrehozása: Új mappát hozhat létre.

]

Küldés: Elküldheti a kiválasztott képet az Üzenet,
E-mail, vagy Bluetooth menü alól, feltéve, hogy az
nem esik a digitális jogok kezelése (DRM) hatálya
alá.

Fájl
- Áthelyezés: Áthelyezheti a fájlt a készülék
memóriájába vagy a külsŒ memóriába.

A Hangok mappa belsŒ hivatkozásokat tartalmaz
hangok/zene InternetrŒl, az Alapértelmezett hangok
és a Hangfelvételek alól történŒ letöltéséhez. Ezen a
helyen kezelheti, küldheti el és állíthatja be a
hangokat csengŒhangnak.

Videó
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]

]

Törli: Törölheti a kiválasztott videót.

]

Jelölés/jelölés törl: A Megjelölés funkcióval
egyszerre több fájlt küldhet, törölhet, helyezhet át
és másolat.

]

Hang téma: A videofelvétel beállítható
beszédhang csengŒhangnak vagy videó
csengŒhangnak.

]

Rendezés: A fájlokat dátum, típus, vagy fájlnév
alapján rendezheti.

]

Lista nézet/Rács nézet: Megtekintheti a
videofájlokat Lista vagy Rács nézetben.

]

Memóriaállapot: Megtekintheti a memória
állapotát (készülék vagy külsŒ memóriakártya).
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Megjegyzés
Videóklip lejátszásánál az alábbi opciók közül
választhat.
]

Szünet/Játsz: Fájl lejátszása, lejátszás
szüneteltetése.

]

Küldés: YA videofelvételt elküldheti üzenetben, emailben vagy Bluetooth kapcsolattal, ha a fájl nem
rendelkezik Digital Rights Management (DRM)
védelemmel.

]

Ugrás listára: Visszatérés a listához.

]

Törli: A kijelölt videofelvétel törlése.

]

Hang téma: A videofelvétel beállítható
beszédhang Csengöhang / Videó csengöhang.

]

Széles nézet: A videofelvételt megtekintheti
szélesképernyŒs nézetben.

Az aktuális felvétel teljes képernyŒs módban történŒ
lejátszásához lejátszás közben nyomja meg a jobb
oldali funkciógombot.

]

Mikr. Ki/be: Ha a hangerŒ beállítása több mint 0,
a némítás, ha a hangerŒ 0, a némítás feloldása
aktiválódik.

A korábbi képernyŒmérethez teljes képernyŒs
módban a jobb oldali funkciógombot megnyomva
térhet vissza.

]

Rögzítés: A kimerevített képernyŒ tartalmát
elmentheti képfájlként (csak lejátszási szünet alatt).

]

Ismétlés megadása: Beállíthatja az ismétlés
módját (Egyik sem/Aktuális fájl/Minden fájl).

A jobb funkcióbillentyıvel [Küldés] csatolhatja a
kiválasztott videót üzenethez, e-mailhez vagy
Bluetooth-hoz.
Az 1. Játsz. opció kiválasztásakor, a videoklipet a
Médialejátszó használatával játssza le a telefon. A
lejátszás szüneteltetéséhez nyomja meg lejátszás
közben az
gombot. A lejátszási szünetbŒl való
visszatéréshez nyomja meg még egyszer a
gombot.
A képernyŒrŒl pillanatfelvétel készítéséhez lejátszási
szünet üzemmódban nyomja meg a jobb oldali
funkciógombot [Rögzítés].

Saját mappák

Videót a videolejátszóval tekinthet meg. A
videofájlok miniatır formájában jelennek meg a
/ / /
listában. A megfelelŒ videót a
gombokkal választhatja ki. Válassza ki a kívánt
videót, majd a Lejátszás elem kiválasztásával
tekintse meg.
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Saját mappák
]

Saját mappák

Áthelyezés

Bluetooth adatok

- ElŒzŒ fájl: Az elŒzŒ videó fájl lejátszása.

A Bluetooth kapcsolaton keresztül érkezett fájlok
ebbe a mappába kerülnek. A Bluetooth adatmappán
belül almappa nem hozható létre.

- KövetkezŒ fájl: A következŒ videó fájl
lejátszása.
]

Lejátszó megjelenése: Kiválaszthatja a lejátszó
témáját a kettŒ rendelkezésre álló téma közül.

]

Fajl adatok: Megtekintheti az éppen játszott fájl
adatait (Méret, Dátum, Típus, Idötartam, Védelem).

Játékok és alkalmazások

Fájlok másolása és áthelyezése csak a Saját
fájlokon keresztül történhet.
A megjelenített opciók a kijelölt fájl típusától függnek.
Például, képfájl esetén a rendszer az alábbi
funkciókat támogatja.
]

Áthelyezés/Másolás/Átnevezés/ Szerk./GIF
mozgókép készítése/ Infó átnevezése.

]

Kijelölés/Kijelölés megszüntetése egy vagy az
összes fájl esetén.

]

Fájl küldése MMS, E-mail vagy Bluetooth
kapcsolaton, ha a Digital Rights
Management(DRM) nem védi.

Menü 6.4

Ebben a menüben egyszerıen letölthet játékokat és
más alkalmazásokat. Eredetileg két mappát talál itt,
Játékok és Alkalmazások.Mindegyik mappában
beágyazott link található játékok vagy alkalmazások
letöltéséhez. Kérjük, ne feledje, hogy az on-line
szolgáltatások igénybevétele költséggel járhat.
Mappát a bal oldali funkciógombbal hozhat létre
[Opciók].

Menü 6.5

Megjegyzés
] 640x480 vagy nagyobb felbontású fájlokat Képeslap

szolgáltatással küldhet el
]
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Ha úgy adódik, beállíthatja a képet a Belsö kijelzö
témájaként.
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Ha úgy gondolja, indítson el, vagy állítson be
(normál vagy teljes képernyŒs módban tetszés
szerint) egy diavetítést.

]

Ha úgy gondolja, hozzon létre animált GIF-fájlt
különbözŒ képekbŒl.

]

A fájlokat sorba rendezheti név, dátum vagy
kiterjesztés szerint.

]

EllenŒrzi a memória állapotát (kézibeszélŒ vagy
külsŒ memória).

]

Fájl adatok megtekintése.

Egyéb fájlok

KülsŒ memória

Menü 6.7

Ha beszerez egy opcionális külsŒ microSD
memóriakártyát, nagyobb tárterülettel is
gazdálkodhat. A memóriakártyáról a 19-20. oldalon
olvashat.
A kártya tartalmának kezelésére a telefonhoz belsŒ
memóriájához hasonlóan az alábbi menük nyújtanak
segítséget.

Saját mappák

]

Menü 6.6

A képeken, hangokon, videókon, játékokon és
alkalmazásokon kívül minden fájl ebbe a mappába
kerül.
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SzervezŒ
SzervezŒ

Riasztás

Menü 7.1

Ha beállít egy ébresztést, a
jelenik meg a
visszajelzŒ sávon. A megadott ébresztés a beállított
idŒpontban megszólal. A
gombot megnyomva az
ébresztés leáll, és a funkció kikapcsol. A jobb oldali
funkciógombot [Szundítás] megnyomva beállíthatja a
szundítás idŒtartamát. Az ébresztés leáll, majd a
kiválasztott szundítási idŒtartam lejárta után ismét
bekapcsol. A készüléken maximum 5 ébresztési
(riasztási) idŒpont állítható be.
1. Válassza ki az ébresztési listába konfigurálandó
ébresztést. Ha nincs még ébresztés, új idŒpont
felvételéhez nyomja meg a jobb oldali
funkciógombot [Hozzáad.ek].
2. Ébresztés beállítása/törlése: Az egyes opciók
segítségével beállíthatja, vagy törölheti, kibekapcsolhatja az ébresztést, valamint
kiválaszthatja az ébresztés idŒpontját.
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3. Ébresztés idŒpontjának megadása: Határozza
meg az ébresztés idŒpontját az óra és a perc
megadásával. Amennyiben 12 órás idŒformátumot
állított be, válassza ki a napszakot (DE vagy DU).
/
gombbal
4. IsmétlŒdés kiválasztása: A
válassza ki a kívánt ismétlŒdési módot, vagy a
gombot megnyomva válassza ki a listából a
megfelelŒt.

/
gombbal
5. CsengŒhang kiválasztása: A
válassza ki a kívánt ébresztési csengŒhangot,
vagy a
.gombot megnyomva válassza ki a
listából a megfelelŒt.
6. EmlékeztetŒ megadása: Adja meg az ébresztés
nevét.
7. Szundítás: Beállíthatja az ébresztéshez tartozó
szundítási idŒtartamot.
8. Ha befejezte az ébresztés beállítását, nyomja meg
a jobb oldali funkciógombot [Kész].
Megjegyzés
] A készülék kikapcsolt állapotban is tud ébreszteni.

Naptár

Menü 7.2

HatáridŒnapló lekérdezése és keresés
1. Havi nézet
HatáridŒnaplóját havi bontásban tekintheti meg. A
kurzor az aktuális dátumon áll, a regisztrált dátum
pedig bejelölten látszik.
A dátumot, amelyen a kurzor áll és ahova
bejegyzést mentett, egy ikon jelzi. A
gyorsgomb az elŒzŒ évre, a
gyorsgomb a
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2. Napi nézet
Havi nézetben a
gombot megnyomva a
megjelenítés napi nézetre vált, ahol napi
felbontásban láthatja határidŒnaplóját. A napok
között a
/ . gombokkal lapozhat. Keresési
eredményként a határidŒnapló rövidített tartalma,
az ismétlési beállítások és az ébresztések
beállításai jelennek meg. A határidŒnapló
bejegyzéseket másik telefonra vagy egy Internet
helyre SMS (szöveges üzenet), MMS
(képüzenet), E-mail vagy Bluetooth kapcsolaton
keresztül küldheti át.
3. Részletes nézet
Részletes nézetben a határidŒnapló felhasználó
által konfigurált teljes tartalma megjelenítésre
kerül. A határidŒnapló bejegyzéseket másik
telefonra vagy egy Internet helyre SMS (szöveges
üzenet), MMS (képüzenet), E-mail vagy Bluetooth
kapcsolaton keresztül küldheti át.

Bejegyzés keresése
A határidŒnaplóba felvehet bejegyzéseket.
Megadhatja a kezdŒ dátumot, a befejezŒ dátumot, a
kezdŒ idŒpontot, a befejezŒ idŒpontot, a tartalmat, a
bejegyzés típusát, az ismétlŒdést és a bejegyzéshez
tartozó riasztást.
]

Bejegyzés Típus: Találkozó, Evforduló,
Születésnap, Egyebek

]

Beállítható Ismétlés: Egyszer, Naponta, Hetente,
Havonta, Evente, Felhasználói beáll.

]

Beállítható riasztási lehetŒségek: Nincs
ébresztés, Pontoasn, 15 perccel elŒtte, 30 perccel
elŒtte, 1 órával elŒtte, 1 nappal elŒtte, 3 nappal
elŒtte, 1 héttel elŒtte

SzervezŒ

következŒ évre viszi, a
gombbal pedig a mai
napra ugorhat. A
gombot megnyomva az
elŒzŒ, a
gombot megnyomva pedig a
következŒ hónapra ugrik. A
gombbal a
naptár heti, a
gombbal pedig a havi nézete
jelenik meg. A kívánt dátumra a
/
/
/
gombokkal navigálhat.

Bejegyzés törli
1. Korábbi bejegyzések
Ezzel a funkcióval törölheti az összes lejárt
bejegyzést.
2. Az összes bejegyzés
Ezzel a funkcióval az összes mentett
határidŒnapló bejegyzés törölhetŒ.
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SzervezŒ

SzervezŒ

Szabadságok beállítása és törlése

Hozzáad.

Megadhatóak felhasználó által definiált
szabadságok. Nyomja meg a bal oldali
funkciógombot [Opciók], és válassza ki a Szabadság
megadása elemet. A kijelölt dátum vörös színben
jelenik meg.

Feladat hozzáadásához nyomja meg a jobb oldali
funkciógombot [Hozzáad.] a Feladatlista kezelŒ
képernyŒn. Ezután adja meg a dátumot, a leírást és
a feladat fontosságát. Ha befejezte az adatok
megadását, az új feladat mentéséhez nyomja meg a
jobb oldali funkciógombot [Kész].

A szabadság törléséhez nyomja meg a bal oldali
funkciógombot [Opciók], és válassza ki a Szabadság
visszaállítása elemet.
Bejegyzés figyelmeztetés
Ha a felhasználó konfigurálta a riasztás beállítását,
felhangzik a megadott riasztás. Ha a figyelmeztetés
idŒpontja megelŒzi a bejegyzés kezdeti idŒpontját,
ismét beállíthat egy riasztást.

TeendŒk

Menü 7.3

Megtekinthet, szerkeszthet és felvehet elvégzendŒ
feladatokat. A feladatok idŒrendi sorrendben
jelennek meg. A már elvégzett és az elvégzetlen
feladatok különbözŒképpen jelennek meg.
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Részletes nézet és szerkesztés
A feladat részletes adatainak megtekintéséhez vigye
a kurzort a Feladatlista kívánt tételére, majd nyomja
meg a
. gombot. A feladat a bal oldali
funkciógombot [Opciók] megnyomva szerkeszthetŒ
és törölhetŒ. A Kijelölés/Kijelölés megszüntetése
opcióval egyszerre törölhet több feladatot, akár
mindet.
Feladat állapotának beállítása
A befejezettként beállított feladatok a befejezetlenek
alatt áthúzva jelennek meg. Befejezett feladatot
befejezetlenre módosíthat az Opció elem
kiválasztásával.
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Menü 7.4

Kalkulátor

Menü 7.5

A jegyzetkezelŒ funkcióval meglévŒ
jegyzettartalmakat tekinthet meg, kezelhet, és újakat
vehet fel.

A készülék rendelkezik számológép funkcióval,
amellyel összeadást, kivonást, szorzást, osztást,
valamint tudományos mıveleteket is végezhet.

Jegyzet hozzáadása

1. Nyomja meg a bal oldali funkciógombot [Opciók.].

Új jegyzet hozzáadásához nyomja meg a Hozzáad
gombot. Majd mentéshez a jobboldali funkciógombot
[Kész].

2. Válassza ki a megfelelŒ Funkciók.

Jegyzet szerkesztése és törlése
Vigye a kurzort a kívánt jegyzethez, majd a teljes
tartalmának a megtekintéséhez nyomja meg a
gombot. Ez a funkció a jegyzet teljes tartalmát
megjeleníti. A jegyzet tartalmát a bal oldali
funkciógombot [Opciók] megnyomva szerkesztheti,
vagy törölheti. A jegyzetkezelŒ képernyŒre a
.gombot megnyomva juthat vissza. A
Kijelölés/Kijelölés megszüntetése opcióval egyszerre
jelölhet ki több feladatot, akár az összest, majd a
jobb oldali funkciógombot [Tórli] megnyomva
törölheti azokat.

SzervezŒ

Jegyzet

Page 61

3. Válassza a Kalkulátort
Számokat a számbillentyızet segítségével vihet be,
/
/
/
a mıveleti jeleket pedig a
gombokkal választhatja ki.
Tizedespontot a
. gombbal tehet. A
, gomb
megnyomására, az egyes karakterek egymás után
az utolsótól kedve törlŒdnek. Ha lenyomva tartja
, a karakterek fordított sorrendben egyszerre
törlŒdnek.
Ha az eredmény megjelent a képernyŒn, egy újabb
számbillentyıt megnyomva az elŒzŒ eredmény a
jobb oldali funkciógomb [AC] megnyomása nélkül is
törlŒdik, a számológép pedig új bevitelre vár. Ha az
eredmény megjelent a képernyŒn, egy szimbólumot
megnyomva az eredmény a szimbólum alá
mentésre kerül, a számítás pedig folytatható lesz.
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SzervezŒ

SzervezŒ

Pénzváltó

Menü 7.6

Ebben a menüben a felhasználó átválthat
pénznemet, területet, hosszmértéket, súlyt,
hŒmérsékletet, térfogatot és sebességet.

Pénznem

(Menü 7.6.1)

1. Kiválasztja a Pénznem menüt.
2. A felhasználó az [Érték] gombot megnyomva
megadhatja az átváltási arányt.

Felılet

(Menü 7.6.2)

1. Kiválasztja a Terület menüt.
2. Az átváltandó mértékegység kiválasztásához
nyomja meg a [Egység] gombot.
3. Gépelje be az átváltandó, majd tekintse meg az
átváltott értéket.
4. A beviteli mezŒ törléséhez és a kurzornak a
beviteli mezŒbe történŒ elhelyezéséhez nyomja
meg a [Visszaá.] gombot.

3. Adja meg maximum 6 pénznem HUF-hoz
viszonyított árfolyamát, majd nyomja meg a [Kész]
gombot. Ezek után egyik pénznemrŒl könnyen
átválthat a másikra.

5. A terület átváltási funkcióból való kilépéshez
nyomja meg a [Vissza] gombot.

4. Akár 6 pénznem értékét is megjelenítheti.

1. Kiválasztja a Hosszúság menüt.

5. A beviteli mezŒt a [Visszaá.] gombbal törölheti.

2. Az átváltandó mértékegység kiválasztásához
nyomja meg a [Egység] gombot.

6. A pénznem átváltási funkcióból történŒ kilépéshez
nyomja meg a [Vissza] gombot.

Hosszúság

(Menü 7.6.3)

3. Gépelje be az átváltandó, majd tekintse meg az
átváltott értéket.
4. A beviteli mezŒ törléséhez és a kurzornak a
beviteli mezŒbe történŒ elhelyezéséhez nyomja
meg a [Visszaá.] gombot.
5. A hossz átváltási funkcióból történŒ kilépéshez
nyomja meg a [Vissza] gombot.
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(Menü 7.6.4)

2. Az átváltandó mértékegység kiválasztásához
nyomja meg a [Egység] gombot.

6. Negatív értékeket a [-] gombbal vihet be.

Térfogat

(Menü 7.6.6)

1. Kiválasztja a Térfogat menüt.

3. Gépelje be az átváltandó, majd tekintse meg az
átváltott értéket.

2. Az átváltandó mértékegység kiválasztásához
nyomja meg a [Egység] gombot.

4. A beviteli mezŒ törléséhez és a kurzornak a
beviteli mezŒbe történŒ elhelyezéséhez nyomja
meg a [Visszaá.] gombot.

3. Gépelje be az átváltandó, majd tekintse meg az
átváltott értéket.

5. A súly átváltási funkcióból történŒ kilépéshez
nyomja meg a [Vissza] gombot.

4. A beviteli mezŒ törléséhez és a kurzornak a
beviteli mezŒbe történŒ elhelyezéséhez nyomja
meg a [Visszaá.] gombot.

HŒmérséklet

5. A térfogat átváltási funkcióból történŒ kilépéshez
nyomja meg a [Vissza] gombot.

(Menü 7.6.5)

1. Kiválasztja a HŒmérséklet menüt.
2. A fel vagy lefele mutató nyilakkal vigye a kurzort a
kívánt mértékegységre.

Sebesség

(Menü 7.6.7)

1. Kiválasztja a Sebesség menüt.

3. Gépelje be az átváltandó, majd tekintse meg az
átváltott értéket.

2. Az átváltandó mértékegység kiválasztásához
nyomja meg a [Egység] gombot.

4. A beviteli mezŒ törléséhez és a kurzornak a
beviteli mezŒbe történŒ elhelyezéséhez nyomja
meg a [Visszaá.] gombot.

3. Gépelje be az átváltandó, majd tekintse meg az
átváltott értéket.

5. A hŒmérséklet átváltási funkcióból történŒ
kilépéshez nyomja meg a [Vissza] gombot.

SzervezŒ

1. Kiválasztja a Tömeg menüt.

4. A beviteli mezŒ törléséhez és a kurzornak a
beviteli mezŒbe történŒ elhelyezéséhez nyomja
meg a [Visszaá.] gombot.
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SzervezŒ

SzervezŒ

5. A sebesség átváltási funkcióból történŒ kilépéshez
nyomja meg a [Vissza] gombot.

VilágidŒ

Menü 7.7

A VilágidŒ funkció a világ fŒbb városaiban a pontos
idŒt mutatja. A / . gombokkal a kívánt országra
vagy városra navigálva megjelenítheti az ottani
pontos idŒt. A jobb oldali funkciógombbal [KezdŒlap]
alapként kiválaszthatja a kívánt várost.

Diktafon

Menü 7.8

1. A bal oldali funkciógombot [Opciók] megnyomva a
felvétel indítása elŒtt megjelenítheti az opciók
felpattanó menüjét.
/
2. A
gombokkal vigye a kurzort a kívánt
menüpontra, majd nyomja meg a
gombot.
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]

MinŒség: A felvétel minŒsége lehet Legjobb,
Kiváló és Normál.

]

IdŒtartam: Beállíthatja az MMS üzenetben
elküldendŒ felvétel idŒtartamát. méret, 30
másodperc vagy 1 perc.

]

Új felvétel: EbbŒl a menübŒl indíthatja el a
hangfelvételt egy új fájlba.

]

Saját mappák: Megnyitja a Saját fájlokon belül
a Hangfelvételek mappát.

3. A felvétel a
megnyomására elindul. Amikor a
felvétel elindult, a felvételi idŒ megjelenik az LCD
kijelzŒn. A felvétel megszakításához nyomja meg
a jobb oldali funkciógombot [Mégse].
4. A felvétel befejeztével a kilépéshez nyomja meg a
gombot. A rögzített fájl automatikusan
mentésre kerül a Saját fájlokon belül a
Hangfelvételek mappába.
5. Ha épp nincs folyamatban felvétel, a
megnyomására egy új fájlba kezdŒdik a felvétel.
A felvételt követŒen nyomja meg a jobb oldali
[Küldés] funkciógombot a rögzített fájlt
elküldéséhez.
Válassza ki az Üzenet, Email vagy Bluetooth
használata lehetŒséget
/
és nyomja meg a
gombot.
6. A hangfelvétel után bal oldali funkciógombbal
választhat a számos lehetŒség közül.
/
7. A
gombbal válassza ki a kívánt menüt,
majd nyomja meg a
gombot.
]

Törli : A rögzített fájl törlése.

]

Új felvétel: Új hangfelvétel készítése.
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Küldés: A rögzített fájl elküldése. A
/
gombokkal válassza ki az Üzenet, Email vagy
Bluetooth lehetŒséget, majd nyomja meg a
.
gombot.

]

Hang téma: A rögzített fájlt beállíthatja
CsengŒhang, Videó csengŒhang,
KezdŒhang vagy Kikapcsolási hang.

]

Saját mappák: Megnyitja a Saját fájlokon belül
a Hangfelvételek mappát.

SzervezŒ

]

8. Az almenü ablakot a jobb oldali funkciógombot
megnyomva zárhatja be.
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Nevek
Nevek

Új hozzáadása

Menü 8.1

Regisztrálhat új névjegy címet. Beírhatja a nevet,
megadhat telefonszámokat, email címeket, a
névjegyet csoporthoz rendelheti, a névjegyhez
felvehet avatart vagy képet, csengŒhangot, honlapot,
megadhat cégnevet, beosztást, munkahelyi címet és
jegyzetet. A szabad memóriától függŒen megadhatja
és kezelheti a névjegyeken szereplŒ címeket. A
szabad memóriától függŒen megadhatja és kezelheti
a névjegyeken szereplŒ címeket.

Névjegyek listája

Menü 8.2

Névjegyen szereplŒ cím keresése. A keresés alapja
alapértelmezett módon a névjegyen szereplŒ név. A
keresés alapja alapértelmezett módon a névjegyen
szereplŒ név. A kijelölt telefonszámot felhívhatja, de
üzenetet is küldhet a számra. A névjegy
keresésének alapja lehet a telefonszám, az email
cím vagy lehetnek csoport információk.

Csoportok

Menü 8.3

A menü segítségével a csoport információk
kezelhetŒk (a készülék és az USIM-kártya
memóriáján tároltak egyaránt). A készülék
memóriájában 4 alapértelmezett csoport található:
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Család, Barátok, Munkatársak és Iskola. Csoportok
felvehetŒk, szerkeszthetŒk és törölhetŒk. Ha egy
adott hívószámhoz nem került társításra
csengŒhang, az adott számról érkezŒ hívás ahhoz a
csoporthoz rendelt csengŒhanggal szólal meg,
amibe a hívószám tartozik.

Gyorshívás

Menü 8.4

Ebben a menüben kezelhetŒk a gyorshívószámok. A
gyorshívószámok a 2-9 számok alá rendelhetŒk. Egy
adott gyorstárcsázó számhoz akár 5 különbözŒ
névjegy cím is rendelhetŒ, és a névjegy címhez több
gyorstárcsázó szám is tartozhat.

Szolg. tárcs. számok
Menü 8.5

Megtekintheti a szolgáltató által biztosított
szolgáltatói hívószámokat (SDN) (ha a USIM-kártya
ezt támogatja). Ilyen hívószámok például a
vészhívószám, a könyvtár lekérdezŒ hívószám és a
hangposta hívószáma. A szolgáltatói hívószám
kijelölése után nyomja meg a
gombot.
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Menü 8.6

LehetŒvé teszi a saját telefonszám megjelenítését a
USIM-kártyán. Az USIM-kártyára maximum négy
saját hívószámot menthet.

Beállítások
Név helye

Menü 8.7
(Menü 8.7.1)

Kiválasztható, hogy a névjegy mely adatai jelenjenek
meg. Kiválasztható, hogy a készülék memóriájában,
a USIM-kártyán vagy mindkét helyen tárolt névjegy
adatok megjelenjenek. Mind az alapértelmezett
beállítás.

Kép/avatar megjelenítése

Összes áthelyezése

(Menü 8.7.4)

A névjegy adatait áthelyezheti a telefon
memóriájából az USIM-kártyára, vagy az USIMkártyáról a telefon memóriájába. Az áthelyezés
történhet tételenként vagy egyszerre.

Partnerek törlése

Nevek

Saját szám

Page 67

(Menü 8.7.5)

Törli az összes névjegy adatot. A névjegy adatokat
törölheti a mobiltelefon memóriájából és a USIMkártyáról is.

(Menü 8.7.2)

Meghatározhatja, hogy megjelenjen a kép/avatar
vagy ne.

Összes másolása

(Menü 8.7.3)

A névjegy adatait átmásolhatja a telefon
memóriájából az USIM-kártyára, vagy az USIMkártyáról a telefon memóriájába. A másolás történhet
tételenként vagy egyszerre.
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Hívásnapló
Hívásnapló

Megtekintheti a nem fogadott, a fogadott és a
tárcsázott hívószámok listáját, ha a hálózat a
szolgáltatási területen belül támogatja a hívó fél
azonosítása (CLI) szolgáltatást.
A kijelzŒn megjelenik a hívószám, a név (ha
elérhetŒ), valamint a hívás dátuma és idŒpontja.
Megtekintheti a hívások idŒtartamát is.

Minden hívás

Menü 9.1

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

Tárcsázott hívások

Menü 9.2

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

Fogadott hívások

Menü 9.3

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

68

Nem fogadott hívások

Menü 9.4

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

Ha az USIM-kártya támogatja a SAT-szolgáltatást, a
menü a szolgáltatótól függŒ (az USIM-kártyán tárolt)
néven jelentkezik, például „Speciális”. További
információkat, valamint a kapcsolódó szolgáltatások
használatáról bŒvebb információt az USIM-kártyához
mellékelt dokumentációban talál.

USIM alkalmazás

Attól függŒen, hogy USIM-kártyája rendelkezik-e
SAT (pl.:USIM Application Toolkit) támogatással, ez
a menü (Menü ) eltérŒ lehet.

Ha az USIM-kártya nem támogatja a SATszolgáltatásokat, a menü neve Riasztások.
A Riasztás menü funkcióival kapcsolatban további
információkat a 58. oldalon talál.
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Videóhívás
Videóhívás

Ezen a menüponton keresztül kezdeményezhet
videó hívást.
1. Adja meg a kívánt hívószámot.
]

A számot begépelheti.

]

A számot kiválaszthatja a névjegyek közül a bal
oldali funkciógombbal [Névjegy].

]

A számot megkeresheti a hívás naplóból a

.

2. Videó híváshoz nyomja meg a jobb oldali
funkciógombot [H-hívás].

Videó hívás alatt
Videó hívás alatt a kijelzŒn látható a névjegy neve, a
hívás idŒtartama, a névjegy képe, a hangerŒ
visszajelzŒ, a videó vezérlŒpult és az Ön saját képe.
A bal oldali funkciógombot [Opciók] megnyomva az
alábbi lehetŒségek közül választhat.
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]

Mikr.be / Mikr.ki

]

Kihangosítás Be / Kihangosítás Ki

]

Bluetooth/Telefon beszédforgalom (Ha a
Bluetooth headset kapcsolódva van.)

]

Privát mód / Nyilvános mód

]

Tartás / Folytatás

]

Rögzítés

]

Feladó számának megjelenítése

]

Beállítások

]

Hívás befejezése

BejövŒ videó hívás
Videó hívás fogadása esetén a hívó fél adatai az
alábbi módon jelenek meg.
]

Kép/animáció: Képazonosító megjelenítése, a
Névjegyek alkalmazásban beállított grafikus kép,
vagy a bejövŒ hívást jelzŒ alapértelmezett
animáció.

]

A hívó fél neve és száma: Megjelenik a bejövŒ
hívószám. Ha a hívószám szerepel a névjegyek
között, a névjegy neve jelenik meg.

A képazonosító és az animációs beállítások a
Névjegyekben, a videó fájl a Csoport csengŒhang és
a videó fájl pedig a Profilban szerepel.
A bejövŒ videó híváshoz hang is társítható. A hang
beállításokat a Névjegyek, a Csoport csengŒhang és
a Profil használja.
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A bejövŒ hívás hangjelzése a jobb oldali
funkciógombot [Csendes] megnyomva.
Néma üzemmódban a hívást a jobb oldali
funkciógombbal [Elutasítás] utasíthatja el.

Videóhívás

A bejövŒ hívást a bal oldali funkciógombot
[Elfogadás] megnyomva fogadhatja.

Page 71
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Beállítások
Beállítások
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Telefon beállítások
Profil

Menü #.1

(Menü #.1.1)

Az egyes profilokban kiválaszthat a bejövŒ hívás
jelzésére csengŒhangot vagy rezgést,
konfigurálhatja a csengŒhang hangzását és
hangerejét, valamint beállíthat billentyıhangot és
hanghatást. A profilok a következŒk: [Normál],
[Csendes], [Csak rezgés], [Utcai], [Fejhallgató], [1.
testreszabott], [2. testreszabott] és [3. testreszabott].
A profil aktiválásához válassza azt ki, majd nyomja
meg a
gombot. Miután megnyomta a bal oldali
funkciógombot [Opciók], a konfiguráció
módosításához válassza ki a [Normál], [Utcai],
[Fejhallgató], [1. testreszabott], [2. testreszabott] és
[3. testreszabott] profil Szerkesztés menüpontját. Az
egyes profiloknál a szerkesztéshez különbözŒ
lehetŒségek listája jelenik meg.

Beszéd csengŒhangja
A beérkezŒ hanghívásokhoz csengŒhangot
választhat.
Videóhívás csengŒhangja
A beérkezŒ videó hívásokhoz csengŒhangot
választhat.
HangerŒ
A csengŒhang hangerejét állítja be.
Üzenet figyelmeztetés
Beállíthatja, hogy milyen gyakran informálja a
készülék a beérkezŒ üzenetrŒl, amíg Ön el nem
olvassa.
Üzenet hang
Kiválaszthat egyet a saját vagy az alapértelmezett
fájlok közül, amit a készülék üzenet vételekor
lejátszik.

Figyelmeztetés módja

Billentyıhang

Ez a lehetŒség határozza meg a beérkezŒ hívás
jelzésének módját. A [Csengés], [Rezgés],
[Csendes], [Csengés és rezgés], [Rezgés után
csengés], valamint a [Maximális csengés és rezgés]
között választhat.

Beállíthatja a gombok megnyomásakor hallatszódó
billentyıhangot.
Bill. hangereje
7 szint közül beállíthatja a kiválasztott billentyıhang
hangerejét.
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Flip hang

Dátum és IdŒ

Kiválasztja azt a hangot, amit a telefon
kinyitásakor/lecsukásakor hallat.

Bár a pontos idŒ a hálózatra történŒ
bejelentkezéskor automatikusan beállításra kerül, a
felhasználó ebbŒl a menübŒl közvetlenül beállíthatja
a dátumot és a pontos idŒt. A felhasználó által
megadott idŒ csak a telefon bekapcsolt állapotában
marad érvényes.

Beállíthatja a nyugtázó mıvelethez tartozó nyugtázó
hangjelzést.
KezdŒhang
Beállíthatja a telefon bekapcsolásakor hallható
hanghatást.
KezdŒhang kiválasztása

IdŒ
1. Válassza ki a Dátum és idŒ listából az IdŒ
menüpontot, majd nyomja meg a
gombot.

Beállíthatja, hogy milyen fájlt játsszon le a telefon
bekapcsoláskor.

2. A navigációs gombokkal vigye a kurzort a kívánt
mezŒre, Óra, Perc vagy de/du. (Ha a 12 órás
megjelenítést választotta IdŒformátumnak.)

Kikapcsolási hang

3. A számbillentyıkkel adja be az órát és a percet.

Beállíthatja a telefon kikapcsolásakor hallható
hanghatást.

4. A
/
billentyıkkel válassza ki az
idŒformátumot.

Kikapcs hang kivál.

5. Lefele gördítve válassza ki az egész óra
jelzésének formátumát pl. Kikapcsolva, kakukkos
óra vagy harangjáték.

Beállíthatja, hogy milyen fájlt játsszon le a telefon
kikapcsoláskor.

Beállítások

MegerŒsítés hangja

(Menü #.1.2)

6. Az óra beállításának végén nyomja meg a jobb
oldali funkciógombot [Kész].
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Beállítások

Beállítások

Dátum

Nyelv

1. SVálassza ki a Dátum és idŒ listából a Dátum
menüpontot, majd nyomja meg a
gombot.

Kiválasztatja a kijelzŒ nyelvét. Az Automatic
nyelvbeállítást választva a kijelzŒ nyelve a SIMkártya által támogatott nyelv lesz.

2. A
/
gombokkal válassza ki a dátum
formátumot.
3. A számbillentyıkkel adja meg a napot, a hónapot
és az évet.

Biztonság
PIN kód kérés

4. A számbillentyıkkel adja meg a napot, a hónapot
és az évet.

Ezt a funkciót bekapcsolva a telefon minden
bekapcsoláskor kérni fogja a PIN-kódot.

Dátum/idŒ automatikus frissítése
Ha bekapcsolta az automatikus frissítést, a pontos
idŒ és a dátum az adott idŒzóna szerint
automatikusan frissül. Ha bejelölte az ElŒbb hagyja
jóvá beállítást akkor az automatikus frissítés elŒtt a
beállítást jóvá kell majd hagynia.

Nyári idŒszámítás
A nyári idŒszámítást be és kikapcsolhatja. Megadhatja,
hogy lakóhelyéhez képest a nyári idŒszámítás eltérése
1 óra vagy 2 óra.
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(Menü #.1.3)

(Menü #.1.4)

Megjegyzés
]A

gombot a PIN-kód megadása közben
megnyomva visszatérhet az elŒzŒ lépéshez.
] 3 hibás PIN-kód megadás esetén a PIN-kód érvényét
veszti. Ekkor a PIN-kód ismételt megadásához be kell
gépelnie a PUK (PIN feloldó) kódot.
] A PUK-kódot maximum 10 alkalommal lehet
begépelni. (Megjegyzés: Ha 10 alkalommal hibás
PUK-kódot gépel be, a SIM kártya letiltásra kerül, és ki
kell cserélni.)
] A PUK-kódot maximum 10 alkalommal lehet
begépelni. (Megjegyzés: Ha 10 alkalommal hibás
PUK-kódot gépel be, a SIM kártya letiltásra kerül, és ki
kell cserélni.)
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PIN-kód cseréje

Telefonkészüléke elektronikusan lezárható. Az
alábbi 4 lezáró funkció áll rendelkezésére.

1. Válassza ki a „Kódcsere” listából a „PIN-kód”
elemet, majd nyomja meg a
gombot.

Bekapcsoláskor: A zár a készülék minden
bekapcsolásakor aktiválódik.

2. Gépelje be az érvényes PIN-kódot, majd nyomja
meg a
gombot.

Ha a USIM módosult: A zár SIM-kártya cseréje
esetén aktiválódik.

3. Gépelje be az új PIN-kódot, majd nyomja meg a
gombot.

Azonnal: A készülék azonnal lezárásra kerül.

4. Gépelje be újra az új PIN-kódot, majd nyomja
meg a
gombot.

Egyik sem: A zár funkció kikapcsol.
Választását a biztonsági kód megadásával kell
nyugtáznia.
]

A készülék feloldásához be kell gépelnie a
biztonsági kódot.

Kódcsere
Módosíthatja a PIN-kódot, a PIN2-kódot, a
mobiltelefon jelszavát és a híváskorlátozás jelszavát.
PIN kód

]

Beállítások

Készülék zár

Ha a PIN-kód különbözik attól, amit a 3.
lépésben megadott, a mıvelet a 3. lépéstŒl
újraindul.

5. Ha a PIN-kód csere sikeres, a Módosítva üzenet
jelenik meg. Ha a 2. lépésben hibás PIN-kódot
adott meg, a mıvelet a 2. lépéstŒl újra kezdŒdik,
és a szám megadás kísérleteinek száma eggyel
csökken.
gombot a PIN-kód megadása közben
6. A
megnyomva visszatérhet az elŒzŒ lépéshez.

A PIN a személyes azonosító szám (Personal
Identification Number) rövidítése, és a készülék
jogosulatlan használatát hivatott megakadályozni.
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Beállítások

Beállítások

Megjegyzés

Energiatakarékosság

] A PIN-kód megadás ablakban három sikertelen

Eldöntheti, hogy készülékét energiatakarékos
üzemmódban kívánja-e használni, vagy sem.

kísérlet esetén a PIN-kód érvényét veszti. Ebben az
esetben a PIN-kód ismételt beállításához be kell
gépelnie a PUK (PIN feloldó) kódot. A PUK-kódot
maximum 10 alkalommal lehet begépelni.
(Megjegyzés: Ha 10 alkalommal hibás PUK-kódot
gépel be, a SIM kártya letiltásra kerül, és ki kell
cserélni.)

PIN2 kód
A PIN2 a 2. személyes azonosító szám (Personal
Identification Number) rövidítése, és a készülék PINkóddal történŒ jogosulatlan használatát hivatott
megakadályozni. A PIN2-kód módosításának a
módja megegyezik a PIN-kód csere módszerével. 3
hibás PIN2-kód megadás esetén a PIN2-kód
érvényét veszti. Ebben az esetben a PIN2-kód újbóli
használatához meg kell adnia a PUK2-kódot. A
PUK2-kódot a PUK1 kódhoz hasonlóan maximum
10 alkalommal lehet begépelni. 10 hibás PUK2-kód
megadás esetén a PIN2-kód érvényét veszti.
Bizt. kód
A biztonsági kód a mobiltelefon jelszavának
módosítását hivatott meggátolni. A biztonsági kód
megadása a PIN- és a PIN2-kóddal ellentétben
bármennyiszer büntetlenül megkísérelhetŒ.
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Memóriaállapot
Felhasználói memória

(Menü #.1.5)

(Menü #.1.6)

A funkció a telefonkészülék felhasználói
memóriájának az állapotát mutatja. Mivel a funkció a
teljes fájlrendszert letapogatja, az eredmény
megjelenítéséhez pár másodpercre szükség lehet.

Felh. fennt. memória
A funkció a felhasználó által fenntartott memória
állapotát mutatja. A szokásos tartalom Szöveges
üze, Nevek, Naptár, Tasks, Jegyzet. A megjelenített
adatokból leszırhetŒ, hogy a teljes rendelkezésre
álló memória milyen arányban került eddig
felhasználásra.

USIM-memória
Ez a funkció a SIM-kártya felhasználói
memóriájának az állapotát mutatja.
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Alapértelmezett beállítás

Ez a funkció a külsŒ bŒvítŒkártya felhasználói
memóriájának az állapotát mutatja. A funkció a
használatban lévŒ és a szabad memória
statisztikáját mutatja.

Ennek a pontnak a kiválasztása esetén a készülék
beállításai gyári alapértékre módosulnak. Ehhez meg
kell adnia a biztonsági kódot.

KülsŒ memória formázása

KijelzŒ beállítások

Ezzel a menüponttal formázható a külsŒ memória.

A menü segítségével a kijelzŒ megjelenítési opciói és a
menük teljes grafikus megjelenése személyre
szabható.

Készülékadatok

(Menü #.1.7)

A funkciók az USIM-kártya telefonszámát, valamint a
telefonkészülék típusnevét és szoftver verzióját
jelenítik meg.

BelsŒ kijelzŒ

Gyári beállítások visszaállítása
Memória törlése

KezdŒképernyŒ

(Menü #.1.8)

Ezzel a paranccsal törölheti a memóriát. Ehhez meg
kell adnia a biztonsági kódot.
]

Készülék tartalma: A letöltött teljes multimédia
tartalom törlése.

]

Készülék személyes adatai: A személyes
adatok (fogadott üzenetek, e-mailek) törlése.

Beállítások

KülsŒ memória

Menü #.2

(Menü #.2.1)

Megadhatja a fŒképernyŒn megjelenŒ képernyŒ
témát.

]

Háttér: Kiválaszthat egy képet, ami a fŒképernyŒn
lesz látható.

]

Elemek megjelenítése: Megadhatja, hogy milyen
elemek legyenek láthatóak a képernyŒn: Naptár és
óra, naptár, óra, kettŒs óra vagy nincs
megjelenítés.
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Beállítások

Beállítások

KimenŒ hívás

KülsŒ kijelzŒ

Kiválaszthat egy képet, ami hívószám tárcsázásakor
jelenik meg.

Beállíthatja az elsŒ kijelzŒ hátterét.
]

KezdŒképernyŒ: kiválasztja a háttérképet és a
készenléti állapotban megjelenített óratípust.

]

KimenŒ hívás: kiválasztja a hívás közben látható
képfájlt.

KezdŒkép
Kiválaszthat egy képet, ami a telefonkészülék
bekapcsolásakor jelenik meg.

Kikapcsolási kép

Háttérvilágítás

Kiválaszthat egy képet, ami a telefonkészülék
kikapcsolásakor jelenik meg.

Téma

(Menü #.2.2)

Normál és Különleges között beállíthatja a kívánt
témát.

Menüstílus

(Menü #.2.5)

(Menü #.2.6)

A háttérvilágítás idŒtartamát külön is beállíthatja a FŒ
képernyŒ, a KülsŒ képernyŒ és a Billentyızet
számára.

ÜdvözlŒüzenet

(Menü #.2.7)

Ennek a funkciónak a bekapcsolása után beírhat egy
üdvözlŒ üzenetet.

(Menü #.2.3)

Kiválaszthatja a kívánt menüstílust, ami lehet Rács
stílus és Egyenként stílus.

Java beállítások

Menü #.3

Profil aktiválása

Betütípus

(Menü #.2.4)

A
/
gombokkal beállíthatja a betı stílust, a
tárcsázási betıméretet és a tárcsázási betıszínt.
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1. Vigye a kurzort az aktiválandó profilra.
2. Nyomja meg
, vagy válassza ki az Aktiválás
parancsot az Opciók menübŒl.
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Új profil hozzáadása

Üzenet beállítások

1. Válassza ki az Hozzáad parancsot az Opciók
menübŒl. Az alábbi pontokat konfigurálhatja.

Részletes információkért lapozzon az 46. oldalra.

Szolgáltatás neve

Írja be a Java beállításfiók nevét.

Hívás beállítások

Kapcsolati mód

Válasszon a kapcsolati módok listájából.
(Az alapértelmezett a TCP Proxyval)
Gépelje be a szolgáltató által megadott
WAP-átjáró IP-címét. (pl. 195. 115. 025.
129)

Proxy kiszolgálóport

A port adatait a kapcsolati módtól függŒen
a szolgáltató biztosítja.

Hozzáférési pont

Válasszon a hozzáférési pontok listájából.
(Új hozzáférési pont felvételével vagy a
meglévŒ szerkesztésével kapcsolatban
további információk a 90. oldalon
találhatók.)

Menü #.5

Beállítások

IP-cím

Hívások idŒtartama

Menü #.4

(Menü #.5.1)

A hívási idŒtartamokat típusonként megjelenítheti.
Nyomja meg a bal oldali funkciógombot [Opciók] a
részleges vagy a teljes törlés kiválasztásához. A
kijelölt idŒtartam típus inicializálásához
megnyomhatja a jobb oldali funkciógombot is
[Törlés]. Az inicializáláshoz szükség van a biztonsági
kódra.
A következŒ idŒzítŒk elérhetŒek:
]

Utolsó hívás: Az utolsó hívás idŒtartamát mutatja
óra/perc/másodperc egységben.

2. Nyomja meg a jobb oldali funkciógombot [Kész] a
módosítások mentéséhez.

]

Fogadott hívások: A bejövŒ hívások idŒtartamát
jeleníti meg.

Profil szerkesztéséhez és törléséhez válassza ki a
Szerkesztés és Törli parancsot az Opciók
menübŒl.

]

Tárcsázott hívások: A kimenŒ hívások
idŒtartamát jeleníti meg.

]

Összes hívás: Az összes hívás idŒtartamát
jeleníti meg.
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Beállítások
Híváskorlátozás

(Menü #.5.2)

Beállítások

A hang és a videó hívások számára egyaránt
található híváskorlátozás menü.
A menün belül a Hanghívások, a Videó hívások és
az Összes deaktiválása menüpont található. A
Hanghívások és Videó hívások menüpontokon belül
az alábbi alpontok találhatók.
A Híváskorlátozás menü alatt az Összes kkimenŒ
hívás a KimenŒ nemzetközi, a KKimenŒ nemzetközi
hívások kivéve saját ország, az Összes bejövŒ hívás
és a BejövŒ hívások külföldi tartózkodáskor alpontok
találhatók.
Az Összes kimenŒ menü az összes kimenŒ hívást, a
KimenŒ nemzetközi a kimenŒ nemzetközi hívásokat,
a KimenŒ nemzetközi, kivéve saját ország pedig a
kimenŒ nemzetközi hívásokat korlátozza a saját
PLMN országba irányuló hívások kivételével. Az
összes bejövŒ elutasítja az összes bejövŒ hívást, a
BejövŒ külföldön menü pedig roaming közben
utasítja el a bejövŒ hívásokat.
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Hanghívások
Videó hívások
Összes kimenŒ hívás
1. A
kiválasztása esetén a készülék bekéri a
felhasználó korlátozó jelszavát, és aktiválja a
hálózaton a korlátozó szolgáltatást. Megjelenik
egy kérés üzenet, valamint egy animáció. Ha a
hálózat megadja a választ, megjelenik a mıvelet
eredménye.
2. Az Opciók menü kiválasztásakor aktiválódik a
KimenŒ hívások menü. Válassza ki a legalsó
szoftver menübŒl az Opciók menüpontot. Ekkor
megjelenik a Deaktiválás, az Aktiválás, az Összes
deaktiválása, az Állapot megtekintése és a Jelszó
megváltoztatása menüpont. Válassza ki az
Aktiválás menüpontot a felhasználói korlátozó
jelszó fogadásához és a hálózati korlátozó
szolgáltatás aktiválásához.
A Deaktiválás menü a felhasználói korlátozó jelszó
megadása után deaktiválja a korlátozó
szolgáltatást. Az Összes deaktiválása menü a
felhasználói korlátozó jelszó megadása után
deaktiválja az összes beállított hálózati korlátozó
szolgáltatást. Az Állapot megtekintése menü
segítségével a felhasználó ellenŒrizheti a hálózat
aktuális konfigurációját. Az Állapot megtekintése
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KimenŒ nemzetközi
1. A
elemet kiválasztva ugyanaz történik, mint a
KimenŒ hívások menüben.
2. Az Opciók menüt kiválasztva a Nemzetközi
hívások menü aktiválódik. Ez ugyanúgy mıködik,
mint a KimenŒ hívások menü.
KimenŒ nemzetközi hívások kivéve saját
prszág
1. A
elemet kiválasztva ugyanaz történik, mint a
KimenŒ hívások menüben.
2. Az Opciók menü kiválasztása esetén – a
Nemzetközi hívások, kivéve saját ország menü
aktiválódik. Ez ugyanúgy mıködik, mint a KimenŒ
hívások menü.

KimenŒ hívások menü.
BejövŒ hívások külföldi tartózkodáskor
1. A
elemet kiválasztva ugyanaz történik, mint a
KimenŒ hívások menüben.
2. Az Opciók menüt kiválasztva a BejövŒ hívások
külföldön menü aktiválódik. Ez ugyanúgy mıködik,
mint a KimenŒ hívások menü.

Fix hívószámok

Beállítások

menü animációval együtt megjeleníti a kérŒ
üzenetet, majd a hálózat válasza után a mıvelet
eredményét. A Jelszó megváltoztatása menü
segítségével a felhasználó az aktuális korlátozó
jelszót módosíthatja.

(Menü #.5.3)

]

FFDN BE/KI: Ezzel a funkcióval kapcsolható be
és ki az FDN. PIN hitelesítés szükséges.

]

FDN lista: Az aktuális FDN listát jeleníti meg. A
rögzített hívószámok (FDN) szerkeszthetŒk,
kiegészíthetŒk és törölhetŒk. A lista
szerkesztéséhez PIN2 hitelesítés szükséges. A
konfigurációs adatok a USIM-kártyán kerülnek
mentésre. Amikor az FDN letiltja a kimenŒ
hívásokat, a rendszer a USIM-kártyán található
információkat használja.

Összes bejövŒ hívás
1. A
elemet kiválasztva ugyanaz történik, mint a
KimenŒ hívások menüben.
2. Az Opciók menüt kiválasztva a BejövŒ hívások
menü aktiválódik. Ez ugyanúgy mıködik, mint a

Adatmennyiség

(Menü #.5.4)

Az elküldött, a fogadott és az összes forgalmazott
adatennyiség ellenŒrzésére nyújt lehetŒséget.
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Beállítások

Beállítások

Nyomja meg a bal oldali funkciógombot [Opciók] a
részleges vagy a teljes inicializálásához. A jobb
oldali funkciógombot [Törlés] megnyomva
inicializálhatja a kijelölt hangerŒ típust. Az
inicializáláshoz szükség van a biztonsági kódra.

Hívásköltségek

(Menü #.5.5)

1. A funkció az utolsó hívás és az összes hívás
költségeit jeleníti meg.
2. A funkció az utolsó hívás és az összes hívás
költségeit jeleníti meg.
3. Az Egység és a Pénznem között a Beállított
hívásdíj menüben választhat. A beállítások alapján
a hívás költsége a hívás alatt is megjelenhet (Ha
az USIM és a hálózat támogatja a Hívásköltség
megjelenítése (AOC) szolgáltatást).
4. A költséghatár konfigurálásához állítsa a Beállított
limit funkciót Bekapcsolt állapotba. Konfigurált
beállított limit esetén, ha a hívások költsége eléri a
beállított limitet, további hívások már nem
kezdeményezhetŒk.
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Átirányítás

(Menü #.5.6)

A hang és a videó hívások számára egyaránt
található hívás átirányítás menü.
A menün belül a Hanghívások, a Videó hívások és
az Összes deaktiválása menüpont található.

Hanghívások
Összes hanghívás
Ha elfoglalt
Nincs válasz
Nem elérhetŒ
1. A Deaktiválás menüpontot kiválasztva
A hálózaton regisztrált összes átirányítás törlŒdik.
A hálózat válaszára várva kérŒ üzenet és
animáció látható. Ha a hálózat megadja a választ,
megjelenik a mıvelet eredménye.
2. A „Hívószámra” lehetŒséget kiválasztva
Megnyílik egy párbeszédablak, ahol megadható
az átirányítás célja. Adja meg a telefonszámot,
ahova a hívásokat át kívánja irányítani, majd
nyomja meg a
gombot. A hálózat válaszára
várva kérŒ üzenet és animáció látható. Ha a
hálózat megadja a választ, megjelenik a mıvelet
eredménye.
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4. Opciók menü
Az Összes hanghívás menüpont aktiválása
esetén alul az Opciók menüben az Aktiválás, a
Deaktiválás, az Összes deaktiválása, az Állapot
és a lista törlése menüpontok láthatók.
Aktiválás: A hívásátirányítás aktiválásához lépjen
be a Beállítások menübe.
Az Állapot menü megjeleníti a hálózat beállításait.
A menü kiválasztása esetén a kijelzŒn a kérés
üzenet és animáció látható. Amikor a hálózat
megküldi a választ, megjelennek a hálózati
beállítások. A jobb oldali szoftver menübŒl az
Állapot elemet kiválasztva ugyanez az eredmény
születik. A Deaktiválás menüpontot kiválasztva a
felhasználó nyugtázása után a hálózaton az
átirányítások törlŒdnek. Az Összes törlése
menüpontot kiválasztva a kérés üzenet és az
animáció megjelenését követŒen megjelenik a
mıvelet eredménye.

A Lista törlése menüpont törli az átirányítási
telefonszámok listáját.

Videó hívások
Összes videó hívás

Beállítások

3. Az aktuális átirányítási számok listája
kiválasztása esetén
Az átirányítás a kiválasztott számra történik.
Jelölje ki a számot, és nyomja meg a
gombot.
A hálózat válaszára várva kérŒ üzenet és
animáció látható. Ha a hálózat megadja a választ,
megjelenik a mıvelet eredménye.

1. A Deaktiválás menüpontot kiválasztva
A hálózaton regisztrált összes átirányítás törlŒdik.
A hálózat válaszára várva kérŒ üzenet és
animáció látható. Ha a hálózat megadja a választ,
megjelenik a mıvelet eredménye.
2. A „Hívószámra” lehetŒséget kiválasztva
Megnyílik egy párbeszédablak, ahol megadható
az átirányítás célja. Adja meg a telefonszámot,
ahova a hívásokat át kívánja irányítani, majd
nyomja meg a
gombot. A hálózat válaszára
várva kérŒ üzenet és animáció látható. Ha a
hálózat megadja a választ, megjelenik a mıvelet
eredménye.
3. Az aktuális átirányítási számok listája
kiválasztása esetén
Az átirányítás a kiválasztott számra történik.
Jelölje ki a számot, és nyomja meg a
gombot. A hálózat válaszára várva kérŒ üzenet és
animáció látható. Ha a hálózat megadja a választ,
megjelenik a mıvelet eredménye.
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Beállítások

Beállítások

4. Opciók menü
Az Összes videó hívás menü aktiválása esetén
alul az Opciók menüben az Aktiválás, a
Deaktiválás, az Összes deaktiválása, az Állapot
és a lista törlése menüpontok láthatók.
Aktiválás: A hívásátirányítás aktiválásához lépjen
be a Beállítások menübe (fent 1~4).
Az Állapot menü megjeleníti a hálózat beállításait.
A menü kiválasztása esetén a kijelzŒn a kérés
üzenet és animáció látható. Amikor a hálózat
megküldi a választ, megjelennek a hálózati
beállítások. A jobb oldali szoftver menübŒl az
Állapot elemet kiválasztva ugyanez az eredmény
születik.
A Deaktiválás menüpontot kiválasztva a
felhasználó nyugtázása után a hálózaton az
átirányítások törlŒdnek. Az Összes törlése
menüpontot kiválasztva a kérés üzenet és az
animáció megjelenését követŒen megjelenik a
mıvelet eredménye. A Lista törlése menüpont törli
az átirányítási telefonszámok listáját.
Ha elfoglalt
1. A Deaktiválás menüpontot kiválasztva
A mıködés ugyanaz, mint az Összes
beszédhívás menü esetén.
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2. A „Hívószámra” lehetŒséget kiválasztva
A mıködés ugyanaz, mint az Összes
beszédhívás menü esetén.
3. Az aktuális átirányítási számok listája
kiválasztása esetén
A mıködés ugyanaz, mint az Összes
beszédhívás menü esetén.
4. Az Opciók menüt kiválasztva
A rendszer úgy mıködik, mint a Foglaltság esetén
menü. A mıködés ugyanaz, mint az Összes
beszédhívás menü esetén.
Nincs válasz
1. A Deaktiválás menüpontot kiválasztva
A mıködés ugyanaz, mint az Összes
beszédhívás menü esetén.
2. A „Hívószámra” lehetŒséget kiválasztva
A mıködés ugyanaz, mint az Összes
beszédhívás menü esetén.
3. Az aktuális átirányítási számok listája
kiválasztása esetén
A mıködés ugyanaz, mint az Összes
beszédhívás menü esetén.
4. Az Opciók menüt kiválasztva
A Ha nem válaszol menü aktiválódik. Ez
ugyanúgy mıködik, mint az Összes beszédhívás
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]

Deaktiválás: Deaktiválja a hívásvárakoztatás
szolgáltatást. Ezt az elemet kiválasztva megjelenik
egy kérés üzenet és egy animáció. Ha a hálózat
megadja a választ, megjelenik a mıvelet
eredménye.

]

Állapot: Megjeleníti a hálózaton aktivált
Hívásvárakoztatás szolgáltatásokat. Ezt az elemet
kiválasztva megjelenik egy kérés üzenet és egy
animáció. Ha a hálózat megadja a választ,
megjelenik a mıvelet eredménye.

Nem elérhetŒ
1. A Deaktiválás menü kiválasztása esetén
A mıködés ugyanaz, mint az Összes
beszédhívás menü esetén.
2. A „Hívószámra” lehetŒséget kiválasztva
A mıködés ugyanaz, mint az Összes
beszédhívás menü esetén.
3. Az aktuális átirányítási számok listája
kiválasztása esetén
A mıködés ugyanaz, mint az Összes
beszédhívás menü esetén.

Hangposta

4. Az Opciók menüt kiválasztva
Aktiválódik a Ha nem elérhetŒ menü. A mıködés
ugyanaz, mint az Összes beszédhívás menü
esetén.

Videóhívás

Hívásvárakoztatás
]

(Menü #.5.8)

Felvehet új, és módosíthat meglévŒ hangposta
központot.
(Menü #.5.9)

Videó hívás kezdeményezése /fogadása esetén
beállíthatja a kijelzŒ képét.
]

Saját kép mérete: kiválasztja a saját kép
megjelenített méretét.

]

Saját kép helye: kiválasztja a kép megjelenítési
helyét.

]

Tükör: A kép megjelenítése tükörképként.

(Menü #.5.7)

Aktiválás: Aktiválja a hívásvárakoztatás
szolgáltatást. Ezt az elemet kiválasztva megjelenik
egy kérés üzenet és egy animáció. Ha a hálózat
megadja a választ, megjelenik a mıvelet
eredménye.

Beállítások

menü, kivéve, hogy a felhasználó a Várakozási
idŒ beállítása menüben beállíthatja a késleltetés
idejét.

- Be: Displays the image flipped side to side.
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Beállítások
- Ki: A képet úgy jeleníti meg, ahogy van.
Beállítások

]

Egyéni kép megj.: megadja, hogy használjon-e
állóképet helyettesítŒ képként. Felhasználhatja a
kézibeszélŒn/külsŒ memóriában tárolt állóképet.

Általános beállítások
Hívás elutasítása

(Menü #.5.0)

Nincs hívóazonosító: Azoknak a hívószámoknak
az elutasítása, amelyek nem rendelkeznek CLI
információkkal.

Saját szám küldése
]

Hálózat által beállítva: A mobilszolgáltató által
meghatásozott alapértelmezett beállítások.

]

Be: Saját telefonszám elküldése kimenŒ hívásnál.

Beállíthatja a bejövŒ hívások elutasítását.

]

Ki: Saját telefonszám elrejtése kimenŒ hívásnál.

1. A hívások elutasításához válassza a Be
lehetŒséget az Elutasítás menüben. Megjelenik az
Elutasítás menü.

Automatikus újratárcsázás

2. Az Elutasítás menüben válassza ki a hívások
elutasításának kívánt módját.
]

Összes hívás: Az összes hívás elutasítása.

]

Névjegyek: A Névjegyek alkalmazásban szereplŒ
hívószámokról érkezŒ hívások elutasítása.

]

Csoportok: A Névjegyek alkalmazásban tárolt
adott csoportokba tartozó számokról érkezŒ
hívások elutasítása.

]
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]

Nem regisztrált: A Névjegyek alkalmazásban
nem szereplŒ hívószámokról érkezŒ hívások
elutasítása.

Beállíthatja az automatikus újrahívást sikertelen
hívás esetén.

Válasz módja
Beállíthatja a fogadás módját. A választási
lehetŒségek: Nyomja meg a Küldés gombot, Flip
megnyitása és Nyomjon meg egy billentyıt.

HívásidŒ emlékeztetŒ
Beállíthatja, hogy hallatszódjon-e 1 percenként
figyelmeztetŒ hang telefonálás közben.
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számítógéphez, PDA-hoz és másik telefonokhoz.

BT Fogadás módja
Fülhallgató-mikro: A hívást fogadhatja a
Bluetooth fejhallgatóval, ha csatlakoztatta.

]

Készülék: Ha a telefonon a hívás fogadásához a
ogombot nyomja meg, a telefonon keresztül
beszélhet. Ha a hívás fogadásához a Bluetooth
fejhallgató gombot nyomja meg, a Bluetooth
fejhallgatón keresztül beszélhet.

Ez a kezdeti hívásfogadási mód. Beszélgetés
közben aztán átválthat a készülékrŒl a fejhallgatóra
vagy vissza.

Kontakt beállítások

Menü #.6

Részletes információkért kérjük, lapozzon a 67.
oldalra. (Menü 8.7)

Kapcsolat

Menü #.7

Beszélgethet például vezeték nélküli Bluetooth
fejhallgatón keresztül, de böngészheti a Világhálót is,
vezeték nélkül a telefonkészülékhez csatlakoztatott
számítógépével. Cserélhet ezen kívül elektronikus
névjegykártyát, naptár bejegyzést és képeket.

Beállítások

]

Megjegyzés
] Javasoljuk, hogy telefonja és a Bluetooth eszköz,

amivel kommunikál 10 méteren belül legyen. A
kapcsolat minŒsége érdekében távolítson el minden
tömör tárgyat a készülék és a másik Bluetooth eszköz
közül.

1. KezdŒ lépések
• Menü > #. Beállítások > 7. Kapcsolat >
1. Bluetooth > 1. Párosított eszközök
A Bluetooth funkció használatához elŒször a
Bluetooth rádiót Be kell kapcsolnia.
2. Bluetooth beállítások konfigurálása

Bluetooth

(Menü #.7.1)

Bluetooth csatlakozás
Készüléke beépített Bluetooth vezeték nélküli
technológiával rendelkezik, melynek segítségével
vezeték nélkül csatlakoztathatja más Bluetooth
eszközökhöz, például fejhallgatóhoz, kihangosítóhoz,

• Menü > #. Beállítások > 7. Kapcsolat >
1. Bluetooth > 2. Beállítások
- Bluetooth: A funkció használatához elŒször a
Bluetooth rádiót [Be] kell kapcsolnia. Egyéb
esetben kapcsolja [Ki].
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Beállítások

Beállítások

- Készülék láthatósága: Állítsa a [Saját készülék
láthatósága] elemet [Összes megjelenítése]
értékre, hogy a többi eszköz észrevehesse
készülékét, amikor Bluetooth eszközt keresnek. Ha
a [Rejtett] beállítást választja, a többi eszköz nem
fogja észlelni, amikor Bluetooth eszközt keresnek.
- Saját készülék neve: Telefonkészülékét
elnevezheti, vagy átnevezheti. Ez a név jelenik
meg a másik eszközök kijelzŒjén. Készüléke neve
csak akkor jelenik meg a többi eszköz kijelzŒjén,
ha a [Saját készülék láthatósága] elemet
[Mindenkinek látható] értékre állította.
Megjegyzés
] Ha a felhasználó a telefonjával Bluetooth eszközt

használ, a készülék veszélynek van kitéve, ezért azt
javasoljuk, hogy a Bluetooth láthatóságot a
konfigurálás vagy eszköz párosítás után állítsa
Rejtettre. A Bluetooth kapcsolaton keresztül nem
párosított eszköztŒl érkezŒ fájlokat a küldŒ adatainak
ellenŒrzése után elfogadhatja, vagy elutasíthatja.

3. Párosított eszközök
Eszközök párosítása (Párosítás eszközzel)
Ha a párosított Bluetooth eszköz már létezik.
• Menü > #. Beállítások > 7. Kapcsolat >
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1. Bluetooth > 1. Párosított eszközök >
Opciók > Új hozzáadása
Ha nincs párosított Bluetooth eszköz.
• Menü > #. Beállítások > 7. Kapcsolat >
1. Bluetooth > 1. Párosított eszközök >
Hozzáad.
Opciók
Új hozzáadása: EbbŒl a menübŒl párosíthat
telefonjához új Bluetooth eszközt.

]
]

Rövid név hozzárendelése: Ebben a menüben
nevezheti át a párosított eszközöket kívánsága
szerint.

]

Kapcsolódás/kapcsolat bontása az eszközzel
1. Ha meg kívánja nyitni a kapcsolatot az
eszközzel, válassza a Kapcsolódás elemet.
2. Ha bontani kívánja a kapcsolatot az eszközzel,
válassza a Kapcsolat bontása elemet.

]

Törli: EbbŒl a menübŒl törölheti a párosított
Bluetooth eszközt.

]

Mindet törli: EbbŒl a menübŒl törölheti az összes
párosított Bluetooth eszközt.
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2. A képernyŒn megjelenik az Eszközök keresése
üzenet. A készülék 10 méteres körzetben
Bluetooth eszközöket keres.
3. A kijelzŒn megjelenik a fellelt Bluetooth
eszközök listája. Ha a készülék nem talál
Bluetooth eszközt, felteszi a kérdést, hogy újabb
keresésbe kezdjen-e.
4. Párosítás
- Nyomja meg a
gombot. Megjelenik egy
ablak, amely jelszót kér.
- A jelszó létrehozását követŒen
(1 - 16 számjegy) a másik eszköz
felhasználójának a párosításhoz meg kell adnia
ugyanazt a jelszót. A hitelesítéshez a másik
eszköz felhasználójának ismernie kell a jelszót.
<Eszközök törlése>
1. A Párosított eszközök képernyŒn jelölje ki a törölni
kívánt eszközt.

2. Az eszköz törléséhez válassza ki a Törlés
gombot, vagy az Opciók > Törlés elemet. Az
összes párosított eszköz törléséhez válassza ki az
Opciók > Összes törlése elemet.
<Adatátvitel Bluetooth kapcsolaton keresztül>
1. Ha adatot kíván átküldeni telefonjáról egy másik
Bluetooth eszközre, elŒször válassza ki az
alkalmazást, ahol az adatok találhatóak. Például,
ha a Saját fájlok alkalmazásból kíván adatokat
átküldeni, válassza ki a Menü > 6. Saját mappák

Beállítások

<Eszköz párosítása>
1. A párosítható Bluetooth eszközök kereséséhez
nyomja meg a Hozzáadás vagy az Új
hozzáadása gombot.

1. Képek / 2. Hangok / 3. Videó / 5. Bluetooth
adatok / 6. Egyéb fájlok / 7. KülsŒ memória >
ÁtküldendŒ adatok kiválasztása > Küldés >
4. Bluetooth
2. Adatátvitel
1) A legutoljára megtalált eszköz kerül
megjelenítésre. Ha a kívánt eszköz nem
található a listában, válassza ki a [További
eszközök] elemet.
2) Jelölje ki a kijelzŒn megjelenített eszközök közül
azt, amelynek adatokat kíván küldeni, majd
nyomja meg a
gombot.
3) Ha a másik fél a [Csatlakozási kérés] üzenetre
[Igen] választ ad, az adatátvitel elkezdŒdik.
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Beállítások

Beállítások

<Adatok fogadása Bluetooth kapcsolaton>
Menü > #. Beállítások > 7. Kapcsolat > 1. Bluetooth
> 1. Párosított eszközök
Ha egy másik fél adatot kísérel meg küldeni, a
képernyŒn megjelenik a [Csatlakozási kérés] üzenet.
Ha erre [Igen] választ ad, az adatokat az Ön
készüléke fogadni kezdi. Az adatátvitel során a
Bluetooth ikon villogni fog.
<Bluetooth adatmappa>
A beérkezett adatokat itt találja: Menü > Saját
mappák fájlok > 5. Bluetooth adatok.
4. Eszköz
<Fejhallgató csatlakoztatása>
Menü > #. Beállítások > 7. Kapcsolat >
1. Bluetooth
1. Csatlakoztassa a fejhallgatót az Eszköz
párosítása címı részben ismertetett módon.
2. A fejhallgató használatához válassza ki a
fejhallgatót a regisztrált eszközök közül, nyomja
meg az Opciók feliratú gombot, majd válassza ki a
3.Csatlakoztatás parancsot.
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3. A kijelölt fejhallgató sikeres csatlakoztatásának
ellenŒrzéséhez nyomja meg az Opciók gombot.
Ha a csatlakoztatás sikeres, a 3.Kapcsolat
bontása felirat jelenik meg. Ha a kapcsolódás
sikertelen, a 3.Csatlakoztatás felirat látható.
<Kihangosítókészlet csatlakoztatása>
Menü > #. Beállítások > 7. Kapcsolat >
1. Bluetooth
1. Csatlakoztassa a kihangosítókészletet az Eszköz
párosítása címı részben ismertetett módon.
2. A kihangosítókészlet használatához válassza ki a
kihangosítókészletet a regisztrált eszközök közül,
nyomja meg az Opciók feliratú gombot, majd
válassza ki a 3.Csatlakoztatás parancsot.
3. A kijelölt kihangosítókészlet sikeres
csatlakoztatásának ellenŒrzéséhez nyomja meg
az Opciók gombot. Ha a csatlakoztatás sikeres, a
3.Kapcsolat bontása felirat jelenik meg. Ha a
kapcsolódás sikertelen, a 3.Csatlakoztatás felirat
látható.
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mıködŒ hálózatok keresése.

(Menü #.7.2)

Válasszon az Automatikus és a Manuális között.
]

Automatikus: A készülék automatikusan keresést
végez a hálózaton, majd regisztrál. A legjobb
szolgáltatás és minŒség érdekében ez a javasolt
módszer.

]

Kézi: Megjelenítésre kerül az összes használható
2G(GSM) és 3G(UMTS) hálózat, amikrŒl a
felhasználó dönti el, hogy melyikre kíván
kapcsolódni. Ha a hálózatra nem sikerül
felkapcsolódni, ismét megjelenik az összes
elérhetŒ hálózat listája, ahonnan kiválaszthat egy
másikat.

Preferált listák
Automatikus keresés esetén felvehet elŒnyben
részesített hálózatot, amihez a készülék
kapcsolódhat. Az alábbi lehetŒségek közül
választhat.
]

]

Automatikus: Az összes olyan hálózat keresése,
amihez csatlakozhat.

]

UMTS: Csak a 3G szolgáltatást támogató
hálózatok keresése.

]

GSM 900/1800: Csak a GSM 900/1800 sávon

Új hozzáadása: Az alábbi pontok segítségével új
hálózatot vehet fel.
- Keresés: Kiválaszthat egyet a telefonon tárolt
hálózatlista elemei közül.
- Adja az hálózatot: Megadhatja a felvenni kívánt
országkódot (MCC) és hálózatkódot (MNC). A
beállítás után nyomja meg a Kész feliratú gombot.

Hálózati mód
Beállíthatja, hogy a Válasszon hálózatot menüben a
keresést elindítva a készülék milyen keresésbe
kezdjen.

GSM 1900: Csak a GSM 1900 sávon mıködŒ
hálózatok keresése.

Beállítások

Hálózatválasztás

]

]

Törli: A kijelölt hálózat adatainak módosítása.

]

Szerk.: A kijelölt hálózat törlése.

]

Feljebb helyez: A kijelölt hálózat mozgatása
felfelé.

]

Lejjebb helyez: A kijelölt hálózat mozgatása
lefelé.
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Beállítások
Hozzáférési pontok

(Menü #.7.3)

Beállítások

Ebben a menüben jelenik meg a hozzáférési pontok
listája. Az Opciók menüben létrehozhat új profilokat,
valamint törölheti és szerkesztheti azokat. Az
országváltozattól függŒ alapértelmezett konfigurációk
nem törölhetŒk vagy szerkeszthetŒk. A jobb oldali
szoftverbillentyıt megnyomva az alábbi
konfigurációs elemek szerkesztetŒk.
Kapcsolat címe

Hozzáférési pont profiljának neve.

átviteli mód

Válassza ki a listából a hordozót.
(Az alapértelmezett beállítás az UMTS.)

Hitelesítés

Válassza ki a listából a hitelesítést. (Az
alapértelmezett beállítás: Nincs hitelesítés)

Felhasználónév

A szolgáltató adja meg.

Jelszó

A szolgáltató adja meg.

APN

A hálózati hozzáféréshez szükséges APNnév. A szolgáltató adja meg.

]

A változások mentéséhez nyomja meg a Kész
gombot.

BöngészŒ beállítások
Profil

(Menü #.7.4)

A
gomb segítségével válassza ki a megfelelŒ
profilt. Ez aktiválja a profilt a böngészŒvel történŒ
keresés indításához.

Biztonság
Ha a felhasználó megnyomja a Tanúsítványok
feliratú gombot, megjelennek a tanúsítványok adatai.
A Munkamenet törlése paranccsal a felhasználó a
munkamenet alatt összegyılt személyes adatokat
törölheti.
Tanúsítványok
Ha mentésre kerültek, itt találhatóak a WTLS/TLS
számára szükséges root/ca tanúsítványok. A
listában megtekinthetŒek a tanúsítványok.
Munkamenet törlése
Ezzel a funkcióval törölhetŒk a munkamenet
biztonsági (WTLS/TLS) adatai. A munkamenet
adatainak törlésére egy új biztonságos munkamenet
létrehozásához van szükség.

Karakterkódolás
92

A böngészŒ alapértelmezett karakterkészletének
beállítása az alábbi lehetŒségek közül.
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Görgetés vezérlŒ
A görgetés sebességének beállítása a sorok
számának megadásával.
A lehetŒségek: 1soros, 2soros, 3soros.

Kép megjelenítése
A böngészés során a képek megjelenítésének
engedélyezése vagy tiltása.
Megjegyzés
] A funkció engedélyezve esetén csak az adatátvitel

befejeztével jelennek meg a képek. A funkciót letiltva a
böngészŒprogram nem tölti le a képeket a
kiszolgálóról, így az adatátvitel felgyorsul.

Gyorsítótár
A gyorsítótár funkciót engedélyezve az elért oldalak
a készüléken tárolásra kerülnek. Ha egy oldal a
gyorsítótárba került, ugyanannak az oldalnak a
meglátogatásakor a betöltŒdés sebessége kissé
megnŒ.

Cookie-k
A cookie-k engedélyezése esetén a kiszolgálóról
érkezŒ cookie-k tárolásra kerülnek. A funkció tiltása
esetén a cookie-k nem kerülnek a telefonon
tárolásra.

Beállítások

Automatikus, Angol(ASCII), Angol(ISO),
Angol(LATIN), Unicode(UCS2 BE), Unicode(UCS2
LE), Unicode(UCS2 Auto), Unicode(UTF-16 BE),
Unicode(UTF-16 LE), Unicode(UTF-16 Auto),
Unicode(UTF- 8).

Javascript
Válasszon a Be és a Ki lehetŒség közül.

Gyári beállítások visszaállítása
Ennek a pontnak a kiválasztása esetén a készülék
beállításai gyári alapértékre módosulnak.

Adatfolyam

(Menü #.7.5)

Ha adatfolyam tartalom lejátszásához más hálózati
beállításokat szeretne beállítani, megteheti.

Betárcsázásos hálózat

(Menü #.7.6)

A készülék számos módon kapcsolódhat
számítógéphez és egyéb adatkommunikációs
alkalmazáshoz. Adatkapcsolat létrehozásához
válassza ki az USB vagy a Bluetooth kapcsolódási
módot.
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Tartozékok
Tartozékok

Mobiltelefonjához számos tartozék vásárolható. Személyes kommunikációs igényeihez az alábbi lehetŒségek
közül választhat.

ÚtitöltŒ

Sztereó füllhallgató

Ezzel a töltŒvel
otthonától, munkahelyétŒl
távol is feltöltheti
készüléke akkumulátorát.

LehetŒvé teszi a
kihangosított beszélgetést.
Fülhallgatót és mikrofont is
tartalmaz.

Normál
akkumulátor

Megjegyzés
] Csak eredeti LG tartozékot használjon.
] EllenkezŒ esetben a garancia érvényét veszti.
] Az elérhetŒ tartozékok régiónként eltérŒek lehetnek:

CD
Készülékét
számítógépéhez
csatlakoztatva adatokat
cserélhet közöttük.
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helyi szolgáltatóval vagy ügynökséggel.
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Mıszaki adatok
Általános
Rendszer: GSM900/DCS1800/PCS 1900,
WCDMA 2100
Nettó tömeg: 67.5g(akkumulátor nélkül)

Mıszaki adatok

Terméknév: L600V

Környezeti hŒmérséklet
Max : +55°C
Min : -10°C
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Megfelelőségi nyilatkozat

DCS

PCS

