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Régi eszközök ártalmatlanítása
Minden elektromos és elektronikai terméket a
lakossági hulladéktól elkülönítve kell begyıjteni,
a kormány vagy az önkormányzatok által kijelölt
begyıjtŒ eszközök használatával.
A termékhez csatolt áthúzott, kerekes
szeméttároló jel jelöli, hogy a termék a
2002/96/EC EU-direktíva hatálya alá esik.

B2100 Felhasználói kézikönyv
Magyar
Tájékoztatjuk a felhasználót, hogy a kezelési útmutató
eltérŒ lehet a telefontól, a telefonon használt szoftvertŒl és
a szolgáltatótól függŒen.

Bevezetés
Gratulálunk, hogy a legújabb digitális
mobilkommunikációs technológia alapján mıködŒ
fejlett és kompakt B2100-as mobiltelefont
választotta!

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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Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz
Olvassa el ezeket az egyszerı alapelveket.
Az elŒírások megszegése veszélyes és törvénybe
ütközŒ lehet! További részletes információk a
használati útmutatóban találhatók.

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

A rádiófrekvenciás energiasugárzás
élettani hatásai

• A DASY4 mérései alapján a B2100-as
telefonmodell legmagasabb elnyelési értéke a
fülnél 1,10 W/kg (10g).

A rádióhullámok hatására és a Specifikus
Elnyelési Arányra (SAR) vonatkozó
információk

• Azokban az országokban, illetve régiókban,
ahol az Elektromos és Elektronikai Mérnökök
Intézetének (IEEE) legmagasabb megengedett
SAR-szintre vonatkozó javaslatát fogadták el
(pl. USA, Kanada, Ausztrália és Tajvan), a
megengedett érték 1 g szövetre átlagosan 1,6
W/kg.

(SAR) vonatkozó információk energiasugárzással
szemben támasztott biztonsági követelménynek.
Ez a követelmény olyan tudományos alapokon
nyugvó biztonsági határokat állít fel, amelyek
minden személy biztonságát - életkortól és
egészségi állapottól függetlenül - garantálják.

irányelveknek.

A termék kezelése és karbantartása

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

Figyelmeztetés:Csak olyan akkumulátorokat,
töltŒket és kiegészítŒket használjon, amelyeket a
gyártó az adott telefonmodellhez
jóváhagyott!Más típusok használata
érvénytelenítheti a készülékre vonatkozó
garanciát, és lehet.

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

• Tartsa távol telefonját az olyan elektromos
készülékektŒl, mint pl. a televízió, a rádió és a
számítógép.
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Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz
• Ugyanígy a hŒt sugárzó berendezésektŒl, pl.
radiátoroktól, gáztızhelyektŒl is.
• Ne ejtse le!
• Ne tegye ki mechanikus rázkódásnak vagy
ütésnek!
• A telefon burkolata sérülhet, ha papírba vagy
nylonba csomagolja.
• A készülék felületének tisztításához használjon
száraz ruhát. (Ne használjon oldószereket, pl.
benzint, hígítót, alkoholt!)
• Ne tegye ki a készüléket erŒs füstnek vagy
pornak!
• Ne tartsa közel telefonját hitelkártyáihoz, vagy
elektronikus belépŒkártyáihoz; ez
befolyásolhatja a mágneses csíkokon lévŒ
információt.
• Ne üsse a képernyŒt éles tárgyhoz, mert ezzel
megrongálhatja a telefont.
• Ne tegye ki a készüléket folyadék vagy
nedvesség hatásának.
• A tartozékokat óvatosan, a megfelelŒ
utasításokat betartva használja. Ha nem
szükséges, ne érintse az antennát!

A telefon hatékony mıködtetése
Ahhoz, hogy készülékét minimális
energiafogyasztással és a legkedvezŒbb
feltételekkel mıködtethesse, kérjük:
• Telefonálás közben tartsa a hagyományos
telefonhoz hasonlóan. Miközben közvetlenül a
mikrofonba beszél, az antennát irányítsa vállai
fölé. Ha az antenna kihúzható/betolható, a
beszélgetés alatt húzza ki.
• Ha mobiltelefonja infravörös fényt bocsát ki,
soha ne irányítsa azt senki szemébe!

Elektronikus eszközök
Minden mobiltelefon interferenciába kerülhet
más készülékekkel, ami befolyásolja a
teljesítményt.
• Engedély nélkül ne használja mobiltelefonját
orvosi berendezések közelében, és ne tegye
szívritmus-szabályzója (pacemakere) fölé, pl.
mellényzsebbe!
• Bizonyos hallókészülékekben a mobiltelefonok
zavart okozhatnak.
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Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz
• A televíziókészülékekben, rádiókban,
számítógépekben stb. szintén felléphet kisebb
interferencia.

Közlekedésbiztonság
EllenŒrizze az adott térségben a vezetés
közbeni mobiltelefon-használatra vonatkozó
törvényeket, szabályokat!
• Vezetés közben ne használjon kézben tartott
mobiltelefont!
• Fordítsa teljes figyelmét a vezetésre!
• Ha lehetséges, használjon a kezeket szabadon
hagyó felszerelést.

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.

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

Légi utazás

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

• MielŒtt beszállna a repülŒgépbe, kapcsolja ki
készülékét!

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

A vezeték nélküli berendezések interferenciát
okozhatnak a repülŒgépben.

• A repülŒtéren kövesse a mobiltelefonok
használatára vonatkozó utasításokat!

B2100 Felhasználói kézikönyv

5

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz
• Tartsa tisztán az akkumulátor fém érintkezéseit.

A gyermekek biztonsága
Tartsa mobiltelefonját olyan helyen, ahol
kisgyermekek nem érhetik el, mivel az apró
alkatrészek eltávolítva és lenyelve fulladást
okozhatnak!

Segélyhívás
Segélyhívások nem minden mobiltelefonos
hálózaton bonyolíthatók, ezért veszély esetén
soha nem hagyatkozhat pusztán mobiltelefonjára.
Egyeztesse ezt a helyi szolgáltatóval!

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

• Ha akkumulátora már nem nyújtja a kívánt
teljesítményt, cseréltesse ki! A telep 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!
• A használt akkumulátorokat a helyi elŒírásoknak
megfelelŒen helyezze el.

• Csak LG akkumulátorokat és töltŒket
használjon! Az LG töltŒket úgy tervezték, hogy
maximalizálják az akkumulátor élettartamát.
• A telepet ne szedje szét, és ne okozzon benne
rövidzárlatot.
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A telefon részei
Elölnézet

Hangszóró
LCD-képernyŒ

Fülhallgató-csatlakozó

Oldalsó kameragomb

Kedvencek gomb

Üzenet gomb

Bal választógomb
Jobb választógomb

Kamera indítógomb
Küldés gomb

Befejezés /Be-és Kikapcsolás gomb
Törlés gomb

Telefonkonyv gomb

Alfanumerikus gombok
KettŒskereszt gomb

Csillag gomb

Mikrofon
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A telefon részei

Hátulnézet

Kamera objektív
Tükör
SIM-kártyafoglalat
Akkumulátorcsatlakozó

Akkumulátorfedél
TöltŒcsatlakozó (hálózati kábel)
Akkumulátor
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Gombok ismertetése
Az alábbiakban olvashat a telefon billentyızetérŒl.

Billentyızet ismertetése
Jelentése

Gomb

Bal/Jobb választógomb:
Ezek a billentyık a képernyŒ
alján,közvetlenül felettük kijelzett
funkciókat valósítják meg.
Navigációs gombok
Ezekkel a gombokkal mozoghat a
menükben ill. gyors elérést biztosít a
következŒ funkciókhoz:
• FelsŒ navigációsgomb (
):
Gyorsbillentyı a Kedvencek
meühöz.
• Alsó navigációs gomb (
):
Gyorsbillentyı a Telefonkönyv
menühöz.

Jelentése
Küldés gomb
Tárcsázza a beírt számot, és
fogadja a beérkezŒ hívásokat. Ha
alapállapotban megnyomja ezt a
gombot, gyorsan elérheti alegutóbbi
bejövŒ, kimenŒ vagy nem fogadott
hívásokat.

~

Gomb

Numerikus gombok
Ezen gombokkal tárcsázhat
készenléti üzemmódban és
számokat üthet be vagy betıket
szerkesztési módban, amikor
hosszan megnyomja ezeket.
• Hangposta hívása

.

• Bal oldali navigációs gomb ( ):
Gyorsgomb a Kamera menühöz.

• Nemzetközi híváskor használja
.

• Jobb oldali navigációs gomb ( ) :
Gyorsgomb a bejövŒ üzenetekhez.

• Gyorstárcsázás
között.
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és

Gombok ismertetése

Gomb

A telefon jobb oldala

Jelentése
Befejezés/Be- és kikapcsolás
gomb:
A hívás befejezéséhez vagy
elvetéséhez, valamint a készenléti
módba történŒ visszatéréshez
használható. Hosszan lenyomva a
készülék be-, illetve kikapcsolható.

Gomb

Jelentése
Tartsa nyomva ezt a gombot a
kamera modul nyitásához, és
nyomja meg a gombot a
fényképezéshez.

Megnyomásával kitörölhetŒ egy
karakter. Az összes bevitt karakter
törléséhez hosszan kell megnyomni.
Ezt a billentyıt használhatja akkor
is, ha visszaakar térni a képernyŒ
elŒzŒ állapotához.
Megnézheti hangjegyzeteit ha
készenlíti módban röviden
megnyomja ezt a gombot. Ha
hosszan akkor a hangjegyzet
rögzítése kezdŒdik el.
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A képernyŒn megjelenŒ információk
A következŒ táblázat a telefon képernyŒjén
megjelenŒ különbözŒ jelzéseket, ikonokat mutatja
be.

Ikon

Hívásátirányítás bekapcsolva.

Ikonok a képernyŒn
Ikon

Jelentése
A hálózati jel erŒsségét jelzi.
Aktív hívás.
A GPRS-szolgáltatás elérhetŒ.
Másik hálózat használata (roaming).
Aktív ébresztŒfunkció.
Akkumulátorszint-jelzŒ.
Üzenet érkezése.
Hangposta érkezése.
Push üzenet érkezett.
Aktív rezgŒ üzemmód.
Aktív Általános üzemmód.
Aktív Hangos üzemmód.
Aktív Csendes üzemmód
Fülhallgató bekapcsolva.
Kihangosító üzemmód bekapcsolva.
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Üzembe helyezés
A SIM kártya eltávolításához kövesse az alábbi
lépéseket:

1. A SIM kártya behelyezése

1. Távolítsa el az akkumulátort amennyiben az
csatlakoztatva van.
2. Vegye ki a SIM kártyát a helyérŒl.

Figyelem!
A SIM kártya tartót a telefon hátoldalán találja.
A SIM kártya behelyezéséhez kövesse az
alábbiakat.
1. Távolítsa el az akkumulátort amennyiben
csatlakoztatva van.
2. Csúsztassa a SIM kártyát a helyére az ezüstös
tartó alá, úgy hogy az aranyozott felülete lefelé
nézzen.

• A SIM-kártya fém érintkezŒ felülete könnyen
megkarcolódik. A kártya kezelésekor ezért
erre különleges figyelmet fordítson, és
kövesse a kártyához mellékelt útmutatásokat!
• Ha bekapcsolt állapotban veszi ki az
akkumulátort, a készülék meghibásodhat.

3. Az akkumulátor behelyezése

2. A SIM kártya eltávolítása

1. Az akkumulátor alsó részét illessze be a
rekesz alsó részébe.
B2100 Felhasználói kézikönyv
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Üzembe helyezés
4. Az akkumulátor feltöltése
Az útitöltŒ telefonhoz való csatlakoztatásához
elŒször be kell helyeznie az akkumulátort.

2. Nyomja meg az akkumulátor tetejét, amíg a
helyére nem pattan.
1. A nyílnak az ábrán látható irányba kell
mutatnia, majd csúsztassa a töltŒ csatlakozóját
a telefon alsó részén lévŒ csatlakozóba, amíg
kattanó hangot nem hall.

3. Helyezze a fedelet a telefonra, ügyeljen a
helyes illeszkedésre, majd csúsztassa a
helyére, amíg kattanó hangot nem hall.
2. Az útitöltŒ másik kábelét csatlakoztassa a fali
hálózati aljzathoz. Csak a tartozék töltŒt
használja.
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Üzembe helyezés

Figyelem!

Megjegyzés

• Ne eröltesse a csatlakozót, mert ezzel kárt
okozhat a készülékben és/vagy a hálózati
adapterben!

Megjegyzés
• “Töltés” felirat megjelenik miután
csatlakoztatta a töltŒt.
Abban az esetben, ha az akkumulátor
teljesen üres, “Töltés” felirat nem jelenik
meg, csak a hívást jelzŒ fény világít.

5. A töltŒ eltávolítása

• Az elsŒ használat elŒtt a telefont teljesen fel
kell tölteni!
• Töltés közben ne vegye ki sem az
akkumulátort, sem a SIM kártyát!
• Az akkumulátorikon mozgó vonalkái a töltés
befejeztével megállnak.

Megjegyzés
Ha az akkumulátor nem töltŒdik,
• kapcsolja ki a telefont.
• gyŒzŒdjön meg arról, hogy az akkumulátor
helyesen illeszkedik.

Húzza ki az adaptert a telefonból,a csatlakozó
mindkét oldalán elhelyezkedŒ szürke
kioldógombokat megnyomva vegye le a telefont a
töltŒrŒl.
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A telefon ki-és bekapcsolása
Hogyan kapcsolhatja be készülékét?
1. Helyezze be az akkumulátort a készülékbe,és
csatlakoztassa azt egy külsŒ áramforráshoz,
pl. hordozható adapterhez, szivargyújtó
csatlakozójához, autós készlethez; vagy
használjon feltöltött akkumulátort.
2. Néhány másodpercig tartsa lenyomva a
gombot, míg az LCD-képernyŒ be nem
kapcsol.
3. A PIN-kód kérése funkció beállításától
függŒen szükséges lehet a PIN-kód beírása.

Hogyan kapcsolhatja ki a
készüléket?
1. Néhány másodpercig tartsa lenyomva a
gombot, míg az LCD-képernyŒ ki nem kapcsol.
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Hozzáférési kódok
A hozzáférési kódok használatával megelŒzheti
telefonja illegális használatát. A hozzáférési kódok
(A PUK-és PUK2-kód kivételével) a Kódváltás
menü jellemzŒinek [Menü-4-4-6] igény szerinti
beállításával változtathatók meg. L.: 56. oldal.

PIN-kód (4-8 számjegy)
A PIN-kód (Személyes Azonosító Szám) megvédi
SIM-kártyáját az illetéktelen felhasználóktól. Ha
beállítja a PIN-kód kérése funkciót (Be), telefonja
minden bekapcsoláskor kérni fogja az azonosító
számot. Ha letiltja (Ki), a készülék közvetlenül, a
PIN-kód kérése nélkül kapcsolódik a hálózathoz.

PIN2-kód (4-8 számjegy)
Némelyik SIM-kártyához PIN2-kód is tartozik,
amely a Számlainformáció és a Fix hívószám
funkciók eléréséhez szükséges. Ezek a funkciók
csak akkor használhatók, ha a SIM-kártya
lehetŒvé teszi.

elveszítette a kódot, forduljon a hálózatkezelŒhöz.

A PUK2-kód (4-8 számjegy)
A PUK2-kód némelyik SIM-kártyához jár, és a
zárolt PIN2-kód megváltoztatásához szükséges.
Ha elveszítette a kódot, szintén a
hálózatkezelŒhöz kell fordulnia.

Biztonsági kód (4-8 számjegy)
A biztonsági kód megakadályozza a telefon
illetéktelen használatát. Alapbeállítása a ‘0000’,
és csak ezzel végezhetŒ a telefonban található
bejegyzések törlése, valamint a Beállítások
visszaállítása menü aktiválása. Ugyancsak ez a
kód szükséges a telefonzár funkció ki-és
bekapcsolásához,amellyel megakadályozható a
jogosulatlan telefonhasználat. A biztonsági kód
alapbeállítását a Biztonság menüben
módosíthatja.

Híváskorlátozási jelszó
A PUK-kód (4-8 számjegy)
A PUK (PIN-feloldó kulcs) a zárolt PIN-kód
megváltoztatásához szükséges. A PUK-kód a
SIM-kártyához jár.Ha nem kapta meg, vagy

A Híváskorlátozás funkció használatához jelszó
szükséges, melyet a hálózatkezelŒtŒl kap meg,
ha elŒfizet erre a szolgáltatásra. További
részletek a 55. oldalon találhatók.
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Általános funkciók
Hívás kezdeményezése és fogadása

1. A nemzetközi elŒhívószám beírásához nyomja
meg hosszan a
gombot. A ‘+’ karakterrel
automatikusan kiválasztja a nemzetközi hívás
kódját.

Híváskezdeményezés
1. Kapcsolja be telefonját.
2. Írjon be egy telefonszámot a körzetszámmal
együtt. Ha rossz számot ütött be, nyomja meg
a Törlés gombot (
), amivel egyszerre egy
karaktert törölhet.
Ha az összes karaktert törölni szeretné,tartsa
lenyomva a Törlés gombot (
).
3. A telefonszám tárcsázásához nyomja meg a
Küldés gombot (
).
4. A hívás befejezéséhez használja a Befejezés
gombot (
).

Híváskezdeményezés a Küldés gombbal
1. Készenléti üzemmódban nyomja meg a Küldés
gombot (
). Ekkor megjelenik az utolsó
bejövŒ, kimenŒ,vagy nem fogadott hívás
telefonszáma.
2. A felsŒ/alsó navigációs gombok segítségével
válassza ki a kívánt telefonszámot.
3. Nyomja meg újra a Küldés (

Nemzetközi hívás kezdeményezése

) gombot.

2. Írja be az ország hívószámát, a körzetszámot
és a telefonszámot.
3. Nyomja meg a

gombot.

A hívás befejezése
Ha befejezte a beszélgetést, nyomja meg a
Befejezés (
) gombot.

Híváskezdeményezés a telefonkönyvbŒl
A rendszeresen hívott személyek nevét és
telefonszámát elmentheti a SIM-kártyára és/vagy
a telefon memóriájába (“Telefonkönyv ”). Úgy is
tárcsázhat egy számot, ha a Telefonkönyv
menüben egyszerıen rálép a kívánt névre.
További részletek erre vonatkozóan a 60-64.
oldalon találhatók.

Hívásfogadás
Hívás érkezésekor a készülék kicseng. Ha a hívó
fél azonosítható, telefonszáma (vagy ha korábban
elmentette, neve) megjelenik a kijelzŒn.
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Általános funkciók
1. BejövŒ hívás fogadásához nyomja meg a
küldés gombot. További hívásfogadási
módokat a 52. oldalon találhat.

Megjegyzés
• Ha hívásfogadásra a Bármely gomb
funkciót állította be (l.:52.oldal), akkor a
vagy a jobb választóbillentyı
kivételével minden gomb alkalmas a hívás
fogadására.

írásához, vagy programok beviteléhez a naptár
menübe egyaránt szövegek beírása szükséges.
A készüléken a következŒ szövegbeviteli
módszerek alkalmazhatók:
T9-es üzemmód

2. A hívás befejezéséhez használja a Befejezés
gombot (
).

Ez az üzemmód akár egyetlen billentyı
lenyomásával egész szavak beírását teszi
lehetŒvé. A billentyızet minden gombján több
betı található. A T9-es üzemmód használata
esetén a készülék automatikusan
összehasonlítja a beütött karaktert egy belsŒ
szótárral, és kiadja az annak megfelelŒ szót.
Ez a funkció prediktív szövegírás néven is
ismert.

JelerŒsség

ABC-üzemmód

A telefon LCD-kijelzŒjén látható a bejövŒ jelek
erŒssége. Ez -különösen épületekben -ingadozó
lehet. Az ablakhoz közelítve javulhat a vétel.

Ebben az üzemmódban betıket vihetünk be a
megfelelŒ billentyı egyszeri, kétszeri,
háromszori stb. lenyomásával, amíg a kívánt
betı meg nem jelenik.

Szövegbevitel

Szám üzemmód

A telefon billentyızetét használva betıket,
számokat és egyéb jeleket írhat be. Például
nevek tárolásához a Telefonkönyv menüben,
valamint üzenetek és személyes üdvözletek

Ezzel a funkcióval számokat írhat
be,számjegyenként egy billentyınyomással.
Ha át szeretne váltani erre az üzemmódra,

] Hívások a Telefonkönyv vagy más menük
használata közben is fogadhatók.
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Általános funkciók
tartsa lenyomva a
gombot,míg meg nem
jelenik az “123-üzemmód ” felirat, mely után a
szövegbeviteli mezŒbe számokat írhat be.

A szövegbeviteli mód megváltoztatása
1. Ha megnyitja a szövegbeviteli mezŒt, az LCDkijelzŒ jobb felsŒ sarkában megjelenik a
szövegbeviteli mód jele.
- A T9-es üzemmód nyelve választható. Nyomja
meg a bal választógombot [Opciók], ezután
jelölje ki a T9-nyelvek menüt. Ehhez a
menühöz a
gomb hosszú megnyomásával
is eljuthat. Válassza ki a kívánt nyelvet. A T9 ki
opció választásával kikapcsolhatja a prediktív
üzemmódot. A készülék gyári beállítása szerint
a T9-es szövegbeviteli mód az alapértelmezett.
2. A
gomb
megnyomásával
megváltoztathatja a
szövegbevitel módját.
A használatban lévŒ
szövegbeviteli módot Opciók Beilleszt
az LCD-képernyŒ
jobb felsŒ sarkában ellenŒrizheti.

Szövegbeviteli
mód

] A T9-es üzemmód használata

A T9-es prediktív szövegbeviteli mód segítségével
a szavak beírása a lehetŒ legkevesebb
billentyınyomással végezhetŒ. Amint megnyom
egy gombot, a telefon a beépített szótár alapján
kiírja a további lehetséges karaktereket. A szótár
új elemekkel is bŒvíthetŒ. Ahogy bŒvül a szótár, a
kijelzett szó mindig a legvalószínıbbnek ítélt
lehetŒség szerint változik.
1. Aktív T9-es üzemmódban a
-tŒl
-ig
terjedŒ billentyık valamelyikének
megnyomásával kezdheti el a szavak beírását.
Betınként egy gombot kell megnyomnia.
- A kijelzett szó a beírt betıknek megfelelŒen
folyamatosan változik. Mindaddig ne vegye
figyelembe a képernyŒ tartalmát, míg a kívánt
szó helyesen meg nem jelenik.
- Ha a szó a teljes begépelés után sem
megfelelŒ, egyszer vagy többször nyomja meg
a fel/le navigációs gombot, hogy megnézhesse
a lehetséges javaslatokat.
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Általános funkciók
Példa: A Gond szó beírásához nyomja meg a
billentyısort.
A Home szó beírásához ugyanezt a sort
kell megadnia, majd meg kell nyomnia
az alsó navigációs gombot
- Ha a kívánt szó nem szerepel a listában,az
ABC-üzemmódot használva felveheti azt.
2. Szerkesztés, illetve a karakterek törlése elŒtt
írja be a teljes szót.
3. Minden szót a
(szóköz) billentyı
megnyomásával fejezhet be.
A betık törlése a
gombbal lehetséges. Ha a
gombot lenyomva tartja, egész szavakat
törölhet.

] Az ABC-üzemmód használata

Ebben az üzemmódban a kívánt szöveg a
tŒl
-ig terjedŒ gombokkal írható be.

-

1. Nyomja meg a megfelelŒ betıt ábrázoló
billentyıt
- az elsŒ feltüntetett betı beírásához egyszer,
- a másodikhoz kétszer,
- és így tovább.
2. Szóköz beillesztéséhez nyomja meg egyszer a
billentyıt. A betık törlése a
gombbal lehetséges.Ha a gombot lenyomva
tartja,egész szavakat törölhet.

Megjegyzés
• Ha mentés nélkül ki akar lépni a
szövegbeviteli üzemmódból,nyomja meg a
gombot.Ezzel a telefon visszatér
készenléti állapotba.
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Általános funkciók
A szám üzemmód használata

Megjegyzés
• A következŒ táblázat további információt
tartalmaz az alfanumerikus billentyıkkel
elérhetŒ karakterekrŒl.
Karaterek a kijelzés sorrendjében

Gomb

Nagybetı
. , / ? ! - : ' '' 1

Az 123 számbeviteli üzemmód segítségével
számokat írhat be a szöveges üzenetbe
(pl.telefonszámot).
A kívánt számjegyeknek megfelelŒ gombokkal
vigye be a számot, majd manuálisan váltson
vissza a kiválasztott szövegbeviteli módra.

Kisbetı
. , / ? ! - : ' '' 1

Telefonkönyv
A neveket és a hozzájuk tartozó telefonszámokat
elsŒsorban SIM-kártyája memóriájában rögzítheti.
A telefon saját memóriájában 200 név és
telefonszám tárolására van lehetŒség.
A Telefonkönyv menüben mind a SIM-kártya,
mind a telefon memóriája elérhetŒ.
(Részletesebb útmutatás a 60-64. oldalon.)

A hívás közben használható menü
Szóköz, 0

Szóköz, 0

Telefonálás közben számos vezérlŒfunkció
továbbra is használható. Ezek hívás közbeni
eléréséhez nyomja meg a bal választógombot
[Opciók].
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Zajló beszélgetés közben

BejövŒ hívás fogadása

Beszélgetés közben a képernyŒn megjelenŒ menü
eltér a készenléti üzemmódban elérhetŒ
fŒmenütŒl. A továbbiakban ezeket az opciókat
mutatjuk be.

Ha zajló beszélgetés közben készüléke bejövŒ
hívást jelez, és Ön fogadni szeretné azt,
egyszerıen nyomja meg a
gombot.
A készülék telefonálás közben is tudja
figyelmeztetni Önt az újabb bejövŒ hívásra.
A hangszóróban megszólal egy hangjelzés, és a
képernyŒn megjelenik a második hívás jelzése.
Ez a jellemzŒ a Hívásvárakoztatás, amely csak
akkor mıködik, ha a hálózat lehetŒvé teszi.
A funkció be-és kikapcsolásával kapcsolatos
részletek a 53. oldalon találhatók.

Második hívás kezdeményezése
A Telefonkönyv menübŒl kiválaszthatja azt a
számot, amellyel második hívást szeretne
kezdeményezni. Nyomja meg a jobb
választógombot, és jelölje ki a Keresés opciót.
Ha beszélgetés közben el akarja menteni a hívó
telefonszámát, nyomja meg a jobb
választógombot és lépjen az Új hozzáadása
opcióra.
Hívásváltás
Ha váltani akar beszélgetŒpartnerei között,
nyomja meg a bal választógombot [Opciók] és
jelölje ki a Csere opciót, vagy egyszerıen nyomja
meg a
gombot. A két hívás között a fel/le
navigációs gombok segítségével is mozoghat.
Az egyik hívás befejezéséhez a fel/le gombok
használatával jelölje ki a megfelelŒ telefonszámot,
és nyomja meg a
gombot.

Aktív hívásvárakoztatási funkció mellett a
gomb megnyomásával tartásba helyezheti az
elsŒ hívást és válaszolhat a másodikra.
Ugyancsak használható a bal választógomb,majd
a Tartás és Fogadás opció kiválasztása.
A folyamatban levŒ hívást be is fejezheti és a
várakoztatottat fogadhatja a bal választógomb,
majd a Befejezés és Fogadás opció
megnyomásával.
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BejövŒ hívás elutasítása

TöbbrésztvevŒs vagy konferenciahívás

A
gomb megnyomásával válasz nélkül
elutasíthat egy bejövŒ hívást.
Zajló beszélgetés közben a bal választógomb
megnyomásával [Menü], és a Konferencia/
Elutasítás opció kiválasztásával, vagy a
key.
A mikrofon elnémítása
Beszélgetés közben a bal választógomb
megnyomásával [Opciók], majd a Néma opció
kiválasztásával némíthatja el a mikrofont. Ilyenkor
beszélgetŒpartnere nem hallja Önt,Œ azonban
továbbra is hallható. A mikrofon a [Hangszóró]
megnyomásával újra bekapcsolható.
DTMF-hangok bekapcsolása telefonálás
közben
Ha telefonálás közben be szeretné kapcsolni a
DTMF-hangokat, nyomja meg a bal
választógombot, majd jelölje ki a DTMF be
opciót. A funkció kikapcsolása hasonló módon
történik. A DTMF- hangok lehetŒvé teszik az
automatikus telefonközpont használatát.

A többrésztvevŒs vagy konferenciaszolgáltatás
lehetŒvé teszi, hogy egyszerre több partnerrel
beszélgessen, ha hálózata ezt támogatja.
Konferenciabeszélgetés csak akkor jöhet létre,
ha legalább két fogadott -egy folyamatban levŒ
és egy várakoztatott -hívással rendelkezik. Ha
létrejött a többrésztvevŒs beszélgetés, ehhez a
kezdeményezŒ fél újabb hívásokat
csatlakoztathat, illetve bizonyos hívásokat
megszüntethet vagy leválaszthat (vagyis az adott
kapcsolatot megtartva kivonhatja a
konferenciabeszélgetésbŒl). Ezek a lehetŒségek
mind a hívás közbeni menübŒl érhetŒk el.
A beszélgetŒpartnerek száma legfeljebb öt lehet.
Ha Ön a kezdeményezŒ fél, akkor Ön irányítja a
hívásokat, és csak Ön vonhat be újabb
partnereket a beszélgetésbe.

Második hívás kezdeményezése
Akkor is kezdeményezhet hívást, ha már éppen
beszélget valakivel. Írja be a telefonszámot, és
nyomja meg a
gombot. Ha létrejött a második
kapcsolat, az elsŒ automatikusan tartásba kerül.A
két hívás között a bal választógomb, majd a Csere
opció segítségével mozoghat.
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Általános funkciók
A konferenciabeszélgetés kiépítése
A folyamatban levŒ hívás mellett helyezze
várakoztatásba a második hívást, majd nyomja
meg a bal választógombot, és jelölje ki a
Konferencia / Mind csatlakozik opciót.
A konferenciahívás várakoztatása
Nyomja meg a bal választógombot,és lépjen a
Konferencia / Mind tartva opcióra.
A konferenciabeszélgetés újraaktiválása
Nyomja meg a bal választógombot,és lépjen a
Konferencia / Mind csatlakozik opcióra.
Újabb partnerek bevonása a többrésztvevŒs
beszélgetésbe
Ha újabb partnert kíván bevonni a már
folyamatban levŒ konferenciabeszélgetésbe,
nyomja meg a bal választógombot, és jelölje ki a
Konferencia /Mind csatlakozik opciót.
A konferenciahívás egyik résztvevŒjének
várakoztatása
A többrésztvevŒs beszélgetés egyik (a képernyŒn
kijelölt) résztvevŒjének várakoztatásához nyomja

meg a bal választógombot, és lépjen a
Konferencia / Kizárás opcióra.
A konferenciahívás résztvevŒinek
megjelenítése
A fel/le navigációs gombok segítségével
kijelölheti a résztvevŒinek telefonszámait.
Külön beszélgetés kezdeményezése
Ha a többrésztvevŒs hívás egyik tagjával privát
beszélgetést szeretne folytatni, állítsa be a
kijelzŒn telefonszámát, és nyomja meg a bal
választógombot. Válassza ki a Konferencia /
Bizalmas opciót, így a többi partner
várakoztatásba kerül.

A konferenciabeszélgetés befejezése
A konferencia kijelölt résztvevŒjével a
gombot
megnyomva megszüntetheti a kapcsolatot. A
teljes beszélgetés befejezéséhez nyomja meg a
bal választógombot, és jelölje ki a Konferencia /
Konferencia befejezése opciót. Ha a bal
választógomb megnyomása után kijelöli a
Konferencia / Hívások befejezése opciót,
szintén megszakít minden aktív és várakoztatott
hívást.
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Menütérkép

1 Üzenetek
1 Szöveges üzenet írása
2 Multimédiás üzenet írása
3 BejövŒ
4 KimenŒ
5 Piszkozatok
6 Hangposta meghallgatása
7 Infó üzenet
8 Sablonok
9 Beállítás

2 Híváslista
1 Nem fogadott
2 Fogadott
3 Tárcsázott
4 Híváslisták törlése
5 Hívásdíj
6 GPRS infó

3 Profilok
Általános
Hangos
Fülhallgató
Kihangosító
RezgŒ
Csendes

4 Beállítások
1 Dátum és idŒ
2 Telefon beállítások
3 Hívásbeállítás
4 Biztonság
5 Hálózat választás
6 GPRS beállítás
7 Beállítások visszaállítása
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Menütérkép

5 SzervezŒ
1 ÉbresztŒóra
2 Naptár
3 Telefonkönyv

6 Kamera
1 Kép készítése
2 Kép készætés sablonnal
3 Album
4 Beállítás

7 Extrák
1 Kedvencek
2 Játékok
3 Számológép
4 Saját könyvtár
5 Átváltás
6 VilágidŒ
7 HangfelvevŒ
8 Memória állapota

8 Internet
1 KezdŒlap
2 KönyvjelzŒk
3 Profilok
4 URL-re lép
5 Cache
6 Cookie-k beállításai
7 Biztonsági tanúsítvány
8 Profilok visszaállítása
9 BöngészŒ verziója

9 Java
1 Alkalmazások
2 Letöltés
3 Profilok

0 SIM szolgáltatás
Hálózattól és SIM kártyától függŒ menüpont.
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Funkciók és opciók kiválasztása
A készülék számos olyan jellemzŒvel
rendelkezik, melyekkel mıködése egyénivé
tehetŒ. Ezek a funkciók a menükben és az
almenükben érhetŒk el a két választóbillentyı
és
segítségével. Minden menüben vagy
almenüben megtekintheti és megváltoztathatja az
adott funkció beállításait.
A választóbillentyık szerepe mindig az adott
üzemmódtól függ; az éppen aktuális funkciót a
képernyŒ alsó sorában megjelenŒ címkék jelzik.
Példa:

Menü

Nevek

A bal választógombbal A jobb választógombbal
aktiválhatja az adott
megnyithatja az
funkciót.
elérhetŒ menüket.
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Üzenetek [Menü 1]
Nyomja meg a menü gombot ( ),és a
navigációs billentyık segítségével válassza ki az
Üzenetek menüt.

Szöveges üzenet írása [Menü 1-1]
A készülék hangposta érkezését jelzŒ és SMSüzenetek fogadására alkalmas, melyek hálózati
szolgáltatások. További információt a
hálózatkezelŒtŒl kaphat.
Ezek hálózati szolgáltatások. További
információért keresse fel hálózatkezelŒjét.
Ha a
ikon jelenik meg a képernyŒn,
hangpostája érkezett. A
új szöveges üzenet
érkezését jelzi. Ha megtelt az üzeneteket tároló
memória, megjelenik az errŒl szóló felirat, a
ikon villogni kezd, és a készülék nem tud további
üzenetet fogadni. A régi üzenetek törléséhez a
BejövŒ menü Törlés opcióját használhatja.
Ha felszabadul a memória, minden kézbesítetlen
SMS-üzenet megérkezik (feltéve, hogy elegendŒ
hely áll rendelkezésre).
1. Gépelje be üzenetét. A szövegbeviteli
módokról a 21-24. oldalon olvashat.
2. Miután befejezte üzenetét, a megfelelŒ opció

kiválasztásához nyomja meg a bal
választóbillentyıt [Opciók]. Ekkor a következŒ
lehetŒségek közül választhat:
] Küld: Az üzenet elküldéséhez írja be itt a
telefonszámot. A címzettet a legutóbbi
hívások listájából,vagy a bal
választóbillentyı [Opciók] megnyomásával a
Telefonkönyv menübŒl is kiválaszthatja.
Egy üzenet egyszerre legfeljebb hat
telefonszámra küldhetŒ el.
Elküldés elŒtt a jobb választóbillentyı
megnyomásával [Beállítások] a következŒ
beállításokra van lehetŒsége:
1) Érvényességi idŒ: Itt megadhatja azt az
idŒtartamot, ameddig szöveges üzeneteit
az SMS-központ tárolja, illetve azok
kézbesítésével próbálkozzon.
A lehetséges idŒtartamok:1 óra, 12 óra, 1
nap, 1 hét;a maximális idŒtartamot a
hálózatkezelŒ határozza meg.
2) Kézbesítési jelentés: Itt választhatja ki,
hogy kér- e visszajelzést a
kézbesítésrŒl.Ha ez a funkció aktív, a
hálózat értesítést küld Önnek arról, hogy
sikeres volt-e a kézbesítés vagy nem.
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Üzenetek [Menü 1]
] Telefonkönyv: Ez a menü lehetŒvé teszi,
hogy üzenetéhez telefonszámot csatoljon a
telefonkönyvbŒl.
] Aláírás: Névjegyét az aláírás menüben
csatolhatja az üzenethez.

Ekkor a következŒ lehetŒségek közül
választhat:
] Küld: A multimédiás üzenetet egyszerre hat
címzettnek küldheti el.

Multimédiás üzenet írása [Menü 1-2]
A multimédiás üzenet tartalmazhat szöveget,
képeket és/vagy hangklipeket. Ez a funkció csak
akkor mıködik, ha a hálózatkezelŒ vagy a
szolgáltató lehetŒvé teszi. Csak a multimédiás
vagy e-mail üzenetekkel kompatibilis készülékek
fogadhatnak és küldhetnek multimédiás
üzeneteket. Egy üzenet legfeljebb tíz diából állhat
(kb. 100 KB).
1. Az üzenet tárgyának beírása után nyomja meg
[OK].
2. Írja be a szöveges üzenetet.A jobb
választógomb [Beszúrás] segítségével
beszúrhat szimbólumot, képet,hangot,
hangemlékeztetŒt, szövegsablonokat, a
készülék telefonkönyvébŒl telefonszámokat,
vagy aláírást.
3. Nyomja meg a bal választóbillentyıt [Opciók].

B2100 Felhasználói kézikönyv

1) Írja be a telefonszámot. A címzettet a
legutóbbi hívások listájából vagy a
telefonkönyvbŒl is kiválaszthatja a bal
választógombbal [Opciók].
2) Nyomja meg a jobb választógombot
[Beállítások]. Ezután a következŒ
lehetŒségek közül választhat:
- Prioritás: Itt megadhatja az MMS-üzenet
prioritási fokát.
- Érvényesség: Állítsa be azt az
idŒtartamot, ameddig szeretné, hogy a
hálózati szerver megŒrizze üzenetét.
A lehetséges idŒtartamok: 1 óra, 12 óra,
1 nap, 1 hét; a maximális idŒtartamot a
hálózatkezelŒ határozza meg.
- Kézbesítési jelentés: Ha szeretne
visszajelzést a kézbesítésrŒl, válassza az
Igen opciót. Ha ez a funkció aktív, a
hálózat visszajelzést küld arról, hogy
sikeres volt-e a kézbesítés vagy nem.
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Üzenetek [Menü 1]
3) válasz: Ha a szolgáltató ezt lehetŒvé
teszi, itt beállíthatja, hogy a címzett az
Ön üzenetközpontján keresztül
válaszolhasson az üzenetre.
] Ment: Ha késŒbb szeretné elküldeni az
üzenetet, ebben a menüben elmentheti.
] Betıtípus: A bal/jobb navigációs
billentyıkkel itt kiválaszthatja a kívánt
betıméretet és stílust.
] Szín: Ebben a menüben állíthatja be a
betıszínt (a bal/jobb navigációs
billentyıkkel). Ha ezután megnyomja az alsó
gombot, beállíthatja a háttér színét is
(szintén a bal/jobb billentyıvel).

] T9-nyelvek: Ebben a menüben megadhatja
a T9-essel használni kívánt nyelvet. Ha ki
szeretné kapcsolni ezt az üzemmódot,lépjen
a T9 ki menüpontra. A funkció használatáról
bŒvebben a 21-23. oldalon olvashat
] Kilép: Kilép a Szöveges üzenet írása
menübŒl.
3. A jobb választóbillentyı megnyomásával
[Beilleszt] csatolt fájlt is küldhet üzenetével.
] Szimbólum: A szimbólum menüvel speciális
karaktereket illeszthet be.

Ezen opció használatakor a rendelkezésre
álló, karakterek száma csökken!

] Kép: Ez a menüpont lehetŒvé teszi képet
tartalmazó szöveges üzenetek küldését és
fogadását. A telefonban számos gyárilag
telepített kép található, melyeket tetszés
szerint helyettesíthet vagy kiegészíthet más
forrásból képekkel.

] Igazítás: Itt kiválaszthatja a beírt szöveg
elrendezését (jobbra, balra stb. igazított).

] Hang: Itt SMS-üzeneteihez hangot is
társíthat.

] Felvétel a T9 szótárba: Ha a T9-es
szövegbeviteli mód alkalmazása során nem
találja a kívánt szót, ezzel az opcióval beviheti
azt a T9-es szótárba. A szó beírása után
nyomja meg a bal választógombot [Mentés].

] Szövegsablonok: Ebben a menüben a
készülékben található típusüzenetek közül
választhat.

Figyelem!
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Üzenetek [Menü 1]
3) A küldéshez nyomja meg a bal
választóbillentyıt [Küldés].
] Megtekintés: Az elkészített multimédiás
üzenet megtekintéséhez válassza ezt az
opciót, mellyel minden diát sorban egymás
után automatikusan visszajátszhat.
A bal/jobb navigációs gombokkal átléphet a
következŒ diára. Az üzenet
visszajátszásához nyomja meg a bal
választógombot [Visszajátszás].
] Ment: Az üzenetet elmentheti a
Piszkozatok vagy a Sablonok mappába.
] Dia hozzáadása: Az adott dia elé vagy
mögé újat szúrhat be.
] Diára lépés: Ezzel az opcióval másik diára
ugorhat.
] Dia törlése: Az adott dia eltávolítása.
] Dia formátumának beáll tása: A következŒ
lehetŒségek közül választhat:
- IdŒzítés beállítása
A numerikus billentyızet felhasználásával
minden mezŒhöz idŒzítést rendelhet.
- Szöveg- és képcsere:
Az üzenet szöveg éskép pozíciójának

cseréje.
] Média eltávolítása: Eltávolíthatja a
képetvagy hangot az oldalról. Ez az opció
csakakkor látható, ha van kép vagy hang
azoldalon.
] Felvétel a T9 szótárba: Ha a T9-es
szövegbeviteli mód alkalmazása során nem
találja a kívánt szót, itt hozzáadhatja azt a
T9-es szótárhoz. Beírás után a bal
választógombbal [Mentés] mentheti a szót.
] T9-nyelvek: Itt kiválaszthatja a T9-es
beviteli mód nyelvét.
A prediktív beviteli mód a T9 ki
kiválasztásával kapcsolható ki. A funkció
használatáról bŒvebben a 21-23. oldalon
olvashat.
] Kilép: Kilép a Multimédiás üzenet írása
menübŒl.

Figyelem!
Ha rövid szöveges üzenet (SMS) írása
közben ékezeteskaraktereket használ
(öüóŒúéáıí), akkor az üzenet küldése vagy
mentésekor ezen betık, ékezet nélkül
kerülnek elküldésre illetve elmentésre!
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Üzenetek [Menü 1]
] Válasz: Szöveges vagy multimédiás üzenet

BejövŒ [Menü 1-3]
Üzenet érkezése esetén a készülék figyelmeztetŒ
hangjelzést ad, és a BejövŒ mappába menti az
üzenetet.
Nyomja meg a bal választógombot [Menü] és
jelölje ki a Üzenetek → BejövŒ opciót.
Készenléti állapotban ezt közvetlenül is elérheti a
jobb navigációs gombbal ( ).
A beérkezett üzenetek között minden
üzenettípust külön ikon azonosíthat. Az ikonok
pontos jelentését a következŒ táblázat mutatja.
Ikon

Jelentése
Multimédiás üzenet
Rövid üzenet (SMS)

formájában választ küldhet a feladónak.
] Továbbküld: A kijelölt üzenetet továbbíthatja

más címzetteknek.
] Visszahív: Visszahívhatja a feladót.
] Töröl: Törli a kiválasztott üzenetet a

beérkezett üzenetek közül.
] Információ megtekintése: Megjeleníti az

üzenetre vonatkozó adatokat:a feladó címét, a
tárgyat (csak multimédiás üzenetnél), az
üzenet érkezésének dátumát, idŒpontját, az
üzenet típusát és méretét, valamint prioritását
(csak multimédiás üzeneteknél).
] Lejátsz.: Ezzel az opcióval lejátszhatja a

SIM-üzenet

kiválasztott multimédiás üzenetet. (Csak
multimédiás üzeneteknél használható.)

Olvasott üzenet
ÉrtesítŒ multimédiás üzenetrŒl

] Mindet töröl: Az összes üzenet törlése a

beérkezett üzenetek mappából.
Minden fogadott üzenet esetében az alábbi
opciók közül választhat: Nyomja meg a bal
választóbillentyıt [Opciók].
] Mutat: Ezzel megnézheti a kiválasztott

] Fogadás: Amikor értesítést kap multimédiás

üzenet érkezésérŒl, az üzenet letöltéséhez ezt
az opciót kell választania. (Csak értesítés
esetén.)

üzenetet.
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Üzenetek [Menü 1]
] Törlés: Ezt az opciót válassza,ha nem kívánja

letölteni a multimédiás üzenetet. (Csak
értesítés esetén.)

] Mutat: A kiválasztott üzenet megtekintése.
] Továbbküld: A kijelölt üzenet továbbítása más

címzetteknek.
] Töröl: Törli a kiválasztott üzenetet a KimenŒ

KimenŒ [Menü 1-4]

mappából.
Készüléke minden elküldött üzenetet a KimenŒ
mappában tárol. Az üzenetek listája és tartalma
egyaránt megtekinthetŒ. A listában ellenŒrizheti,
hogy az üzenetküldés sikeres volt-e. Sikertelen
küldés esetén a “Sikertelen” felirat jelenik meg a
címzett neve elŒtt. A következŒ ikonok
segítségével azt is ellenŒrizheti, hogy kapott-e
visszajelzést az üzenet kézbesítésérŒl.
Ikon

] Információ megtekintése: Megjeleníti az

üzenetre vonatkozó adatokat:a tárgyat (csak
multimédiás üzenetnél), a küldés dátumát és
idŒpontját, az üzenet típusát, méretét és
prioritását (csak multimédiás üzenetnél),
valamint a címzetteket.
] Mindet töröl: Az összes üzenet törlése az

elküldött elemek közül.

Jelentése

A küldés folyamatában lévŒ üzenetek
esetén az alábbiak lehetŒségek közül
választhat:

MMS Elküldve
Kézbesítve
SMS elküldve

] Mutat: A kiválasztott üzenet megtekintése.

Minden egyes üzenetnél az alábbi opciók érhetŒk el
a bal oldali választógomb megnyomásával [Opciók]:
Minden egyes üzenetnél az alábbi opciók
érhetŒk el a bal oldali választógomb
megnyomásával [Opciók]:

] Küld: Újbóli elküldéshez ezt az opciót

használhatja.
] Töröl: Megszakítja az üzenet küldését, és törli

az üzenetet.
] Információ megtekintése: Az üzenetre

vonatkozó adatok megjelenítése: tárgy (csak
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Üzenetek [Menü 1]
multimédiás üzenetnél), küldés dátuma és
idŒpontja, üzenet típusa, mérete és prioritása
(csak multimédiás üzenetnél), címzettek.
] Összes küldés: Minden folyamatban lévŒ

üzenetküldés megismétlése.
] Összes törlése: Minden üzenet küldését

megszakítja.
] Mindet töröl: Minden üzenet küldését

megszakítja, és törli az üzeneteket.

] Szerkeszt: A kiválasztott üzenet szerkesztése.
] Töröl: Törli a kiválasztott üzenetet a

piszkozatok közül.
] Információk megtekintése: Az üzenetre

vonatkozó adatok megjelenítése: tárgy, mentés
dátuma és idŒpontja, üzenet típusa, mérete és
prioritása (csak multimédiás üzeneteknél).
] Mindet töröl: Az összes üzenet törlése a

Piszkozatok mappából.

Piszkozatok [Menü 1-5]
A piszkozatként mentett üzeneteket a
Piszkozatok mappában nézheti meg. Az ilyen
üzenetek a mentés dátumának és idŒpontjának
megjelölésével jelennek meg. A listában a fel/le
navigációs billentyık segítségével mozoghat.
Ikon

] Mutat: A kiválasztott üzenet megtekintése.

Jelentése
Multimédiás üzenet
Szöveges üzenet

Ebben a mappában a bal választógomb
segítségével [Opciók] az alábbi lehetŒségek
közül választhat:

Hangposta meghallgatása [Menü 1-6]
Ez a menü a hangpostafiók gyors elérését teszi
lehetŒvé (amennyiben ez az Ön hálózatában
endelkezésre all). MielŒtt ezt a lehetŒséget
használhatná, el kell kérnie a hangpostaközpont
számát a hálózatkezelŒtŒl.
Új hangüzenet érkezése esetén a kijelzŒn a
szimbólum jelenik meg. A készülék helyes
konfigurálásához szükséges részletekrŒl
érdeklŒdjön a szolgáltatónál!
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Üzenetek [Menü 1]
Infó üzenet (HálózatfüggŒ) [Menü 1-7]

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

A szöveges információs üzeneteket a szolgáltató
küldi a mobiltelefon-felhasználóknak. Ezek olyan
általános jellegı információkat tartalmaznak, mint
pl.az idŒjárás-, vagy a közlekedési
helyzetjelentés. Minden információtípushoz egy
szám tartozik, melynek beírásával elérheti a
szolgáltatót. Ha információs üzenet érkezik, errŒl
vagy értesítést olvashat a kijelzŒn, vagy rögtön
megnézheti magát az üzenetet. Információs
üzenetek megtekintésekor a következŒ
lehetŒségek közül választhat:

• Aktív lista

Olvas [Menü 1-7-1]

Sablonok [Menü 1-8]

1. Ha az Olvas opciót választja, az üzenet
megjelenik a kijelzŒn, és elolvashatja azt.
2. Az üzenet addig látható, amíg újabb üzenet
nem érkezik.

Témák (HálózatfüggŒ) [Menü 1-7-2]

Ebben a listában a bal választógomb
segítségével beállíthatja, hogy kívánja-e fogadni
az adott típusú információs üzeneteket, vagy
nem [Be/Ki].

Ebben a listában elŒre szerkesztett üzenetek
találhatók. Ezeket megtekintheti és módosíthatja,
vagy új sablonokat hozhat létre. Két sablontípus
közül választhat: szöveges és multimédiás.

Szövegsablonok [Menü 1-8-1]
• Kérem,hívjon vissza.

• Új
Rövid névvel ellátott újabb információs
szolgáltatási számot írhat be telefonjába vagy
SIM-kártyájára (ha a SIM-kártyát használja).

• Késni fogok. Ott leszek.
• Hol vagy?
• Már úton vagyok.
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Üzenetek [Menü 1]
• Nagyon sürgŒs. Kérem, vegye fel a
kapcsolatot.

Multimédiás sablon [Menü 1-8-2]

• Szeretlek.
A Sablonok menüben a következŒ lehetŒségek
közül választhat:
] Megnéz: A kiválasztott sablon megjelenítése.
] Szerkeszt: Ezt használhatja új üzenet

Multimédiás sablonokat a bal választógomb
megnyomásával [Új hozzáadása] hozhat létre,
vagy azokból az üzenetekbŒl, amelyeket a
Multimédiás üzenet írása menüben készített, és
sablonként mentett el. (L.: 32. o.)
] Mutat: Megjeleníti a kiválasztott multimédiás

sablont.

írásához, vagy a szövegsablon-listából
kiválasztott üzenet szerkesztéséhez.

] Szerkeszt: A kiválasztott multimédiás sablon

szerkesztése.

] Üzenet írása

- Szöveges üzenet írása: Itt a kiválasztott
üzenetsablont elküldheti SMS-ben.
- Multimédiás üzenet írása: Ezt használhatja
a kiválasztott sablonüzenet MMS-ben történŒ
elküldéséhez.
] Hozzáad: Itt hozhat létre új típusüzenetet.
] Töröl: A kiválasztott elem törlése a sablonok

] Hozzáad: Új multimédiás típusüzenet

létrehozása.
] Üzenet írása: Multimédiás üzenet készítése a

multimédiás sablon segítségével.
] Töröl: A kiválasztott elem törlése a

multimédiás típusüzenetek listájáról.
] Mindet töröl: Az összes multimédiás sablon

törlése.

közül.
] Mindet töröl: Az összes szövegsablon törlése.
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Üzenetek [Menü 1]
] Érvényességi idŒ: Itt megadhatja azt az

Névjegy [Menü 1-8-3]
Az Aláírás menüben létrehozhatja saját
névjegyét. Billentyızze be nevét,mobil, otthoni és
munkahelyi telefonszámát, fax-számát és e-mail
címét. Ha elkészítette a névjegyet, a bal
választógombbal a következŒ opciókhoz juthat:
] Szerk: A névjegykártya szerkesztése.
] Üzenet írása

- Szöveges üzenet írása: Ezt használhatja
névjegye SMS-ben történŒ elküldéséhez.
- Multimédiás üzenet írása: A névjegy
elküldése MMS-ben.
] Töröl: A névjegykártya törlése.

idŒtartamot, ameddig szöveges üzeneteit az
SMS-központ tárolnia kell, illetve azok
kézbesítésével próbálkozzon. A lehetséges
értékek: 1 óra, 12 óra, 1 nap, 1 hét, illetve a
hálózatkezelŒ által meghatározott maximális
idŒtartam.
] Kézbesítési jelentés: Itt választhatja ki, hogy

kér-e visszajelzést a kézbesítésrŒl. Ha ez a
funkció aktív, a hálózat visszajelzést küld arról,
hogy sikeres volt-e a kézbesítés vagy nem.
] Válasz ua. központon keresztül: Amennyiben

ezt a szolgáltatást a hálózat biztosítja,
kérheti,hogy a címzett az Ön SMS-központján
keresztül küldhesse a választ az üzenetre.
] SMS-központ: Mentheti vagy megváltoztathatja

Beállítás [Menü 1-9]
Szöveges üzenet [Menü 1-9-1]
Ez a menü az alapértelmezett SMS-beállítások
meghatározását teszi lehetŒvé.

az SMS- központ számát szöveges üzenet
küldésekor. A számot a szolgáltatótól kell
elkérnie.

] Üzenet típusa: Itt megadhatja az

alapértelmezett üzenettípust: Szöveg, Hang,
Fax, paging, X.400, E-mail, ERMES. A hálózat
az üzeneteket a kiválasztott formátumra
alakítja át.
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Üzenetek [Menü 1]
elŒtt megerŒsítést kér.

Multimédiás üzenet [Menü 1-9-2]
A Multimédiás üzenetek menüben megadhatja a
multimédiás üzenetek alapértelmezett
beállításait.
A következŒ lehetŒségek közül választhat:
] Prioritás: Az elküldendŒ multimédiás üzenetek

prioritási fokozatának meghatározása.
] Érvényességi idŒ: Itt kiválaszthatja azt az

idŒtartamot, amíg az SMS-központnak tárolnia
kell szöveges üzeneteit és próbálkoznia kell
azok kézbesítésével. A lehetséges értékek: 1
óra, 12 óra, 1 nap, 1 hét, illetve a
hálózatkezelŒ által meghatározott maximális
idŒtartam.
] Kézbesítési jelentés: Itt választhatja ki, hogy

kér-e visszajelzést a kézbesítésrŒl. Ha ez a
funkció aktív, a hálózat visszajelzést küld arról,
hogy sikeres volt-e a kézbesítés vagy nem.
] Automatikus letöltés

Be: Ha ezt választja, a készülék automatikusan
letölti a beérkezŒ üzeneteket.
Ki: Ha nem kapcsolja be az automatikus
letöltést, a készülék az üzenetek letöltése

Csak hazai hálózat: Ha ezt az opciót választja,
a saját hálózatról érkezŒ üzenetek
automatikusan letöltésre kerülnek. Más hálózat
esetén a készülék megerŒsítést kér.
] Hálózati beállítások: Ha kiválasztja a

multimédiás üzenetszervert, akkor beállíthatja
hozzá az URL-t.
] Eng.Típus: Itt megadhatja a megengedett

üzenetek típusát. A választható kategóriák:
Személyes, Reklám és Információ.

Hangposta központ száma [Menü 1-9-3]
A Központ száma menüben ellenŒrizheti a
hangpostaközpont címét.

Infó üzenet (HálózatfüggŒ) [Menü 1-9-4]
A szöveges információs üzeneteket a szolgáltató
küldi a hálózaton keresztül a GSM-re. Ezek
általános jellegı információkat tartalmaznak, mint
pl. az idŒjárási és közlekedési hírek, taxik,
gyógyszertárak vagy tŒzsdei árfolyamok. Minden
információtípushoz egy szám tartozik, melynek
megadásával felveheti a kapcsolatot a
szolgáltatóval. Az információs üzenet érkezésérŒl
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Üzenetek [Menü 1]
értesítést kaphat, vagy maga az üzenet jelenhet
meg a képernyŒn.
Az alábbi lehetŒségek közül választhat:
] Fogadás: Ha az IGEN lehetŒséget választja,

készüléke fogadja az információs üzeneteket.
EllenkezŒ esetben nem fog több információs
üzenetet kapni.
] Figyelmeztetés: Ha itt az igen lehetŒséget

választja,telefonja figyelmeztetŒ hanggal jelzi
az információs üzenetek érkezését. EllenkezŒ
esetben nem kap jelzést az üzenetek
érkezésérŒl.
] Nyelvek: Az [Be/Ki] opció segítségével

beállíthatja a használni kívánt nyelvet. Ezután
az információs üzenet a kiválasztott nyelven
jelenik meg.

Megjegyzés
• A szolgáltatók gyakran frissítik régi
üzeneteiket. (Ilyenkor a régi üzenet helyére
új kerül.)
• Amikor az üzenetek érvényességi ideje
lejár,a készülék automatikusan törli Œket.
Ebben a menüben megadhatja a push üzenetek
fogadására vonatkozó beállításokat.
] BejövŒ be: Ha ezt választja,a készülék

minden push üzenetet - eredettŒl függetlenül letölt.
] BejövŒ ki: Ennél a beállításnál a készülék nem

fogad push üzenetet.
Ikon

Olvasott push üzenet

Push üzenetek (HálózatfüggŒ) [Menü 1-9-5]
A WAP-szolgáltatóktól Push üzeneteket
rendelhet. Ezek az üzenetek pl. hírek
szalagcímeit, valamilyen szöveges üzenetet,
vagy egy WAP-szolgáltatás címét tartalmazzák.
A feltételekrŒl és az elŒfizetésrŒl a WAPszolgáltatótól kaphat bŒvebb tájékoztatást.

Jelentése
Nem olvasott push üzenet

A push-üzenet kiválasztása után a következŒ
menük érhetŒk el:
• Információk: Megjeleníti az aktuális push
üzenetre vonatkozó információkat.
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Üzenetek [Menü 1]
• BejövŒ be: Az aktuális push üzenetben
található információk felhasználásával
csatlakozik egy bizonyos weblaphoz.
• Töröl: Az adott push üzenet törlése.
• Mindet töröl: Az összes beérkezett üzenet
törlése (beleértve az SMS, MMS stb.
üzeneteket is).
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Híváslista [Menü 2]
A nem fogadott,a fogadott,és a kimenŒ hívások
adatait csak akkor ellenŒrizheti,ha a hálózat a
szolgáltatási zónában lehetŒvé teszi a Calling
Line Identification (CLI) nevı szolgáltatást,vagyis
a hívóazonosítást.

Megjegyzés

A hívó telefonszáma és neve (ha ez
rendelkezésre áll)együtt jelenik meg a
képernyŒn.Ezenkívül megnézheti a hívások
idŒtartamát és költségét.

Fogadott [Menü 2-2]

Nyomja meg a menü gombot ( ), és a
navigációs billentyık segítségével válassza ki a
Híváslista opciót.

Nem fogadott [Menü 2-1]
Ebben a menüben megnézheti elmulasztott
hívásait. Miután megnyomta a bal választógombot
[Opciók]:
• Megnézheti a hívás dátumát és idŒpontját.
• Elmentheti a telefonszámot a Telefonkönyv
menübe. Ehhez a telefonszám mellé írja be a
nevet, és mentse el a telefonkönyv bejegyzései
közé.

• Az Utolsó hívások törlése menü segítségével
a hívásokra vonatkozó összes feljegyzést
törölheti a listából. (L.: 45.o.)

Ebben a menüben áttekintheti a beérkezett
hívásokat. Ha megnyomja a bal választógombot
[Opciók]:
• Megnézheti a hívás dátumát és idŒpontját..
• Elmentheti a telefonszámot a Telefonkönyv
menübe. Ehhez a telefonszám mellé írja be a
nevet,és mentse el a telefonkönyv bejegyzései
közé.
• Üzenetet küldhet az adott számra.
• Törölheti a hívást a listából.

Megjegyzés
• Az Utolsó hívások törlése menü segítségével
a hívásokra vonatkozó összes feljegyzést
törölheti a listából. (L.: 45.o.)

• Üzenetet küldhet az adott számra.
• Törölheti a hívást a listából.
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Híváslista [Menü 2]

Tárcsázott [Menü 2-3]

Híváslisták törlése [Menü 2-4]

In dieser Option können Sie Ihre ausgehenden
Anrufe (beantwortet Ebben a menüben
áttekintheti a kezdeményezett hívásokat, akár
sikeres volt a kapcsolatfelvétel, akár nem.

Az Híváslisták törlése menüt használhatja az
elmulasztott, a fogadott vagy a kimenŒ hívások
listájának törléséhez. Az Minden hívás
menüpont segítségével az összes híváslistát
egyszerre ürítheti.

Az [Opciók] gomb megnyomása után:
• Megnézheti a hívás dátumát és idŒpontját.
• Elmentheti a telefonszámot a Telefonkönyv
menübe. Ehhez a telefonszám mellé írja be a
nevet, és mentse el a telefonkönyvi
bejegyzések közé.
• Üzenetet küldhet az adott számra.
• Törölheti a hívást a listából.

Megjegyzés
• Az Utolsó hívások törlése menü segítségével
a hívásokra vonatkozó összes feljegyzést
törölheti a listából. (L.: 45.o.)

Hívásdíj [Menü 2-5]
IdŒtartam [Menü 2-5-1]
A kimenŒ és bejövŒ hívások idŒtartamának
ellenŒrzésére az IdŒtartam menüt használhatja
a. A listában a fel/le gombokkal lépegethet, az
idŒtartam pedig a képernyŒ alján jelenik meg.
Az Mindet töröl kiválasztásával nullára állíthatja
a számlálót.
• Utolsó hívás: Az utolsó hívás hossza.
• Minden hívás: A számláló utolsó újraindítása
óta fogadott vagy kezdeményezett hívások
teljes hossza.
• Fogadott: A bejövŒ hívások hossza.
• Tárcsázott: A kimenŒ hívások hossza.
• Mindent töröl: Ezt a menüpontot válassza,
ha szeretné lenullázni a számlálót.

B2100 Felhasználói kézikönyv

45

Híváslista [Menü 2]
Megjegyzés
• A ténylegesen kiszámlázott hívásidŒk
szolgáltatónként változhatnak, a hálózat
jellemzŒitŒl, a számlán alkalmazott
kerekítésektŒl stb. függŒen.

pontos információt. A pénznem és az egységár
megadásához a PIN2-kód szükséges.
A @, £, $ szimbólumok beviteléhez töröljön ki
minden pénznemkikötést,és nyomja meg a
gombot. Ha módosítani akarja a szimbólumot,
nyomja meg újra a
gombot.

Megjegyzés

Minden költség [Menü 2-5-2]
Ez a hálózati szolgáltatás lehetŒvé teszi, hogy az
utolsó vagy az összes hívás díját, valamint a
fennmaradó keretet ellenŒrizze. A hívásdíjak az
LCD-képernyŒ alján jelennek meg. Az adatok a
menü Mindet töröl pontjában törölhetŒk. Ehhez a
PIN2-kód szükséges.

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

• Ha minden egységet elhasznált, a
segélyhívó számokon kívül mást nem
hívhat. SIM-kártyától függŒen a
költséghatár beállításához a PIN2-kód
szükséges.
• Összeg beállítása
Ez a hálózati szolgáltatás lehetŒvé teszi, hogy
hívásait a megadott költséghatárnak
megfelelŒen korlátozza. Így csak addig
kezdeményezhet hívásokat, amíg ezt a keretet
ki nem meríti.
Olvas: A fennmaradó keret leolvasása.

Beállítás [Menü 2-5-3]

Változtat: Itt megváltoztathatja a költséghatárt.

• Díjszabás beállítása
Itt megadhatja a pénznemet és az egységárat.
Az egységárakról a szolgáltatótól kaphat
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Híváslista [Menü 2]
• Auto kijelzés
Ez a hálózati szolgáltatás lehetŒvé teszi, hogy
megnézze az utolsó hívás díját. Ha aktiválja a
funkciót (Be), a hívás díja automatikusan
megjelenik a képernyŒn, miután befejezte a
beszélgetést.

GPRS infó [Menü 2-6]
A GPRS-információ opción keresztül ellenŒrizheti
a hálózatról átvitt adatok mennyiségét, illetve
hogy mennyi idŒt töltött az Interneten. (A GPRS a
General Packet Radio Service, azaz Általános
Csomagkapcsolt Rádiószolgáltatás rövidítése.)

Hívás idŒtartama [Menü 2-6-1]
Készülékén megtekintheti utolsó vagy összes
hívása idŒtartamát. Ha az IdŒtartam Menü
Mindet töröl pontjára lép, mindkét számlálót
újraindíthatja egy lépésben.

Adat mennyiség [Menü 2-6-2]
Az Adat mennyiség menüben megtekintheti a
küldött és fogadott adatok, valamint az összes
adat mennyiségét. A Mindet töröl menüpontban
itt is lenullázhatja számlálót.
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Profilok [Menü 3]
A Profilok menüben meghatározhatja a
különbözŒ események, környezeti feltételek vagy
hívócsoportok esetén alkalmazandó
hangjelzéseket.
Hat gyári beállítás áll rendelkezésre: Általános,
Hangos, Fülhallgató és Kihangosító, RezgŒ
hívásjelzés, Csendes üzemmód. Minden profil
testre szabható.
Nyomja meg a menü gombot (
), és a
navigációs billentyık segítségével válassza ki a
Profilok menüt.

A profil módosítása [Menü 3-X-1]

1. Hívásjelzés: Állítsa be a bejövŒ hívások
jelzésének típusát.
2. CsengŒhang: Válassza ki a kívánt
csengŒhangot. A listában a navigációs
billentyık segítségével mozoghat. MielŒtt
választana, meghallgathatja a
csengŒhangokat.
3. CsengŒhangerŒ: Állítsa be a csengŒ
hangerejét.
4. Üzenet jelzés: Válassza ki a beérkezŒ
üzenetek jelzéstípusát.

1. Megjelenik a profilok listája.

5. Üzenethang: Válassza ki a beérkezŒ
üzeneteket jelzŒ hangot.

2. A listában lépjen a kívánt profilra, és nyomja
meg a bal választógombot [Kiválasztás].

6. BillentyıhangerŒ: Válassza ki a kívánt
billentyıhangot.

3. Ezután válassza ki az Bekapcsol opciót.

7. Billenty ıhang: Állítsa be a billentyıhang
kívánt hangerejét.

A profilok testre szabása
- egyéni beállítások [Menü 3-x-2]

8. EffekthangerŒ: Állítsa be a hangeffektusok
hangerejét.

Lépjen a kívánt elemre a profilok listájában, és
válassza ki a Testre szabás opciót. Ekkor
megnyílik a beállítás menü,ahol igénye szerint
megadhatja a kívánt jellemzŒket.

9. Be/kiákapcsol hangerŒ: Állítsa be a telefon
ki-és bekapcsolását jelzŒ hang hangerejét.
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Profilok [Menü 3]
0. Autoválasz: Itt bekapcsolhatja az automatikus
hívásfogadást (csak Fülhallgató és
Kihangosítás üzemmódban). Válassza ki,
hogy a készülék mennyi idŒ elteltével fogadja
automatikusan a hívásokat.
Ki: Kikapcsolja az automatikus
hívásfogadást.
5 mp.után: Öt mp. elteltével a készülék
automatikusan fogadja a hívást.
10 mp.után: Tíz mp.elteltével a készülék
automatikusan fogadja a hívást.

A profilok módosítása -átnevezés
[Menü 3-X-3]
A profilok a rezgŒ, a fülhallgatós és a
kihangosított autós üzemmód kivételével bármely
más névre átnevezhetŒk.
1. A profil nevének megváltoztatásához lépjen a
profilok listában az Átnevez opcióra.
2. Írja be a kívánt nevet, majd nyomja meg a
balválasztógombot [OK].

B2100 Felhasználói kézikönyv

49

Beállítások [Menü 4]
Nyomja meg a menü gombot (
), majd a
navigációs billentyık használatával válassza ki a
Beállítások menüt.

IdŒformátum [Menü 4-1-4]

Dátum és idŒ [Menü 4-1]

Telefon beállítások [Menü 4-2]

Ebben a menüben megváltoztatható a kijelzett
idŒ és dátum.

A telefon számos jellemzŒjét saját ízlésének
megfelelŒen állíthatja be. Mindezek a jellemzŒk a
Telefon beállítások menüponton keresztül
érhetŒk el.

Az alábbi lehetŒségek közül választhat:

Dátum beállítás [Menü 4-1-1]
A Dátum beállítása menüben megadhatja a
napot,a hónapot és az évet.A dátum formátumát
a Dátumformátum menüben módosíthatja.

24-óra
12-óra

Háttérkép [Menü 4-2-1]
Itt állíthatja be az LCD-képernyŒ készenléti
állapotának megjelenési formáját.

Dátum formátum [Menü 4-1-2]

Háttérszöveg [Menü 4-2-2]

NN HH ÉÉ (nap/hónap/év)

Ha ezt a jellemzŒt bekapcsolja (Be),
megszerkeszthet egy szöveget, amely készenléti
állapotban megjelenik a képernyŒn.

HH NN ÉÉ (hónap/nap/év)
ÉÉÉÉ HH NN (év/hónap/nap)

Nyelv [Menü 4-2-3]

IdŒ beállítás [Menü 4-1-3]
Az idŒ beállítása az IdŒ beállítása menüben
lehetséges.
A formátumot az IdŒformátum menüpontban
választhatja ki.

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

B2100 Felhasználói kézikönyv

50

Beállítások [Menü 4]

Háttérvilágítás [Menü 4-2-4]

Átirányítás [Menü 4-3-1]

Itt eldöntheti,hogy a telefon használjon-e
háttérvilágítást. A funkció kikapcsolásával kis
mértékben növelhetŒ a készenléti állapot, illetve
a beszélgetések idŒtartama.

Ha ez a hálózati szolgáltatás él, bejövŒ hívásait
átirányíthatja egy másik számra,például
hangpostafiókjára. A részletekrŒl a
hálózatkezelŒtŒl kaphat felvilágosítást. Itt
kiválaszthatja az egyik átirányítási opciót a bejövŒ
hívásokra vonatkozóan, például, ha telefonja
foglalt, vagy ha nem szeretne hívást fogadni.

Kontraszt [Menü 4-2-5]
Az alábbi gombok segítségével szabályozhatja a
kijelzŒ fényerejét.

Információs ablak [Menü 4-2-6]
Az információs ablakban még a kiválasztott
menüpont megnyitása elŒtt tájékozódhat annak
állapotáról. Az állapot a képernyŒ alján jelenik
meg.

Menüszín [Menü 4-2-7]
A készülék 4 menüszín-beállítást kínál fel, melyek
a bal választóbillentyı [Kiválasztás] segítségével
választhatók ki.

Hálózat neve [Menü 4-2-8]
Itt beállíthatja, hogy a kijelzŒn az operátor neve
megjelenjen vagy sem.

Hívásbeállítás [Menü 4-3]
A hívásátirányítás beállításait a Hívásbeállítás
menüben módosíthatja.

Az alábbi lehetŒségek közül választhat:
• Minden hívás
Minden hívás feltétel nélküli átirányítása.
• Ha foglalt
Hívásátirányítás foglaltság esetén.
• Nincs válasz
Ez az opció azokat a hívásokat irányítja át,
amelyeket nem fogad.
• Nem elérhetŒ
Ha Ön lefedetlen területen tartózkodik, vagy
készüléke ki van kapcsolva, ezzel a funkcióval
irányíthatja át hanghívásait egy másik számra.
• Összes adat
Ha bekapcsolja ezt a funkciót, az összes
adathívás feltétel nélkül egy számítógépes
csatlakozással rendelkezŒ számra érkezik.

B2100 Felhasználói kézikönyv

51

Beállítások [Menü 4]
• Minden fax
Feltétel nélkül egy faxcsatlakozással
rendelkezŒ számra irányítja át a faxhívásokat.
Minden opciónál az alábbi menü érhetŒ el:
- Bekapcsol
Aktiválja az adott szolgáltatást.
Hangposta: A hívást az üzenetközpontnak
továbbítja. Ez a funkció a Minden adathívás
és a Minden faxhívás opciókra nem
vonatkozik.
Más szám: Itt megadhat egy tetszŒleges
számot, amelyre az átirányítást kéri.
Kedvenc: Kiválaszthatja az 5 leggyakrabban
használt telefonos elérhetŒségét, és ezekre is
átirányíthatja hívásait.
- Megszakítás
Törli a kiválasztott hívásátirányítást.
- Állapot
Itt ellenŒrizheti a szolgáltatás státuszát.

Válasz üzemmód [Menü 4-3-2]
Válassza ki, milyen módon kívánja fogadni a
hívásokat.
• Bármely gomb
Ebben a beállításban a

választóbillentyı
kivételével bármely gomb
megnyomásával fogadhatja a hívást.
• Csak Küldés
Hívásfogadás csak a Küldés gomb
megnyomásával lehetséges.

Saját szám küldése [Menü 4-3-3]
Ez a hálózati szolgáltatás lehetŒvé teszi, hogy
felfedje (Be) vagy elrejtse (Ki) telefonszámát az
Ön által hívott fél elŒtt.
Ha a szolgáltatóval történt megállapodás szerinti
beállításhoz szeretne visszatérni, válassza a
Hálózati beállítás hálózati szerint opciót.

Hívásvárakoztatás (hálózati szolgáltatás)
[Menü 4-3-4]
A hálózat értesíti Önt az újabb bejövŒ hívásokról,
ha Ön éppen telefonál. Amennyiben kéri a
hívásvárakoztatást, válassza az Bekapcsol
opciót. Ha a Méges választja, a hálózat
kikapcsolja a szolgáltatást, az Állapot menüben
pedig megnézheti, hogy a hívásvárakoztatás
aktív-e vagy sem.

billentyı és a jobb

B2100 Felhasználói kézikönyv

52

Beállítások [Menü 4]

Percjelzés [Menü 4-3-5]
Ha ez a funkció aktív (Be), a kimenŒ hívások
idŒtartama alatt készüléke minden perc elteltével
egy hangjelzéssel informálja Önt a beszélgetés
hosszáról.

Automatikus újrahívás [Menü 4-3-6]
Ha bekapcsolja az automatikus újrahívást (Be),
készüléke a sikertelen hívást követŒen még
négyszer megkísérli újrahívni a kívánt számot.

Vonalválasztás (SIM-kártya-függŒ)
[Menü 4-3-7]
Ez a menü csak akkor látható, ha a SIM-kártya
két elŒfizetŒi számot, azaz két telefonvonalat
támogat. Válassza ki azt a telefonvonalat (a
Vonal 1 és a Vonal 2 közül), amelyet a
híváskezdeményezésekhez és rövid üzenetek
küldéséhez kíván használni. Hívásokat mindkét
vonalon fogadhat a választott vonaltól
függetlenül.

Megjegyzés
• Amennyiben nem fizette elŒ ezt a szolgáltatást,
nem tud hívást kezdeményezni, ha a Vonal 2-t
választja ki.

Zárt felhasználói csoport (hálózatfüggŒ)
[Menü 4-3-8]
Ez a funkció bizonyos felhasználói körökhöz
rendelt számok segítségével korlátozza a telefon
használatát. Ha ez a funkció aktív, akkor minden
kimenŒ híváshoz egy csoportindex társul.
Ha létezik megadott csoportindex, akkor az
minden kimenŒ hívásra érvényes lesz. Ha nincs,
akkor a hálózat a nála regisztrált leggyakrabban
használt indexet alkalmazza.
Alapértelmezett: A hálózatkezelŒvel egyeztetett
alapértelmezett felhasználói kör aktiválása.
Beállít: Itt aktiválhatja a kiválasztott CUG (Zárt
felhasználói kör) indexet.
Szerkeszt: A CUG-név és –index szerkesztése.
Töröl: A kijelölt CUG törlése.
Mindet töröl: Törli az összes CUG-t.

Biztonság [Menü 4-4]
Készüléke bizonyos jellemzŒit különbözŒ
jelszavak használatával védheti. A jelszavakkal
kapcsolatban a 19. oldalon talál bŒvebb leírást.
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Beállítások [Menü 4]
PIN-kód kérése [Menü 4-4-1]

Beállítási lehetŒségek:

Ha a PIN-kód kérése funkció aktív,a készülék
minden bekapcsolásakor meg kell adnia PINkódját.Így az Ön engedélye nélkül senki nem
tudja használni a készüléket,aki nem ismeri a
PIN-kódot.

• Be
A készülék bekapcsolásakor minden
alkalommal meg kell adnia a telefon jelszavát.
• Ki
Bekapcsolásakor nem kell megadnia a jelszót.
• Automatiku
A készülék csak akkor kéri a biztonsági kódot,
amikor SIM-kártyát cserél.

Megjegyzés
• A PIN-kód kérése funkció kikapcsolásához
meg kell adnia a PIN-kódot.

Automatikus billentyızár [Menü 4-4-3]
Opciók:
• Be: Valahányszor bekapcsolja telefonját,meg
kell adnia a PIN-kódot.
• Ki: A telefon bekapcsoláskor közvetlenül a
hálózatra kapcsolódik.

Telefonzár [Menü 4-4-2]
Ha a Telefonzár aktív, készüléke zárva van,és
minden bekapcsolás alkalmával be kell írnia
jelszavát.
A jelszó gyári beállítása 0000. Ha újat szeretne
megadni, lépjen a Kódváltás / Biztonsági kód
menüpontra (Menü 4-4-6-3). Ha beírta a helyes
jelszót, kikapcsolásig használhatja a telefont.

Amikor ez az opció be van kapcsolva, akkor
alapállapotnál a készülék automatikusan 10
másodperc után aktivvá teszi a billentyızárat.

Megjegyzés
• Ha a billentyızárat manuálisan szeretné
aktiválni akkor alapállapotnál nyomja meg a
bal választógombot és a “Csillag” gombot
.
• Ha felakarja oldani a billentyızárat akkor
nyomja meg a
[Felold] majd a “Csillag”
gombot
. De ha bekapcsolta az
Automatikus billentyızár funkciót a készülék
10 másodperc után lezárja a billentyıket.
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Beállítások [Menü 4]

Híváskorlátozás (hálózatfüggŒ) [Menü 4-4-4]
A híváskorlátozás lehetŒvé teszi, hogy
meghatározza a készülékkel elérhetŒ, illetve
fogadható hívásirányokat. A funkció
használatához szüksége lesz a korlátozási
jelszóra, amit a szolgáltatójától kaphat meg.

• Roaming közben
Ezzel a beállítással nem tud hívást fogadni, ha
anyaországi szolgáltatója területén kívül
használja készülékét.
• Mindet megszakít
Az összes híváskorlátozási beállítás
kikapcsolása -korlátozás nélkül
kezdeményezhet és fogadhat hívásokat.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:
• Minden kimenŒ
Az összes kimenŒ hívás tiltása -nem tud hívást
kezdeményezni.
• KimenŒ nemzetközi
Nem kezdeményezhet nemzetközi hívást.
• KimenŒ nemzetközi, kivéve hazai
Ebben az esetben külföldi tartózkodása során
csak az adott országon belül és az
anyaországba telefonálhat, ahol saját hálózati
szolgáltatója található.
• Minden bejövŒ
Az összes bejövŒ hívás tiltása - nem tud hívást
fogadni.

• Jelszó váltás
A szolgáltatótól kapott híváskorlátozási jelszót
itt adhatja meg,illetve módosíthatja. MielŒtt új
jelszót adhatna meg, be kell írnia a régit. Az új
jelszót a beírás megismétlésével meg kell
erŒsítenie.

Megjegyzés
• A híváskorlátozási szolgáltatás
használatához meg kell adnia a hálózati
jelszót. A segélyhívó számok némelyik
hálózaton híváskorlátozás mellett is
elérhetŒk.
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Beállítások [Menü 4]
Fix hívószám (SIM-függŒ) [Menü 4-4-5]

Kódváltás [Menü 4-4-6]

KimenŒ hívásait meghatározott telefonszámokra
korlátozhatja a Fix hívószámok menüben (FDN),
ha SIM-kártyája támogatja ezt a funkciót.
Használatához a PIN2-kód szükséges.

A Kódváltás funkció segítségével
megváltoztathatja aktuális jelszavát.MielŒtt új
jelszót adhatna meg,be kell írnia a régit. Ebben a
menüben a következŒ kódokat módosíthatja:
PIN kód, PIN2 kód, Biztonsági kód.

Az alábbi opciók közül választhat:

Megjegyzés

• Aktivál
Ha bekapcsolja a rögzített hívószámok funkciót,
a készülék csak a telefonkönyvben tárolt
számokat hívhatja. Ehhez meg kell adnia PIN2kódját.
• Kilép
A funkció kikapcsolásával bármilyen szám
hívása lehetŒvé válik.
• Hívószámlista
Itt megtekintheti a rögzített hívószámokat.

• PIN: Personal Identification Number
(Személyes Azonosító Szám)

Hálózat választás [Menü 4-5]
A Hálózat választás menüpont segítségével
meghatározhatja, hogy roaming esetén (a
szolgáltatója szolgáltatási területén kívül) a
készülék hogyan válassza ki a hálózatot
(automatikus, manuális vagy a leggyakrabban
használt beállítás szerint).

Megjegyzés

Megjegyzés
• Nem minden SIM-kártyához tartozik PIN2kód. Ha SIM-kártyája nem rendelkezik
ilyennel,akkor ez a menüpont nem látható.

• Hazai hálózatán kívüli hálózatot csak akkor
választhat, ha annak érvényes roaming
megállapodása van az Önével.

B2100 Felhasználói kézikönyv

56

Beállítások [Menü 4]

Automatikus [Menü 4-5-1]
Ezzel a beállítással telefonja automatikusan
megkeres és kiválaszt egyet az Ön tartózkodási
helyén elérhetŒ mobilhálózatok közül.
Ha kikapcsolja a készüléket, a legközelebbi
bekapcsoláskor ez a beállítás lesz érvényes.

Kézi [Menü 4-5-2]
Ha manuálisan, listáról szeretné kiválasztani a
használni kívánt hálózatot, válassza ezt az
opciót. Ha a manuálisan kiválasztott hálózattal
megszakad a kapcsolat, a telefon egy hibajelzŒ
hangot ad és kéri, hogy ismételje meg a
mıveletet. A kiválasztott hálózatnak roaming
megállapodással kell rendelkeznie az Ön hazai
hálózatával, vagyis azzal a szolgáltatóval,
amelynek a SIM-kártyája a telefonjában van.
Ha a telefon nem tudja elérni a kiválasztott
hálózatot, kéri, hogy válasszon egy másikat.
Amikor kikapcsolja a telefont,a készülék visszaáll
az automatikus beállításra (l. fent).

készülékben található,ismert hálózatok közül
állíthatja össze.

GPRS beállítás [Menü 4-6]
A GPRS (General Packet Radio Service, azaz
Általános Csomagkapcsolt Rádiószolgáltatás) olyan
rádiós technológia, amely mobiltelefonok számára a
mobilhálózat használatával teszi lehetŒvé az adatok
küldését és fogadását. Voltaképpen egy
adathordozó, amely vezeték nélküli hozzáférést
biztosít az olyan adathálózatokhoz, mint például az
Internet.
MielŒtt igénybe vehetné a GPRS-technológiát:
- ElŒ kell fizetnie a GPRS-szolgáltatásra.
A szolgáltatási lehetŒségekrŒl, illetve az
elŒfizetésrŒl a hálózatkezelŒtŒl vagy a
szolgáltatótól kaphat felvilágosítást.
- El kell mentenie a GPRS-en keresztül használni
kívánt alkalmazások GPRS-beállításait.

Preferált [Menü 4-5-3]
Ha kívánja,meghatározhatja azt is,hogy
készüléke milyen sorrendben próbálkozzon a
különbözŒ hálózatok elérésével. Ezt a listát a
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Bekapcsolás [Menü 4-6-1]

Megjegyzés

Ha a Bekapcsolás beállítást választja,és olyan
hálózatot használ, amely támogatja a GPRS-t,
akkor a telefon bejelentkezik a GPRS- hálózatra,
és a rövid üzenetek küldését a GPRS-en
keresztül végzi. Úgyszintén gyorsabb az aktív
adatcsomag-kapcsolat elindítása, pl. az e-mailek
küldése vagy fogadása.

• Az alapértelmezett biztonsági kód a 0000.
Ennek módosításáról a 56.oldalon olvashat.

Ha szükséges [Menü 4-6-2]
Ha az Ha szükséges beállítást választja,
a készülék csak akkor használja a GPRSkapcsolatot, ha olyan alkalmazást vagy mıveletet
indít el, ami ezt igényli. Ha már egyetlen
programnak sincs rá szüksége, a GPRSkapcsolat megszakad.

Beállítások visszaállítása [Menü 4-7]
Ha szeretné visszaállítani a készülék eredeti
konfigurációját,a következŒ lépéseket kell tennie.
1. Válassza ki a Beállítások visszaállítása
menüopciót.
2. Ehhez a PIN2-kód szükséges.
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SzervezŒ [Menü 5]
Nyomja meg a menü gombot (
a SzervezŒ menüt.

), és válassza ki

5. Nyomja meg a bal választógombot [OK].

ÉbresztŒóra [Menü 5-1]

6. Ezután megszerkesztheti az ébresztŒóra
nevét.Miután beírta a nevet,nyomja meg a bal
választógombot [OK].

Ötféle óra közül választhat,melyeken megadhatja
az ébresztés pontos idejét.

Az ébresztési idŒpont elérkeztekor megszólal az
ébresztŒdallam.

Miután a bal választógombbal [Kiválasztás]
kiválasztotta az órát,az alábbi opciókat állíthatja
be:

• Az ébresztés leállításához nyomja meg a jobb
választógombot [Leállítás].

1.

Ébresztés be/ki: Az ébresztés
aktiválásához a bal/jobb navigációs gombbal
lépjen a Be opcióra. Ha ki szeretné kapcsolni
az ébresztést,válassza a Ki lehetŒséget.

2.

Figyelmeztetési idŒ: Itt a számgombokkal
megadhatja az ébresztési idŒt.

3.

4.

Ismétlés: A bal/jobb navigációs
billentyıkkel itt kiválaszthatja, hogy az
ébresztés csak egyszer, csak hétköznapokon,
hétfŒtŒl szombatig, vagy minden nap történjen
(Egyszer, H~P, H~Szo, és Minden nap).
ÉbresztŒdallam: A kívánt ébresztŒdallam
kiválasztása a bal/jobb navigációs
billentyıkkel.

Figyelem!
A készülék kikapcsolt állapotban nem tud
ébreszteni!

Naptár [Menü 5-2]
Amikor belép ebbe a menübe, megjelenik egy
naptár. Az aktuális dátumot négyzet alakú kurzor
jelzi. A navigációs gombokkal a kurzort más
dátumra is állíthatja. A naptárban a következŒ
billentyıket használhatja:
visszaugrik egy évet
minden
megnyomásra
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SzervezŒ [Menü 5]
A bal választógomb [Opciók] megnyomásával
elŒjegyzést vagy emlékeztetŒt írhat be a naplóba:
] Új: Új bejegyzés beírásához válassza ezt az

opciót.Miután elkészítette a bejegyzést,az adott
dátum más színıre vált,és az “ ” vagy “ ”
ikon jelenik meg a kijelzŒn.Így könnyen
figyelemmel kísérheti beosztását.SŒt,ha
kívánja,hangjelzést is rendelhet a bejegyzett
idŒpontok jelzésére.
] Mutat: A kiválasztott nap elŒjegyzéseinek és

emlékeztetŒinek megjelenítése. A bejegyzés
szerkesztéséhez vagy törléséhez a bal
választógombot [Opciók] használhatja.
] Mindet mutat: A naplóban található összes

bejegyzés megjelenítése. A bejegyzések
listájában a fel/le navigációs gombokkal
lépegethet.
] Lejártak törlése: Itt törölheti az elavult

bejegyzéseket. Ehhez a mıvelethez a
készülék megerŒsítést kér.

Telefonkönyv [Menü 5-3]
A neveket és a hozzájuk tartozó telefonszámokat
elsŒsorban a SIM-kártya memóriájában
rögzítheti. A telefon saját memóriájában
összesen 200 név szerepelhet a hozzá tartozó
telefonszámmal. Ékezetes karakterek
(öüóŒúéáıí) bevitelekor a beírható betık vagy
számok mennyisége csökkenhet .

Keres [Menü 5-3-1]
1. Készenléti üzemmódban nyomja meg a jobb
választógombot [Kapcsolatok], majd jelölje ki a
Keresés menüt. Itt egy nevet kell beírnia.
2. Kezdje el beírni a kívánt nevet, és nyomja meg
a bal választógombot [Keresés].
• Készenléti üzemmódban a felsŒ navigációs
gomb (
) megnyomásával közvetlenül is
elérheti a Telefonkönyv menüt.

Megjegyzés

] Mindet töröl: Ha ezt választja,egy lépésben

letörölheti az összes elŒjegyzést és
emlékeztetŒt. Ehhez a mıvelethez szintén
megerŒsítés kell.
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SzervezŒ [Menü 5]
3. Miután megtalálta a keresett személyt, a
megfelelŒ gomb megnyomásával fel is hívhatja
Œt. Ha megnyomja a bal választógombot
[Opciók], további lehetŒségek közül választhat:
• Szerkeszt: Módosíthatja a nevet és a
telefonszámot.
• Üzenet írása
- Szöveges üzenet írása: Ezt a menüt
használhatja,ha a kiválasztott személynek
szöveges üzenetet kíván küldeni.
- Multimédiás üzenet írása: Ebben a
menüben multimédiás üzenetet írhat a kijelölt
személynek.
• Másol: Ezt a menüt használhatja, ha át akarja
másolni az adott kapcsolatot a SIM-kártyáról a
telefonra,vagy fordítva.
• FŒ szám: Több elérhetŒség közül
kiválaszthatja, melyik jelenjen meg elŒször.
• Töröl: A név/szám eltávolítása a
telefonkönyvbŒl.

Új [Menü 5-3-2]
Az Új funkcióval új nevet vehet fel a
telefonkönyvbe.
Ehhez két memória áll rendelkezésre:a telefon és
a SIM-kártya memóriája. A megfelelŒ memória
kiválasztásához lépjen be a Memória mentése
menübe [Menü 5-3-5-1]. A telefon memóriája 200
bejegyzés tárolására képes. A SIM-kártya
memóriájának kapacitása a kártya típusától függ.
1. Az új nevet mind a SIM-kártya, mind a telefon
memóriájába beviheti. A megfelelŒ memóriát a
Memória mentése menüben választhatja ki
[Menü 5-3-5-1]. (L.: 63. oldal.)
• Új adatok bevitele a SIM-kártya memóriájába
A SIM-kártyára bevihet nevet és telefonszámot,
és megadhatja a kívánt csoportot. (Ez a SIMkártyától függ.)
• Új adatok bevitele a telefon memóriájába
A telefonba beírhat nevet és telefonszámot,email címet és emlékeztetŒt,megadhatja a kívánt
csoportot,és megjelölhet alapértelmezett
számot.
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SzervezŒ [Menü 5]
• Új tag felvétele

Hívócsoport [Menü 5-3-3]
A hívócsoportokba egyenként legfeljebb 20 nevet
jegyezhet be. A készülék hét elŒre beállított
csoportot tartalmaz,melyekben létrehozhatja
listáit.
1. Válassza ki a Hívócsoport menüt. Ekkor
minden csoportlista megjelenik: Család,
Barátok, Kolléga, VIP, Csoport 1, Csoport 2,
és Egyebek.
2. A bal választógomb megnyomásával [Opciók]
jelölje ki a kívánt csoportot. Ekkor a következŒ
almenük jelennek meg:
• Csoport tagok
Megjeleníti a csoport tagjainak névsorát.
• Csoport csengŒhang
Ezt a menüt használhatja,ha egyéni
csengŒhangot szeretne rendelni a
hívócsoporthoz.
• Csoport ikon
Ebben a menüben beállíthatja azt a grafikus
ikont, amelyik az adott csoport tagjától
érkezŒ hívás esetén megjelenik.

Új tag hozzáadása a csoporthoz. Az egyes
csoportok legfeljebb 20 nevet
tartalmazhatnak.
• Tag törlése
A kijelölt név törlése a csoport tagjainak
listájáról. Az itt törölt adatok a Telefonkönyv
menüben továbbra is megmaradnak.
• Átnevez
Új nevet ad a csoportnak.

Gyorshívás [Menü 5-3-4]
A 2-tŒl 9-ig terjedŒ billentyık bármelyikéhez
hozzárendelhet egy hívószámot. Ezek 2-3
másodpercig tartó megnyomásával közvetlenül
hívást kezdeményezhet.
1. ElŒször készenléti üzemmódban nyissa meg a
Telefonkönyv menüt (jobb választógomb).
2. Lépjen a Gyorshívás opcióra,és nyomja meg
a [Kiválasztás] gombot.
3. Ha új számot akar hozzáadni a gyorshívás
menühöz,válassza az [Üres] lehetŒséget.
Ezután a Telefonkönyv menüben
megkeresheti a kívánt nevet.
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SzervezŒ [Menü 5]
4. A bal választógomb megnyomásával [Opciók]
megváltoztathat vagy törölhet egy gyorshívásra
állított telefonszámot, hívást kezdeményezhet,
illetve üzenetet küldhet.

Beállítások [Menü 5-3-5]
• Mentés
Kapcsolatai rögzítéséhez megadhatja a
használni kívánt memóriát (SIM-kártya vagy
telefon). Ha a Vegyes lehetŒséget jelöli meg, a
telefon minden bevitelkor megkérdezi, hová
mentse az adott telefonszámot.
• Keresés
Amikor a Telefonkönyv menüben keres, elŒre
megadhatja, hogy készüléke név vagy
telefonszám alapján keressen. Ha a Vegyes
lehetŒséget állítja be, a telefon minden
kereséskor megkérdezi, mi alapján végezze a
keresést.
• Nézetek
Azt is eldöntheti,mi jelenjen meg a
Telefonkönyv menüben.

- Képekkel: Ha ezt az opciót választja,a
listában a nevek mellett a hozzájuk társított
képek is megjelennek.
- Név és szám: Mind a név,mind a
telefonszám megjelenik a lista
megnyitásakor.

Mindet másol [Menü 5-3-6]
Bevitt adatait átmásolhatja vagy áthelyezheti a
SIM-kártyáról a telefon memóriájába és viszont.
• SIM-rŒl telefonra: Ezt az opciót használja, ha a
SIM-kártyáról kíván másolni a telefon
memóriájába.
• Tel.-ról SIM-re: Ezt az opciót használja,ha
telefonjáról a SIM-kártya memóriájába kíván
másolni.
Mindkét esetben az alábbi lehetŒségek közül
választhat:
• Eredeti megtartása: Másolás után
megmarad az eredeti példány is.
• Eredeti törlése: Másolás után a készülék
törli az eredeti példányt.

- Csak név: Ennél a beállításnál a lista
megnyitásakor csak a nevek láthatók.
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SzervezŒ [Menü 5]
Mindet töröl [Menü 5-3-7]
A SIM-kártyán és/vagy a telefon memóriájában
rögzített adatok egyszerre is törölhetŒk. Ehhez a
funkcióhoz a biztonsági kódhasználata
szükséges.
] A készenléti üzemmódba történŒ
visszatéréshez a nyomja meg a

• Saját szám (SIM-függŒ): Ezzel a menüvel
megjelenítheti saját telefonszámát a SIMkártyán.

billentyıt.

Információ [Menü 5-3-8]
• SDN (SIM-kártyától függ):
Ebben a menüben megtekintheti a
hálózatkezelŒ által meghatározott Szolgáltatási
Hívószámokat(SDN), amennyiben ezt az Ön
SIM-kártyája lehetŒvé teszi. Ezek közé
tartoznak a segélyhívó számok, tudakozók,
hangpostaszámok.
1. Válassza ki az SDN opciót.
2. Ekkor megjelennek az elérhetŒ szolgáltatások.
3. A megfelelŒ szolgáltatás kiválasztásához
használja a fel/le navigációs gombokat.
Nyomja meg a
gombot.
• Memória: Itt ellenŒrizheti a SIM-kártya és a
telefon memóriájának aktuális állapotát.
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Kamera [Menü 6]
A B2100 típusú telefonnal fényképeket készíthet,
és elmentheti azokat. Fényképezés után
elküldheti Œket MMS (multimédia) üzenetben is.

1. Felbontás (

): 160x120, 320x240, 640x480

2. KépminŒség (
3. Digitális zoom (

Megjegyzés
• Ha az akkumulátorkapacitás alacsony, akkor
a kamera funkció nem használható.

): x1, x2, x4

Megjegyzés: A maximális nagyítási arány a
következŒk szerint függ a felbontástól.

Kép készítése [Menü 6-1]
Nyomja meg a Menü gombot és válassza a
Kamera ➝ Kép készítése opciót a navigációs
gombokkal. A kamera modult közvetlenül is
megnyithatja a Kamera gomb megnyomásával
készenléti üzemmódban. A kamera modul
kinyílik, és megjelenik a készítendŒ kép.

): Finom/Normál/Alap

160 x 120

1x, 2x, 4x

320 x 240

1x, 2x

640 x 480

1x

4. Tónus (
): Színes (
Fekete-fehér (
)
5. FényerŒ (
6. IdŒzítŒ (

)/ Szépia (

)/

): -2, -1, 0, +1, +2
): Ki, 3 másodperc, 5 másodperc

7. Memória (
): Megjeleníti az aktuális
memóriaállapotot

Megjegyzés: Ha megtelt a memória, akkor a
"Megtelt a memória" üzenet jelenik meg, és
nem mentheti el a képet. A Album letörölve a
régi képeket hozhat létre több szabad helyet.

elŒnézet opció
menüsáv

Fényképezés elŒtt beállíthatja a következŒ
opciókat.
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Kamera [Menü 6]
1. Görgesse középre kívánt opciómenüt a
bal/jobb navigációs gombokkal.

Ha nem szeretné elmenteni a képet, akkor
görgesse középre a “
” szimbólumot, és
nyomja meg a bal oldali vagy a kamera
oldalán lévŒ funkciógombot.
Továbbá elküldheti a készített üzeneteket az
alábbi ikon választásával "
".

2. Válassza ki a kívánt értéket a fel/le
navigációs gombokkal.
3. A beállítás befejezése után fókuszáljon a
tárgyra, majd nyomja meg a kamera oldalsó
vagy bal funkciógombját. Egy kattanás után
a kép lefényképezésre kerül, és a következŒ
menüsáv jelenik meg.
MMS üzenet
Mentés

Kép készætés sablonnal [Menü 6-2]
Fényképeket készíthet elŒre eltárolt kereteket
használva. 7 keret áll rendelkezésre. Nyomja
meg a Menü gombot, majd válassza a Kamera
➝ Kép készætés sablonnal navigációs
gombokat.

Törlés

Megjegyzés
• Ha bekapcsolta az Automatikus
mentés [Menü 6-4-1] funkciót, akkor a
lefényképezett kép automatikusan
elmentésre kerül a menüsáv megjelenítése
nélkül (olvassa el a 62. oldalon található
információkat).
4. A kép mentéséhez görgesse középre a “
” szimbólumot, és nyomja meg a bal oldali
vagy a kamera oldalán lévŒ funkciógombot.

elŒnézet opció
menüsáv

Fényképezés elŒtt beállíthatja a következŒ
opciókat.
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Kamera [Menü 6]

Megjegyzés

1. Keret (
): Válasszon egyet a 7
rendelkezésre álló keret közül.
2. KépminŒség (
3. Digitális zoom (

): Finom/Normál/Alap
): x1, x2, x4

4. Tónus (
): Színes (
Fekete-fehér (
)
5. FényerŒ (

)/ Szépia (

)/

): -2, -1, 0, +1, +2

1. Görgesse középre kívánt opciómenüt a
bal/jobb navigációs gombokkal.
2. Válassza ki a kívánt értéket a fel/le
navigációs gombokkal.
3. A beállítás befejezése után fókuszáljon a
tárgyra, majd nyomja meg a kamera oldalsó
vagy bal funkciógombját. Egy kattanás után
a kép lefényképezésre kerül, és a következŒ
menüsáv jelenik meg.
MMS üzenet
Mentés
Törlés

• Ha bekapcsolta az Automatikus
mentés [Menü 6-4-1] funkciót, akkor a
lefényképezett kép automatikusan
elmentésre kerül a menüsáv
megjelenítése nélkül (olvassa el a 62.
oldalon található információkat).
4. A kép mentéséhez görgesse középre a “
” szimbólumot, és nyomja meg a bal oldali
vagy a kamera oldalán lévŒ funkciógombot.
Ha nem szeretné elmenteni a képet, akkor
görgesse középre a “
” szimbólumot, és
nyomja meg a bal oldali vagy a kamera
oldalán lévŒ funkciógombot.
A képet elküldheti multimédia üzenetben is a
“
”szimbólum kiválasztásával.

Album [Menü 6-3]
Nyomja meg a Menü gombot, és válassza a
Kamera ➝ Album opciót a navigációs
gombokkal.
A Kép készítése és Kép készætés sablonnal
funkciókkal készített képek ebben a menüben
kerülnek eltárolásra. Az utoljára készített kép
jelenik meg elŒször. A képek Összes kép és
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Kamera [Menü 6]
Képek sablonnal kategóriákba kerülnek
besorolásra. Az Összes kép kategóriában
megtekinthet minden képet. A képekkel a
következŒ mıveleteket végezheti el, ha
megnyomja a bal funkciógombot [Opciók].

Beállítás [Menü 6-4]

• Töröl: Törli a kiválasztott képeket.

Automatikus mentés: Ha bekapcsolta ezt a
funkciót, akkor a lefényképezett kép
automatikusan elmentésre kerül a menüsáv
megjelenítése nélkül.

Megjegyzés
• A Saját album tartalmának törléséhez lépjen
a Kamera ➝ Beállítás ➝ Képek törlése
menübe [Menü 6-4-2].
• Küldés MMS-ben: Elküldheti a kiválasztott
képet MMS-ben. (Olvassa el a 33. oldalon
található információkat az MMS üzenetek
írásával kapcsolatban.)

Nyomja meg a Menü gombot, majd válassza a
Kamera ➝ Beállítás opciót a navigációs
gombokkal.

Összes kép törlése: Ezt a menüt használja az
összes kép törléséhez. A mıveletet meg kell
erŒsítenie.

• Mentés mint háttérkép: Beállíthatja a képet
háttérképként.
• Átnevez: Megváltoztathatja a kiválasztott kép
nevét.
• Információ: EllenŒrizheti a nevet, felbontást,
méretet és a kiválasztott kép készítésének
dátumát, valamint idejét.

B2100 Felhasználói kézikönyv

68

Extrák [Menü 7]
Nyomja meg a menü gombot ( ), majd a
navigációs billentyık használatával válassza ki
az Extrák menüt.

Kedvencek[Menü 7-1]
Az egyszerıbb használat kedvéért a Kedvencek
menüben létrehozhat egy saját menürendszert
azokból az elemekbŒl, amelyeket a
leggyakrabban használ.
1. Miután kiválasztotta az 1-9-ig terjedŒ helyek
közül a megfelelŒt, nyomja meg a bal
választógombot [Hozzáadás].
2. Jelölje ki a besorolni kívánt menüt,majd nyomja
meg újra a bal választógombot [Hozzáadás].
Az adott menü bekerül a kedvencek közé,a
képernyŒn pedig megjelenik a “Hozzáadva a
kedvencekhez” felirat.
Miután így létrehozta kedvenc menüjét, a bal
választógombbal [Opciók] a következŒ opciókat
érheti el:
- Választ: Menü kiválasztása.
- Beállít: A beillesztett menüt másikra cserélheti.
- Töröl: A kiválasztott menü törlése a kedvencek
közül.

- Mindet töröl: Az összes menü törlése a
kedvencek listájából.
- Információ: Az információs opcióra lépve
megtudhatja a kedvencek menü elérési
útvonalát.

Játékok [Menü 7-2]
A telefon megjeleníti a használható játékokat.

Megjegyzés
• A vezérlŒgombok funkciója játékonként
eltérŒ. Minden játék rendelkezik
bevezetŒvel, ahol ismertetésre kerülnek a
fŒ kezelŒgombok. A többi gomb a
következŒk szerint használható.
[Közös gombok funkciója]
: Játékmenü
: Visszalépés
: Játék felfüggesztése vagy folytatása.

Számológép [Menü 7-3]
Ez a jellemzŒ lehetŒvé teszi,hogy telefonját
számológépként is használhassa. A számológép
az alapvetŒ számtani mıveletek -összeadás,
kivonás, szorzás és osztás -elvégzésére képes.
(A számok két tizedes jegyig bonthatók.)
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Extrák [Menü 7]
A számológép használata
1. A számbillentyık használatával írja be az elsŒ
számot.
2. A megfelelŒ navigációs gombbal lépjen a
kívánt mıveleti jelre.

Megjegyzés
• A hibás bevitelek,illetve a képernyŒ
törléséhez nyomja meg a
gombot.
TizedesvesszŒt a
, mínusz elŒjelet a
gombbal vihet be.

jelölhet ki a listában, melyeket azután tapétaként
használhat, vagy - szintén a bal választógombbal
[Opciók] - elküldhet multimédiás üzenetben.

Hang [Menü 7-4-2]
Az itt kiválasztott hangot beállíthatja
csengŒhangként, vagy elküldheti SMS-ben és
MMS-ben a bal választógomb segítségével
[Opciók].

Átváltás [Menü 7-5]

3. Az eredmény kiszámításához nyomja meg a
bal választógombot [Eredmény] vagy az OK-t.

Itt bármilyen mértékegységet átszámíthat egy
másikra. Négyféle mértéktípus közül választhat:
hosszúság, terület, súly és ırmérték.

4. Ha befejezte a számolást,a bal
választógombbal [Reset] visszatérhet a
menühöz.

1. A bal választógomb segítségével válassza ki a
megfelelŒ mértéktípust.

Saját könyvtár [Menü 7-4]
A WAP-ról letöltött tartalmakat ill. MMS vagy
EMS-t tárolhat ebben a könyvtárban. Megnézheti,
törölheti vagy irányíthatja ezen tartalmakat.

Kép [Menü 7-4-1]
Itt a bal választógombbal [Megnéz] képeket

2. A bal/jobb navigációs billentyıvel lépjen az
aktuális mértékegység opcióra.
3. Úgyszintén a bal/jobb navigációs gombbal
lépjen az átszámítani kívánt mértékegységre.
4. Az alsó gombbal jelölje ki az átszámítás opciót.
5. Válassza ki azt a mértékegységet,amelyre az
adott mennyiséget szeretné átszámítani
(bal/jobb navigációs gomb).

B2100 Felhasználói kézikönyv

70

Extrák [Menü 7]
6. A mennyiséget a számgombok segítségével
vigye be. Ezután az átszámítás automatikusan
megtörténik.

Megjegyzés
• A megfelelŒ gomb megnyomásával
tizedes törtet is beírhat.

Megjegyzés
• Az idŒzóna beállítást a VilágidŒ menü
minden városában befolyásolja a hálózati
szolgáltatás.

HangfelvevŒ [Menü 7-7]

VilágidŒ [Menü 7-6]
A VilágidŒ menüben a bal/jobb navigációs gombbal
megnézheti a pontos greenwichi középidŒt
(GMT),valamint 65 világváros helyi idejét.

A készülékkel hangos emlékeztetŒ üzeneteket is
készíthet. A felvételek maximális száma
10,egyenként legfeljebb 20 másodperces
idŒtartammal. A rögzített hangemlékeztetŒket
lejátszhatja vagy törölheti,és újakat vehet fel
helyettük a bal választógomb segítségével.

A képernyŒn megjelenik a város neve,a pontos
helyi idŒ,és a dátum.

Felvétel [Menü 7-7-1]

A tartózkodási helyének megfelelŒ zónaidŒ
kiválasztásához a következŒt kell tennie:

1. Amikor elkezdŒdik a felvétel,a “Felvétel”
felirat,,valamint a hátralévŒ idŒ megjelenik a
képernyŒn.

1. A bal/jobb navigációs gombbal válasszon ki
egy olyan várost, amely az Ön tartózkodási
helyével egyezŒ idŒzónában található. Ekkor
megjelenik a helyi dátum és idŒ.
2. Ha a készenléti állapotban megjelenŒ
idŒkijelzést a kiválasztott zónaidŒhöz szeretné
igazítani,nyomja meg a bal választógombot
[Beállítás].

2. Ha végzett,nyomja meg a bal választógombot
[Mentés].

Megjegyzés
• Készenléti módban, ha megnyomja meg a
(
) gombot akkor a hangrögzítés elindul.
• Ha minden memóriahely betelt,az új felvétel
készítése elŒtt le kell törölnie egyet a régiek
közül.
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Extrák [Menü 7]
Listát mutat [Menü 7-7-2]
A telefon megjeleníti a hanfelvételek listáját.

Hangmemók, Fotók, Képek, Hangok, Játékok és
egyebek. A tárolókba be is léphet innen,és
rendezheti Œket.

A felvett emlékeztetŒk visszajátszhatók vagy
törölhetŒk.
• Lejátszás: Itt lejátszhatja a felvett
hangemlékeztetŒt.
• Multimédiás üzenet írása: A hangmemók
segítségével multimédiás üzenetet is írhat.
• Töröl: A kijelölt hangemlékeztetŒ törlése.
• Mindet töröl: Itt az összes hangmemót törölheti
egy lépésben. MegerŒsítéshez nyomja meg bal
választógombot [Igen].

Megjegyzés
• Készenléti üzemmódban a
[CLR]
gombbal közvetlenül is elérheti a
hangfelvételi menüt.

Memória állapota [Menü 7-8]
A készülék megjeleníti az összes tároló aktuális
állapotát: Szabad memória, Szöveges üzenet,
Multimédiás üzenet, Beérkezett üzenetek,
KimenŒ üzenetek, Piszkozatok, Multimédiás
sablon, SIM-üzenetek, Push üzenetek,
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Internet [Menü 8]
Ebben a menüben különbözŒ WAP (Wireless
Application Protocol) szolgáltatásokat, pl. banki
információkat, híreket, idŒjárás-jelentést és
repülŒtéri információkat érhet el. Ezeket a
szolgáltatásokat speciálisan mobiltelefonokra
tervezték, és a WAP-szolgáltatók biztosítják.

Billentyı

Funkció
Az adott tartalom minden sorát
fel/le gördítheti
Visszatérés az elŒzŒ oldalra
Opciók kiválasztása és
mıveletek megerŒsítése

HálózatkezelŒjével, választott szolgáltatójával
egyeztesse a WAP-szolgáltatások elérhetŒségét
és a fizetési kötelezettségeket. A szolgáltató
ellátja Önt a szolgáltatások használatához
szükséges útmutatásokkal is.

A WAP böngészŒmenü használata

A kapcsolat létrejötte után megjelenik a kezdŒlap.
A tartalom a szolgáltatótól függ.

Megjegyzés

Ha ki szeretne lépni a böngészŒbŒl,nyomja meg
a ( ) gombot.

A mobiltelefonos weben történŒ szörfözéshez
különféle menüopciókat használhat.

• A WAP böngészŒmenük az Ön által
használt verzió függvényében eltérŒk
lehetnek.

Ekkor a készülék visszatér készenléti állapotba.
Tájékozódás a WAP-on

KezdŒlap [Menü 8-1]

Az Interneten a készülék billentyıivel vagy a
WAP böngészŒmenü segítségével szörfözhet.

Csatlakozás:KezdŒlapként az a honlap jelenik
meg,amelyet az éppen aktív profilban
meghatározott. Ha ön nem jelöl meg semmit,
akkor a szolgáltató által beállított honlap lesz a
kezdŒlap.

A billentyızet használata
Amikor az Interneten szörfözik,a készülék
billentyıi más funkciókat töltenek be,mint normál
állapotban.
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Internet [Menü 8]
könyvjelzŒ URL-jét és nevét.

KönyvjelzŒk [Menü 8-2]
Ez a menü lehetŒvé teszi, hogy késŒbbi
használat céljából elmentse kedvenc
honlapjainak URL-címét. A készülékben több
elŒre programozott T-Mobile könyvjelzŒ található.
Ezeket az elŒre programozott könyvjelzŒket nem
lehet törölni.

• Töröl: A kiválasztott elem törlése a könyvjelzŒk
közül.
• Mindet töröl: Az összes könyvjelzŒ törlése.

Profilok [Menü 8-3]

KönyvjelzŒ létrehozása

A profil az Internethez történŒ csatlakozás során
használt hálózati információ.

1. Nyomja meg bal választógombot [Opciók].

Minden profilhoz a következŒ almenük tartoznak:

2. Lépjen az Új hozzáadása opcióra.

• Bekapcsol

3. Miután beírta a kívánt URL-t, szintén nyomja
meg az
.
❇ Tipp: Szimbólumok beviteléhez használja
a
és a
gombot. Pontot a
billentyı megnyomásával írhat.
A megfelelŒ könyvjelzŒ kiválasztása után a
következŒ opciók érhetŒk el:
• Csatlakozás: Kapcsolódás a kiválasztott
honlaphoz.
• Hozzáad: Ha új könyvjelzŒt szeretne létrehozni,
válassza ezt az opciót.

Aktiválja a kiválasztott profilt.
• Beállítás
Ezt használhatja a kiválasztott profil WAPbeállításainak szerkesztéséhez és
módosításához.
- KezdŒlap
Ez a beállítás lehetŒvé teszi annak a
webcímnek (URL)a bevitelét,amelyet
kezdŒlapként kíván használni.
Nem szükséges minden egyes URL elé beírni
a http://kezdetet, mivel a WAP-böngészŒ
automatikusan beírja azt.

• Szerkeszt: Itt megszerkesztheti a kijelölt
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Internet [Menü 8]
- AdatvivŒ
Beállíthatja az adatkézbesítŒ szolgáltatást.
• Adat
• GPRS

Várakozási idŒ: Be kell írnia a várakozási
idŒt. Ha ezt beállította, adatforgalom
hiányában a WAP navigációs szolgáltatás
kikapcsol.
- GPRS-beállítások

- GPRS beállítások
Ez az opció csak akkor jelenik meg, ha az
Adat opciót választja hordozóként.

A szolgáltatás beállításai csak akkor
elérhetŒk, ha hordozóként a GPRS-t
választotta.

IP-cím: Írja be a használni kívánt WAP-átjáró
IP-címét.

IP-cím: Írja be az elérni kívánt WAP-átjáró IPcímét.

Tárcsáz: Írja be azt a telefonszámot, amelyet
a WAP-átjáró eléréséhez kell hívnia.
Azonosító: Felhasználóazonosító a dial-up
szerver számára (NEM a WAP-átjáróhoz!).
Jelszó: A dial-up szerver (NEM a WAPátjáró) ezt a jelszót kéri az Ön
azonosításához.
Hívás típusa: Válassza ki az internetes hívás
típusát:analóg vagy digitális (ISDN).
Hívás sebessége: Itt állíthatja be az
adatkapcsolat sebességét (9600 vagy 14400
bps).

APN: Írja be a GPRS APN-jét.
Azonosító: Felhasználóazonosító az APNszerver számára.
Jelszó: Az APN-szerver által kért jelszó.
- Kapcsolat típusa
A csatlakozás típusa Ideiglenes vagy
Folyamatos lehet, és az Ön által használt
átjárótól függ.
Folyamatos
Stabil, de nagyobb hálózati forgalmat igénylŒ
kézbesítŒmechanizmus.
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Internet [Menü 8]
Ideiglenes
Ideiglenes (kapcsolat nélküli)szolgáltatás.

• Töröl
A kiválasztott profil törlése a listából.

HTTP
A kliensek szerverhez csatlakoztatása
közvetlenül HTTP használatával.

• Hozzáad
Új profil hozzáadása.

- Proxy beállitások
IP-cím: Adja meg a proxy szerver IP címét.
Port : Adja meg a proxy szerver port számát.
- DNS-beállítás
ElsŒdleges Szerver
Írja be az elsŒdlegesen használni kívánt
DNS-szerver IP-címét.
Másodlagos Szerver
Írja be a másodlagosan használni kívánt
DNS-szerver IP-címét.
- Biztonsági beállítások
A beállított átjáróportnak megfelelŒen itt a Be
vagy Ki opciót választhatja.
- Képek mutatása
Kiválaszthatja,hogy a WAP-kártyákon
megjelenjenek-e képek, vagy sem.

URL-re lép [Menü 8-4]
A kívánt Weboldalhoz közvetlenül is csatlakozhat.
A szükséges URL megadása után nyomja meg
az
.

Cache [Menü 8-5]
A megtekintett információkat vagy szolgáltatásokat
a telefon a Cache memóriában tárolja.

Cache ürítés [Menü 8 -5-1]
Minden eltárolt adat törlése.

Cache ellenŒrzése [Menü 8-5-2]
EllenŒrizheti, hogy a kapcsolat a Cache
memórián keresztül jön-e létre, vagy sem.

Megjegyzés
• A Cache memória olyan közbensŒ tároló,
amely az adatok ideiglenes mentésére
szolgál.

• Átnevez
A profil nevének módosítása.
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Internet [Menü 8]

Cookie-k beállításai [Menü 8-6]

Profilok visszaállítása [Menü 8-8]

A megtekintett információkat vagy
szolgáltatásokat a telefon a Cache memóriában
tárolja.

Visszatérés a profilok eredeti beállításaihoz.

Cookie-k törlése [Menü 8-6-1]

A WAP-böngészŒ típusának megjelenítése.

BöngészŒ verziója [Menü 8-9]

Minden cookie-ként eltárolt adatot töröl.

Cookie-k ellenŒrzése [Menü 8-6-2]
EllenŒrizheti, hogy a készülék használ-e cookie-t,
vagy nem.

Biztonsági tanúsítvány [Menü 8-7]
Itt a hozzáférhetŒ tanúsítványok listája jelenik
meg.
• Meghatalmazás
Megtekintheti a telefonjában tárolt hatósági
tanúsítványok listáját.
• Személyes
Itt a készülékben tárolt egyéni tanúsítványok
listája található.
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Java [Menü 9]
Alkalmazások [Menü 9-1]

Letöltés [Menü 9-2]

Java menü opciók

Szerkesztheti és beállíthatja a MIDlet szerver
címet. Letölthet MIDleteket WAP böngészŒjével,
és eltárolhatja Œket telefonjában. Megtekintheti az
eltárolt MIDleteket az Alkalmazások képernyŒn.

Görgessen egy alkalmazáshoz, és válassza az
Opciókat.
1. Új : Létrehozhat egy új mappát.

Profilok [Menü 9-3]

2. Áthelyez : Kiválaszthat egy tetszés szerinti
mappát.
3. Névjegy : Megjeleníti a Java MIDP
információt.
4. Infó : Információt jelenít meg a kiválasztott
MIDletrŒl.

Egyes JAVA alkalmazásoknak szüksége lehet
mıködŒ hálózati kapcsolatra. Ilyenek például a
többjátékos játékok. Maximum 5 profilt állíthat be,
és aktiválhatja a kívántat. Ez a beállítás hasonló a
wap profil beállításhoz. Olvassa el a wap
profilokról szóló részt a beállításhoz.

5. Eltávolítás : Törli a kiválasztott MIDletet.
6. Frissít : Hozzáfér a szerverhez, és frissíti a
kiválasztott MIDletet.

JAVA™ a Sun Microsystems, Inc.
védjegye.

7. Opciók : Egyes Java alkalmazásoknak
szüksége lehet adatkapcsolat létrehozására.
Ezt az opciót válassza, hogy beállítsa a
csatlakozási opciókat.
8. Átnevez : Átnevezheti az alkalmazást.
9. Kilépés : Kilépés az Alkalmazásokból.
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KiegészítŒk
A mobilkészülékhez számos kiegészítŒ kapható,
melyeket egyéni kommunikációs szokásainak
megfelelŒen választhat ki. A kiegészítŒkrŒl a helyi
forgalmazónál kaphat felvilágosítást.
Akkumulátor

Megjegyzés
• Mindig eredeti LG kiegészítŒket használjon.
EllenkezŒ esetben a készülékre vonatkozó
garancia érvényét veszti.
• A kiegészítŒk a különbözŒ országokban
eltérŒk lehetnek; errŒl a területi
szervizközponttól vagy forgalmazótól kaphat
bŒvebb felvilágosítást.

Utazó töltŒ
Ezzel a töltŒvel akár otthon,
akár a munkahelyén feltöltheti
az akkumulátort.

CD/Adatkábel
Számítógéphez
csatlakoztathatja telefonját,
hogy adatokat cseréljen
közöttük.
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Mıszaki adatok
Általános
Terméknév

: B2100

Rendszer

: GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Környezeti hŒmérséklet
Max

: +55°C

Min

: -10°C

Kapacitás
SMS/MMS(#)

: SMS (200) MMS (100)

Akkumulátor
Készenléti idŒ

: kb. 200 óra

Beszélgetési idŒ : kb. 120 perc
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Odlaganje starog aparata
Elektriãni i elektronski proizvodi ne smiju se
odlagati zajedno s komunalnim otpadom, veç u
posebna odlagali‰ta koja je odredila vlada ili
lokalne vlasti.
Ako se na proizvodu nalazi simbol prekriÏene
kante za smeçe, to znaãi da je proizvod pokriven
europskom direktivom 2002/96/EC.

B2100 Korisniãki priruãnik
HRVATSKI

UVOD
âestitamo na kupnji naprednog i kompaktnog
B2100 mobilnog telefona, dizajniranog za rad s
najnovijom digitalnom mobilnom
komunikacijskom tehnologijom.

Ovaj priruãnik za korisnika sadrÏi vaÏne
informacije o uporabi i radu ovog telefona.
Molimo, paÏljivo proãitajte sve informacije
kako biste ostvarili optimalan rad i sprijeãili
nastanak moguçe ‰tete uzrokovane
nepravilnim kori‰tenjem telefona. Svaka
promjena ili modificiranje ureìaja koje nije
dozvoljeno u ovom priruãniku za korisnika
moÏe poni‰titi dobiveno jamstvo za ovaj
ureìaj.
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Smjernice za sigurnosnu i pravilnu uporabu
Proãitajte ove jednostavne smjernice. Kr‰enje
pravila moÏe biti opasno i nezakonito. Daljnje
informacije dane su u ovom priruãniku.

IzloÏenost radijskoj frekvenciji

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

IzloÏenost radio valovima i specifiãnoj stopi
apsorpcije (SAR)

• Najvi‰a SAR vrijednost za ovaj model telefona
koju je testirala DASY4 za kori‰tenje na uhu jest
1.10 W/kg (10g).

Ovaj mobilni telefon, model B2100, dizajniran je
da udovoljava sigurnosnim zahtjevima za
izloÏenost radijskim valovima.Ti se zahtjevi
temelje na znanstvenim smjernicama koje
ukljuãuju sigurnosnu granicu odreìenu za za‰titu
svih osoba, bez obzira na starosnu dob i zdravlje.

• Informacije o SAR podacima za korisnike koji
Ïive u drÏavama koje su usvojile SAR graniãne
vrijednosti koje preporuãuje Institut elektriãnih i
elektronskih inÏenjera (IEEE), a to je 1.6 W/kg u
prosjeku na jedan (1) gram tkiva (na primjer,
SAD, Kanada, Australija i Tajvan).

• Smjernice izlaganja radijskim valovima koriste
mjernu jedinicu poznatu kao Specific Absorption
Rate - SAR (specifiãna stopa apsorpcije).
SAR testiranje izvodi se pomoçu standardnih
metoda, pri kojima telefon emitira na najvi‰oj
potvrìenoj razini snage na svim kori‰tenim
frekvencijskim pojasima.

Upozorenje i odrÏavanje ureìaja

• Iako su moguçe varijacije SAR razina izmeìu
razliãitih LG mobilnih telefona, svi su oni
dizajnirani tako da zadovoljavaju relevantne
smjernice na radijskoj frekvenciji.

• Ne rastavljajte proizvod. Odnesite ga
ovla‰tenom serviseru kad se za to ukaÏe
potreba.

Upozorenje: koristite samo baterije, punjaã i
dodatnu opremu dozvoljenu za kori‰tenje s ovim
odreìenim modelom telefona. Kori‰tenje drugih
vrsta moÏe osporiti svaku potvrdu ili jamstvo
ovog telefona, a moÏe biti i opasno.
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Smjernice za sigurnosnu i pravilnu uporabu
• DrÏite ga podalje od elektriãnih ureìaja poput
televizora, radija ili raãunala.
• Ne drÏite proizvod u blizini izvora topline poput
radijatora ili peçi.
• Nemojte ga bacati.
• Nemojte ga tresti i udarati.
• Povr‰ina telefona moÏe se o ‰tetiti ako ga
prekrijete ili stavite u vinilski omot.
• Koristite suhu tkaninu za ãi‰çenje povr‰ine
proizvoda. (Ne koristite otapala poput benzina,
razrjeìivaãa ili alkohola.)
• Ne izlaÏite proizvod prekomjernom dimu i
pra‰ini.
• Ne drÏite telefon u blizini kreditnih kartica ili
putnih karti. MoÏe se o‰tetiti informacija na
magnetskoj vrpci.
• Ne lupajte po zaslonu s o‰trim predmetom, jer
bi se telefon mogao o‰tetiti.
• Ne izlaÏite telefon tekuçinama i vlazi.
• Oprezno koristite dodatnu opremu i drÏite se
uputa. Ne dirajte nepotrebno antenu.

Uãinkovito kori‰tenje telefona
Za optimalan rad telefona s minimalnom
potro‰njom snage, molimo:
• DrÏite telefon normalno za vrijeme razgovora.
Govorite ravno u mikrofon, tako da je antena
okrenuta gore i prema va‰em ramenu. Ako je
antenu moguçe izvuçi/uvuçi, tijekom poziva je
treba izvuçi.
• Ako va‰ mobilni telefon podrÏava infracrveno
povezivanje, nikad ne usmjeravajte infracrvenu
zraku prema oku.

Elektronski ureìaji
Svi mobilni telefoni mogu imati smetnje koje
utjeãu na rad.
• Ne koristite svoj mobilni telefon u blizini
medicinske opreme bez dozvole. Izbjegavajte
stavljanje telefona u blizinu pacemakera (srãani
stimulator), to jest, u gornji dÏep odijela ili ko‰ulje.
• Neki pomoçni ureìaji za sluh takoìer mogu
imati smetnje zbog mobilnog telefona.
• Manje smetnje mogu uzrokovati: televizor,
radio, raãunalo itd.
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Smjernice za sigurnosnu i pravilnu uporabu

Sigurnost u voÏnji

Moguça eksplozivna podruãja

Provjerite zakone i pravila kori‰tenja
mobilnog telefona u podruãjima gdje se
vozite.

• Ne koristite telefon u blizini punjenja goriva ili
kemikalija.
• Ne prevozite ili ne drÏite zapaljivi plin, tekuçinu
ili eksplozive u dijelu vozila u kojem drÏite svoj
mobilni telefon i dodatnu opremu.

• Ne drÏite telefonsku slu‰alicu dok vozite.
• Svu pozornost posvetite voÏnji.
• Koristite handsfree opremu, ako je imate.

U zrakoplovu

• Stanite uz cestu i parkirajte se prije odgovaranja
ili upuçivanja poziva ako uvjeti voÏnje to
zahtijevaju.

BeÏiãni ureìaji mogu uzrokovati smetnje u
zrakoplovu.

• RF energija moÏe utjecati na elektronske
sustave u va‰em vozilu, primjerice, na radio,
sigurnosnu opremu.
• Ako je va‰e vozilo opremljeno zraãnim
jastucima, pazite da ih ne zakrãite instaliranom
ili prenosivom opremom. MoÏete uzrokovati
ozbiljne ozljede zbog nepravilnog rada.

Podruãje miniranja

• Iskljuãite svoj mobilni telefon prije ukrcavanja u
zrakoplov.
• Na zemlji, pratite upute zrakoplovne tvrtke u
vezi kori‰tenja mobilnog telefona.

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

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

B2100 Korisniãki priruãnik
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Smjernice za sigurnosnu i pravilnu uporabu
Hitni pozivi
Hitni pozivi nisu moguçi na svim mobilnim
mreÏama. Stoga, nikad ne ovisite samo o jednom
telefonu za hitne pozive. Provjerite uslugu kod
va‰eg lokalnog davatelja usluga.

• Ne drÏite bateriju u hladnim ili vruçim
prostorima, jer postoji moguçnost smanjenja
uãinkovitosti baterije.
• Iskori‰tene baterije odlaÏite u skladu s lokalnim
propisima.

Informacije i rukovanje baterijom
• Ne trebate u potpunosti isprazniti bateriju da
biste ju ponovo napunili. Za razliku od drugih
baterija, nema utjecaja na memoriju koji bi
mogao dovesti u pitanje rad baterije.
• Koristite samo LG baterije i punjaãe. LG punjaãi
izraìeni su da produÏe trajanje baterije.
• Ne rastavljajte bateriju i pazite da ne uzrokujete
kratki spoj.
• Pazite da su metalni kontakti na bateriji ãisti.
• Zamijenite bateriju kada posve oslabi i ne pruÏa
optimalan rad.
• Napunite bateriju ako ju se dugo nije koristilo
kako bi se poveçala iskoristivost.
• Ne izlaÏite punjaã baterije na direktno svjetlo,
i nemojte ga koristite u podruãjima velike vlage,
poput kupaonice.
B2100 Korisniãki priruãnik
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Dijelovi telefona
Pogled sprijeda

Zvuãnik slu‰alice
LCD zaslon

Ulaz za slu‰alice

Boãna tipka za kameru

Favoriti

Poruka

Lijeva soft tipka
Desna soft tipka

Brza tipka za kameru
Tipka ‰alji

Kraj / Tipka za iskljuãivanje telefona
Tipka za brisanje

Imenik lista

Tipkovnica
Hash tipka

Zvjezdica

Mikrofon
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Dijelovi telefona

Pogled odostraga

Leça kamere
Zrcalo
Utor za SIM karticu
Konektori za bateriju

Poklopac baterije
Konektor punjaãa / konektor kabela
Baterija
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Obja‰njenje tipki
Sljedeça ilustracija prikazuje kljuãne dijelove
telefona.

Obja‰njenje tipki
Obja‰njenje

Tipka

Lijeva soft tipka/Desna soft tipka
Svaka od ovih tipki izvr‰ava funkciju
koja je prikazana na zaslonu.
Navigacijska tipka
Koristite ju za kretanje kroz izbornik.
Takoder ju moÏete koristiti za brzi
pristup sljede im funkcijama:
• Gornja navig. tipka (
za izbornik Favorita.
• Donja navig. tipka (
u Imenik.

) : Pre ica

• Pozivate centar govorne po‰te
.
• Prefiks za me unarodni poziv.

.

• Brojevi za brzo biranje

.

do

KRAJ/UKLJU ENJE
Zavr‰avanje ili odbijanje poziva.
Tako er se koristi za uklju enje i
isklju enje ure aja.

) : Pristup

• Lijeva tipka za navigaciju ( ):
Tipka-preãica do izbornika kamere.

MoÏete brisati znakove, vra ati se
korak nazad u izborniku. MoÏete
pogledati listu glasovnih poziva
kratkim pritiskom na tipku u stanju
pripravnosti. DuÏim pritiskom na ovu
tipku, po inje snimanje glasovne
bilje‰ke.

• Desna tipka za navigaciju ( ) :
Tipka-preãica do primljenih poruka.
Tipka ·alji.
MoÏete pozvati telefonski broj ili
odgovoriti na poziv. Pritiskom ove
tipke bez uno‰enja broja, telefon
prikazuje zadnje pozive.
B2100 Korisniãki priruãnik
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Obja‰njenje tipki

Desni bok telefona
Tipka

Obja‰njenje
Pritisnite i drÏite ovu tipku za
otvaranje modula kamere. Ovu
tipku pritisnite za snimanje
fotografije.
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Informacije na zaslonu
NiÏe navedena tablica prikazuje razne indikatore
ili simbole koje se mogu pojaviti na zaslonu
telefona.

Simboli na zaslonu
Symbol

Obja ‰njenje
Prikazuje jaãinu mreÏnog signala.

Symbol

Prikazuje da je poziv aktivan.

Prikazuje da je ukljuãen profil slu
‰alica.

Prikazuje da je GPRS usluga
dostupna.

Prikazuje da je ukljuãen profil auto.

Prikazuje da ste u roamingu na drugoj
mreÏi.

Prikazuje da je poziv preusmjeren.

Prikazuje da je postavljen alarm.
Prikazuje status jaãine baterije.
Prikazuje da je primljena poruka.
Prikazuje da je primljena glasovna
poruka.
Prikazuje pristiglu Wap poruku.
Prikazuje da je vibriranje ukljuãeno.
Prikazuje da je ukljuãen profil
normalno.
Prikazuje da je ukljuãen profil
glasno.
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Poãetak
Slijedite postupak:

1. Umetanje SIM kartice

1. Najprije uklonite bateriju, ako je na telefonu.
2. Izvadite SIM karticu iz utora.

Napomena

Pronadite utor za SIM karticu sa straÏnje strane
telefona. Slijedite postupak za instalaciju.
1. Najprije uklonite bateriju, ako je na telefonu.

• Ukoliko uklonite bateriju sa telefona, ako je
telefon jo‰ ukljuãen, moÏe prouzroãiti
pogre‰ke u radu.
• Metalni kontakti na kartici se mogu lako
o‰tetiti grebanjem. Obratite paÏnju na SIM
karticu kada ju koristite i instalirate. Slijedite
uputstva dobijena sa SIM karticom.

2. Umetnite SIM karticu u utor, ispod srebrnih
drÏaãa sa konektorima okrenutim prema dolje.

3. Instalacija baterije
2. Uklanjanje SIM kartice

1. Najprije ubacite donji dio baterije u kuãi‰te
telefona.

B2100 Korisniãki priruãnik
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Poãetak
2. Zatim ubacite preostali dio baterije na mjesto.

4. Punjenje baterije
Prije nego prikljuãite punjaã na telefon, morate
imati umetnutu bateriju u telefon.
1. Okrenite konektor punjaãa kao ‰to je prikazano
na slici i prikljuãite ga na telefon.

3. PoloÏite poklopac baterije na straÏnju stranu
telefona i povucite ga do kraja.
2. Drugi kraj punjaãa ukljuãite u utiãnicu - izvor
napajanja (220V). Koristite samo originalni
punjaã.

B2100 Korisniãki priruãnik
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Poãetak

Upozorenje

Napomena

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

Napomena
• “Punjenje baterije” je prikazano na zaslonu
nakon ‰to spojite punjaã na mobitel.
U sluãaju da je baterija potpuno prazna, na
zaslonu se neçe prikazati nikakva poruka.

• Prije kori‰tenja telefona, provijerite dali je
baterija potpuno napunjena.
• Ne uklanjajte bateriju ili SIM karticu za
vrijeme punjenja telefona.
• Oznaka punjenja baterije çe se zaustaviti
nakon ‰to se punjenje zavr‰i.

Napomena
Ako se baterija ne puni,
• ugasite telefon.
• provjerite dali je baterija pravilno stavljena.

5. Iskopãavanje punjaãa

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

B2100 Korisniãki priruãnik
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Ukljuãivanje i iskljuãivanje telefona
Ukljuãivanje telefona
1. Umetnite bateriju u ureìaj i spojite telefon na
vanjski izvor struje poput putnog punjaãa,
adaptera za upaljaã ili handsfreeja za auto. Ili,
umetnite punu bateriju u ureìaj.
2. Stisnite i drÏite
nekoliko trenutaka dok se
LCD zaslon ne upali.
3. Ovisno o postavci statusa PIN kod zahtjeva,
trebate unijeti PIN kod.

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

B2100 Korisniãki priruãnik
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Pristupni kodovi
Pristupne kodove opisane u ovom poglavlju moÏete
koristiti kao za‰titu od neovla‰tene uporabe va‰eg
telefona. Pristupni kodovi se (osim PUK i PUK2
koda) mogu promijeniti pomoçu funkcije Promjena
kodova [Izbornik 4-4-6]. Pogledajte stranicu 53.

PIN kod (4 do 6 znamenki)
PIN kod (Osobni identifikacijski broj) ‰titi va‰u SIM
karticu od neovla‰tene uporabe. PIN kod dolazi
zajedno sa SIM karticom. Kad je funkcija PIN kod
zahtjev ukljuãena, va‰ çe telefon traÏiti unos PIN
koda svaki put kad ga ukljuãujete. Kad je funkcija
PIN kod zahtjev iskljuãena, va‰ se telefon spaja
odmah na mreÏu bez unosa PIN koda.

PIN2 kod (4 do 8 znamenki)
PIN2 kod dolazi zajedno s nekim SIM karticama i
potreban je za pristup funkcijama poput Tarife
poziva i Fiksno biranje. Te funkcije su dostupne
samo ako ih podrÏava va‰a SIM kartica.

U sluãaju da izgubite PUK kod, takoìer se
obratite svome mreÏnom operateru.

PUK2 kod (4 do 8 znamenki)
PUK2 kod koji dolazi s nekim SIM karticama,
potreban je za promjenu blokiranog PIN2 koda.
Ako izgubite PUK2 kod, obratite se svome
mreÏnom operateru.

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

Zaporka zabrane
PUK kod (4 do 6 znamenki)
PUK kod (Osobni kljuã deblokiranja) potreban je
za promjenu blokiranog PIN koda. PUK kod
dolazi zajedno sa SIM karticom. Ako ne, obratite
se svome mreÏnom operateru i zatraÏite kod.

Zaporka zabrane potrebna je kad koristite
funkciju Zabrane poziva. Tu çete zaporku dobiti
kod svog mreÏnog operatera kad se pretplatite na
tu funkciju. Pogledajte stranicu 51 za detaljnije
informacije.

B2100 Korisniãki priruãnik

19

Osnovne funkcije
Pozivanje i odgovaranje na pozive

2. Unesite pozivni broj drÏave, grada i telefonski
broj.

Pozivanje

3. Stisnite

1. Telefon mora biti ukljuãen.

Zavr‰avanje poziva

2. Unesite broj telefona, ukljuãujuçi i predbroj.
Ako ste unijeli krivi broj, stisnite tipku obrisati
(
) za brisanje jednog po jednog broja.
Stisnite i drÏite tipku obrisati (
redom svih brojeva.
3. Stisnite tipku ‰alji (

) za brisanje

) za poziv broja.

4. Za zavr‰etak razgovora pritisnite (

).

Pozivanje pomoçu tipke ‰alji
1. U stanju ãekanja, stisnite tipku ‰alji (
),
i prikazat çe se posljednji dolazni, odlazni i
Neodgovoreni pozivi.
2. Odaberite Ïeljeni broj pomoçu navigacijskih
tipki gore/dolje.
3. Stisnite

.

.

Meìunarodno pozivanje
1. Stisnite i drÏite
tipku za meìunarodni
prefiks. Znak ‘+’ automatski odabire
meìunarodni pristupni kod.

Kad ste zavr‰ili razgovor, stisnite tipku kraj (

).

Pozivanje iz telefonskog imenika
Imena i telefonske brojeve koje ãesto zovete
moÏete pohraniti na SIM karticu ili telefonsku
memoriju koja se zove Kontakti.
MoÏete birati broj ili jednostavno pogledati
Ïeljeno ime u Kontaktima. Za detaljnije
informacije o izborniku Kontakti, molimo,
pogledajte stranice od 56. do 59.

Odgovaranje na poziv
Kada primate poziv, telefon zvoni. Ako je pozivatelja
moguçe identificirati, njegov je broj (ili ime, ako je
pohranjeno u Kontaktima) prikazan na zaslonu.
1. Za odgovor na dolazni poziv pritisnite tipku.
Za druge moguçe naãine odgovaranja na
poziv, molimo, pogledajte stranicu 49.
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Osnovne funkcije
T9 naãin

Napomena
• Ako je Odgovara bilo koja tipka
postavljeno kao naãin odgovaranja
pogledajte stranicu 49), onda çe stisak na
bilo koju tipku
odgovoriti na poziv.
] MoÏete odgovoriti na poziv dok koristite
Kontakte ili neki drugi izbornik.
2. Za prekid poziva pritisnite

tipku.

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

Jaãina signala

ABC naãin

MoÏete provjeriti jaãinu signala pomoçu
pokazatelja signala (
) na LCD zaslonu
va‰eg telefona. Jaãina signala moÏe varirati,
osobito u zgradama. Kretanje bliÏe prozoru moÏe
popraviti prijem.

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

Unos teksta
MoÏete unositi brojãane i slovne znakove
pomoçu tipkovnice na telefonu. Na primjer,
spremanje imena u Kontaktima, pisanje poruke,
stvaranje osobnog pozdrava ili obveze u
rokovniku, sve to zahtijeva uno‰enje teksta.
Sljedeçi su naãini unosa teksta moguçi na ovom
telefonu.

123 naãin
Unosite brojeve jednim stiskom na tipku po
broju. Za promjenu u 123 naãin iz
tekstualnoga, pritisnite
tipku dok se 123
naãin ne prikaÏe.

Mijenjanje naãina unosa teksta
1. Kad ste u polju koje dopu‰ta uno‰enje teksta,
primijetit çete indikator naãina unosa teksta u
gornjem desnom kutu LCD zaslona.
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Osnovne funkcije
- MoÏete izabrati jezik T9 naãina. Stisnite lijevu
soft tipku [Opcije], zatim odaberite T9 jezici.
Takoìer moÏete doçi do izbornika T9 jezici
drÏeçi
tipku. Odaberite Ïeljeni jezik T9
naãina. MoÏete i iskljuãiti T9 naãin odabra‰i
opciju Iskljuãi T9. Tvorniãki je postavljeno da je
T9 naãin ukljuãen.
2. Promijenite naãin unosa
teksta pritiskom na
.
MoÏete provjeriti trenutni
naãin unosa teksta u
gornjem desnom kutu LCD
zaslona.

- Rijeãi se mijenjaju kako vi upisujete slova.
Ignorirajte ono ‰to je na zaslonu dok ne ispi‰ete
rijeã do kraja.
- Ako je rijeã i dalje netoãna nakon ‰to ste je
upisali do kraja, stisnite navigacijsku tipku
gore/dolje jednom ili vi‰e puta kako biste vidjeli
izbor ostalih moguçih rijeãi.

naãin unosa teksta

Primjer: Stisnite
za unos rijeãi
Good
Stisnite
[Navigacijska
tipka dolje] za unos rijeãi Home.
Opcije

- Ako Ïeljene rijeãi nema u danom izboru rijeãi,
dodajte je koristeçi ABC naãin.

Umetni

] Kori‰tenje T9 naãina

2. Unesite cijelu rijeã prije ureìenja ili brisanja.

T9 predvidivi tekst naãin omoguçava vam da
jednostavno unosite rijeãi s minimalnim brojem
stisaka po tipkama. Kako priti‰çete svaku tipku,
telefon prikazuje znakove koje misli da vi
upisujete osnovano na ugraìenom rjeãniku.
Takoìer moÏete dodavati nove rijeãi u rjeãnik.
Kako su nove rijeãi dodavane, rijeã se mijenja u
najvjerojatnijeg kandidata iz rjeãnika.
1. Kad ste u T9 naãinu unosa teksta, poãnite
unositi rijeã pritiskom na tipke
od do
Stisnite samo jednom tipku za jedno slovo.

3. Zavr ‰ite ispisivanje rijeãi razmakom i pritiskom
tipke
. Za brisanje slova, stisnite tipku
. Stisnite i drÏite tipku
za brisanje
cijele rijeãi odjednom.

Napomena

.
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• Za izlaz iz naãina unosa teksta bez
spremanja va‰eg unosa stisnite tipku
Telefon se vraça na stanje ãekanja.
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Osnovne funkcije
] Kori ‰tenje ABC naãina

Koristite tipke od

do

Napomena
za unos teksta.

1. Stisnite tipku na kojoj je oznaãeno Ïeljeno
slovo.
- Jednom za prvo slovo

• Pogledajte tablicu za vi‰e informacija o
moguçim znakovima na tipkovnici (slovni i
brojãani).
Znakovi po redu prikaza

Tipka

- Dvaput za drugo slovo

Velika slova

- I tako dalje

Mala slova

. , / ? ! - : ' '' 1

. , / ? ! - : ' '' 1

Razmak, 0

Razmak, 0

2. Za umetanje razmaka, stisnite jednom tipku
. Za brisanje slova, stisnite tipku
.
Stisnite i drÏite tipku
za brisanje cijelih
rijeãi odjednom.
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Osnovne funkcije
Kori‰tenje 123 (brojãanog) naãina

Te su opcije prikazane niÏe.

123 naãin omoguçava vam da unosite brojeve u
tekstualnu poruku (primjerice, telefonski broj).
Stisnite tipke na kojima su Ïeljeni brojevi prije
ruãnog prebacivanja na Ïeljeni naãin unosa teksta.

Upuçivanje drugog poziva

Kontakti
MoÏete spremati telefonske brojeve i imena u
memoriju va‰e SIM kartice.
Uz to, moÏete spremiti do 200 brojeva i imena u
memoriju va‰eg telefona.
SIM kartica i telefon koriste se na isti naãin u
izborniku Kontakti.
(Pogledajte stranice od 56. do 59. za detalje.)

Moguçnosti tijekom poziva

Iz izbornika Kontakti moÏete odabrati broj koji
Ïelite nazvati kao drugi poziv. Stisnite desnu soft
tipku i odaberite Naçi. Za spremanje biranog
broja u Kontakte tijekom poziva, stisnite desnu
soft tipku, a zatim odaberite Dodati novi.
Prebacivanje izmeìu dva poziva
Za prebacivanje izmeìu dva poziva stisnite lijevu
soft tipku [Opcije], zatim odaberite Zamijeniti ili
jednostavno pritisnite tipku
.
MoÏete odabrati jednog od dva poziva pomoçu
navigacijske tipke gore/dolje. Za zavr ‰avanje
poziva, oznaãite telefonski broj pomoçu
navigacijske tipke gore/dolje i pritisnite tipku
.
Odgovaranje na dolazni poziv

Telefon vam omoguçava nekoliko funkcija koje
moÏete koristiti tijekom trajanja poziva. Za pristup
tim funkcijama tijekom poziva, stisnite lijevu soft
tipku [Opcije].

Tijekom poziva

Za odgovaranje na dolazni poziv kad telefon
zazvoni,
. Telefon vas takoìer moÏe upozoriti
na dolazni poziv iako veç razgovarate. âut çete
zvuk upozorenja u zvuãniku slu‰alice, a na
zaslonu çe biti prikazano da je taj drugi poziv na
ãekanju.

Prikaz na zaslonu telefona tijekom poziva je
drugaãiji od glavnog prikaza u stanju ãekanja.
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Osnovne funkcije
Ova je funkcija, takoìer poznata kao Poziv na
ãekanju, dostupna samo ako je podrÏava va‰a
mreÏa. Za detalje o ukljuãivanju i iskljuãivanju te
funkcije, pogledajte Poziv na ãekanju na stranici
49.
Ako je Poziv na ãekanju ukljuãeno, moÏete
zadrÏati prvi poziv, a odgovoriti na drugi,
pritiskom na tipku
ili odabirom lijeve soft
tipke, a zatim ZadrÏati i odgovoriti. MoÏete
zavr‰iti trenutni poziv i odgovoriti na poziv na
ãekanju odabirom lijeve soft tipke, a zatim
Zavr‰iti i odgovoriti.

Za ukljuãivanje DTMF tonova tijekom poziva
stisnite lijevu soft tipku, a zatim odaberite DTMF
uklj. DTMF tonovi mogu se na isti naãin iskljuãiti.
DTMF tonovi omoguçavaju va‰em telefonu da
koristi automatsko prebacivanje.

Konferencijski poziv

Odbijanje dolaznog poziva
MoÏete odbiti dolazni poziv pritiskom na tipku

Ukljuãivanje DTMF tonova tijekom poziva

.

Tijekom poziva, moÏete odbiti dolazni poziv
pritiskom lijeve soft tipke [Izbornik] i odabirom
Vi‰e poziva/Odbiti ili pritiskom na tipku
.
Iskljuãivanje mikrofona
Mikrofon moÏete iskljuãiti tijekom poziva pritiskom
na lijevu soft tipku [Opcije] i odabrati Iskljuãiti.
Kad je mikrofon iskljuãen, pozivatelj vas ne moÏe
ãuti, ali vi njega moÏete. Mikrofon se moÏe
ponovo ukljuãiti pritiskom na [Ukljuãiti mikrofon].

Konferencijska vam usluga pruÏa moguçnost
simultanog razgovora s vi‰e od jednog
pozivatelja, ako va‰ davatelj usluga podrÏava tu
funkciju. Konferencijski poziv moÏe se postaviti
kad imate jedan aktivan poziv i jedan zadrÏan, na
oba ste poziva odgovorili. Kad je konferencija
postavljena, pozive moÏe dodavati, iskljuãivati ili
odvajati (to jest, maknuti s konferencije ali su i
dalje u vezi) ona osoba koja je postavila
konferencijski poziv. Ove su opcije dostupne iz
izbornika Tijekom poziva. U konferencijskom
pozivu moÏe sudjelovati najvi‰e pet sugovornika.
Kad postavite konferenciju, vi je kontrolirate i
samo vi moÏete dodavati sugovornike na
konferenciju.
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Osnovne funkcije
Upuçivanje drugog poziva
MoÏete uputiti drugi poziv iako veç razgovarate
na jedan. Unesite broj telefona i stisnite tipku
.
Kad je drugi poziv na vezi, prvi se automatski
stavlja na ãekanje. MoÏete se prebacivati s
jednog poziva na drugi pritiskom lijeve soft tipke,
a zatim odabirom Prebaciti.
Uspostavljanje konferencijskog poziva
Postavite jedan poziv na ãekanje dok je drugi
aktivan, stisnite lijevu soft tipku i odaberite
Konferencija/ZdruÏiti sve.
Stavljanje konferencijskog poziva na ãekanje
Stisnite lijevu soft tipku, zatim odaberite
Konferencija/ZadrÏati.
Aktiviranje konferencijskog poziva s ãekanja
Stisnite lijevu soft tipku, zatim odaberite
Konferencija/ZdruÏiti sve.
Dodavanje poziva konferencijskom pozivu
Za dodavanje poziva postojeçoj konferenciji,
stisnite lijevu soft tipku, zatim odaberite
Konferencija/ZdruÏiti sve.

Stavljanje sudionika konferencijskog poziva
na ãekanje
Za stavljanje Ïeljenog sudionika (ãiji je broj
trenutno prikazan na zaslonu) konferencijskog
poziva na ãekanje, stisnite lijevu soft tipku, zatim
odaberite Konferencija/Otpustiti.
Prikazivanje sudionika konferencijskog poziva
Pomoçu navigacijskih tipki gore/dolje moÏete
pregledavati telefonske brojeve sudionika
konferencijskog poziva.
Privatan poziv tijekom konferencijskog poziva
Za privatan poziv s jednim od sudionika
konferencijskog poziva, prikaÏite broj tog
sudionika s kojim Ïelite razgovarati na zaslon,
zatim stisnite lijevu soft tipku. Odaberite
Konferencija/Privatno da biste stavili sve ostale
sudionike konferencijskog poziva na ãekanje.

Zavr‰avanje konferencijskog poziva
Trenutno prikazani sudionik konferencijskog
poziva moÏe biti otpu‰ten pritiskom na tipku
.
Za zavr‰avanje konferencijskog poziva, stisnite
lijevu soft tipku, zatim odaberite
Konferencija/Zavr‰iti. Nakon pritiska lijeve soft
tipke, odabirom Konferencija/Zavr‰iti sve prekinut
çe se svi aktivni i zadrÏani pozivi.
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Izbornik

1 Poruke
1 Sastavi SMS
2 Sastavi MMS
3 Ulazni spremnik
4 Izlazni spremnik
5 Radni spremnik
6 Preslu‰aj govornu po‰tu
7 Info poruka
8 Obrasci
9 Postavke

2 Popis poziva
1 Neodgovoreni pozivi
2 Primljeni pozivi
3 Birani brojevi
4 Bri‰i zadnje pozive
5 Tarife poziva
6 GPRS info

3 Profili
Standardno
Glasno
Slu‰alica
Automobil
Samo vibriracija
Tiho

4 Postavke
1 Datum & vrijeme
2 Postavke telefona
3 Postavke poziva
4 Sigurnosne postavke
5 Postavke mreÏe
6 GPRS postavke
7 Poni‰ti postavke
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Izbornik

5 Rokovnik
1 Set za alarm
2 Planer
3 Imenik

6 Kamera
1 Fotografiraj
2 Mod snimanja
3 Moj album
4 Postavke

7 Alati
1 Favoriti
2 Igre
3 Kalkulator
4 Moja mapa
5 Pretvaraã jedinica
6 Vremenske zone
7 Snimanje glasa
8 Status memorije

8 Internet
1 Poãetna stranica
2 Zabilje‰ke
3 Profili
4 Idi na URL
5 Postavke cache memorije
6 Cookies Postavke
7 Certifikat za‰tite
8 Reset profila
9 Verzija pretraÏivaãa

9 Java
1 Aplikacije
2 Pruzimanje
3 Profili

9 SIM servisi
Ovaj izbornik ovisi o SIM karici i usluzi operatera.

B2100 Korisniãki priruãnik

28

Odabir funkcija i opcija
Telefon vam pruÏa mno‰tvo funkcija kako biste
ga najbolje prilagodili sebi. Te funkcije su
posloÏene u izbornicima i pod-izbornicima, kojima
se pristupa putem dvije soft tipke
i
.
Svaki izbornik i pod-izbornik omoguçava vam
mijenjanje postavki odreìene funkcije.
Uloge soft tipki razlikuju se ovisno o trenutnom
kontekstu; oznaka na donjoj crti zaslona, iznad
svake od tih tipki, prikazuje njezinu trenutaãnu
funkciju.
(primjer)

Izbornik

Stisnite lijevu soft
tipku za pristup
raspoloÏivom
izborniku.

Imena

Stisnite desnu soft
tipku za aktiviranje
odreìene radnje.

B2100 Korisniãki priruãnik
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Poruke [Izbornik 1]
Stisnite tipku izbornika (
) i odaberite Poruke
koristeçi navigacijske tipke.

Sastavi SMS [Izbornik 1-1]
Va‰ telefon prima obavijesti o porukama
glasovne po‰te i SMS porukama.
Glasovna po‰ta i SMS su mreÏne usluge.
Molimo, obratite se svom davatelju usluga za
detaljnije informacije.
Kad se pojavi simbol
, primili ste glasovnu
po‰tu. Kad se pojavi simbol
, primili ste
novu tekstualnu poruku. Ako je memorija za
poruke puna, poruka je prikazana, a simbol
treperi, te ne moÏete primati vi‰e poruka. Koristite
opciju Izbrisati u izborniku Ulazni spremnik
brisanje nevaÏnih poruka. Kad oslobodite mjesto
u memoriji za poruke, svaka nedostavljena SMS
poruka bit çe primljena (ukoliko ima dovoljno
mjesta).
1. Unesite svoju poruku. Za detalje o tome kako
se unosi tekst, pogledajte stranice 20 do 23
(Uno‰enje teksta).
2. Po zavr‰etku poruke, odaberite Ïeljenu opciju,
stisnite lijevu soft tipku [Opcije]. Sljedeçe su
opcije moguçe:
] Po‰alji: Unesite broj telefona. Ili izaberite
broj iz nedavnih brojeva ili iz izbornika
B2100 Korisniãki priruãnik

Kontakti nakon pritiska lijeve soft tipke
[Opcije]. Poruku moÏete istodobno poslati
na 6 brojeva telefona. Prije slanja poruke,
sljedeçe opcije moÏete odrediti pritiskom na
desnu soft tipku [Postavke].
1) Rok valjanosti : Odredite vremensko
trajanje u kojem çe va‰a poruka biti
pohranjena u SMS centru dok se
poku‰ava dostaviti primatelju. Moguçe
vrijednosti su: 1 sat, 12 sati, 1 dan, 1
tjedan i maksimum koji dozvoli va‰
davatelj usluga.
2) Izvje‰çe isporuke: Odaberite Ïelite li
ukljuãiti ili iskljuãiti funkciju izvje‰ça. Kad je
ova funkcija ukljuãena, mreÏa vas
obavje‰tava je li va‰a poruka dostavljena
ili nije.
3) ZatraÏen odgovor: Omoguçava
primatelju va‰e tekstualne poruke da vam
odgovori putem va‰eg centra poruka, ako
je ta usluga putem mreÏe dostupna.
] Spremi: Pohranjuje poruku za kasnije
slanje.
] Font: Odaberite Ïeljenu veliãinu i stil fonta
za poruku koristeçi navigacijske tipke
lijevo/desno.
30

Poruke [Izbornik 1]
] Boja: Odaberite Ïeljenu boju pomoçu
navigacijskih tipki lijevo/desno. Zatim,
stisnite navigacijsku tipku dolje i odaberite
boju pozadine pomoçu navigacijskih tipki
lijevo/desno.
] Poravnanje: Odaberite gdje Ïelite poredati
tekst (lijevo, desno, sredina).
] Dodaj T9 rjeãnik: Kad niste prona‰li Ïeljenu
rijeã u T9 naãinu unosa teksta, moÏete
dodati rijeã koristeçi ovu opciju u T9
rjeãniku. Nakon upisivanja rijeãi, stisnite
lijevu soft tipku [Spremiti].
] T9 jezici: Odaberite jezik za T9 naãin unosa
teksta. Takoìer moÏete iskljuãiti T9 naãin
unosa odabirom T9-iskljuãeno. Za
detaljnije informacije o T9 naãinu, pogledajte
stranice 20 do 22.
] Izlaz: Izlaz iz izbornika Sastavi SMS.
3. Takoìer, uz poruku moÏete poslati privitak,
pritiskom na desnu soft tipku [Umetnuti] dok
unosite poruku.

poruke”. Dostupno je nekoliko slika u
telefonu i mogu se zamijeniti s novim,
primljenima iz drugih izvora.
] Zvuk: Ako je raspoloÏivo, moÏete dodati
zvuk poruci.
] Obrazac teksta: MoÏete odabrati unaprijed
definirane tekstualne predlo‰ke.
] Imenik: Poruci moÏete dodati telefonske
brojeve.
] Potpis: MoÏete dodati svoju posjetnicu.

Sastavi MMS [Izbornik 1-2]
Slikovna poruka moÏe sadrÏavati tekst, slike, i/ili
zvuãne isjeãke. Ova se opcija moÏe koristiti samo
ako je podrÏava va‰ davatelj usluga ili mreÏni
operater. Samo ureìaji koji imaju kompatibilne
slikovne poruke ili opciju e-po‰te mogu primati i
slati slikovne poruke.
MoÏete napraviti slikovnu poruku do 10 slideova.
(otprilike oko 100KB)

] Simbol: MoÏete dodati posebne znakove.

1. Nakon unosa teme poruke pritisni

] Slika: Slanje i primanje tekstualnih poruka
koje sadrÏavaju slike, znane kao “MMS

2. Upi‰ite tekst poruke. Pomoçu desne soft tipke
[Umetnuti], moÏete umetnuti simbol, sliku,
zvuk, zvuãni isjeãak, tekstualni predloÏak,
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Poruke [Izbornik 1]
telefonski broj spremljen u telefonskom
imeniku ili potpis.
3. Pritisnite lijevu tipku [Opcije]. Stisnite lijevu soft
tipku [Opcije]. Moguçe su sljedeçe opcije.
] Po‰alji
Slikovnu poruku moÏete istodobno poslati
na 6 telefonskih brojeva.

3) Stisnite lijevu soft tipku [Poslati].
] Pregled: Odaberite ovu opciju za provjeru
MMS poruke koju ste napravili. Svaki slide
se automatski prikazuje. Takoìer moÏete iz
slidea koji je prikazan uçi u drugi slide
pomoçu navigacijskih tipki lijevo/desno.
Za ponovni prikaz poruke, stisnite lijevu soft
tipku [Prikazati].

1) Unesite broj telefona. Takoìer, moÏete
potraÏiti telefonski broj na popisu
posljednjih brojeva ili u telefonskom
imeniku pomoçu lijeve soft tipke [Opcije].

] Spremi: Spremanje poruke u radni
spremnik ili kao predloÏak.

2) Stisnite lijevu soft tipku [Postavke].
MoÏete postaviti sljedeçe opcije:

] Idi na snimku: Odaberite ovu opciju ako
Ïelite iz trenutnog slidea otiçi do drugog.

] Dodaj snimku: Dodavanje slidea prije ili
nakon trenutnog slidea.

- Prioritet: Odredite prioritet MMS poruke.

] Izbri‰i snimku: Brisanje trenutnog slidea.

- Rok valjanosti: Odredite trajanje
ãuvanja slikovnih poruka na mreÏnom
posluÏitelju. Moguçe vrijednosti su: 1 sat,
12 sati, 1 dan, 1 tjedan i maksimum
odreìen mreÏnim operaterom.

] Format prikaza: MoÏete odrediti sljedeçe
formate slidea

- Izvje‰çe isporuke: Odaberite Da za
ukljuãivanje funkcije izvje‰ça. Kad je ova
funkcija ukljuãena, mreÏa çe vas
obavje‰tavati je li va‰a poruka primljena.
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- Postavi timer
Unesite timer u svako polje pomoçu
brojãanih tipki.
- Zamjena teksta i slike:
MoÏete zamijenitipoziciju teksta i slike u
poruci.
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Poruke [Izbornik 1]
] Ukloni medija sadrÏaj: MoÏete ukloniti
slikuili zvuk. Ova opcija çe biti prikazana
samo akopostoji neki medija dokument.
] Dodaj T9 rjeãnik: Kad niste prona‰li Ïeljenu
rijeã u T9 naãinu unosa teksta, moÏete
dodati rijeã u T9 rjeãnik pomoçu ove opcije.
Nakon ‰to ste upisali rijeã, stisnite lijevu
navigacijsku tipku [Spremiti].
] T9 jezici: Odaberite T9 jezik za T9 naãin
unosa. Takoìer moÏete iskljuãiti T9 naãin
unosa odabirom T9-iskljuãeno. Za detaljnije
informacije o T9 naãinu, pogledajte stranice 20
do 22.
] Izlaz: Izlaz iz izbornika Pisanje MMS
poruke.

Simbol

Obja‰njenje
MMS poruka
Kratka poruka SMS
SIM poruka
Proãitati
Obavijest o MMS

Svaka primljena poruka ima sljedeçe moguçe
opcije. Stisnite lijevu navigacijsku tipku [Opcije].
] Proãitati: MoÏete pogledati odabranu poruku.
] Odgovoriti: MoÏete odgovoriti po‰iljatelju

tekstualnom porukom ili MMS porukom.
] Proslijediti: MoÏete proslijediti odabranu

poruku drugim primateljima.

Ulazni spremnik [Izbornik 1-3]

] Nazvati: MoÏete nazvati po‰iljatelja.

Kad primite poruku telefon çe vas obavijestiti, a
ona çe biti spremljena u Ulazni spremnik. Stisnite
lijevu soft tipku [Izbornik] i odaberite Poruke →
Ulazni spremnik. Ili moÏete preãicom stisnuv‰i
desnu navigacijsku tipku ( ) u stanju ãekanja.
U Dolaznom spremniku moÏete razlikovati svaku
poruku po simbolu. Za detalje, pogledajte niÏe
obja ‰njenje simbola.

] Izbrisati: Brisanje odabrane poruke u

dolaznom spremniku.
] Izdvojiti: MoÏete izdvojiti sliku, zvuk, broj

po‰iljatelja, URL, adresu e-po‰te i drugo iz
poruke. Bit çe spremljeno u Moju mapu,
Kontakte ili Zabilje‰ke.
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Poruke [Izbornik 1]
] Pregled informacija: Takoìer moÏete

pogledati informacije o poruci: adresu
po‰iljatelja, naslov (samo za MMS poruke),
Datum & vrijeme kad je poruka stigla, tip
poruke i veliãinu, a takoìer i prioritet (samo za
MMS poruke).

provjeriti jeste li primili izvje‰çe o isporuci pomoçu
sljedeçih simbola.
Simbol

Pritisnite
Neuspjelo

] IPrikazati: MoÏete ponovo prikazati odabranu

Potvrìena isporuka

MMS poruku. (Samo za MMS poruke)
] Izbrisati sve: Brisanje svih poruka u mapi

Dolaznih poruka.
] Primiti: Kad primite obavijest o slikovnoj

Obja‰njenje

SMS poruka poslana
Kod svake poruke, sljedeçe su opcije moguçe
pritiskom na lijevu soft tipku [Opcije].

poruci, trebate odabrati ovu opciju da biste je
preuzeli. (Samo za obavijest o MMS poruci)

Poruke koje su uspje ‰no prenesene
imaju sljedeçe opcije.

] Otkazati: MoÏete otkazati preuzimanje MMS

] Vidi: MoÏete pogledati odabranu poruku.

poruke. (Samo za MMS poruke)

] Po‰alji: MoÏete proslijediti odabranu poruku

Izlazni spremnik [Izbornik 1-4]
Sve poruke koje ste poslali pohranjene su u
Odlaznom spremniku. MoÏete pogledati popis i
sadrÏaje poruka.

drugih primateljima.
] Izbri‰i: Brisanje odabrane poruke iz odlaznog

spremnika.
] Pregled informacija: MoÏete pogledati detalje

U popisu poruka odlaznog spremnika moÏete
provjeriti je li prijenos poruke bio uspje‰an. Ako
prijenos nije uspio, “(Neuspio)” çe biti prikazano
ispred naziva primatelja. Takoìer moÏete
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] Izbri‰i sve: Brisanje svih poruka u odlaznom

Radni spremnik [Izbornik 1-5]

spremniku.
Poruke koje su u tijeku prijenosa imaju
sljedeçe opcije.
] Pogledati: MoÏete pogledati odabranu

poruku.

MoÏete pogledati poruke spremljene kao radni
spremnik. Te poruke su na popisu s datumom i
vremenom kad su spremljene. TraÏite po popisu
pomoçu navigacijskih tipki gore/dolje.
Simbol

] Poslati: Odaberite ovu opciju za slanje

MMS poruka

poruke.

Tekstualna poruka

] Otkazati: Otkaz prijenosa poruke.
] Izbri‰i: Otkaz prijenosa poruke i brisanje

poruke.
informaciju odabrane poruke: naslov (samo za
MMS poruku), Datum & vrijeme kad ste je
poslali, vrstu i veliãinu poruke, prioritet (samo
za slikovnu poruku) i primatelje.
] Poslati sve: Slanje svih poruka koje su u

tijeku prijenosa.
] Otkazati sve: Otkaz svih prijenosa poruka.

brisanje svih.

Svaka skica ima sljedeçe opcije. Stisnite lijevu
soft tipku [Opcije].
] Vidi: MoÏete pogledati odabranu poruku.

] Pregled informacija: MoÏete pogledati

] lzbi‰i sve: Otkaz svih prijenosa poruka i

Obja‰njenje

] Uredi: MoÏete urediti odabranu poruku.
] Izbri‰i: Brisanje odabrane poruke iz

spremnika radni spremnik.
] Pregled informacija: MoÏete pogledati detalje

odabrane poruke: naslov (samo za MMS
poruku), Datum & vrijeme kad je spremljena,
vrstu i veliãinu poruke i prioritet (samo za MMS
poruku).
] lzbi‰i sve: Brisanje svih poruka iz spremnika

radni spremnik.
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âitaj [Izbornik 1-7-1]

Preslu‰aj govornu po‰tu
[Izbornik 1-6]
Ovaj izbornik omoguçava vam brz naãin pristupa
va‰oj glasovnoj po‰ti (ako va‰a mreÏa podrÏava
tu opciju).
Prije kori‰tenja ove funkcije, morate unijeti broj
glasovnog centra koji ste dobili od va‰eg
mreÏnog operatera.
Kad primite glasovnu poruku, simbol
çe se
prikazati na zaslonu. Molimo, obratite se va‰em
mreÏnom operateru za detalje o njihovoj usluzi
kako biste pravilno postavili telefon.

Info poruke (Ovisno o mreÏi) [Izbornik 1-7]
Info usluÏne poruke su tekstualne poruke poslane
od strane mreÏe korisnicima mobilnih telefona.
One pruÏaju osnovne informacije poput
vremenske prognoze ili stanja u prometu.
Svaka vrsta informacije ima broj; stoga, moÏete
kontaktirati davatelja usluga sve dok imate unese
ispravan broj za odreìenu informaciju.
Kad primite info poruku, simbol çe prikazati
primljenu novu poruku ili çe info poruka odmah
biti prikazana na zaslonu. Sljedeçe su opcije
raspoloÏive kod gledanja info poruke.

1. Odaberite âitaj za pregled poruke, prikazat çe
se na zaslonu.
2. Poruka çe biti prikazana sve dok se ne primi
druga poruka.

Teme (Ovisno o mreÏi) [Izbornik 1-7-2]
• Dodati novu
Na telefon ili na SIM karticu (ako SIM to
omoguçava) moÏete dodati broj nove info
poruke s nazivom.
• Vidi listu
MoÏete pogledati popis svih brojeva info
usluÏnih poruka. Stisnite lijevu soft tipku
[Opcije] za ureìenje ili brisanje kategorije info
poruke.
• Aktivna lista
Pomoçu lijeve soft tipke [Uklj/Isklj] moÏete
odrediti koje info usluÏne poruke s popisa Ïelite
primati.

Obrasci [Izbornik 1-8]
Na popisu postoje unaprijed definirane poruke.
Poruku predloÏak moÏete pogledati i urediti ili
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moÏete napisati novu poruku. Moguçe su dvije
vrste predloÏak poruka: tekstualna i slikovna.

] Izbri‰i sve: Brisanje svih tekstualnih

Obrazac teksta [Izbornik 1-8-1]

Multimedijski obrazac [Izbornik 1-8-2]

• Nazovi me.

MoÏete napraviti slikovni predloÏak pritiskom
lijeve soft tipke [Dodati novu]. Slikovne predlo‰ke
spremate kao predlo‰ke za vrijeme stvaranja
MMS poruke u Multimedijski obrazac
(Pogledajte stranicu 30).

• Kasnim. Dolazimu
• Gdje si?
• Na putu sam.

predloÏaka.

• Hitno.Javi se.

] Vidi: MoÏete pogledati slikovni predloÏak.

• Volim te.

] Uredi: MoÏete urediti slikovni predloÏak.

Sljedeçe su opcije moguçe.

] Dodaj novo: MoÏete dodati novi slikovni

] Vidi: MoÏete pogledati odabrani predloÏak.
] Uredi: Za pisanje nove poruke ili ureìenje

odabranog predlo‰ka s popisa tekstualnih
predloÏaka.

predloÏak.
] Pi‰i poruku poruku: MoÏete napisati MMS

poruku pomoçu slikovnog predlo ‰ka.
] Izbri‰i: Brisanje odabranog predlo‰ka s

popisa slikovnih predloÏaka.

] Pi‰i poruku poruku

- Sastavi SMS: Odaberite ovu opciju za slanje
odabranog predlo‰ka putem SMS-a.

] Izbri‰i sve: Brisanje svih predloÏaka na popisu.

- Sastavi MMS: Odaberite ovu opciju za slanje
odabranog predlo‰ka putem MMS-a.
] Dodaj novo: Odaberite ovu opciju za

stvaranje novog predlo‰ka.
] Izbri‰i: Brisanje odabranog predlo‰ka.
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spremljena u SMS centru dok se poku‰ava
dostaviti primatelju. Moguçe vrijednosti su:
1 sat, 12 sati, 1 dan, 1 tjedan i maksimum
odreìen va‰im mreÏnim operaterom.

Potpis [Izbornik 1-8-3]
Ova vam opcija pomaÏe u stvaranju vlastite
posjetnice. Unesite ime, broj mobilnog telefona,
kuçni broj, broj ureda, faksa i adresu e-po‰te. Nakon
stvaranja posjetnice, imate sljedeçe opcije na
raspolaganju pritiskom na lijevu soft tipku [Opcije].

] Izvje‰çe isporuke: Odaberite Ïelite li ukljuãiti

ili iskljuãiti funkciju izvje‰ça. Kad je ova
funkcija ukljuãena, mreÏa çe vas obavijestiti
kada je va‰a poruka dostavljena.

] Uredi: MoÏete urediti posjetnicu.
] Pi‰i poruku

] Odgovori preko istog sevisnog centra:

Omoguçava primatelju va‰e SMS poruke da
vam odgovori putem va‰eg centra poruka, ako
mreÏa podrÏava tu uslugu.

- Sastavi SMS: Pomoçu ove opcije moÏete
SMS-om poslati svoju posjetnicu.
- Sastavi MMS: Pomoçu ove opcije moÏete
MMS-om poslati svoju posjetnicu.

] SMS centar: Spremanje ili mijenjanje broja

va‰eg SMS centra kod slanja tekstualnih
poruka. Taj broj trebate dobiti od va‰eg
davatelja usluga.

] Izbri‰i: Brisanje posjetnice.

Postavke [Izbornik 1-9]

Multimedijska poruka [Izbornik 1-9-2]
SMS [Izbornik 1-9-1]
] Vrste poruka: Odreìuje zadanu vrstu poruke

(Tekst, Glas, Faks, paging, X.400,
E-mail, ERMES). MreÏa moÏe prebaciti poruke
u odabrani format.
] Rok valjanosti: Odredite vremensko razdoblje

koliko Ïelite da va‰a tekstualna poruka bude

Putem ovog izbornika moÏete postaviti zadanu
MMS informaciju.
Sljedeçe su opcije moguçe.
] Prioritet: Odredite prioritet MMS poruke koju

Ïelite poslati.
] Rok valjanosti: Odredite vremensko razdoblje
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koliko Ïelite da va‰a MMS poruka bude
spremljena na mreÏnom posluÏitelju dok se
poku‰ava dostaviti primatelju. Moguçe
vrijednosti su: 1 sat, 12 sati, 1 dan, 1 tjedan i
maksimum odreìen va‰im mreÏnim
operaterom. Izvje‰çe o isporuci: Odaberite
Ïelite li ukljuãiti ili iskljuãiti funkciju.
] Izvje‰çe isporuke: Odaberite Ïelite li ukljuãiti

ili iskljuãiti funkciju izvje‰ça. Kad je ova
funkcija ukljuãena, mreÏa vas obavje‰tava
svaki put kad je va‰a poruka dostavljena.
] Auto download

Info poruka [Izbornik 1-9-4]
Info usluÏne poruke su tekstualne poruke koje
mreÏni operater dostavlja na GSM. One pruÏaju
osnovne informacije poput prognoze, stanja u
prometu, taksija, ljekarna i cijena dionica.
Svaka vrsta informacije ima broj, tako da moÏete
kontaktirati davatelja usluga dok god imate
unesen odreìeni broj informacije. Kad primite info
poruku, vidjet çete simbol primljene poruke ili çe
info poruka biti odmah prikazana na zaslonu.
Sljedeçe su opcije moguçe:
] Primi: Ako odaberete DA, va‰ çe telefon

Iako ukljuãite ovu opciju poruka çe pristizati
sama automatski. Ako iskljuãite ovu opciju,
prvo ãete dobiti obavije‰tajnu poruku, nakon
koje moÏete preuzeti multimedijsku poruku.
] Postavke mreÏe: Ako odaberete

multimedijalni centar poruka, moÏete postaviti
URL na multimedijalni posluÏitelj poruka.
] Dozvoljeni tipovi: Odredite dozvoljene vrste

poruka. Moguçe vrijednosti su: Osobna, Oglasi
i Informacija.

Centar govorne po‰te [Izbornik 1-9-3]
MoÏete provjeriti adresu centra glasovne po‰te.

primiti info poruku. U suprotnome, vi‰e neçe
primati info poruka.
] Dojava poziva: Ako odaberete DA, kad

primite info poruku, va‰ çe se telefon oglasiti s
‘bip’. U suprotnome, neçe se oglasiti iako ste
primili info poruku.
] Jezici: MoÏete odabrati jezik koji Ïelite

odabirom opcije [Uklj/Isklj]. Zatim çe info
poruka biti prikazana na jeziku koji ste odabrali.

Push poruke [Izbornik 1-9-5]
MoÏete naruãiti push poruku od WAP davatelja
usluga. Push poruke su obavijesti o, primjerice,
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naslovima vijesti i mogu sadrÏavati tekstualnu
poruku ili adresu WAP usluge. Za dostupnost i
pretplatu usluge, obratite se svom WAP davatelju
usluga.

Napomena
• Davatelji usluga mogu aÏurirati postojeçu
push poruku s novom dolaznom push
porukom. (Stara poruka bit çe zamijenjena
novom.)
• Kad push poruci istekne rok, automatski se
bri‰e.

• Informacija: Prikazivanje informacije trenutne
push poruke.
• Uãitati: Spajanje na odreìenu web-stranicu
putem informacije u trenutnoj push poruci.
• Izbrisati: Brisanje trenutne push poruke.
• Izbrisati sve: Brisanje svih poruka u dolaznom
spremniku (ukljuãujuçi SMS, MMS i drugo).

U ovom izborniku moÏete odrediti opciju primanja
push poruke.
] Primanje: Ako odaberete ovu opciju, sve push

poruke bit çe primljene neovisno o tipu poruke.
] Push SMSC posluÏitelj: Neçete primati push

poruke.
Simbol

Obja‰njenje
Proãitana push poruka
Neproãitana push poruka

Nakon odabira push poruke, sljedeçe su opcije
moguçe.
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Popis poziva [Izbornik 2]
MoÏete provjeriti zapise propu‰tenih, primljenih i
biranih poziva samo ako va‰a mreÏa podrÏava
opciju Calling Line Identification (CLI) unutar
podruãja usluge.
Broj i ime (ako je dostupno) prikazani su zajedno.
Takoìer moÏete vidjeti vrijeme i tro ‰ak poziva.
Stisnite tipku izbornika (
) i pomoçu
navigacijskih tipki odaberite Popis poziva.

Primljeni pozivi [Izbornik 2-2]
Ova opcija omoguçava vam pregled dolaznih
poziva. Nakon pritiska lijeve soft tipke [Opcije],
takoìer moÏete:
• Pogledati Datum & vrijeme kad je odgovoreno
na poziv.
• Spremiti broj u Kontakte. Unijeti ime za broj i
spremite ga u izbornik Kontakti.

Neodgovoreni pozivi [Izbornik 2-1]
Ova opcija vam omoguçava pregled
nedogovorenih poziva. Nakon pritiska lijeve soft
tipke [Opcije], takoìer moÏete:
• Pogledati Datum & vrijeme poziva.
• Spremiti broj u Kontakte. Unesite ime za broj i
spremite ga u izbornik Kontakti.
• Poslati poruku tom broju.

• Poslati poruku tom broju.
• Izbrisati poziv s popisa.

Napomena
• MoÏete izbrisati sve zapise poziva s popisa
pomoçu izbornika Bri‰i zadnje pozive.
(Pogledajte stranicu 42.)

Birani brojevi [Izbornik 2-3]

• Izbrisati poziv s popisa.

Napomena
• MoÏete izbrisati sve zapise poziva s popisa
pomoçu izbornika Bri‰i zadnje pozive.
(Pogledajte stranicu 42.)

Ova opcija omoguçava pregled odlaznih poziva
(biranih ili poku‰aja). Pomoçu tipke [Opcije],
takoìer moÏete:
• Pogledati Datum & vrijeme kad je na poziv
odgovoreno.
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• Spremiti broj u Kontakte. Unijeti ime za broj i
spremiti ga u izbornik Kontakti.
• Poslati poruku tom broju.
• Izbrisati poziv s popisa.

navigacijske tipke gore/dolje. MoÏete resetirati
brojaã poziva odabirom opcije Reset sve. Kako bi
se sprijeãilo neÏeljeno resetiranje, od vas se traÏi
da unesete PIN2 kod.
• Zadnji poziv: Trajanje posljednjeg poziva.

Napomena
• MoÏete izbrisati sve zapise poziva s popisa
pomoçu izbornika Bri‰i zadnje pozive.
(Pogledajte stranicu 42.)

• Svi pozivi: Ukupno trajanje svih poziva, biranih
i primljenih od posljednjeg reseta brojaãa.
• Primljeni pozivi: Trajanje dolaznih poziva.
• Birani brojevi: Trajanje odlaznih poziva.
• Poni‰ti sve: Odaberite ovu opciju za brisanje
svih trajanja poziva.

Bri‰i zadnje pozive
[Izbornik 2-4]
Koristite ovu opciju za brisanje popisa
propu‰tenih poziva, popisa primljenih poziva ili
popisa biranih poziva. Takoìer moÏete istodobno
izbrisati sve popise poziva odabirom opcije Svi
pozivi.

Napomena
• Trajanje poziva na raãunu va‰eg davatelja
usluga moÏe se razlikovati, ovisno o mreÏi,
vremenu razgovora itd.

Tarife poziva [Izbornik 2-5]
Trajanje poziva [Izbornik 2-5-1]
Koristite ovu opciju za pregled trajanja va‰ih
dolaznih i odlaznih poziva. MoÏete provjeriti
trajanje svakog poziva na dnu zaslona koristeçi
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Tro‰kovi poziva [IIzbornik 2-5-2]

Napomena

Ova mreÏna usluga omoguçava vam da
provjerite tro‰ak posljednjeg poziva, ukupan
tro‰ak poziva i ostatak tro‰ka poziva. Tro‰ak
poziva prikazan je na dnu LCD zaslona.
Za resetiranje tro‰ka poziva, odaberite Resetiraj
sve. Nakon toga çete morati unijeti PIN2 kod.

Napomena
• Trajanje poziva na raãunu va‰eg davatelja
usluga moÏe se razlikovati, ovisno o mreÏi,
vremenu razgovora itd.

• Kad su sve jedinice potro‰ene, pozivi se
vi‰e neçe moçi upuçivati, osim hitnih
poziva. Ovisno o SIM kartici, trebat çe vam
PIN2 kod da odredite limit tro‰kova poziva.
• Odredi kredit
Ova vam mreÏna usluga omoguçava da
limitirate tro‰ak va‰ih poziva do odreìene
naplatne jedinice. MoÏete upuçivati i primati
pozive do odreìenog limita tro‰ka.
âitati: MoÏete provjeriti ostatak jedinica.
Promijeniti: MoÏete promijeniti limit.

Postavke [Izbornik 2-5-3]

• Autom. prikaz

• Odredi tarifu
MoÏete odrediti valutu i jedinicu cijene. Obratite
se svom davatelju usluga za dobivanje jedinica
cijene. Za odabir valute ili jedinice u ovom
izborniku, morate unijeti PIN2 kod. Ako Ïelite
unijeti simbole @, ì, $, obri‰ite sve i zatim
stisnite tipku
. Ako Ïelite promijeniti simbol,
stisnite opet tipku
.

Ova vam usluga omoguçava da automatski
vidite tro‰ak svog posljednjeg poziva.
Ako odaberete Ukljuãiti, moÏete vidjeti tro‰ak
posljednjeg poziva po njegovu zavr‰etku.
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GPRS info [Izbornik 2-6]
Putem opcije GPRS info moÏete provjeriti koliãinu
podataka prenesenu preko mreÏe.
Uz to, takoìer moÏete vidjeti koliko ste vremena
bili na vezi. (GPRS je kratica za General Packet
Radio Service.)

Trajanje poziva [Izbornik 2-6-1]
MoÏete provjeriti trajanje posljednjeg poziva i svih
poziva. Takoìer moÏete resetirati brojaãe poziva
odabirom opcije Autom. prikaz.

Koliãina podataka [Izbornik 2-6-2]
MoÏete provjeriti poslanu koliãinu podataka,
primljenu koliãinu podataka i ukupnu koliãinu
podataka. Takoìer moÏete resetirati brojaã
odabirom opcije Autom. prikaz.
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U izborniku Profili moÏete promijeniti i
prilagoìavati tonove telefona za razne dogaìaje,
okruÏenja ili grupe pozivatelja.
Postoji ‰est postojeçih profila: Standardno,
Glasno, Slu‰alice, Automobil, Samo
vibriracija i Tiho. Svaki profil se moÏe prilagoditi.
Pritisnite tipku za izbornik (
) i pomoçu
navigacijske tipke odaberite Profili.

odabira.
3. Glasnoça zvona: Odredite glasnoçu zvona.
4. Naãin dojave poruke: Odaberite vrstu
upozorenja za primanje poruke.
5. Zvuk poruke: Odaberite upozoravajuçi ton za
primanje poruke.
6. Glasnoça tipki: Odaberite Ïeljeni ton za
tipkovnicu.

Ukljuãi [Izbornik 3-x-1]
1. Prikazan je popis profila.

7. Zvuk tipke: Odredite glasnoçu tona za
tipkovnicu.

2. U popisu Profili izaberite profil koji Ïelite
ukljuãiti i stisnite lijevu soft tipku [Odaberi].

8. Glasnoça zvuka: Odredite glasnoçu zvuka
efekta.

3. Zatim odaberite Ukljuãiti.

9. Glasnoça uklj/isklj: Odredite glasnoçu tona
kod ukljuãivanja/iskljuãivanja telefona.

Pode‰avanje [Izbornik 3-x-2]
Pronaìite Ïeljeni profil u popisu Profili i odaberite
Pode‰avanje. Otvorit çe se opcija postavke
profila. Postavite opciju po svojoj Ïelji.

0. Autom. odgovor: (samo u profilima Slu‰alica i
Automobil) MoÏete ukljuãiti opciju automatsko
odgovaranje. Odaberite kad telefon automatski
odgovara.

1. Naãin dojave poziva: Postavite vrstu
upozorenja za dolazne pozive.

Iskljuãi: Iskljuãivanje Automatskog
odgovaranja.

2. Ton zvona: Odaberite s popisa Ïeljeno zvono.
PretraÏite popis pomoçu navigacijskih tipki
gore/dolje. MoÏete ãuti Ïeljeni ton prije samog

Nakon 5 sek: Telefon çe automatski
odgovoriti nakon 5 sekundi.
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Nakon 10 sek: Telefon çe automatski
odgovoriti nakon 10 sekundi.

Preimenuj [Izbornik 3-x-3]
MoÏete preimenovati profil i dati mu koji god
naziv Ïelite. Profili Samo vibriranje, Slu‰alica i
Auto ne mogu se preimenovati.
1. Za promjenu naziva profila, doìite do profila na
popisu profila i odaberite Preimenovati.
2. Upi‰ite Ïeljeno ime i pritisnite tipku [OK].

B2100 Korisniãki priruãnik

46

Postavke [Izbornik 4]
Stisnite tipku izbornika (
) i odaberite
Postavke pomoçu navigacijskih tipki.

Format vremena [Izbornik 4-1-4]

Datum & vrijeme [Izbornik 4-1]

12-satni

Ova vam opcija omoguçava promjenu trenutno
prikazanog vremena i datuma. Sljedeçe su opcije
moguçe.

Postavke telefona [Izbornik 4-2]

24-satni

Postavi datum [Izbornik 4-1-1]
Odaberite ovu opciju za unos dana, mjeseca i
godine. MoÏete promijeniti format datuma putem
opcije izbornika Oblik datuma.

Mnoge funkcije va‰eg telefona mogu se postaviti
i prilagoditi va‰im potrebama. Svim ovim
funkcijama moÏe se pristupiti putem izbornika
Postavke telefona.

Pozadina [Izbornik 4-2-1]
Odaberite ovu opciju za postavljanje prikaza na
LCD zaslonu u stanju ãekanja.

Oblik datuma [Izbornik 4-1-2]
DD/MM/GGGG (dan/mjesec/godina)

Pozdravna poruka [Izbornik 4-2-2]

MM/DD/GGGG (mjesec/dan/godina)
GGGG/MM/DD (godina/mjesec/dan)

Ako Ukljuãite ovu opciju, moÏete urediti tekst koje
çe se prikazati u stanju ãekanja.

Postavi vrijeme [Izbornik 4-1-3]

Jezici [Izbornik 4-2-3]

Odaberite ovu opciju za unos trenutnog vremena.
MoÏete izabrati format vremena putem opcije
izbornika Format vremena.

MoÏete odabrati jezik prikaza. Kad je opcija
jezika postavljena na Automatsko, jezik se
automatski bira ovisno o jeziku SIM kartice koja
se koristi. Engleski je postavljen ako telefon ne
podrÏava jezik sa SIM kartice.
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Postavke [Izbornik 4]
Pozadinsko svjetlo [Izbornik 4-2-4]

Preusmjeravanje poziva [Izbornik 4-3-1]

Odaberite ovu opciju za ukljuãivanje ili iskljuãivanje
pozadinskog svjetla na telefonu. MoÏe se postiçi
malo poveçanje trajanja vremena ãekanja/razgovora
ako je pozadinsko svjetlo iskljuãeno.

Kad je ova usluga ukljuãena, moÏete usmjeriti
va‰e dolazne pozive na drugi broj, primjerice, na
broj va‰e glasovne po‰te. Za detalje, obratite se
svom mreÏnom operateru. Odaberite jednu od
opcija preusmjeravanja, primjerice, odaberite
Ako zauzeto za preusmjeravanje poziva kad je
va‰ broj zauzet ili kad odbijete dolazni poziv.
Sljedeçe su opcije moguçe.
• Svi glasovni posivi
Preusmjeravanje svih poziva.
• Ako je zauzeto
Preusmjeravanje poziva kad je telefon zauzet.
• Ako nema odgovora
Preusmjeravanje poziva na koje ne odgovorite.
• Ako je nedostupno
Preusmjeravanje poziva kad je telefon iskljuãen
ili van dosega mreÏe.
• Svi data pozivi
Preusmjeravanje na broj povezan s raãunalom.
• Svi fax pozivi
Preusmjeravanje na broj povezan s faksom.
Svaka od opcija ima sljedeçi izbornik:
- Ukljuãi
Ukljuãuje odabranu uslugu.

LCD kontrast [Izbornik 4-2-5]
Pode‰avanje boje zaslona sa tipkama

i

.

Info prozor [Izbornik 4-2-6]
MoÏete pogledati trenutno stanje odabranog
izbornika prije samog otvaranja. Stanje je
prikazano na dnu zaslona.

Izbornik boja [Izbornik 4-2-7]
Va‰ telefon omoguçava 4 boje tema za izbornike.
Odredite boju izbornika pritiskom lijeve soft tipke
[Odabrati].

Ime mreÏe [Izbornik 4-2-8]
Ako ukljuãite uslugu tada ãe na zaslonu biti
prikazano ime va‰eg operatera u standby modu.

Postavke poziva [Izbornik 4-3]
Za promjenu postavke preusmjeravanja poziva.
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Postavke [Izbornik 4]
Odustani: Unesite broj na koji Ïelite
preusmjeriti poziv.
Provjeri status: Nakon unosa 5 najãe‰çe
kori‰tenih brojeva telefona, pozive moÏete na
njih preusmjeriti sve pozive.
- Odustani
Otkaz odabranog preusmjerenja.
- Provjeri status
MoÏete provjeriti status usluge.
• OtkaÏi sve: Otkaz svih postavki preusmjerenja
poziva.

Naãin odgovora [Izbornik 4-3-2]

Poziv na ãekanju (Usluga mreÏe)
[Izbornik 4-3-4]
MreÏa çe vas obavijestiti o novom dolaznom
pozivu dok veç imate jedan aktivan razgovor.
Odaberite Aktiviraj za ukljuãivanje poziva na
ãekanju, Poni‰ti za iskljuãivanje poziva na
ãekanju, ili Provjeri status za provjeru je li
usluga ukljuãena ili nije.

Minutni podsjetnik [Izbornik 4-3-5]

Odaberite naãin na koji Ïelite odgovarati na pozive.
• Bilo koja tipka
Kad telefon zazvoni, moÏete odgovoriti
pritiskom na bilo koju tipku osim tipke
desne soft tipke
.

zaslonu telefona osobe koju zovete. Odaberite
Postav mreÏe-operatera za resetiranje telefona na
postavku koju ste pristali kod svog davatelja usluga.

i

Kad je postavljen na Uklj, telefon çe se oglasiti s
‘bip’ svake minute tijekom odlaznog poziva da
vas obavijesti o vremenskom trajanju poziva.

Autom. ponovno zvanje [Izbornik 4-3-6]

• Samo tipka ‰alji
MoÏete odgovoriti na poziv samo pritiskom
tipke ‰alji.

Odaberite Uklj i telefon çe navi‰e ãetiri puta
poku‰ati spojiti poziv nakon prvog neuspje ‰nog
upuçivanja poziva.

·alji moj broj [Izbornik 4-3-3]

Zatvorena korisniãka grupa
(Ovisno o SIM kartici) [Izbornik 4-3-7]

Ova usluga omoguçava vam da izaberete Ïelite li
da va‰ broj bude prikazan (Uklj) ili sakriven (Isklj) na

Ovaj izbornik je prikazan samo ako SIM kartica
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Postavke [Izbornik 4]
podrÏava dva pretplatniãka broja, to jest, dvije
telefonske linije. Odaberite koju telefonsku liniju
(Izmeìu Linije 1 i Linije 2) Ïelite koristiti za
upuçivanje poziva i slanja kratkih poruka. Na
pozive s obje linija moÏe se odgovoriti neovisno o
odabranoj liniji.

Napomena
• Neçete moçi upuçivati pozive ako odaberete
Liniju 2, a niste pretplaçeni na tu mreÏnu
uslugu.

Zatvorena grupa (Ovisi o mreÏi)
[Izbornik 4-3-8]
Ograniãite kori‰tenje telefona na brojeve koji
pripadaju odreìenoj grupi korisnika. Kad je ova
funkcija ukljuãena, svaki odlazni poziv povezan je s
indeksom grupe. Ako je indeks grupe odreìen,
koristi se za sve odlazne pozive. Ako nijedan indeks
grupe nije odreìen, mreÏa çe koristiti prioritetni
indeks (odreìeni indeks pohranjen na mreÏi).
Poãetna postavka: Ukljuãuje poãetnu grupu u
skladu s mreÏnim operaterom.
Postaviti: Odaberite ovu opciju za odabir ZGK
indeksa.

Izbrisati sve: Brisanje svih ZGK-a.

Sigurnosne postavke [Izbornik 4-4]
Razne se zaporke koriste za za‰titu odreìenih
funkcija va‰eg telefona. Pogledajte stranice 18 o
raznim zaporkama.

Zahtjev-PIN koda [Izbornik 4-4-1]
Kad je funkcija Zahtjev-PIN koda ukljuãena,
morate unijeti svoj PIN svaki put kad ukljuãite
telefon. Svaka osoba koja nema va‰ PIN neçe
moçi koristiti va‰ telefon bez va‰eg odobrenja.

Napomena
• Prije iskljuãivanja funkcije PIN kod zahtjev,
morate unijeti svoj PIN kod.
Sljedeçe su opcije moguçe:
• Ukljuãi: Morate unijeti PIN kod svaki put kad
ukljuãite telefon.
• Iskljuãi: Kad ga upalite,telefon se izravno spaja
s mreÏom.

Urediti: MoÏete urediti ZGK naziv i ZGK indeks.
Izbrisati: Brisanje odabrane ZGK.
B2100 Korisniãki priruãnik
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Postavke [Izbornik 4 ]

Zakljuãavanje [Izbornik 4-4-2]

Napomena

Kad je funkcija Zakljuãavanje telefona ukljuãena,
telefon je zakljuãan i morate unijeti zaporku telefona
svaki put kad ga ukljuãite.
Zaporka je tvorniãki postavljena na 0000. Za
promjenu zaporke telefona, pogledajte opciju
izbornika Promjena kodova - Sigurnosni kod
(Izbornik 4-4-6-3). Kad unesete toãnu zaporku,
moÏete koristiti telefon sve dok ga ne iskljuãite.
Sljedeçe su opcije moguçe:
• Ukljuãi
Kad upalite telefon, od vas se traÏi da unesete
zaporku telefona.

• Ako Ïelite ru no zaklju ati telefon pritisnite tipke
i
.
• Za otklju avanje tipkovnice pritisni
tipku a
zatim pritisnite
tipku.

Zabrana poziva (Ovisno o mreÏi)
[Izbornik 4-4-4]
Zabrana poziva omoguçava vam ograniãavanje
odlaznih i dolaznih poziva. Za ovu funkciju
trebate zaporku zabrane koju moÏete dobiti od
va‰eg davatelja usluga.
Sljedeçe su opcije moguçe:
• Svi izlazni

• Iskljuãi
Ne trebate unositi zaporku telefona kod ukljuãenja.
• Automatski
Telefon çe traÏiti da unesete sigurnosni kod
samo kad promijenite SIM karticu.

Automatsko zakljuãavanje tipkovnice
[Izbornik 4-4-3]
Tipkovnice se automatski zaklju ava nakon 10
sek.

Pozivi se ne mogu upuçivati.
• Odlazni meìunarodni pozivi-osim u vlastitu
drÏavu
Ne mogu se upuçivati meìunarodni pozivi.
• Odlazni meìunarodni, osim u vlastitu drÏavu
Kad ste u inozemstvu, pozivi se mogu upuçivati
samo na brojeve telefona te zemlje i na brojeve
telefona va‰e drÏave.
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Postavke [Izbornik 4]
• Svi dolazni

Fiksni broj (FDN) (Ovisi o SIM kartici)
[Izbornik 4-4-5]

Pozivi se ne mogu primati.
• Dolazni u roamingu
Pozivi se ne mogu primati kad koristite telefon
van va‰e domaçe mreÏe.
• OtkaÏi sve

Ako je va‰a SIM kartica podrÏava, koristite ovu
funkciju za ograniãavanje svojih odlaznih poziva
na odabrane telefonske brojeve,. PIN2 kod je
potreban.
Sljedeçe su opcije moguçe:

Sve zabrane poziva su iskljuãene; pozivi se
mogu i primati i upuçivati.
• Promjena ‰ifre
Odaberite ovu opciju kad Ïelite promijeniti
zaporku zabrane dobivenu od va‰eg davatelja
usluga za kori‰tenje ove opcije. Morate prvo
unijeti trenutnu zaporku, a zatim moÏete
odrediti novu. Kad ste unijeli novu zaporku,
zatraÏit çe se od vas da je unesete jo‰ jednom i
potvrdite je.

Napomena
• Za upotrebu usluge Zabrana poziva, morate
unijeti lozinku mreÏe. Kod zabrane poziva
moguçe je zvati samo hitne brojeve na
nekim mreÏama.

• Aktiviraj
Odaberite ovu opciju za upuçivanje poziva
samo brojevima spremljenima u telefonskom
imeniku. Morate unijeti PIN2 kod.
• Poni‰ti
Omoguçava vam da pozovete bilo koji broj.
• Popis brojeva
Odaberite ovu opciju za pregled brojeva koji su
spremljeni u fiksnom biranju.

Napomena
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• Nemaju sve SIM kartice PIN2. Ako ga va‰a
kartica nema, ova opcija neçe biti prikazana.
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Postavke [Izbornik 4 ]

Promijeni kod [Izbornik 4-4-6]

Automatski [Izbornik 4-5-1]

Funkcija Promjena kodova omoguçava vam
promjenu trenutne zaporke. Morate prvo unijeti
trenutnu zaporku, a zatim odrediti novu.

Odaberite ovu opciju za postavljanje telefona na
automatsko traÏenje i odabir mobilne mreÏe
dostupne u trenutnom podruãju. Telefon çe se
vratiti na Automatski ako ga iskljuãite.

Odaberite ovu opciju za pristup kodovima: PIN
kod, PIN2 kod, Sigurnosni kod.

Napomena

Ruãno [Izbornik 4-5-2]

Funkcija Postavke mreÏe omoguçava vam da u
roamingu (van va‰e domaçe mreÏe) odaberete
mreÏu automatski, ruãno ili izaberete iz izbora
Ïeljenih mreÏa.

Ako Ïelite ruãno odabrati Ïeljenu mreÏu s popisa
mreÏa. Ako se veza s ruãno odabranom mreÏom
prekine, telefon çe se oglasiti ‘tonom pogre ‰ke’ i
zatraÏiti vas da opet odaberete mreÏu. Odabrana
mreÏa mora imati roaming ugovor s va‰om
domaçom mreÏom, to jest, operaterom ãija je
SIM kartica u va‰em telefonu. Telefon çe vam
omoguçiti da odaberete drugu mreÏu ako se on
sam ne uspije povezati s odabranom mreÏom.
Ako iskljuãite telefon, on çe se prebaciti na opciju
Automatski.

Napomena

Prioritetno [Izbornik 4-5-3]

• PIN: Osobni Identifikacijski Broj (Personal
Identification Number)

Postavke mreÏe [Izbornik 4-5]

• MoÏete odabrati drugu mreÏu osim svoje
samo ako ima valjani ugovor s va‰om
domaçom mreÏom.

MoÏete odrediti popis Ïeljenih mreÏa na koje se
ureìaj prvo treba poku‰ati spojiti, prije
registriranja na neke druge mreÏe. Popis se
stvara iz liste veç upisanih poznatih mreÏa.
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Postavke [Izbornik 4]
GPRS postavke [Izbornik 4-6]

Kada zatreba [Izbornik 4-6-2]

GPRS (General Packet Radio Service) je tehnologija
koja omoguçava mobilnim telefonima slanje i
primanje podataka preko mobilnih mreÏa. GPRS je
nositelj podataka koji omoguçava beÏiãni pristup
podacima mreÏe poput Interneta.

Ako odaberete Po potrebi, telefon çe koristiti
GPRS vezu samo ako zapoãnete aplikaciju ili
radnju koja je zahtijeva. GPRS veza se prekida
ako vi‰e nije potrebna nekoj aplikaciji.

Prije nego ‰to moÏete koristiti GPRS tehnologiju:

Poni‰ti postavke [Izbornik 4-7]

- Trebate se pretplatiti na GPRS uslugu. Za
dostupnost i pretplatu GPRS usluge, obratite se
svom mreÏnom operateru ili davatelju usluga.

MoÏete resetirati svoj telefon na njegove
tvorniãke postavke. Da biste to uãinili, postupite
ovako.

- Trebate pohraniti GPRS postavke za aplikacije koji
se koriste preko GPRS-a.

1. Odaberite opciju izbornika Poni‰ti postavke.
2. Morate unijeti sigurnosnu ‰ifru od 4 znamenke.

Napomena

Ukljuãeno [Izbornik 4-6-1]
Ako odaberete Ukljuãeno i povezani ste s
mreÏom koja podrÏava GPRS, telefon çe se
spojiti na GPRS mreÏu i slanje kratkih poruka bit
çe obavljeno preko GPRS-a. Takoìer i
pokretanje aktivnog paketa podatkovne veze,
primjerice, slanje i primanje e-po ‰te, brÏe je.
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• Sigurnosni kod je postavljen na 0000.
Za promjenu sigurnosnog koda pogledajte
stranicu 53.

54

Rokovnik [Izbornik 5]
Stisnite tipku izbornika (
Rokovnik.

oglasi postavljenom melodijom.

) i odaberite

• Za iskljuãenje alarma, stisnite desnu soft tipku
[Prekinuti].

Set za alarm [Izbornik 5-1]
Postoji 5 vrsta alarma na va‰em telefonu.
Postavite alarm da se oglasi u odreìeno vrijeme.
Nakon odabira alarma pomoçu lijeve soft tipke
[Odabrati],
1.

Alarm ukljuãi/iskljuãi: Odaberite Ukljuãi
pomoçu navigacijskih tipki lijevo/desno. Za
iskljuãivanje alarma, stisnite Iskljuãi.

2.

Vrijeme alarma: Unesite vrijeme alarma
koristeçi brojãane tipke.

3.

Ponoviti: Pomoçu navigacijskih tipki
lijevo/desno odaberite izmeìu: jednom, ponpet, pon-sub i svaki dan.

4.

Melodija alarma: Odaberite Ïeljenu
melodiju alarma pomoçu navigacijskih tipki
lijevo/desno.

5. Stisnite lijevu soft tipku [OK].
6. MoÏete urediti naziv alarma. Nakon uno‰enja
naziva, stisnite lijevu soft tipku [OK].
Kad doìe odreìeno vrijeme alarma, alarm se

Planer [Izbornik 5-2]
Kad odaberete ovaj izbornik, pojavit çe se
kalendar. Kockati kursor nalazi se na trenutnom
datumu. MoÏete pomicati kursor na druge
datume pomoçu navigacijskih tipki. Na kalendaru,
moÏete koristiti sljedeçe tipke.
vraça za godinu unazad.
Svaki stisak

prelazi u slijedeçu godinu.
vraça jedam mjesec unazad.
prelazi u sljedeçi mjesec.

MoÏete unijeti obvezu ili bilje ‰ku u raspored
pritiskom na lijevu soft tipku [Opcije].
] Dodaj novo: Odaberite ovu opciju za unos

nove obveze ili bilje‰ke. Nakon unosa obveze ili
bilje‰ke, datum je oznaãen drugom bojom i “
” (obveza), “
” (bilje‰ka) bit çe prikazani
u donjem desnom kutu zaslona. Ova funkcija
vas podsjeça na obvezu. Telefon çe oglasiti
alarmni zvuk ako postavite tu opciju na telefonu.
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Rokovnik [Izbornik 5]
] Vidi: Prikazuje obvezu ili bilje‰ku za odabrani

• MoÏete pristupiti Kontaktima izravno iz stanja
ãekanja, pritiskom navigacijske tipke gore
(
).

dan. Stisnite lijevu soft tipku [Opcije] za
ureìenje ili brisanje zabilje‰ke koju ste
odabrali.

Napomena

] Vidi sve: Prikazuje sve zabilje‰ke koje su

• MoÏete potraÏiti po Kontaktima od samog
poãetka izravnim pritiskom lijeve soft tipke
[Popis].

unesene u telefon. Pomoçu navigacijskih tipki
gore/dolje pretraÏujte svoje zabilje‰ke.
] Bri‰i pro‰le: Odaberite ovu opciju za brisanje

isteklih zabilje‰ki o kojima vas je telefon veç
obavijestio. ZatraÏit çe vas da potvrdite tu
radnju.
] Izbri‰i sve: Brisanje svih planera i bilje‰ki.

3. Nakon pronalaska Ïeljenog kontakta, moÏete
nazvati taj broj pritiskom na tipku
. Ili
stisnuti lijevu soft tipku [Opcije] za sljedeçe
opcije.
• Uredi: MoÏete urediti ime ili broj.

Imenik [Izbornik 5-3]

• Pi‰i poruku

MoÏete spremiti telefonski broj i ime u memoriju
na va‰u SIM karticu. Uz to, moÏete spremiti do
200 brojeva i imena u telefonsku memoriju.

TraÏi [Izbornik 5-3-1]
1. Odaberite TraÏi. ZatraÏit çe vas da unesete
ime.
2. Unesite poãetak imena koje Ïelite pronaçi i
stisnite lijevu soft tipku [TraÏi].
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- Sastavi SMS: Odaberite ovu opciju za Sastavi
SMS tom kontaktu.
- Sastavi MMS : Odaberite ovu opciju za
pisanje slikovne poruke tom kontaktu.
• Kopiraj: Odaberite ovu opciju za kopiranje
kontakta sa SIM kartice na memoriju telefona
ili obrnuto.
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Rokovnik [Izbornik 5]
• Glavni broj: Odaberite koji broj çe biti glavni
broj. Glavni broj je prvi prikazan.
• Izbri‰i: Izbri ‰ite kontakt.

Dodaj novo [Izbornik 5-3-2]
MoÏete dodati unos u kontakt koristeçi ovu
funkciju.
Postoje 2 memorije: memorija telefona i memorija
SIM kartice. Za odabir memorije, idite na Postavi
memoriju [Izbornik 5-3-5-1]. Kapacitet memorije
telefona jest 200 unosa. Kapacitet memorije SIM
kartice ovisi o SIM kartici.
1. MoÏete dodati novi kontakt u memoriju SIM
kartice ili u telefonsku memoriju. Za odabir
memorije idite u Postavi memoriju [Izbornik 53-5-1]. (Pogledajte stranicu 58.)
• Dodavanje novih unosa u SIM memoriju
MoÏete unijeti ime i broj, te odabrati Ïeljenu
grupu. (Ovisno o SIM kartici)
• Dodavanje novih unosa memoriju telefona
MoÏete unijeti ime, brojeve, adresu e-po‰te i
bilje‰ku, te odabrati Ïeljenu grupu. Takoìer
moÏete odabrati koji broj Ïelite postaviti kao
glavni broj.

Grupe [Izbornik 5-3-3]
MoÏete postaviti do 20 kontakata u jednu grupu.
Postoji 7 unaprijed definiranih grupa u koje
moÏete stavljati kontakte.
1. Odaberite Grupe, Sve grupe su prikazane:
Obitelj, Prijatelji, Kolege, VIP, Grupa 1,
Grupa 2, Ostali.
2. Odaberite ime grupe koju Ïelite pritiskom na
lijevu soft tipku [Opcija]. Prikazat çe se sljedeçi
pod-izbornik.
• Popis ãlanova
Prikazuje popis kontakata te grupe.
• Ton zvona grupe
Odaberite ovu opciju za odabir zvona koji çe
se koristiti kad primite poziv od osobe iz te
grupe.
• Ikona grupe
Odaberite ovu opciju za izbor grafiãkog
simbola koji çe se prikazivati kad primite
poziv osobe iz te grupe.
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Rokovnik [Izbornik 5]
• Dodaj ãlana

Postavke [Izbornik 5-3-5]

Dodajte kontakt grupi. MoÏete dodati do 20
kontakata u jednu grupu.
• Ukloni ãlana
Uklonite kontakt iz grupe. Kontakt i dalje
ostaje u izborniku Kontakti.

• Postavi memoriju
MoÏete odabrati memoriju za Kontakte, ili SIM
memoriju ili memoriju telefona. Ako odaberete
Promjenjivo, kad dodajete unos, telefon çe vas
upitati gdje da spremi broj.
• TraÏi po

• Preimenuj
Dajte grupi drugo ime.

Brzo biranje [Izbornik 5-3-4]
Svakoj tipki od 2 do 9 moÏete dodati ime iz
kontakta. MoÏete to ime nazvati izravno pritiskom
te tipke na 2-3 sekunde.

MoÏete postaviti telefon da pronalazi kontakt po
ime ili Broj. Ako odaberete Promjenjivo,
telefon çe vas upitati kako da pretraÏuje
Kontakte.
• Opcije pregleda
MoÏete postaviti opcije prikaza Kontaka.

1. U stanju ãekanja, pritiskom na desnu soft tipku
[Kontakti] otvorite izbornik Kontakti.

- Samo naziv : Kad pretraÏujete Kontakte, na
popisu çe biti prikazana samo imena.

2. Otiìite do Brzo biranje i stisnite [Odabrati].

- Sa slikama : Kad pretraÏujete Kontakte, na
popisu çe biti prikazana imena i slike.

3. Za dodavanje broja Brzom biranju, odaberite
(Prazno). Zatim moÏete pronaçi ime u Kontaktima.
4. MoÏete promijeniti ili izbrisati broj brzog
biranja, nazvati ili poslati poruku, pritiskom
lijeve soft tipke [Opcije].
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Rokovnik [Izbornik 5]

Kopirati sve [Izbornik 5-3-6]

Informacije [Izbornik 5-3-8]

MoÏete kopirati/micati unose iz memorije SIM
kartice na memoriju telefona i obrnuto.

• Servisni broj operatera (ovisno o SIM kartici)

• Sa SIM na telefon : Odaberite ovu opciju za
kopiranje unosa s memorije SIM kartice na
memoriju telefona.
• Sa Telefon na SIM : Odaberite ovu opciju za
kopiranje unosa s memorije telefona na
memoriju SIM kartice.
Sljedeçe su opcije moguçe.
• ZadrÏi izvornik : Kod kopiranja, originalni
brojevi telefona su zadrÏani.
• Izbri‰i izvornik : Kod kopiranja, originalni
brojevi telefona bit çe izbrisani.

Izbri‰i sve [Izbornik 5-3-7]
MoÏete izbrisati sve unose na SIM kartici i/ili na
telefonu. Ova funkcija zahtijeva sigurnosni kod.
] Stisnite

Koristite ovu opciju za pregled popisa Service
Dialling Numbers (SDN) koje vam je dodijelio
mreÏni operater (ako SIM kartica to podrÏava).
Ti brojevi ukljuãuju hitne brojeve, brojeve
usluga i brojeve glasovne po‰te.
1. Odaberite opciju Brojevi sluÏbi.
2. Prikazana su imena dostupnih sluÏbi.
3. Koristite navigacijske tipke gore/dolje za
odabir sluÏbe. Stisnite
.
• Stanje memorije: MoÏete provjeriti trenutni
status memorije SIM kartice ili memorije telefona.
• Vlastiti broj (ovisno o SIM kartici): Odaberite
ovu opciju za prikaz va‰eg broja telefona na
SIM kartici.

za povrat na stanje ãekanja
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Kamera [Izbornik 6]
S pomoçu telefona B2100, moÏete snimiti
fotografije i pohraniti ih. Nakon ‰to snimite
fotografiju, takoìer je moÏete odmah poslati
uslugom MMS (Slanje multimedijalnih poruka).

Napomena
• Ako je baterija preslaba, moguçe je da
neçete moçi koristiti funkciju kamere.

1. Rezolucija (
640x480

): 160x120, 320x240,

2. Kvaliteta slike (
Osnovna.
3. Digitalni zum (

): Fina/ Normalna/
): x1, x2, x4

Napomena: Maksimalna jaãina zuma ovisi o
rezoluciji na sljedeçi naãin.
160 x 120
1x, 2x, 4x

Fotografiraj [Izbornik 6-1]
Pritisnite tipku Izbornik i odaberite Kamera ➝
Fotografiraj s pomoçu navigacijskih tipki. Ili,
moÏete izravno otvoriti modul kamere pritiskom
na tipku Kamera u naãinu aktivnog ãekanja.
Modul kamere se otvara i vidjet çete kadar koji
çete snimiti.

320 x 240

1x, 2x

640 x 480

1x

4. Ton (
bijelo (

): Boja (
)

5. Osvijetljenost (
6. Tajmer (
7. Memorija (
memorije.

)/ Sepia (

)/ Crno-

): -2, -1, 0, +1, +2

): Iskljuãen, 3 sek., 5 sek.,
): Prikazuje trenutaãno stanje

Napomena: Ako je memorija puna, prikazat

linija izbornika s
opcijom pregleda

çe se poruka "Memorija puna" i
sliku ne moÏete pohraniti.
Oslobodite mjesta brisanjem

Prije snimanja moÏete postaviti sljedeçe opcije.
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Kamera [Izbornik 6]
1. Centrirajte Ïeljenu opciju izbornika s pomoçu
lijeve/desne navigacione tipke.
2. Odaberite Ïeljenu vrijednost s pomoçu
gore/dolje navigacione tipke.
3. Po zavr‰etku svih postavljanja, fokusirajte
objekt koji Ïelite snimiti i pritisnite boãnu tipku
za kameru. Jednim klikom snimit çe se
fotografija i prikazat çe se sljedeça linija
izbornika.

4. Da biste pohranili sliku, centrirajte “
”i
pritisnite lijevu meku tipku ili boãnu tipku za
kameru. Ukoliko ne Ïelite pohraniti sliku,
centrirajte “
” i pritisnite lijevu meku tipku
ili boãnu tipku za kameru. Sliku takoìer
moÏete poslati u multimedijalnoj poruci
odabirom “
”. Za daljnje informacije o
pisanju multimedijalnih poruka, pogledajte
stranicu (No.) .

Mod snimanja [Izbornik 6-2]
MMS poruka
Pohrani

MoÏete uÏivati u snimanju slika kroz razliãite
unijete okvire. Na raspolaganju Vam je 7 unijetih
okvira. Pritisnite tipku Izbornik i odaberite Mod
snimanja kamerom s pomoçu navigacijskih tipki.

Obri‰i

Napomena
• Ako je opcija Autom. pohrana [Izbornik 64-1] ukljuãena, snimljena fotografija çe se
automatski pohraniti bez prikaza ove linije
izbornika. (Pogledajte stranu 62.)
linija izbornika s
opcijom pregleda

Prije snimanja moÏete postaviti sljedeçe opcije.
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Kamera [Izbornik 6]
1. Okvir (
okvira.

2. Kvaliteta slike (
Osnovna.
3. Digitalni zum (
4. Ton (
bijelo (

Napomena

): Odaberite Ïeljeni od 7 unijetih

): Boja (
)

5. Osvijetljenost (

• Ako je opcija Autom. pohrana [Izbornik
6-4-1] ukljuãena, snimljena fotografija çe
se automatski pohraniti bez prikaza ove
linije izbornika. (Pogledajte stranu 62.)

): Fina/ Normalna/
): x1, x2, x4
)/ Sepia (

) / Crno-

): -2, -1, 0, +1, +2

1. Centrirajte Ïeljenu opciju izbornika s pomoçu
lijeve/desne navigacijske tipke.
2. Odaberite Ïeljenu vrijednost s pomoçu
gore/dolje navigacijskih tipki.
3. Po zavr‰etku svih postavljanja, fokusirajte
objekt koji Ïelite snimiti i pritisnite boãnu tipku
za kameru. Jednim klikom snimit çe se
fotografija i prikazat çe se sljedeça linija
izbornika.
MMS poruka
Pohrani
Obri‰i

4. Da biste pohranili sliku, centrirajte “
”i
pritisnite lijevu meku tipku ili boãnu tipku za
kameru. Ukoliko ne Ïelite pohraniti sliku,
centrirajte “
” i pritisnite lijevu meku tipku
ili boãnu tipku za kameru. Sliku takoìer
moÏete poslati kao multimedijalnu poruku
odabirom “
”.

Moj album [Izbornik 6-3]
Pritisnite tipku Izbornik i odaberite Kamera ➝ Moj
album s pomoçu navigacijskih tipki. Sve
fotografije snimljene sa Fotografiraj i Mod
snimanja pohranjuju se u ovom izborniku.
Posljednja snimljena fotografija bit çe prva na
popisu. Fotografije se razdijeljuju na Opçe
fotografije i Fotografije iz naãina. U opciji Sve
fotografije moÏete vidjeti sve fotografije. S
fotografijama moÏete ãiniti sljedeçe pritiskom na
lijevu meku tipku [Opcije].
• Izbri‰i: Bri‰u se odabrane fotografije.
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Kamera [Izbornik 6]

Napomena
• Za brisanje iz Moj album, idite na Kamera ➝
Postavke ➝ Bri‰i sve fotografije [Izbornik
6-4-2].
• ·alji kao MMS: Odabranu sliku moÏete poslati
MMS-om. (Pogledajte stranu 33 u svezi s
pisanjem multimedijalnih poruka.)
• Uklj. Za pozadinu: MoÏete sliku postaviti kao
pozadinu.
• Preimenuj: MoÏete izmijeniti naziv odabrane
slike.
• Informacije: MoÏete provjeriti naziv, rezoluciju,
veliãinu, Datum & vrijeme za odabranu sliku.

Postavke [Izbornik 6-4]
Pritisnite tipku Izbornik i odaberite Kamera ➝
Postavke s pomoçu navigacijskih tipki.
Autom. Snimanje: Ako ukljuãite ovu opciju,
snimljene slike çe se automatski pohraniti bez
prikaza opcije Pohrani u liniji izbornika.
Bri‰i sve fotografije: Uporabite ovaj izbornik za
brisanje svih slika. Bit çete upitani za potvrdu ove
komande.
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Alati [Izbornik 7]
Stisnite tipku izbornika (
) i odaberite Alati
pomoçu navigacijskih tipki.

Igre [Izbornik 7-2]

Favoriti [Izbornik 7-1]

Napomena

Mobitel Vam nudi igre za zabavu.
• Tipke za kontrolu se razlikuju, ovisno o
igri. Ipak, svaka igra ima uvod s
razja‰njenjem koje su glavne kontrolne
tipke. Ostale su sljedeçe:
[Uobiãajene funkcije tipki]
: Izbornik Igre
: Natrag
: Pauza ili nastavak igre.

U ovom izborniku moÏete sastaviti vlastiti izbornik
s opcijama koje ãesto koristite za lak‰i pristup.
1. Nakon odabira Ïeljene lokacije izmeìu brojeva
izbornika 1 do 9, stisnite lijevu soft tipku [Dodati].
2. Odaberite izbornik koji Ïelite dodati, zatim
stisnite lijevu soft tipku [Dodati]. Taj je izbornik
dodan u izbornik Favoriti, s porukom “Dodano
kao favorit izbornik”.
Nakon sastavljanja izbornika Favoriti, u svakom
tom izborniku, sljedeçe su opcije moguçe
pritiskom na lijevu soft tipku [Opcije].

Kalkulator [Izbornik 7-3]

- Promijeni : MoÏete promijeniti favorit izbornik s
drugim.

Pomoçu ove funkcije moÏete koristiti telefon kao
kalkulator. Kalkulator vr‰i osnovne matematiãke
funkcije: zbrajanje, oduzimanje, mnoÏenje i
dijeljenje. (MoÏete unijeti brojeve do druge
decimale.)

- Izbri‰i : Brisanje odabranog favorit izbornika.

Kori‰tenje kalkulatora

- Izbri‰i sve : Brisanje svih favorit izbornika.

1. Unesite prvi broj pomoçu brojãanih tipki.

- Informacije : Prikazuje kako doçi do favorit
izbornika.

2. Stisnite navigacijsku tipku za Ïeljenu
matematiãku funkciju.

- Odabir : Odabiranje izbornika.
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Alati [Izbornik 7]
soft tipke [Opcije].

Napomena
• Za brisanje pogre ‰aka ili brisanje prikaza,
stisnite tipku
. Za ubacivanje decimalne
toãke, stisnite tipku
. Za ubacivanje
minusa,stisnite tipku
.

Pretvaraã jedinica [Izbornik 7-5]
Ova opcija pretvara svaku mjeru iz jedne jedinice
u drugu.

3. Za dobivanje rezultata, stisnite lijevu soft tipku
[Rezultat ]

Postoji ãetiri vrste koje se mogu pretvoriti u
jedinice: DuÏina, Povr‰ina, Masa i Koliãina.

4. Nakon dobivenog rezultata, stisnite lijevu soft
tipku [Reset] za povrat na izbornik.

1. Odaberite jednu od ãetiri vrste pritiskom lijeve
soft tipke [Jedinica].

Moja mapa [Izbornik 7-4]

2. Otiìite do trenutne jedinice pritiskom na
navigacijsku tipku dolje.

SadrÏaji preuzeti preko WAP-a,MMS-a ili EMS-a
su pohranjeni u Moja mapa. MoÏete pogledati,
izbrisati preuzete sadrÏaje.

3. Odaberite jedinicu koju Ïelite pretvoriti pomoçu
navigacijskih tipki lijevo/desno.

Slika [Izbornik 7-4-1]

4. Otiìite do opcije Pretvori jedinicu pritiskom
navigacijske tipke dolje.

Odaberite sliku s popisa pritiskom lijeve tipke
[Prikaz ]. Zatim, moÏete ju postaviti kao pozadinu
i poslati kao MMS poruku pritiskom lijeve tipke
[Opcije].

Zvuk [Izbornik 7-4-2]

5. Odaberite jedinicu u koju Ïelite pretvoriti
koristeçi navigacijske tipke lijevo/desno.
6. Unesite brojeve koristeçi brojãane tipke.
Pretvorba se automatski izraãunava.

Napomena

MoÏete odabrati zvuk s popisa. Nakon odabira
Ïeljenog zvuka, moÏete ga postaviti kao zvono,
poslati ga putem SMS-a ili MMS-a pomoçu lijeve

• MoÏete unijeti decimalni broj pritiskom na
tipku
.
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Alati [Izbornik 7]
Vremenske zone (Vremenske zone)
[Izbornik 7-6]
MoÏete provjeriti trenutno vrijeme Greenwich
Mean Time (GTM) i 64 glavnih gradova
cijeloga svijeta koristeçi navigacijske tipke
lijevo/desno.
Zaslon prikazuje imena gradova, trenutan Datum
& vrijeme.
Za odabir vremenske zone u kojoj vi jeste, pratite
ove upute:
1. Odaberite grad koji odgovara va‰oj vremenskoj
zoni pritiskom navigacijske tipke lijevo/desno.
Lokalni Datum & vrijeme su prikazani.

Snimanje glasa [Izbornik 7-7]
MoÏete snimiti bilje ‰ku. MoÏete snimiti do 10
glasovnih biljeÏaka koje traju najvi‰e 20 sekundi
svaka. MoÏete pustiti da ãujete ili izbrisati
snimljenu bilje‰ku ili snimiti novu bilje‰ku pomoçu
lijeve soft tipke [Opcije].

Snimaj [Izbornik 7-7-1]
1. Kad je snimane poãelo, prikazana je poruka
“Snimanje...” i preostalo vrijeme.
2. Kad ste zavr‰ili sa snimanjem, stisnite lijevu
soft tipku [Spremiti].

Napomena
• U stanju pripravnosti, mÏete po eti snimati
pritiskom i drÏanjem tipke
.
• Ako su sva mjesta biljeÏaka puna, morate
izbrisati staru bilje‰ku prije snimanja nove.

2. Ako Ïelite promijeniti prikazano vrijeme u
stanju ãekanja na odabrano vrijeme, stisnite
lijevu soft tipku [Postaviti].

Napomena
• Na postavke vremenske zone svakog
grada u izborniku Vremenske zone mogu
utjecati uvjeti mreÏe.

Vidi listu [Izbornik 7-7-2]
Prikazan je naslov glasovne bilje‰ke na zaslonu.
MoÏete ponovo pustiti da ãujete ili izbrisati
snimljenu bilje‰ku.
• Reprodukcija: Preslu‰avanje glasovne bilje‰ke.
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Alati [Izbornik 7]
• Sastavi MMS: MoÏete Napisati slikovnu poruku
koristeçi glasovnu bilje‰ku.
• Izbri‰i: Brisanje glasovne bilje‰ke.
• Izbri‰i sve: Omoguçava vam da izbri‰ete sve
bilje‰ke. Stisnite lijevu soft tipku [Da] za potvrdu.

Napomena
• U stanju pripravnosti, moÏete pristupiti
izborniku pritiskom na
tipku.

Status memorije [Izbornik 7-8]
MoÏete provjeriti trenutno stanje memorije
svakog spremnika: slobodne memorije,
tekstualne poruke, slikovne poruke, dolaznog
spremnika, odlaznog spremnika, skica, slikovnih
predloÏaka, poruka na SIM kartici, Push poruka
Glasovni podsjetnik, Slika, Zvuk. MoÏete otiçi u
svaki spremnik i postaviti ga.
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Internet [Izbornik 8]
MoÏete pristupiti raznim WAP (Wireless
Application Protocol) uslugama poput: bankinga,
vijesti, vremenske prognoze i obavijesti o letu.
Te su usluge posebno osmi‰ljene za mobilne
telefone i odrÏavaju ih WAP davatelji usluga.
Provjerite dostupnost WAP usluga, cijene i tarife
kod va‰eg mreÏnog operatera i/ili davatelja
usluga ãiju uslugu Ïelite koristiti. Davatelji usluga
çe vam takoìer dati upute kako koristiti njihove
usluge.
Kad se poveÏete, na zaslonu çe se pojaviti
poãetna stranica. SadrÏaj ovisi o davatelju
usluga.
Za izlaz iz pretraÏivaãa u bilo koje vrijeme,
stisnite tipku (
). Telefon çe se vratiti na
stanje ãekanja.
Upravljanje WAP pretraÏivaãem
MoÏete pretraÏivati Internet putem ili tipki telefona
ili izbornika WAP pretraÏivaãa.
PretraÏivanje putem tipki telefona
Kad pretraÏujete Internet, tipke telefona imaju
drukãiju funkciju od onih kod obiãnog rada
telefona.

Tipka

Obja‰njenje
prolazi po svakoj liniji sadÏaja

vraça na prethodnu stranicu
odabire opcije i potvrìuje radnje
PretraÏivanje pomoçu izbornika WAP
pretraÏivaãa
Postoje razne opcije izbornika raspoloÏive kod
pretraÏivanja Mobile Weba.

Napomena
• Izbornici WAP pretraÏivaãa mogu se
razlikovati, ovisno o va‰oj inaãici pretraÏivaãa.

Poãetna stranica [Izbornik 8-1]
PoveÏite se s poãetnom stranicom. Poãetna
stranica je web-stranica koja je postavljena u
aktivnom profilu. Odredio ju je davatelj usluga
ako je vi sami niste definirali u aktivnom profilu.

Zabilje‰ke [Izbornik 8-2]
Ovaj izbornik dopu‰ta spremanje URL adresa
omiljenih web-stranica za kasniji lak‰i pristup.
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Internet [Izbornik 8]
Va‰ telefon ima nekoliko ranije instaliranih web
zabilje‰ki tvrtke T-Mobile. Ove ranije instalirane
zabilje‰ke nije moguçe izbrisati.
Stvaranje web zabilje‰ke

Profil je mreÏna informacija koja se koristi za
povezivanje s Internetom.
Svaki profil ima sljedeçe pod-izbornike:

1. Pritisnite lijevu tipku [Odabir].

• Ukljuãi

2. Odaberite Dodaj novu.
3. Nakon unosa Ïeljene URL stranice, pritisnite
tipku.
❇ Savjet: Za unos simbola koristite tipku
i
tipku
. Za unos “.”, pritisnite tipku
.
Nakon odabira Ïeljene web zabilje‰ke, dostupne
su sljedeçe opcije.
• Spoji : Spaja se na Ïeljenu web zabilje‰ku.
• Dodaj novo : Odaberi za stvaranje nove web
zabilje‰ke.
• Uredi : MoÏete urediti URL adresu i naslov
odabrane web zabilje‰ke.
• Izbri‰i : Bri‰e odabranu web zabilje‰ku.

Profili [Izbornik 8-3]

Ukljuãivanje odreìenog profila.
• Postavke
Odaberite ovu opciju za ureìenje i promjenu
WAP postavki za odabrani profil.
- Poãetna stranica
Ova vam postavka omoguçava unos adrese
(URL) stranice koju Ïelite koristiti kao
poãetnu. Ne trebate upisivati http:// ispred
svake URL adrese jer çe ga WAP pretraÏivaã
automatski dodati.
- Nositelj
MoÏete odrediti nositelja usluge podataka.
• Data
• GPRS

• Izbri‰i sve : Bri‰e sve web zabilje‰ke.
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Internet [Izbornik 8]
- Postavke podataka

IP adresa : Unesite IP adresu WAP servera
kojem pristupate.

Pojavljuje se samo ako odaberete Postavke
podataka kao nositelja.

APN : Unesite APN GPRS-a.

IP adresa : Unesite IP adresu WAP
gatewaya kojem Ïelite pristupiti.

ID korisnika : Identificiranje korisnika za
va‰eg APN posluÏitelja.

Pozivanje broja : Unesite telefonski broj za
pristup WAP gatewayu.

·ifra : Zaporka potrebna za pristup va‰em
APN posluÏitelju.

Korisniãki ID : Va‰ identitet za posluÏitelja
(NE za WAP gatewaya).

- Vrsta veze
Opcije za vrstu veze su trenutna ili stalna i
ovise o gatewayu kojeg koristite.

·ifra : Zaporku zahtijeva va‰ posluÏitelj (NE
WAP gateway) za va‰u identifikaciju.

Kontinuirano

Vrsta poziva : Odaberite vrstu podatkovnog
poziva: analogna ili digitalna (ISDN)

Potvrìeni mehanizam dostave ali proizvodi
veçi promet mreÏe.

Brzina poziva : Brzina va‰e veze/9600 ili
14400.

Privremeno
Nepotvrìena (bez povezivanja) usluga.

Vrijeme ãekanja : Morate unijeti razdoblje
trajanja prijenosa. Nakon unosa, WAP
navigacijska usluga bit çe nedostupna ako
neki podaci nisu uneseni ili preneseni.
- GPRS postavke:

HTTP
Spajanje korisnika izravno s posluÏiteljem u
HTTP-u
- Proxy postavke

Postavke su dostupne samo kad je GPRS
izabran kao nositelj podataka.
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Internet [Izbornik 8]
Ulaz : Unesite proxy port

Postavke cache memorije [Izbornik 8-5]

- DNS postavke

Informacija ili usluge kojima ste pristupili
spremljene su u cache memoriju na telefonu.

Glavni server
Unesite IP adresu primarnog DNS posluÏitelja
kojem Ïelite pristupiti.
Sporedni server
Unesite IP adresu drugog DNS posluÏitelja
kojem Ïelite pristupiti.
• Preimenuj

âi‰çenje cache memorije [Izbornik 8-5-1]
Uklanja sav sadrÏaj spremljen u cacheu.

Provjera cache memorije [Izbornik 8-5-2]
Postaviti vrijednost da li se povezivanje odvija
preko cachea ili ne.

Napomena

MoÏete promijeniti ime profila.

• Cache je buffer memorija koja se koristi za
trenutno spremanje podataka.

• Izbri‰i
Bri‰e odabrani profil s popisa.
• Dodaf novo

Cookies postavke [Izbornik 8-6]

MoÏete dodati novi profil.

Informacija ili usluge kojima ste pristupili
spremljene su u cache memoriju na telefonu.

Idi na URL [Izbornik 8-4]
MoÏete se povezati izravno sa stranicom koju
Ïelite. Nakon unosa odreìene URL adrese,
pritisnite
.

Izbri‰i cookies [Izbornik 8-6-1]
Uklanja sav sadrÏaj spremljen u zabilje‰ki.

Provjeri cookies [Izbornik 8-6-2]
Provjeriti koristi li se zabilje‰ka ili ne.
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Internet [Izbornik 8]
Certifikat za‰tenje [Izbornik 8-7]
Prikazuje se popis dostupnih certifikata.
• Ovla‰tenje
MoÏete pogledati popis odobrenih potvrda koje
su spremljene na va‰em telefonu.
• Osobno
MoÏete pogledati popis osobnih potvrda koje su
spremljene na va‰em telefonu.

Reset profila [Izbornik 8-8]
MoÏete resetirati profile na poãetne, tvorniãke
postavke.

Verzija pretraÏivaãa [Izbornik 8-9]
Prikazana je verzija WAP pretraÏivaãa.
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Java [Izbornik 9]
Aplikacije [Izbornik 9-1]

Pruzimanje [Izbornik 9-2]

Opcije Java izbornika

1. Nova: MoÏete kreirati novu ovojnicu.

MoÏete izmijeniti i postaviti adresu servera za
MID aplikacije. Preuzmite MID aplikacije
kori‰tenjem WAP pregledaãa i pohranite ih u
telefonu. Takoìer moÏete videti popis MID
aplikacija pohranjenih na zaslonu Aplikacije.

2. Prijenos: MoÏete odabrati Ïeljenu ovojnicu.

Profili [Izbornik 9-3]

Spustite prikaz na Ïeljenu aplikaciju i odaberite
Opcije.

3. O: Prikazuje Java MIDP informacije.
4. Info: Prikazuje informacije o odabranoj MID
aplikaciji.
5. Ukloni: Bri‰e se odabrana MID aplikacija.

Neke Java aplikacije mogu zahtijevati mreÏnu
konekciju da bi funkcionisale, na primjer, igre s
vi‰e igraãa. MoÏete postaviti do 5 profila i
aktivirati Ïeljeni. To je nalik postavci wap profila.
Pogledajte wap profile nakon ‰to ovo postavite.

6. Update: Pristupate serveru i aÏurirate
odabranu MID aplikaciju.
7. Opcije: Neke Java aplikacije mogu zahtijevati
ostvarenje konekcije za prijenos podataka.
Odaberite ovo za postavljanje opcija
povezivanja.

JAVA™ je robna marka tvrtke Sun
MicroSystems, Inc.

8. Preimenuj: MoÏete izmijeniti naziv aplikacije.
9. Izlaz: Izlaz iz Aplikacija.
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Dodatna oprema
Postoji razna dodatna oprema raspoloÏiva za va‰
mobilni telefon. MoÏete ih odabrati prema svom
osobnim komunikacijskim potrebama.
Posavjetujte se sa svojim dobavljaãem.

Napomena

Baterija

• Uvijek koristite originalne LG dodatke.
U suprotnome gubite jamstvo.
• Dodatna oprema moÏe biti drugaãija za
druga podruãja; molimo, provjerite kod svoje
servisne tvrtke ili agenta za daljnje
informacije.

Kuçni punjaã
Omogu uje vam punjenje
baterije.
Data kabel /CD
MoÏete spojiti va‰ telefon sa
PC-om i meìusobno izmjeniti
podatke i sadrÏaje.
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Tehniãki podaci
Opçenito
Naziv proizvoda : B2100
Sustav

: GSM900/DCS1800/
PCS 1900

Temperatura okoline
Maks.

: +55 °C

Min.

: -10 °C

Memorija
SMS/MMS(#)

: SMS (200) MMS (100)

Baterija
U pripravnosti

: oko 200 sati

U razgovoru

: oko 120 minuta
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Disposal of your old appliance
All electrical and electronic products should be
disposed of separately from the municipal waste
stream via designated collection facilities
appointed by the government or the local
authorities.
When this crossed-out wheeled bin symbol is
attached to a product it means the product is
covered by the European Directive 2002/96/EC.
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ENGLISH

Introduction
Congratulations on your purchase of the advanced and
compact B2100 mobile phone, designed to operate
with the latest digital mobile communication
technology.

This user guide contains important information on
the use and operation of this phone. Please read
all the information carefully for optimal
performance and to prevent any damage to or
misuse of the phone. Any changes or modifications
not expressively approved in this user’s guide
could void your warranty for this equipment.
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Guidelines for safe and efficient use
Read these simple guidelines. Breaking the rules may
be dangerous or illegal. Further detailed information is
given in this manual.

Exposure to radio frequency energy
Radio wave exposure and Specific Absorption Rate
(SAR) information
This mobile phone model B2100 has been designed to
comply with applicable safety requirement for
exposure to radio waves. This requirement is based on
scientific guidelines that include safety margins
designed to assure the safety of all persons,
regardless of age and health.
• The radio wave exposure guidelines employ a unit of
measurement known as the Specific Absorption Rate,
or SAR. Tests for SAR are conducted using
standardized method with the phone transmitting at
its highest certified power level in all used frequency
bands.
• While there may be differences between the SAR
levels of various LG phone models, they are all
designed to meet the relevant guidelines for
exposure to radio waves.
• The SAR limit recommended by the International
Commission on Non-Ionizing Radiation Protection

(ICNIRP), which is 2W/kg averaged over ten (10) gram
of tissue.
• The highest SAR value for this model phone tested by
DASY4 for use at the ear is 0.923 W/kg (10g).
• SAR data information for residents in
countries/regions that have adopted the SAR limit
recommended by the Institute of Electrical and
Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/kg
averaged over one (1) gram of tissue (for example
USA, Canada, Australia and Taiwan).

Product care and maintenance
Warning: Use only batteries, charger and accessories
approved for use with this particular phone model.
The use of any other types may invalidiate any approval
or warranty applying to the phone, and may be
dangerous.
• Do not disassemble this unit. Take it to a qualified
service technician when repair work is required.
• Keep away from electrical appliances such as a TV,
radio or personal computer.
• The unit should be kept away from heat sources such
as radiators or cookers.
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Guidelines for safe and efficient use
• Do not drop.
• Do not subject this unit to mechanical vibration or
shock.
• The coating of the phone may be damaged if covered
with wrap or vinyl wrapper.
• Use dry cloth to clean the exterior of the unit. (Do not
use solvent such as benzene, thinner or alcohol.)
• Do not subject this unit to excessive smoke or dust.

microphone, angle the antenna in a direction up and
over your shoulder.
• If your mobile phone supports infrared, never direct
the infrared ray at anyone’s eye.

Electronic devices
All wireless phones may get interference, which
could affect performance.

• Do not keep the phone next to credit cards or
transport tickets; it can affect the information on the
magnetic strips.

• Do not use your mobile phone near medical
equipment without requesting permission. Avoid
placing the phone over the pacemaker, i.e. in your
breast pocket.

• Do not tap the screen with a sharp object; otherwise,
it may damage the phone.

• Some hearing aids might be disturbed by mobile
phones.

• Do not expose the phone to liquid or moisture.

• Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

• Use the accessories like an earphone cautiously. Do
not touch the antenna unnecessarily.

Road safety

Efficient phone operation

Check the laws and regulations on the use of mobile
phones in the areas when you drive.

To enjoy optimum performance with minimum power
consumption please:

• Do not use a hand-held phone while driving.

• Hold the phone upright as you speak to any other
telephone. While speaking directly into the

• Use a handsfree kit, if available.

• Give full attention to driving.
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Guidelines for safe and efficient use
• Pull off the road and park before making and
answering a call if driving conditions so require.

• Turn off your mobile phone before boarding any
aircraft.

• RF energy may affect some electonic system in your
motor vehicle such as car stereo, safety equipment.

• On the ground, follow airline instructions regarding
use of mobile phones.

• When your vehicle is equipped with an Air bag, do
not place objects including either installed or
portable wireless equiment. It can cause serious
injury due to improper performance.

Children
Keep the phone in a safe place out of children’s reach.
It includes small parts which if detached may cause a
choking hazard.

Blasting area

Emergency calls

Do not use the phone where blasting is in progress.
Observe restrictions, and follow any regulations or
rules.

Emergency call may not be available under all cellular
networks. Therefore, you should never depend solely
on the phone for emergency calls. Check with your
local service provider.

Potentially explosive atmospheres
• Do not use the phone at a refuelling point. Don't use
near fuel or chemicals.

Battery information and care

• Do not transport or store flammable gas, liquid, or
explosives in the compartment of your vehicle, which
contains your mobile phone and accessories.

• You do not need to completely discharge the battery
before recharging. Unlike other battery systems,
there is no memory effect that could compromise the
battery’s performance.

In aircraft
Wireless devices can cause interference in aircraft.

• Use only LG batteries and chargers. LG chargers are
designed to maximize the battery life.
• Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
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Guidelines for safe and efficient use
• Keep the metal contacts of the battery pack clean.
• Replace the battery when it no longer provides
acceptable performance. The battery pack may be
recharged hundreds of times until it needs replacing.
• Recharge the battery if it has not been used for a long
time to maximize usability.
• Do not expose the battery charger to direct sunlight
or use it in high humidity, such as the bathroom.
• Do not leave the battery in hot or cold places, this
may deteriorate the battery performance.
• Dispose of used batteries in accordance with local
legislation.

B2100 User Guide
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Parts of the Phone
Front view

Earpiece
Display Screen

Headset jack

Side camera key

Favorites key

Message key

Soft Left key
Soft Right key
Camera hot key
Send key

End/Power key
Clear/Cancel key

Phone book
list key

Numeric keys
Hash key

Star key

Microphone
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Parts of the Phone

Rear view

Camera lens
Mirror
SIM Card Socket
Battery Terminals

Battery
cover

Cable Connector/ Battery
Charging Connector/
Hands-Free Car kit
Connector

Battery
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Key Description
The following shows key components of the phone.

Key

Keypad Description
Description
Soft Left Key / Soft Right Key
Each of these keys performs the
function indicated by the text on the
display immediately above it.

Numeric Keys
These keys are used mainly to dial in
standby mode and enter numbers or
characters in editing mode. When you
press these keys for a long time.

Navigation Keys
Use to scroll through menus and move
the cursor. You can also use these keys
for quick access to the following
functions.

~

Key

• Up navigation key (
):
A shortcut key to the Favorites menu.

• Used to call your voicemail box by
.
• Used to call for international call by
.

• Down navigation key (
):
A shortcut key to the Phonebook.

• Used to call Speed dials by from
to
.

• Left navigation key ( ): A shortcut
key to the Camera menu.

END/PWR Key
Used to end or reject a call. This key is
also used as Power Key by pressing
this key for a few seconds.

• Right navigation key (
) : A shortcut
key to the message inbox.

B2100 User Guide

Description
Send Key
You can dial a phone number and
answer a call. If you press this key
without entering a number, your phone
shows the most recently dialled,
received and missed numbers.
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Key Description

Key

Description
You can delete the characters, go back
to the menu. In addition, you can view
voice memo list when you press this
key shortly in standby mode. Long press
of this key in standby mode starts voice
memo recording.

Right side of the phone
Key

Description
Press and hold down this key to open
the camera module. And press this key
to take a shot.
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Display Information
The table below describes various display indicators
or icons that appear on the phone’s display screen.

Icon/Indicator

Description
Indicates the Headset profile is activated.

On-Screen Icons

Indicates the Car profile is activated.
Indicates a call is diverted.

Icon/Indicator

Description
Indicates the strength of the network
signal.
Indicates a call is in progress.
Indicates that GPRS service is available.
Indicates that you are roaming on
another network.
Indicates the alarm has been set and is on.
Indicates the status of the battery charge.
Indicates the receipt of a message.
Indicates the receipt of a voice mail.
You have received a push message.
Indicates that Vibrate profile has been
set.
Indicates the General profile is activated.
Indicates the Loud profile is activated.
Indicates the Quiet profile is activated.
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Installation
1. Inserting the SIM Card

Follow the steps below to Remove the SIM card.
1. Remove the battery if attached.
2. Take out the SIM card from the slot.

Notice

Locate the SIM card socket in the back of the phone.
Follow the steps below to install the SIM card.
1. Remove the battery if attached.

• Removing the battery from the phone whilst it is
switched on may cause it to malfunction.
• The metal contact of the SIM card can be easily
damaged by scratches. Pay special attention to
the SIM card when you handle and install. Follow
the instructions supplied with the SIM card.

3. Installing the Battery

2. Slide the SIM card into the slot, under the silvery
holders, with the golden connectors facing down.

2. Removing the SIM Card

1. Position the lugs on the bottom of the battery into the
retaining holder.
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Installation
4. Charging the Battery
To connect the travel adapter to the phone, you must
have installed the battery.

2. Then push to the half of the battery into position.

1. With the arrow facing you as shown in the diagram
push the plug on the battery adapter into the socket
on the bottom of the phone until it clicks into place.

3. Lay the battery cover in place of the phone and slide
it until the latch clicks.

2. Connect the other end of the travel adapter to the
mains socket. Only use the LG approved charger
provided in the box.
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Installation

Warning

Note

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

Note
• “Battery Charging” is displayed on the screen
after connecting the travel adapter. Only if the
battery is totally empty, Call indicator Light is on
without displaying “Battery Charging”.

5. Disconnecting the charger

• Ensure the battery is fully charged before using
the phone.
• Do not remove your battery or the SIM card while
charging.
• The moving bars of battery icon will stop after
charging is complete.

Note
If the battery does not charge,
• switch the phone off.
• ensure the battery is correctly fit.

Disconnect the travel adapter from the phone by
pressing its side buttons as shown in the diagram.
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Turning your phone on and off
Turning your phone ON
1. Install a battery to the handset and connect the
phone to an external power source such as the
travel adapter, cigarette lighter adapter or handsfree car kit. Or install a charged battery pack to the
handset.
2. Press
for a few seconds until the LCD screen is
turned on.
3. Depending on the status of the PIN code request
setting you may need to enter your PIN code.

Turning your phone OFF
1. Press
for a few seconds until the LCD screen is
turned off.
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Access codes
You can use the access codes described in this
section to avoid unauthorised use of your phone. The
access codes (except PUK and PUK2 codes) can be
changed by using the Change codes feature
[Menu-4-4-6]. See page 52.

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

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

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

network operator for the code. If you lose the code,
also contact your network operator.

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

Security code (4 to 8 digits)
The security code protects the unauthorised use of
your phone. The default security code is set to ‘0000’
and the security code is required to delete all phone
entries and to activate the Reset Settings menu. Also,
the security code is required to enable or disable the
phone lock function to prevent unauthorised use of the
phone. The security code default setting can be
modified from the Security Settings menu.

Network password
The Network password is required when you use the
Call Barring function. You obtain the password from
your network operator when you subscribe to this
function. See page 50 for further details.
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General functions
Making and answering calls

international access code.

Making a call

2. Enter the country code, area code, and the phone
number.

1. Make sure your phone is switched on.

3. Press

2. Enter a phone number, including the area code.
When you entered a wrong number, press the clear
key (
) to erase one digit at a time.
Press and hold the clear key (
digits in succession.
3. Press the send key (

) to erase the

).

Making a call using the send key
1. In standby mode, press the send key (
), and
the latest incoming, outgoing and missed phone
numbers will be displayed.
2. Select the desired number by using the up/down
navigation key.
3. Press

Ending a call
When you have finished your call, press the end (
key.

)

Making a call from the phonebook

) to call the number.

4. To end the call, press the end key (

.

.

Making an international call
1. Press and hold the
key for the international
prefix. The ‘+’ character automatically selects the
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You can save the names and phone numbers dialled
regularly in the SIM card and/or phone memory, which
is called phonebook.
You can dial a number by simply looking up the desired
name in the phonebook. For further details on the
phonebook feature, please refer to page 55 through 58.

Answering a call
When you receive a call, the phone rings. If the caller
can be identified, the caller’s phone number (or name
if saved in the phonebook) is displayed.
1. To answer an incoming call, press the send key.
Alternatively, please see page 48 for other answer
modes.
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General functions

Note

T9 mode

• If Press any key has been set as the answer
mode (see page 48), any key press will answer a
call except for the
or the right soft key.
] You can answer a call while using the
phonebook or other menu features.
2. To end the call, press the

key.

This mode lets you enter words with only one
keystroke per letter. Each key on the keypad has
more than one letter. The T9 mode automatically
compares your keystrokes with an internal
dictionary to determine the correct word, thus
requiring far fewer keystrokes than the traditional
ABC mode. This is sometimes known as predictive
text.

Signal strength

ABC mode

You can check the strength of your signal by the signal
indicator (
) on the LCD screen of your phone.
Signal strength can vary, particularly inside buildings.
Moving near to a window may improve reception.

This mode lets you enter letters by pressing the key
labelled with the required letter once, twice, three
or four times until the letter is displayed.

Entering text

Type numbers using one keystroke per number. To
change to 123 mode in a text entry field, press the
key until 123 mode is displayed.

You can enter alphanumeric characters by using the
phone’s keypad. For example, storing names in the
Phonebook, writing a message, creating a personal
greeting or scheduling events in the calendar all
require entering text.

123 mode (Number mode)

The following text input methods are available in the
phone.
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General functions
Changing the text input mode
1. When you are in a field that allows characters to be
entered, you will notice the text input mode indicator
in the upper right corner of the LCD screen.
- You can select the language of the T9 mode. Press
the left soft key [Options], then select T9 languages.
You can also go to T9 languages menu by holding
down the
key. Select the desired language of T9
mode. You can also turn off the T9 mode by selecting
T9 off. The default setting on the phone is T9 enabled
mode.
2. Change the text input mode by
pressing
. You can check
the current text input mode in
the upper right corner of the
LCD screen.

text input
mode

Options

Insert

1. When you are in the T9 predictive text input mode,
start entering a word by pressing keys
to
.
Press one key per letter.
- The word changes as letters are typed. Ignore
what’s on the screen until the word is typed
completely.
- If the word is still incorrect after typing completely,
press the up/down navigation key once or more to
cycle through the other word options.
Example: Press
Press
key] to type Home

to type Good
[Down navigation

- If the desired word is missing from the word choice
list, add it using the ABC mode.
2. Enter the whole word before editing or deleting any
keystrokes.
3. Complete each word with a space by pressing the
key. To delete letters, press the
key.

] Using the T9 mode
The T9 predictive text input mode lets you enter words
easily with a minimum number of key presses. As you
press each key, the phone begins to display the
characters that it thinks you are typing based on the
built-in dictionary. You can also add new words in the
dictionary. As new words are added, the word changes
to reflect the most likely candidate from the dictionary.
B2100 User Guide

To delete letters, press the
key. Press and hold
down the
key to erase entire words in
succession.

Notice
• To exit from the text input mode without saving
your input, press
. The phone goes back to
standby mode.
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General functions
] Using the ABC mode
Use the

to

Notice
• Refer to the table below for more information on
the characters available using the alphanumeric
keys.

keys to enter your text.

1. Press the key labelled with the required letter:
- Once for the first letter
- Twice for the second letter

Characters in the order display

Key

Upper case

- And so on

Lower case

2. To insert a space, press the
key once. To
delete letters, press the
key. Press and hold
down the
key to erase the entire words in
succession.

Space key 0

B2100 User Guide
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Space key 0

General functions
Using the 123(Number) mode
The 123 mode enables you to enter numbers in a text
message (a telephone number, for example).
Press the keys corresponding to the required digits
before manually switching back to the appropriate text
entry mode.

Phonebook
You can save phone numbers and their corresponding
names in the memory of your SIM card.
In addition, you can save up to 200 numbers and
names in the phone memory.
The SIM card and phone are both used in the same
way in the Phonebook menu.
(Refer to page 55 through 58 for details.)

is different to the default main menu displayed when in
standby mode, and the options are described below.
Making a second call
You can get a number you wish to dial from the
phonebook to make a second call. Press the right soft
key then select Search. To save the dialled number
into the phonebook during a call, press the right soft
key then select Add new.
Switching between two calls
To switch between two calls, press the left soft key
[Options], then select Swap or just press the
key.
You can select one of two calls using
up/down navigation keys. To end a call, highlight the
phone number using up/down navigation keys then
press the
key.
Answering an incoming call

In call menu
Your phone provides a number of control functions that
you can use during a call. To access these functions
during a call, press the left soft key [Options].

During a call
The menu displayed on the handset screen during a call
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To answer an incoming call when the handset is
ringing, simply press the
key. The handset is also
able to warn you of an incoming call while you are
already on a call. A tone sounds in the earpiece, and
the display will show that a second call is waiting. This
feature, known as Call waiting, is only available if your
network supports it. For details of how to activate and
deactivate it see Call waiting on page 48.
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General functions
If Call waiting is activated, you can put the first call on
hold and answer the second, by pressing
or by
selecting left soft key, then Hold & Answer. You can
end the current call and answer the waiting call by
selecting left soft key and then End & Answer.
Rejecting an incoming call
You can reject an incoming call without answering by
simply pressing the
key.
During a call, you can reject an incoming call by
pressing the left soft key [Menu] and selecting the
Multiparty/Reject or by pressing the
key.
Muting the microphone
You can mute the microphone during a call by pressing
the left soft key [Options], then selecting Mute. When
the handset is muted, the caller cannot hear you, but
you can still hear them. The handset can be unmuted
by pressing the [Unmute].
Switching DTMF tones on during a call
To turn DTMF tones on during a call, press the left soft
key, and then select DTMF on. DTMF tones can be
turned off the same way. DTMF tones allow your
phone to make use of an automated switchboard.

Multiparty or conference calls
The multiparty or conference service provides you
with the ability to have a simultaneous conversation
with more than one caller, if your network operator
supports this feature. A multiparty call can only be set
up when you have one active call and one call on hold,
both calls having been answered. Once a multiparty
call is set up, calls can be added, disconnected or
separated (that is, removed from the multiparty call but
still connected to you) by the person who set up the
multiparty call. These options are all available from the
In-Call menu. The maximum callers in a multiparty call
are five. Once started, you are in control of the
multiparty call, and only you can add callers to the
multiparty call.

Making a second call
You can make a second call while currently on a call.
Enter the phone number and press the
key. When
the second call is connected, the first call is
automatically placed on hold. You can swap between
two calls by pressing the left soft key then selecting
Swap.
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General functions
Setting up a multiparty call

Having a private call during a multiparty call

Place one call on hold and while the active call is on,
press the leftsoft key and then select Multiparty/Join
all.

To have a private call with one caller from a multiparty
call, display the number of the caller you wish to talk to
on the screen, then press the left soft key. Select
Multiparty/Private to put all the other callers on hold.

Putting a multiparty call on hold
Press the left soft key, then select Multiparty/Hold all.
Activate the multiparty call on hold
Press the left soft key, then select Multiparty/Join all.
Adding calls to the multiparty call
To add a call to an existing multiparty call, press the
left soft key, then select Multiparty/Join all.

Ending a multiparty call
The currently displayed caller from a multiparty call
can be disconnected by pressing the
key. To end a
multiparty call, press the left soft key, then select
Multiparty/End multiparty. After pressing the left soft
key, selecting Multiparty/End all will end all the active
and on-hold calls.

Putting a member of a multiparty call on hold
To place one selected caller (whose number is
currently displayed on the screen) of a multiparty call
on hold, press the left soft key, then select
Multiparty/Exclude.
Displaying callers in a multiparty call
Using up/down navigation keys, you can scroll through
the phone numbers of the callers in a multiparty call.

B2100 User Guide
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Menu Tree

1 Messages
1 Write text message
2 Write multimedia message
3 Inbox
4 Outbox
5 Drafts
6 Listen to voice mail
7 Info message
8 Templates
9 Settings

2 Call register
1 Missed calls
2 Received calls
3 Dialled calls
4 Delete recent calls
5 Call charges
6 GPRS information

3 Profiles
1 Vibrate only
2 Quiet
3 General
4 Loud
5 Headset
6 Car

4 Settings
1 Date & Time
2 Phone settings
3 Call settings
4 Security settings
5 Network settings
6 GPRS setting
7 Reset settings
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Menu Tree

5 Organiser
1 Alarm clock
2 Scheduler
3 Phonebook

8 Internet
1 Home
2 Bookmarks
3 Profiles
4 Go to URL
5 Cache settings
6 Cookies settings
7 Security certification
8 Reset profiles
9 Browser version

6 Camera
1 Take picture
2 Take in modes
3 My album
4 Settings

9 Java
1 Applications
2 Download
3 Profiles

7 Tools
1 Favorites
2 Games
3 Calculator
4 My folder
5 Unit converter
6 World time
7 Voice recorder
8 Memory status

0 SIM Service
This menu depends on SIM and the network
services.
B2100 User Guide
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Selecting functions and options
Your phone offers a range of functions that allow you
to customise it. These functions are arranged in menus
and sub-menus, accessed via the two soft keys
marked
and
. Each menu and sub-menu lets
you view and alter the settings of a particular function.
The roles of the soft keys vary according to the current
context; the label on the bottom line of the screen just
above each key indicates its current function.
(e.g.)

Menu

Press the left soft key
to access the
available menu.

Names

Press the right soft
key to activate the
corresponding action.

B2100 User Guide
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Messages [Menu 1]
Press the menu key (
navigation keys.

You can send a message up to 6 phone numbers
at a time. Before sending the message, you can
set the following options by pressing the right soft
key [Settings].

) and select Messages using

Write text message [Menu 1-1]

1) Validity period: Set the length of time for which
your text messages will be saved at the SMS
center while attempts are made to deliver them
to the recipient. Possible values are 1 hour, 12
hours, 1 day, 1 week and the maximum
authorized by your network operator.

Your phone receives voice mail notification messages,
and Short Message Service (SMS) messages. Voice
mail and SMS are network services. Please contact
your network operator for more information.
When the
icon appears, you have received voice
mail. When the
icon appears, you have received
a new text message. If the message memory is full, a
message is displayed, the
icon becomes red and
you cannot receive any new messages. Use the Delete
option in the Inbox menu to delete obsolete messages.
Once there is space in the message memory, any
undelivered SMS messages will be received (provided
sufficient space is available).

2) Delivery report: Select whether activate or
deactivate the report function. When this
function is activated, the network informs you
whether your message has been delivered or
not.
3) Reply charging: Allows the recipients of your
text message to send you a reply via your
message centre, if the service is provided by
the network.

1. Key in your message. For details on how to enter
text, refer to pages 21 through 24 (Entering Text).
2. After you complete the message, to select the
required option, press the left soft key [Options]. The
following options are available.

] Save: Saves the message so that it can be sent

later.
] Font: Select the desired font size and style for the

message using the left/right navigation keys.

] Send: Enter the phone number. Or select the

number from the recent numbers or the Contacts
after pressing the left soft key [Options].
B2100 User Guide
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Messages [Menu 1]
] Colour: Select the desired foreground colour

short message.

using the left/right navigation key. Then, press the
down navigation key and select the background
colour using the left/right navigation key.
] Alignment: Select where to align text.

already set in the phone.
] Phonebook: You can add phone numbers to the

message.

] Add T9 dictionary: When you didn't find a desired

word in the T9 text input mode, you can add a
word using this option in the T9 dictionary. After
typing a word, press the left soft key [Save].
] T9 languages: Select the language for T9 input

mode. You can also deactivate T9 input mode by
selecting T9 off. For further details on the T9
mode, refer to page 21 through 22.
] Exit: Exits from the Write text message menu.

3. You can also send attachments with the message by
pressing the right soft key [Insert], while you’re
entering a message.
] Symbol: You can attach special characters.
] Picture: Sends and receives text messages that

contain pictures, known as ‘picture messages’.
Several preset pictures are available in the phone
and they can be replaced with new ones received
from other sources.
] Sound: If available, you can attach a sound to a

] Text templates: You can select a text template

] Signature: You can attach your name card.

Write multimedia messages [Menu 1-2]
A multimedia message can contain text, images,
and/or sound clips. This feature can be used only if it is
supported by your network operator or service
provider. Only the devices that offer compatible
multimedia message or e-mail features can receive
and send multimedia messages.
You can create a multimedia message up to 10 slides.
(approximately 100 KB)
1. After entering the subject of the message, press
key.
2. Key in the text message. Using the right soft key
[Insert], you can insert a symbol, a picture, a sound,
a voice memo, text templates, phone numbers stored
in the phonebook or a signature.
3. Press the left soft key [Options]. The following
options are available.
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Messages [Menu 1]
] Send: You can send the multimedia message up to

6 recipients at the same time.

replay the message, press the left soft key [Replay].
] Save: Saves the message in drafts or as a

1) Key in the phone number. You can also search
the phone number from the recent number list
or the phonebook using the left soft key
[Options].
2) Press the right soft key [Settings]. You can set
the following options:

template.
] Add slide: Add a slide before or after the current

slide.
] Move to slide: Select this option to move to

another slide from the current slide.
] Delete slide: Deletes the current slide.

- Priority: Set the priority of the MMS.
- Validity period: Set the duration for keeping
the multimedia messages on the network
server. Possible values are 1 hour, 12 hours, 1
day, 1 week and the maximum authorized by
the network operator.
- Delivery report: Select Yes to activate the
report function. When this function is activated,
the network informs you whether or not your
message has been delivered.

] Set slide format: You can set the following slide

format.
- Set timer
Enter the timer in each field using the numeric
keypad.
- Swap text and picture:
You can switch theposition of picture and text of
the message.
] Remove media: You can remove picture or

soundin the slide. This option can be shown only
whenany media file is.

3) Press the left soft key [Send].
] Preview: Select this option to check out the

multimedia message you've created. Each slide is
sequentially played back automatically. You can
also move to another slide from the currently
played slide using the left/right navigation keys. To
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] Add T9 dictionary: When you didn’t find a desired

word in the T9 text input mode, you can add a
word in the T9 dictionary using this option. After
typing a word, press the left soft key [Save].
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Messages [Menu 1]
] T9 languages: Select the T9 language for T9 input

mode. You can also deactivate the T9 input mode by
selecting T9 off. For further details on the T9 mode,
refer to page 21 through 22.

] View: You can view the selected message.
] Reply: You can reply to the sender with a text

message or a multimedia message.
] Forward: You can forward the selected message

] Exit: Exits from the Write multimedia message

to other recipients.

menu.

] Return call: You can call back to the sender.

Inbox [Menu 1-3]

] Delete: Deletes the selected message from inbox.

You will be alerted when you have received messages.
And they will be stored in the Inbox.
Press the left soft key [Menu] and select Messages →
Inbox. Or, you can take a message menu by pressing
the right navigation key ( ) in standby mode.
In the Inbox, you can identify each message by icons.
For detail, see the icon description below.
Icon

Description
Multimedia message
Short message
SIM message
Read
Notified multimedia message

] Extract: You can extract picture, sound, sender’s

number, URL, email address and so on from the
message. They will be saved in My folder,
Phonebook, or Bookmarks.
] View information: You can view the information of

the message:
the sender's address, subject (only for multimedia
message), the date and time when the message
has arrived, message type and size, and the
priority (only for multimedia message).
] Replay: You can replay the selected multimedia

message. (Only for multimedia message)
] Delete all: Deletes all the messages in the inbox

folder.
Each received message has the following options
available. Press the left soft key [Options].
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Messages [Menu 1]
] Receive: When you receive a multimedia

notification message, you need to select this
option to download the multimedia message. (Only
for multimedia notification message)

] View: You can view the selected message.
] Forward: You can forward the selected message to

] Cancel: You can cancel downloading the

multimedia message. (Only for multimedia
notification message)

other recipients.
] Delete: Deletes the selected message from outbox.
] View information: You can view the information of

Outbox [Menu 1-4]
All the messages you have sent are stored in the
Outbox folder. You can view the list and contents of
messages. In the outbox message list, you can verify if
the transmission was successful. If the transmission
was failed, “(Failed)” is displayed before the recipient.
You can also check whether you have received the
delivery report through the following icons.
Icon

The messages of which transmission was
completed has the following options.

Description

selected message: subject (only for multimedia
message), the date and time when you sent it,
message type and size, the priority (only for
multimedia message), and recipients.
] Delete all: Deletes all the messages in the outbox

folder.
The messages of which transmission is in
progress has the following options.
] View: You can view the selected message.

MMS Sent
Delivery confirmed

] Send: Select this to send it again.

SMS sent

] Cancel: Cancels transmitting of the message.

In each message, the following options are available by
pressing the left soft key [Options].
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] Delete: Cancels transmitting the message and

deletes the message.
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Messages [Menu 1]
] View information: You can view the information of

selected message: subject (only for multimedia
message), the date and time when you sent it,
message type and size, the priority (only for
multimedia message), and recipients.

] Edit: You can edit the selected message.
] Send: Select this to send the message. You will have

to choose the recipients before sending the
message.

] Send all: Sends all the messages of which

] Delete: Deletes the selected message from the

transmission is in progress again.

drafts folder.

] Cancel all: Cancels all the message transmission.

] View information: You can view the information of

selected message: subject (only for multimedia
message), the date and time when saved, message
type and size and the priority (only for multimedia
message).

] Delete all: Cancels all the message transmission

and deletes all of them.

Drafts [Menu 1-5]
You can view the messages saved as a draft. The draft
messages are listed with the date and time when they
were saved. Scroll through the list using up/down
navigation keys.
Icon

] View: You can view the selected message.

] Delete all: Deletes all the messages from drafts

folder.

Listen to voice mail [Menu 1-6]
This menu provides you with a quick way of accessing
your voice mailbox (if provided by your network).
Before using this feature, you must enter the voice
centre number obtained from your network operator.

Description
Multimedia message
Text message

Each draft has the following options. Press the left soft
key [Options].

When new voice message is received, the
symbol will be displayed on the screen. Please check
with your network provider for details of their service
in order to configure the handset correctly.
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Messages [Menu 1]
Info message (Network dependent) [Menu 1-7]
Info service messages are text messages sent by the
network to mobile phone users. They provide general
information such as weather reports or traffic
conditions. Each type of information has the number;
therefore, you can contact the service provider as long
as you have input the certain number for the
information. When you receive an info service
message, a popup message will indicate a new
message receipt or the info service message will be
displayed directly. The following options are available
when viewing info service messages.

Read [Menu 1-7-1]
1. Select Read to view the message, it will be displayed
on the screen.
2. The message will be shown until another message is
reached.

Topics (Network dependent) [Menu 1-7-2]
• Add new
You can add a new info service message number
with its nickname in the phone or in the SIM (if the
SIM is available).
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• View list
You can view the list of all the info service message
numbers. Press the left soft key [Options] to edit or
delete the info message category.
• Active list
You can set whether you will receive each info
service message or not using the left soft key
[On/Off] in this list.

Templates [Menu 1-8]
There are pre-defined messages in the list. You can
view and edit the template messages or create new
messages. Two types of templates are available: Text
and Multimedia.

Text templates [Menu 1-8-1]
• Please call me back.
• I’m late. I will be there at...
• Where are you now?
• I am on the way.
• Top urgent. Please contact.
• I love you.
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Messages [Menu 1]
] Add new: Allows you to add a new multimedia

The following options are available.

template.

] View: You can view the selected template.

] Write messages: You can write a multimedia

] Edit: Use this to write a new message or edit the

selected template message from the text template
list.

] Delete: Deletes the selected template message from

the multimedia template list.

] Write messages

- Write text message: Use this to send the selected
template message by SMS.
- Write multimedia message: Use this to send the
selected template message by MMS.

] Delete all: Clears the multimedia template list.

Signature [Menu 1-8-3]
This option helps you to make your own name card.
Key in the name, mobile phone number, home number,
office number, Fax number, and E-mail address. After
creating the name card, you can access the following
options using the left soft key [Options].

] Add new: Use this to create new template.
] Delete: Deletes the selected template.
] Delete all: Deletes all the text templates.

] Edit: You can edit the name card.

Multimedia templates [Menu 1-8-2]

] Write messages

You can create a multimedia template after pressing
the left soft key [Add new]. And the multimedia
templates you saved as a template while creating a
multimedia message in the Write multimedia message
(See page 31).
] View: You can view the multimedia template.

message with the multimedia template.

- Write text message: Use this to send the name card
by SMS.
- Write multimedia message: Use this to send the
name card by MMS.
] Delete: Deletes the name card.

] Edit: You can edit the multimedia template.
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Messages [Menu 1]
] SMS centre: Saves or changes the number of your

Settings [Menu 1-9]

SMS centre when sending text messages. You must
obtain this number from your service provider.

Text message [Menu 1-9-1]
This menu lets you set up default SMS information.

Multimedia message [Menu 1-9-2]

] Message types: Set the default message type (Text,

Via this menu, you can set up the default multimedia
message information.
The following options are available.

Voice, Fax, Natl. paging, X.400, E-mail, ERMES). The
network can convert the messages into the selected
format.
] Validity period: Set the length of time for which your

text messages will be saved at the SMS center while
attempts are made to deliver them to the recipient.
Possible values are 1 hour, 12 hours, 1 day, 1 week and
the maximum authorised by your network operator.
] Delivery report: Select whether to activate or

deactivate the report function. When this function is
activated, the network informs you whether or not
your message has been delivered.
] Reply via same service centre: Allows the recipient

of your SMS message to send you a reply via your
message centre, if the service is provided by the
network.
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] Priority: Set the priority for the multimedia messages

you will send.
] Validity period: Set the length of time for which your

multimedia messages will be saved in the network
server while attempts are made to deliver them to
the recipient. Possible values are 1 hour, 12 hours, 1
day, 1 week and the maximum authorised by your
network operator.
] Delivery report: Select whether to activate or

deactivate the report function. When this function is
activated, the network informs you whether or not
your message has been delivered.
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Messages [Menu 1]
] Auto download

Info message [Menu 1-9-4]

On: If you select this, messages are downloaded
automatically on receipt.
Off: Requires you to confirm you want to download
the message.
Home network only: If you select this, messages are
downloaded automatically on receipt in your home
network area. And outside your home service area,
it requires you to confirm you to download the
message.
] Network settings: If you select the multimedia

message server, you can set the URL for multimedia
message server.
] Permitted types: Set the permitted type. Possible

values are Personal, Advertisements and
Information.

Voice mail centre [Menu 1-9-3]
You can check the voice mail centre address.

Info service messages are text messages delivered by
the network to GSM. They provide general information
such as weather reports, traffic news, taxis,
pharmacies, and stock prices. Each type of information
has the number; therefore, you can contact service
provider as long as you have input the certain number
for the information. When you have received an info
service message, you can see the popup message to
show you that you have received a message or the info
service message is directly displayed. The following
options are available.
] Receive: If you select YES, your phone will receive

Info service messages. Otherwise, it will not receive
Info service messages any more.
] Alert: If you select YES, Your phone will beep when

you have received Info service message numbers.
Otherwise, it will not beep even though you have
received info service messages.
] Languages: You can select the language you want

by pressing [On/Off]. Then, the info service message
will be shown in the language that you selected.

B2100 User Guide

39

Messages [Menu 1]
Push messages [Menu 1-9-5]

Icon

You can order push messages from WAP service
providers. Push messages are notifications of, for
example, news headlines and they can contain a text
message or the address of a WAP service. For
availability and subscription, contact your WAP
service provider.

Note
• Service providers can update an existing push
message with a new incoming push message.
(Old one will be replaced with new one.)
• When push messages expire, they are deleted
automatically.
In this menu, you can set the push message receive
option.

Read Push Message
Unread Push Message

After selecting a push message, the following menus
are available.
• Information: Shows the information of the current
push message.
• Load: Connects to a specific site using the
information in the current push message.
• Delete: Deletes the current push message.
• Delete All: Deletes all the messages in inbox
(including SMS, MMS, etc.).

] Receive on: If you select this, all push messages will

be accepted irrespective of the origination.
] Receive off: Will not accept any push message.
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Call register [Menu 2]
You can check the record of missed, received, and
dialled calls only if the network supports Calling Line
Identification (CLI) within the service area.
The number and name (if available) are displayed
together. You can also view call times and costs.
Press the menu key (
navigation keys.

• View the date and time at which the call was made.
• Save the number in the phonebook. Enter a name for
the number and save it in the phonebook.
• Send a message to this number.

) and select Call register using

• Delete the call from the list.

Note
• You can delete all the call records from the list
using the Delete recent calls menu. (See page 42.)

Missed calls [Menu 2-1]
This option lets you view unanswered calls. After
pressing the left soft key [Options], you can also:

Dialled calls [Menu 2-3]

• View the date and time at which the call was made.
• Save the number in the phonebook. Enter a name for
the number and save it in the phonebook.
• Send a message to this number.

This option lets you view outgoing calls (called or
attempted). Using the [Options] key, you can also:
• View the date and time at which the call was made.
• Save the number in the phonebook. Enter a name for
the number and save it in the phonebook.

• Delete the call from the list.

• Send a message to this number.

Note
• You can delete all the call records from the list
using the Delete recent calls menu. (See page 42.)

• Delete the call from the list.

Note
• You can delete all the call records from the list
using the Delete recent calls menu. (See page 42.)

Received calls [Menu 2-2]
This option lets you view incoming calls. After pressing
the left soft key [Options], you can also:
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Call register [Menu-2]
Delete recent calls [Menu 2-4]

Call costs [Menu 2-5-2]

Use this to delete the missed call list, received call list,
or dialled call list. You can also delete all call lists at a
time selecting All calls.

This network service allows you to check the last call
cost, the total call cost and the remaining call cost.
The call cost is displayed on the bottom of the LCD
screen. To reset the call cost, select Reset all. You are
requested to enter the PIN2 code.

Call charges [Menu 2-5]

Note

Call duration [Menu 2-5-1]

• The actual cost invoiced for calls by your service
provider may vary, depending on network
features, rounding-off for billing, taxes, etc.

Use this to view the duration of your incoming and
outgoing calls. You can check each call duration at the
bottom of screen while scrolling using the up/down
navigation keys. You can reset the call timer by
selecting Reset all.

Settings [Menu 2-5-3]

• Last call: Length of the last call.

• Set tariff

• All calls: Total length of all calls made or received
calls since the timer was last reset.
• Received calls: Length of the incoming calls.
• Dialled calls: Length of the outgoing calls.
• Reset all: Select this to reset all the call duration.

Set tariff: You can set the currency type and the unit
price. Contact your service provider to obtain
charging unit prices. To select the currency or unit in
this menu, you need the PIN2 code. If you want to
input @, £, $ symbol, clear all currency strings and
then press
key. If you want to change the symbol,
press
key again.

Note
• The actual time invoiced for calls by your service
provider may vary, depending on network
features, rounding-off for billing, etc.
B2100 User Guide
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Call register [Menu 2]

Note

Call duration [Menu 2-6-1]

• When all units have been used, no calls can be
made except emergency calls. Depending on
the SIM card, you need the PIN2 code to set a
call cost limit.

You can check the duration of the last call and all calls.
You can also reset the call timers by selecting Reset
all.

Data volumes [Menu 2-6-2]
• Set credit
This network service allows you to limit the cost of
your calls to the selected charging units. You can
make or receive a call up to the specified cost limit.

You can check the sent data volume, received data
volume, and all data volume. You can also reset the
counter by selecting Reset all.

Read: You can check the remaining units.
Change: You can change your charging limit.
• Auto display
This network service allows you to see automatically
the cost of your last call. If you select On, you can
see the cost of the last call when the call is released.

GPRS information [Menu 2-6]
You can check the amount of data transferred over the
network through the GPRS information option. In
addition, you can also view how much time you are
online. (GPRS stands for General Packet Radio
Service.)
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Profiles [Menu 3]
In Profiles, you can adjust and customise the phone
tones for different events, environments. There are six
preset profiles: Vibrate Only, Quiet, General, Loud,
Headset and Car. Each profile can be personalised.
Press the menu key (
navigation keys.

) and select Profiles using

4. Message alert type: Select the alert type for
receiving a message.
5. Message tone: Select the alert tone for receiving a
message.
6. Keypad volume: Set the volume of keypad tone.
7. Keypad tone: Select the desired keypad tone.

Changing the profile [Menu 3-x-1]

8. Effect sound volume: Set the volume of effect sound.

1. A list of profiles is displayed.
2. In the Profile list, scroll to the profile you want to
activate and press the left soft key [Select].
3. Then, select Activate.

Customising profiles - Personalise [Menu 3-x-2]
Scroll to the desired profile in the Profile list and select
Personalise. The profile setting option opens. Set the
option as required.
1. Call alert type: Set the alert type for incoming calls.
2. Ring tone: Select the desired ring tone from the list.
Scroll through the list using up/down navigation
keys. You can hear the desired tone prior to making
a selection.

9. Power on/off volume: Set the volume of the ringing
tone when switching the phone on/off.
0. Auto answer: (only in Headset profile and Car
profile) You can activate the automatic answer
feature. Select when the phone answers
automatically.
Off: Deactivates the Auto answer feature.
After 5 secs: After 5 seconds, the phone will
answer automatically.
After 10 secs: After 10 seconds, the phone will
answer automatically.

3. Ring volume: Set the volume of the ringing tone.

B2100 User Guide

44

Profiles [Menu 3]

Customising profiles - Rename [Menu 3-x-3]
You can rename a profile and give it any name you
want. Vibrate only, Headset and Car profiles cannot be
renamed.
1. To change the name of a profile, scroll to the profile
in the profile list and select Rename.
2. Key in the desired name and press the left soft key
[OK].
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Settings [Menu 4]
Press the menu key (
navigation keys.

) and select Settings using the

Phone settings [Menu 4-2]

Date & Time [Menu 4-1]

Many features of your phone can be customised to suit
your preferences. All of these features are accessed
via the Phone settings menu.

This option lets you change the current time and date
displayed.
The following options are available.

Wallpaper [Menu 4-2-1]

Set date [Menu 4-1-1]

Use this to set up the display on the LCD screen in
standby mode.

Use this to enter the day, month and year. You can
change the date format via the Date format menu
option.

Greeting note [Menu 4-2-2]

Date format [Menu 4-1-2]

Language [Menu 4-2-3]

DD/MM/YYYY (day/month/year)

You can select the display language. When the
language option is set to Automatic, the language is
automatically selected according to the language of
the SIM card used. English will be set if the language
on the SIM card is not supported by the phone.

MM/DD/YYYY (month/day/year)
YYYY/MM/DD (year/month/day)

Set time [Menu 4-1-3]
Use this to enter the current time. You can choose the
time format via the Time format menu option.

Time format [Menu 4-1-4]

If you select On, you can edit the text which will be
displayed in standby mode

Backlight [Menu 4-2-4]
Use this to select whether or not the phone uses the
backlight. A small increase in standby/talk time can be
achieved by turning the backlight off.

24-hour
12-hour
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Settings [Menu 4]

LCD contrast [Menu 4-2-5]
Adjust the LCD contrast with

,

example, select If busy to divert voice calls when your
number is busy or when you reject incoming calls.

.

The following options are available.

Information window [Menu 4-2-6]
You can preview the current state of the selected
menu before opening the menu. The state is shown on
the bottom of the screen.

Menu colour [Menu 4-2-7]
Your phone provides you with 4 menu colour themes.
Set the menu colour by scrolling and pressing the left
soft key [Select].

Network name [Menu 4-2-8]
Select whether to display the network name when the
phone is turned on/off.

Call settings [Menu 4-3]

• All voice calls
Diverts all voice calls unconditionally.
• If busy
Diverts voice calls when the phone is in use.
• If no reply
Diverts voice calls which you do not answer.
• If out of reach
Diverts voice calls when the phone is switched off or
out of coverage.
• All data calls
Diverts to a number with a PC connection
unconditionally.
• All fax calls
Diverts to a number with a fax connection
unconditionally.

To change the settings for call diverting.

Call divert [Menu 4-3-1]
When this network service is activated, you can direct
your incoming calls to another number, for example, to
your voice mailbox number. For details, contact your
network operator. Select one of the divert options, for

Each option has the following menu:
- Activate
Activates the corresponding service.
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Settings [Menu 4]
To voice mail centre: Forwards to message centre.
This function does not apply to All data calls and All
fax calls menus.
To other number: Input the number for call
diverting.
To favourite number: After entering up to 5
frequently used phone numbers, you can divert
calls to them.
- Cancel

Send my number [Menu 4-3-3]
This network service lets you decide whether your
phone number is displayed (On) or hidden (Off) from
the person you are calling. Select Set by network to
reset the phone to the setting that you have agreed
upon with your service provider.

Call waiting [Menu 4-3-4]
(Network Service)
The network will notify you of a new incoming call
while you have a call in progress. Select Activate to
request the network to activate call waiting, Cancel to
request the network to deactivate call waiting, or View
status, to check if the function is active or not.

Cancels the selected call divert.
- View status
You can check the status of the service.
• Cancel all: Cancels all call divert settings.

Minute minder [Menu 4-3-5]

Answer mode [Menu 4-3-2]

When set to On, the phone will beep every minute
during an outgoing call to keep you informed of the
length of the call.

Select the desired mode to answer a call.
• Press any key
When the phone rings, you can answer a call by
pressing any key except the
key and the right
soft key (
).
• Send only

Auto redial [Menu 4-3-6]
Select On, and your phone will make a maximum of
four attempts to connect the call after an unsuccessful
call attempt.

You can answer a call only by pressing the send key.
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Settings [Menu 4]

Note

Closed user group [Menu 4-3-7]
(Network dependent)
Restricts usage of the phone with numbers that belong
to certain user groups. When this function is used,
every outgoing call is associated with a group index. If
a group index is specified, it is used for all outgoing
calls. If no group index is specified, the network will
use the preferential index (a specific index that is
stored in the network).
Default

: Activates the default group agreed on with
the network operator.

Set

: Select this to activate the selected CUG
Index.

Edit

: You can edit the CUG name and CUG
Index.

Delete

: Delets the selected CUG.

• You will not be able to make calls if you select Line 2
and have not subscribed to this network service.

Security settings [Menu 4-4]
Various passwords are used to protect certain
features of your phone. Refer to page 19 for the various
passwords.

PIN code request [Menu 4-4-1]
When the PIN code request feature is enabled, you
must enter your PIN each time you switch the phone
on. Consequently, any person who does not have your
PIN cannot use your phone without your approval.

Note
• Before disabling the PIN code request feature, you
must enter your PIN.

Delete all : Delets all CUG.

Select line (SIM dependent) [Menu 4-3-8]
This menu is shown only if the SIM supports two
subscriber numbers, that is, two phone lines. Select
which phone line (between Line 1 and Line 2) you want
to use for making calls and sending short messages.
Calls on both lines can be answered irrespective of the
selected line.

The following options are available:
• On: You must enter the PIN each time the phone is
switched on.
• Off: The phone connects directly to the network when
you switch it on.
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Phone lock [Menu 4-4-2]

seconds without any key requesting.

When the Phone lock feature is enabled, the phone is
locked and you must enter the phone password each time
the phone is switched on.

Note

The password is factory set to 0000. To change the phone
password, refer to the Change codes–Security code
menu option (Menu-4-4-6-3). Once the correct password
has been entered, you can use the phone until you switch
it off.

• If you want to lock your phone keypad manually,
press
then
.
• To unlock your phone keypad, press
[unlock]
key and then press
key. If you
enable Automatic key lock, your phone keypad will
lock again automatically after 10 seconds.

The following options are available:

Call barring (Network dependent) [Menu 4-4-4]

• On
You are required to enter the phone password when
you switch the phone on.
• Off
The phone connects directly to the network when
you switch it on.
• Automatic

Call barring lets you restrict the making and receiving
of calls with your phone. For this function, you need
the Network password, which you can obtain from
your service provider.
The following options are available:
• All outgoing
No call can be made.

Your phone will request security code only when you
change your SIM card.

• Outgoing international
International calls cannot be made.

Automatic key lock [Menu 4-4-3]
When you enable Automatic key lock, keypad will be
locked automatically on an idle screen after 10
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Settings [Menu 4]
within the current country and to your home country,
the country where your home network provider is
located.
• All incoming
No call can be received.

Fixed dial number (FDN) [Menu 4-4-5]
(SIM dependent)
Use this to restrict your outgoing calls to selected
phone numbers, if this function is supported by your
SIM card. The PIN2 code is required.
The following options are available:

• Incoming when abroad
Calls cannot be received when you are using your
phone outside your home service area.
• Cancel all
All call barring settings are deactivated; calls can be
made and received normally.
• Change password

• Activate
Use this to only call phone numbers saved in the
phonebook. You must enter your PIN2 code.
• Cancel
Allows you to call any number.
• Number list

Use this to set and change the call barring password
obtained from your service provider using this option. You
must enter the current password before you can specify
a new one. Once you have entered a new password, you
are asked to confirm it by entering it again.

Note

Use this to view the numbers saved as fixed dial
numbers.

Note
• Not all SIM cards have a PIN2. If your SIM card
does not, this menu option is not displayed.

• To use Call barring service, you must input the
network password. When calls are barred, calls
may be possible to certain emergency numbers
on some networks.
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Change codes [Menu 4-4-6]

Automatic [Menu 4-5-1]

The Change codes feature lets you change your current
password to a new one. You must enter the current
password before you can specify a new one.

Use this to set the phone to automatically search for
and select one of the cellular networks available in
your area. The phone will default back to Automatic if it
is switched off.

Use this to change the access codes: PIN code, PIN2
code, Security code

Note

Manual [Menu 4-5-2]

The Network settings feature enables you to indicate
whether the network used when roaming (outside your
home area) is selected Automatic, Manual or
Preferred.

If you want to select the desired network manually
from a list of network. If the connection to the manually
selected network is lost, the phone will sound an error
tone and ask you to select a network again. The
selected network must have a roaming agreement with
your home network, that is, the operator whose SIM
card is in your phone. The phone will let you select
another network if the phone fails to access the
selected network. If you switch off the phone, the
phone will be reset to Automatic.

Note

Preferred [Menu 4-5-3]

• PIN: Personal Identification Number

Network settings [Menu 4-5]

• You can select a network other than your home
network only if it has a valid roaming agreement
with your home network.
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Settings [Menu 4]

GPRS setting [Menu 4-6]

Reset settings [Menu 4-7]

GPRS(General Packet Radio Service) is a technology that
allows mobile phones to be used for sending and
receiving data over the mobile network. GPRS is a data
bearer that enables wireless access to data network such
as the Internet.

You can reset your phone to its default configuration.
To do so, proceed, as follows.

Before you can use GPRS technology

Note

- You need to subscribe to the GPRS service. For
availability and subscription to GPRS service, contact
your network operator or service provider.

1. Select the Reset settings menu option.
2. You are requested to enter the 4-digit security code.
• The security code is preset to 0000. To change
this, refer to page 52.

- You need to save the GPRS settings for the applications
used over GPRS.

Power on [Menu 4-6-1]
If you select Power on and you are in a network that
supports GPRS, the phone registers to the GPRS
network and sending short messages will be done via
GPRS. Also, starting an active packet data connection,
for example, to send and receive e-mail, is quicker.

When needed [Menu 4-6-2]
If you select When needed, the phone will use a GPRS
connection only if you start an application or action
that needs it. The GPRS connection is closed after it is
no longer required by any application.
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Organiser [Menu 5]
Press the menu key (

) and select Organiser.

• To turn off the alarm, press the right soft key [Quit].

Alarm clock [Menu 5-1]

Scheduler [Menu 5-2]

There are 5 alarm clocks available. Set the alarm to
ring at a specific time.

When you enter this menu, a calendar appears. A
square cursor is located on the current date. You can
move the cursor to another date using navigation keys.
On the calendar, you can use the following keys.

After selecting an alarm clock using the left soft key
[Select],
1.

Alarm on/off: Select On using the left/right
navigation key. To deactivate the alarm function,
select Off.

2.

Alarm time: Enter the alarm time using the
numeric keys

3.

Repeat: Select the desired one from Once,
Mon~Fri, Mon~Sat, and Everyday using the left/right
navigation key.

4.

Alarm melody: Select the desired alarm melody
using the left/right navigation key.

5. Press the left soft key [OK].
6. You can edit the alarm clock name. After keying in
the name, press the left soft key [OK].
When the alarm time is reached, it sounds the alarm
melody.

B2100 User Guide

skips back a year.
Each press of

skips forward a year.
skips back a month.
skips forward a month.

You can enter a schedule or memo in the scheduler by
pressing the left soft key [Options].
] Add new: Select this to enter a new schedule or a

memo. After a schedule note or memo is entered on
a date, the date is shown in a different colour and
“ ” (schedule), “ ” (memo) appears on the right
bottom of the screen. This function reminds you of
your schedule. And the phone will sound an alarm
tone if you set the phone to do so.
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Organiser [Menu 5]
] View: Shows the schedule note or memo for the

chosen day. Press the left soft key [Options] to edit
or delete the note you selected.
] View all: Shows all the notes that are entered in the

phone. Use the up/down navigation keys to browse
through the note lists.

• You can access the phonebook directly by pressing
the down navigation key (
) in standby mode.

Note
• You can also scroll through the phonebook from
the beginning, by pressing the left soft key [List]
directly.

] Delete past: Select this to delete the expired

schedule notes that have already been notified. You
are asked to confirm this action.
] Delete all: Select this to delete all the schedule

notes and memos. You are asked to confirm this
action.

3. After finding the desired contact, you can make a
call to the number by pressing the key. Or press the
left soft key
[Option] to use the following options.
• Edit: You can edit the name and number.
• Write messages

Phonebook [Menu 5-3]
You can save phone numbers and their corresponding
names in the memory of your SIM card. In addition,
you can save up to 200 numbers and names in the
phone memory.

Search [Menu 5-3-1] (Calling from phonebook)
1. Select Search. You are asked to enter a name.
2. Enter the start of the name that you wish to find and
press left soft key [Search].

- Write text message: Use this to write a text
message to the contact.
- Write multimedia message: Use this to write a
multimedia message to the contact.
• Copy: Use this to copy the contact entry from SIM to
the phone memory or vice versa.
• Main number: Select which number will be the main
number. The main number will be displayed first
• Delete: Deletes the contact.
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Organiser [Menu 5]
Add new [Menu 5-3-2]
You can add a phonebook entry using this function.
There are 2 memories: Phone memory and SIM
memory. To select the memory, go to Set memory
[Menu-5-3-5-1]. The phone memory capacity is 200
entries. The SIM card memory capacity depends on
the SIM card.
1. You can add new phonebook entries to the SIM
memory or the phone memory. To select the memory,
go to Set memory [Menu-5-3-5-1]. (Refer to page 57.)

1. Select Caller groups. All group lists will be
displayed: Family, Friend, Colleague, VIP, Group 1,
Group 2, and Others.
2. Select the group name that you want to manage by
pressing the left soft key [Option]. The following
submenus will be displayed.
• Member list
Displays the member list in the group.
• Group ring tone
Use this to select the ring tone to be used when
you receive a voice phone call from a person in the
group.

• Adding new entries into SIM memory
You can enter a name and number, and select the
required group and an avatar. (Depends on the SIM)

• Group icon

• Adding new entries into the phone memory
You can enter a name, numbers, E-mail address and
select the required group and an avatar. And select
which number will be the main number.

Use this to select the graphic icon to be displayed
when you receive a call from a person in the
group.
• Add member

Caller groups [Menu 5-3-3]
You can list up to 20 contacts per group. There are 7
pre-defined groups, where you can create lists.

Add a member to the group. You can add up to 20
members per group.
• Remove member
Removes the member from the group member list.
The contact entry still remains in the phonebook.
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Organiser [Menu 5]
• Search by

• Rename
Assigns a new name to the group.

Speed dial [Menu 5-3-4]
You can assign any of the keys 2 to 9 with a name list
entry. You can call directly by pressing this key for 2-3
seconds.
1. Open the phonebook first by pressing the right soft
key [Names] in standby mode.
2. Scroll to Speed dial, then press [Select].
3. To add a number to Speed dial, select (Empty). Then,
you can search the name through the phonebook.
4. You can change or delete a speed dial number,
make a call or send a message by pressing the left
soft key [Option].

You can set the phone to search by name or number,
when you search the phonebook. If you select
Variable, the phone will ask how to search when you
search the phonebook.
• View options
You can set the phonebook display option.
- Name only : When you search the phonebook, the
list displays only names.
- With pictures : When you search the phonebook,
the list displays names and corresponding pictures.
- Name & number: When you search the phonebook,
the list displays names and numbers.

Copy all [Menu 5-3-6]
You can copy/move entries from the SIM card memory
to the phone memory and vice versa.

Settings [Menu 5-3-5]
• Set memory
You can select the memory for the phonebook
feature between the SIM and the phone. If you select
Variable, when adding entry, the phone will ask
where to save the number.

• SIM to Phone : Use this to copy the entry from the
SIM Card to the Phone memory.
• Phone to SIM : Use this to copy the entry from the
Phone memory to the SIM Card.
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Organiser [Menu 5]
The following options are available.

• Memory status: You can check the current
memory status of the SIM card or the phone
memory.

• Keep original : When copying, the original dial
numbers are kept.

• Own number (SIM dependent): Use this to display
your phone number in the SIM card.

• Delete original : When copying, the original dial
numbers will be erased.

Delete all [Menu 5-3-7]
You can delete all entries in the SIM and/or phone.
This function requires the security code.
] Press

to return to standby mode.

Information [Menu 5-3-8]
• Service dial number (SIM dependent):
Use this to view the list of Service Dialling Numbers
(SDN) assigned by your network operator (if
supported by the SIM card). Such numbers include
the emergency, directory enquiries and voice mail
numbers.
1. Select the Service dial number option.
2. The names of the available services will be shown.
3. Use the up/down navigation keys to select a
service. Press
.
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Camera [Menu 6]
With the B2100 phone, you can takes pictures and
save them. After taking a picture, you can also send it
via MMS (Multimedia Messaging Service) right away.

2. Image quality (

Note

3. Digital zoom (

• If the battery is too low, you may not use the
Camera feature.

1. Resolution (

): 160x120, 320x240, 640x480
): Fine/ Normal/ Basic.
): x1, x2, x4

Note: The maximum zoom scale depends on the
resolution as follows.

Take picture [Menu 6-1]

160 x 120

1x, 2x, 4x

Press the Menu key and select Camera ➝ Take
picture using navigation keys. Or, you can directly
open the camera module by a press of the Camera key
in standby mode. The camera module opens and you’ll
see the view to be captured.

320 x 240

1x, 2x

640 x 480

1x

4. Tone (
): Colour (
and white (
)
5. Brightness (
6. Timer (
7. Memory (
status.

)/ Sepia (

)/ Black

): -2, -1, 0, +1, +2

): Off, 3 sec, 5 sec
): Shows the current memory

Note: If the memory is full, “Memory full” message
preview option
menu bar

is popped up and you cannot save a picture.
Create space by deleting old pictures in My
album.

Before shooting, you can set the following options.
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1. Center the desired option menu using the left/right
navigation keys.
2. Select the desired value with the up/down
navigation keys.
3. After finishing all the setting, focus on the subject
to capture and press the side camera key or the left
soft key. With a click, the image is captured and the
following menu bar appears.

4. To save the image, center the “
” and press the
left soft key or the side camera key. If you don’t
want to save the image, center the “
” and
press the left soft key or the side camera key.
You can also send the image via multimedia
message by selecting “
”. For further
information regarding multimedia message writing,
refer to page 33.

Take in modes [Menu 6-2]
MMS message

You can enjoy taking pictures in diverse preset frames.
7 preset frames are available. Press the Menu key and
select Camera ➝ Take in modes using navigation
keys.

Save
Delete

Note
• If Auto save [Menu-6-4-1] is set to On, the
captured image is automatically saved
without displaying this menu bar. (Refer to
page 62.)
preview option
menu bar

Before shooting, you can set the following options.
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Camera [Menu 6]

Note

1. Frame (
): Select the desired one from 7
preset frames.
2. Image quality (
3. Digital zoom (

): Fine/ Normal/ Basic.
): x1, x2, x4

4. Tone (
): Colour (
and white (
)
5. Brightness (

• If Auto save [Menu-6-4-1] is set to On, the
captured image is automatically saved without
displaying this menu bar. (Refer to page 62.)

)/ Sepia (

)/Black

): -2, -1, 0, +1, +2

4. To save the image, center the “
” and press the
left soft key or the side camera key. If you don’t want
to save the image, center the “
” and press the
left soft key or the side camera key.
You can also send the image via multimedia
message by selecting “
”.

1. Center the desired option menu using the left/right
navigation keys.

My album [Menu 6-3]

2. Select the desired value with the up/down
navigation keys.

Press the Menu key and select Camera ➝ My album
using navigation keys.

3. After finishing all the setting, focus on the subject
to capture and press the side camera key or the left
soft key. With a click, the image is captured and the
following menu bar appears.

All the picture taken in the Take picture and Take in
modes are stored in this menu. The latest taken picture
comes first. The pictures are classified into General
pictures and Mode pictures. And in All pictures, you
can view all the pictures. With pictures, you can do the
following by pressing the left soft key [Options].

MMS message

• Delete: Deletes the selected pictures.

Save

Note
Delete

• To clear up the My album, go to Camera ➝
Settings ➝ Delete all pictures [Menu-6-4-2].
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• Send via MMS: You can send the selected picture via
MMS. (Refer to page 33 regarding multimedia
message writing.)
• Set as wallpaper: You can set the picture as
wallpaper.
• Rename: You can change the name of the selected
picture.
• Information: You can check the name, resolution,
size, and date and time of the selected picture.

Settings [Menu 6-4]
Press the Menu key and select Camera ➝ Settings
using navigation keys.
Auto save: If you set this On, the captured images are
automatically saved without displaying the Save menu
bar.
Delete all pictures: Use this menu to delete all the
pictures. You are asked to confirm this action.
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Tools [Menu 7]
Press the menu key (
navigation keys.

) and select Tools using the

Favourites [Menu 7-1]
In this menu, you can construct your own menu with
the menus you use frequently for easy access.
1. After selecting the desired location from menu
number 1 to 9, press the left soft key [Add].
2. Select the menu you wish to add, then press the left
soft key [Add]. The menu is added in the Favourites
menu, with the pop-up message, “Added as a
favourite menu”.
After making up the Favourites menu, in each favourite
menu, the following options are available by pressing
the left soft key [Options].
- Select
: Selects the menu.
- Change
: You can change the favourite menu with
another menu.
- Delete
: Deletes the selected favourite menu.
- Delete all : Deletes all the favourite menus.
- Information : Displays the route to the favourite menu.

Games [Menu-7-2]
The phone offers you the games to play with.

Note
• The control keys are different depending on a game.
However, each one has an introduction to explain
the main control keys. The rest ones are as follows.
[Common Key Function]
: Game menu
: Back
: Pause or resume a game.

Calculator [Menu 7-3]
Using this feature, you can use the phone as a
calculator. The calculator provides the basic
arithmetic functions: addition, subtraction,
multiplication and division. (You can enter numbers up
to the second decimal place).
Using the Calculator
1. Enter the first number using the numeric keys.
2. Press the corresponding navigation key to select a
mathematical function.

Note
• To erase any mistakes or clear the display, press
the
key. To include a decimal point, press
the
key. To include a minus sign, press the
key.
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Tools [Menu 7]
3. To calculate the result, press the left soft key
[Result].

1. Select one of four unit types by pressing the left soft
key [Unit].

4. After calculation, press the left soft key [Reset] to
return to the menu.

2. Move to the current unit section by pressing the
down navigation key.

My folder [Menu 7-4]

3. Select the unit you want to convert using the
left/right navigation keys.

The downloaded contents through WAP, MMS or EMS
are stored in each folder. You can view, delete or
control the downloaded contents.

Picture [Menu 7-4-1]
Select a picture from the list by pressing the left soft
key [View]. Then, you can set it as the wallpaper or
send it via multimedia message by pressing the left
soft key [Options].

4. Move to the Convert unit section by pressing the
down navigation key.
5. Select the unit you want to convert to, using the
left/right navigation keys.
6. numbers using the numeric keys. Conversion is
calculated automatically.

Note
• You can input a decimal number by pressing the
key.

Sound [Menu 7-4-2]
You can select a sound from the list. After selecting the
desired sound, you can set it as the ring tone, send the
sound via SMS or MMS, using the left soft key [Options].

Unit converter [Menu 7-5]
This converts any measurement from one unit to
another. There are 4 types that can be converted into
units: Length, Area, Weight and Volume.
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World time [Menu 7-6]
You can check the current time of Greenwich Mean
Time (GMT) and 65 major cities around the world,
using the left/right navigation keys.
The screen shows the city name, current date and time.
To select the time zone in which you are located,
proceed as follows:
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Tools [Menu 7]
1. Select the city corresponding to your time zone by
pressing the left/right navigation keys. The local date
and time are displayed.
2. If you want to change the time display in standby
mode to the selected time, press the left soft key
[Set].

View list [Menu 7-7-2]
The phone shows the voice memo title which you have
recorded. You can play back or delete the recorded
voice memo.
• Playback: Plays back the voice memo.
• Write multimedia message: You can write multimedia
messages using the voice memo.

Note
• The time zone setting of each city in World time
menu may be affected by network condition.

• Delete: Deletes the voice memo.
• Delete all: Allows you to delete all the memos. Press
the left soft key [Yes] to confirm.

Voice recorder [Menu 7-7]
You can record a memo. You can record up to 10 voice
memos up to a maximum of 20 seconds each. You can
play or delete the recorded memo or record new voice
memo using the left soft key [Options] key.

Note
• In standby mode, you can access this menu by
pressing the
key.

Memory status [Menu 7-8]

Record [Menu 7-7-1]
1. Once recording is started, the message
‘Recording...’ and the remaining time is displayed.
2. When you finish recording, press left soft key [Save].

Note
• In standby mode, you can start recording by
pressing and holding the
key.
• If all memo locations are full, you must delete an old
memo before recording a new one.

You can check the current memory status of each
repository: Free memory, Text message, Multimedia
message, Inbox, Outbox, Drafts, Multimedia templates,
Messages in SIM, Push message, Voice memo,
Picture, Sound. And you can go to each repository to
manage it.
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Internet [Menu 8]
You can access various WAP (Wireless Application
Protocol) services such as banking, news, weather
reports and flight information. These services are
specially designed for mobile phones and they are
maintained by WAP service providers. Check the
availability of WAP services, pricing and tariffs with
your network operator and/or the service provider
whose service you wish to use. Service providers will
also give you instructions on how to use their services.

Using the WAP browser menu

Once connected, the homepage is displayed. The
content depends on the service provider. To exit the
browser at any time, press the (
) key. The phone
will return to the standby mode.

Home [Menu 8-1]

Navigating with the WAP browser

There are various menu options available when surfing
the Mobile Web.

Note
• The WAP browser menus may vary, depending on
your browser version.

Connects to a homepage. The homepage will be the
site which is defined in the activated profile. It will be
defined by the service provider if you have not defined
it in the activated profile.

You can surf the Internet using either the phone keys
or the WAP browser menu.

Bookmarks [Menu 8-2]

Using the phone keys

This menu allows you to store the URL of favourite web
pages for easy access at a later time.

When surfing the Internet, the phone keys function
differently to phone mode.
Key

To create a bookmark
1. Press the left soft key [Options].

Description
Scrolls each line of the content area

2. Select Add new.

Returns to the previous page

3. After entering the desired URL and title, press the
.

Selects options and confirms actions
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Internet [Menu 8]
❇ Tip: Use the key
and
key to enter symbols.
To enter “.”, press
.
After selecting a desired bookmark, the following
options are available.
• Connect : Connects to the selected bookmark.

- Homepage
This setting allows you to enter the address (URL)
of a site you want to use as homepage. You do not
need to type http:// at the front of each URL as the
WAP Browser will automatically add it.
- Bearer

• Add new : Select this to create a new bookmark.

You can set the bearer data service.

• Edit

: You can edit the URL and/or the title of the
selected bookmark.

• Data

• Delete

: Deletes the selected bookmark.

- Data settings

• Delete all: Deletes all the bookmarks.

Appears only if you select Data Settings as a
Bearer / service.

Profiles [Menu 8-3]
A profile is the network information used to connect to
the Internet.
Each profile has submenus as follows:
• Activate
Activates the selected profile.
• Settings
Use this to edit and change WAP settings for the
selected profile.

• GPRS

IP address : Enter the IP address of the WAP
gateway you want.
Dial number : Enter the telephone number to dial to
access your WAP gateway.
User ID : The users identity for your dial-up server
(and NOT the WAP gateway).
Password : The password required by your dial-up
server (and NOT the WAP gateway) to
identify you.
Call type : Select the type of data call : Analogue of
Digital (ISDN)
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Internet [Menu 8]
Call speed : The speed of your data connection ;
9600 or 14400
Linger time : You need to enter timeout period.
After entering that, the WAP
navigation service will be unavailable
if any data is not input or transferred.
- GPRS settings
The service settings are only available when GPRS
is chosen as a bearer service.
IP address : Input the IP address of the WAP
gateway you access.

Temporary
A non-confirmed (connectionless) service.
HTTP
Connecting Clients to Server directly in HTTP
- Proxy settings
IP address : Input the IP address of the Proxy
server you access.
Port : Input the Proxy Port
- DNS settings

APN : Input the APN of the GPRS.

Insert the primary and secondary DNS if required
by the network operator.

User ID : The users identify for your APN server.

Primary server

Password : The password required by your APN
server.

Input the IP address of the primary DNS server you
access.

- Connection type

Secondary server

The options for connection type are Temporary or
Continuous and depend on the gateway you are
using.
Continuous
A confirmed delivery mechanism but generates
more network traffic.
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Input the IP address of the secondary DNS server
you access.
- Secure settings
According to the used gateway port, you can
choose this option as On or Off.
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Internet [Menu 8]

Check cache [Menu 8-5-2]

- Display image
You can select whether images on WAP cards are
displayed or not.
• Rename
You can change the profile name.
• Delete
Deletes the selected profile from the list.
• Add new
You can add a new profile.

Go to URL [Menu 8-4]

Set a value whether a connection attempt is made
through cache or not.

Note
• A cache is a buffer memory, which is used to save
data temporarily.

Cookies settings [Menu 8-6]
The information or services you have accessed are
saved in the cache memory of the phone.

Clear cookies [Menu 8-6-1]
Removes all context saved in cookie.

You can connect directly to the site you want. After
entering a specific URL, press the
.

Cache settings [Menu 8-5]
The information or services you have accessed are
saved in the cache memory of the phone.

Clear cache [Menu 8-5-1]
Removes all context saved in cache.

Check cookies [Menu 8-6-2]
Check whether a cookie is used or not.

Security certification [Menu 8-7]
A list of the available certification is shown.
• Authority
You can see the list of authority certificates that have
been stored in your phone.
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Internet [Menu 8]
• Personal
You can see the list of personal certificates that have
been stored in your phone.

Reset profiles [Menu 8-8]
You can reset profiles to return to original settings.

Browser version [Menu 8-9]
The WAP browser version is displayed.
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Java [Menu 9]
Applications [Menu 9-1]

Download [Menu 9-2]

Java Menu Options

1. New

: You can create new folder.

You can edit and set MIDlet server address. Download
MIDlets using WAP Browser and store them in the
phone. You can also view the list of MIDlets stored on
the Applicatons screen.

2. Move

: You can select a folder which you want.

Profiles [Menu 9-3]

3. About

: Shows Java MIDP information.

4. Info

: Displays information about the selected
MIDlet.

Some Java applications may require a network
connection to operate, for example, multiplayer games.
You can set up to 5 profiles and activate the desired
one. This is similar to wap profile setting. Refer to wap
profiles when you set this.

Scroll to an application and select Options.

5. Remove : Deletes the selected MIDlet.
6. Update : Accesses the server and updates the
selected MIDlet.

JAVA™‚ is a trademark of Sun
Microsystems, Inc.

7. Options : Some Java applications may require a
data connection to be made. Select this to
set the connecting options.
8. Rename : You can rename the application.
9. Exit

: Exits from Applications.
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Accessories
There are a variety of accessories available for your
mobile phone. You can select these according to your
personal communication requirements. Consult your
local dealer for availability.
Battery pack

Note
• Always use genuine LG accessories. Failure to do
this may invalidate your warranty.
• Accessories may be different in different regions;
please check with our regional service company
or agent for further enquiries.

Travel Adapter
This charger allows you to charge
the battery while away from home
or your office.
Data cable/CD
You can connect your phone to PC
to exchange the data between
them.
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Technical Data
General
Product name : B2100
System

: GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Ambient Temperatures
Max

: +55°C

Min

: -10°C

Storage
SMS/MMS(#) : Yes SMS (200) MMS (100)

Battery
Standby

: approx. 200 hours

Talk time

: approx. 120 minutes
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