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GPRS Mobiltelefon
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
TÍPUS: G7020
A készülék használata elŒtt kérjük, olvassa el
a használati útmutatót. A használati útmutatót
Œrizze meg, késŒbb szüksége lehet rá.

A G7020 telefon polírozott burkolata kényelmes
használatot és esztétikus látványt nyújt.
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G7020 Mobiltelefon

Biztonsági elŒírások
A rádióadóval rendelkezŒ berendezések közvetlen közelében
használt elektronikus berendezések hibás mıködése fordulhat elŒ.
GSM telefonját repülŒgépen mindig kapcsolja ki.

Ne irányítsa az infravörös jeladót saját vagy mások
szeme felé.
Ne használja a telefont benzinkút, tüzelŒanyag lerakat,
vegyipari üzem és robbantási terület közelében.

Kapcsolja ki a telefont kórházakban, egészségügyi
elektronikai berendezések, például szívritmus
szabályzó vagy hallókészülék közelében.
A készülék bizonyos esetekben befolyásolhatja a
televízió, rádió, számítógép, stb. mıködését.

Ne tartsa a telefont kezében vezetés közben.

Ne bontsa meg a készülék vagy az akkumulátor
burkolatát.

MAGYAR

Tartsa a telefont biztonságos helyen, gyermekektŒl
távol, ugyanis a telefonról apró részegységek
válhatnak le, amit a kis gyermekek lenyelhetnek, vagy
fulladás veszélye léphet fel.
Ne érintse meg a töltŒt nedves kézzel.
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Saját biztonsága érdekében CSAK a gyártó által elŒírt
akkumulátort és töltŒt használja. Más akkumulátorok a
készülék meghibásodását okozhatják.

Fontos figyelmeztetések
Az elhasználódott akkumulátort a környezetvédelmi
elŒírások betartása mellett semmisítse meg.
Csak EREDETI tartozékokat használjon telefonjához.
Más tartozékok a készülék meghibásodását
okozhatják.
A használati útmutatóban részletezett egyes
szolgáltatások, mint például a vészhívások nem
elérhetŒk minden hálózatban. Emiatt soha ne
hagyatkozzon kizárólag mobiltelefonra olyan
életfontosságú esetekben, mint például a mentŒk
értesítése.

Fontos információk
A használati útmutató fontos elŒírásokat és információkat
tartalmaz a telefon mıködtetésével kapcsolatban. A készülék
használata elŒtt kérjük, olvassa el a használati útmutatót. A
használati útmutatóban nem elŒírt módosítások vagy
változtatások elvégzése a készülék garanciáját érvényteleníti.
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A telefon részegységei
Áttekintés

A telefon elŒlapja
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Hangszóró
Aktív flip
KijelzŒ
Bal oldali funkciógomb
Hangfelvétel gomb
Nyugtázó gomb
Fel/le oldalgombok
Küldés gomb
Csillag (*) gomb
Jobb oldali funkciógomb
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12
13
14
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16
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19

Törlés gomb
Vége/ki-/bekapcsoló gomb
Szám gombok
KettŒskereszt (#) gomb
Mikrofon
KönyvjelzŒ gomb
Profil gyorsválasztó gomb
Üzenet gyorsválasztó gomb
Navigációs gomb
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A telefon részegységei
Áttekintés

A telefon hátlapja
5

6

7

1
4

3

2
1 Akkumulátor
2 Kábel csatlakozó /
AkkutöltŒ csatlakozó /
Autós kihangosító csatlakozó
3 Akkumulátor érintkezŒk
4 SIM kártya tartó
5 Csuklószíj befızŒ nyílás
6 Akkumulátor rögzítŒ retesz
7 Fejhallgató csatlakozó
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A telefon részegységei
Áttekintés

A másodlagos LCD kijelzŒ

1 Másodlagos LCD
kijelzŒ

2 BejövŒ hívást jelzŒ
fény

Szöveges üzenet vagy hangposta érkezésérŒl anélkül is értesülhet,
hogy felnyitná a flipet. Ezen kívül megtekintheti a hívó fél nevét és
telefonszámát is.

Megjegyzés
• Ha a hívó fél neve vagy telefonszáma nincs tárolva a
telefonkönyvben, akkor a kijelzŒn a „BejövŒ hívás” felirat
jelenik meg csengetéskor.
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A gombok funkciói
Áttekintés

Az alábbiakban a telefon gombjaival ismerkedhet meg.

Billentyı Leírás
Gomb

Magyarázat
Bal oldali/ Jobb oldali funkciógomb
Mindkét gombbal a kijelzŒn felettük megjelenŒ
funkciót végezheti el.
Navigációs gombok
Balra navigációs gomb ( )
Profil gyorsválasztó gombként és a menüpontok
kiválasztása során használatos.
Jobbra navigációs gomb ( )
Üzenet gyorsválasztó gombként és a menüpontok
kiválasztása során használatos.
Fel/le navigációs gombok ( / )
A telefonkönyvben nevek keresésére és a
menüpontok kiválasztására használatos gomb.
Nyugtázó gomb
Ezzel a gombbal csatlakozhat a WAP szolgáltatóhoz
is, ha a gombot hosszabb ideig lenyomva tartja.

C

KönyvjelzŒ gomb/Törlés gomb
Ezzel a gombbal léphet közvetlenül a könyvjelzŒvel
megjelölt menüpontra
. A bevitt karaktereket a
megnyomásával törölheti.
Hívás gomb
Ezzel a gombbal tárcsázhatja a beírt telefonszámot.
Ha telefonszám megadása nélkül nyomja meg ezt a
gombot, a legutolsó hívott számokat jelenítheti meg.

MAGYAR
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Áttekintés

Gomb

Magyarázat
Szám gombok
Ezek a gombok fŒleg a számok vagy karakterek
készenléti üzemmódban történŒ bevitelére
használatosak. Hosszabb ideig történŒ
lenyomásukkal.
• A 0 gombbal nemzetközi hívást
kezdeményezhet.
• Felhívhatja a 2-9 gombokhoz
hozzárendelt gyorshívó számok egyikét.
• Az 1 gombbal felhívhatja a hangpostást.
Vége/Kikapcsolás gomb
Ezzel a gombbal fejezheti be vagy utasíthatja el a
hívást. Ezzel a gombbal kapcsolhatja be és ki a
telefont. Ehhez a funkcióhoz tartsa nyomva a
gombot hosszú ideig.

A készülék oldalán lévŒ gombok
Gomb

Magyarázat
Fel/le oldalgomb
Készenléti üzemmódban a gombnyomás
jelzŒhangjának hangerejét szabályozhatja, hívás
közben pedig a hangszóró hangerejét.
Hangfelvétel gomb
A gomb néhány másodperces lenyomásával hangos
emlékeztetŒket rögzíthet. A flip csukott állapotában
ezzel a gombbal utasíthat vissza egy bejövŒ hívást.
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A gombok funkciói
Áttekintés

Alfanumerikus gombok
A szám gombok és az ábécé egymáshoz való viszonya az alábbi
táblázatban látható.

MAGYAR
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A kijelzŒn megjelenŒ információk
A kijelzŒn megjelenŒ információk

A képernyŒn számos szimbólum jelenik meg, az alábbiakban
ezeket ismertetjük.

KépernyŒ szimbólumok
Ikon/Kijelzés

Magyarázat
A hálózati jelerŒsséget jelzi ki.
Hívás van folyamatban.
Jelzi, hogy a barangolás szolgáltatást használja.
Jelzi, hogy a GPRS szolgáltatás használható.
Az ébresztŒt beállította és be is kapcsolta.
A akkumulátor töltöttségét mutatja.
Szöveges üzenetet (SMS) kapott.
Hangüzenetet kapott. ElŒfizetéstŒl függŒ funkció.
A rezgŒ hívásjelzés bekapcsolva.
E-mail üzenetet kapott.
Hangos menü a hangprofilban.
Csendes menü a hangprofilban.
Fülhallgató menü a hang profilban.
Autó menü a hang profilban.
Általános menü a hangprofilban.

Megnézheti az idŒbeosztását.
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Jelzi, hogy használhatja a szolgáltatói
üzenetszolgáltatást.

A kijelzŒn megjelenŒ információk
A kijelzŒn megjelenŒ információk

FŒmenü szimbólumok
Ikon

Magyarázat
Üzenetek
Hívásinfó
Profilok
Beállítások
Átirányítás
SzervezŒ
Extrák
Internet
Services + (SIM kártyafüggŒ)
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Összeállítás
Üzembe helyezés

➊ A SIM kártya behelyezése
A SIM kártya tartót a telefon hátoldalán
találja. A SIM kártya behelyezéséhez
kövesse az alábbi lépéseket.
1. Vegye ki az akkumulátort, ha eddig
nem tette meg.
2. Csúsztassa a SIM kártyát a tartóba
az ezüstszínı vezetŒk alá. A kártya
aranyszínı érintkezŒi lefelé
nézzenek, a levágott sarok pedig a
jobb oldal felé.

Figyelem
• A SIM kártya behelyezése elŒtt gyŒzŒdjön meg róla, hogy a
telefon ki van kapcsolva, és az akkumulátort is eltávolította.
• A SIM kártya fémérintkezŒi könnyen megsérülhetnek, ha
megkarcolódnak. Fordítson különös figyelmet a SIM kártya
kezelésére. Mindig tartsa be a SIM kártyához mellékelt
kezelési útmutató elŒírásait.

➋ Az akkumulátor felhelyezése
1. Helyezze az akkumulátort a telefon
hátoldalára.

2. Tolja be az akkumulátort ütközésig,
amíg kattanó hangot nem hall.
MAGYAR
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Összeállítás
Üzembe helyezés

➌ Az akkumulátor feltöltése
Az akkumulátortöltŒ csatlakoztatásához elŒször helyezze be az
akkumulátort.
1. Csatlakoztassa a töltŒt a telefon
aljához.

2. Csatlakoztassa a töltŒ másik végét a
hálózati konnektorhoz.
Csak a tartozék töltŒt használja!

Figyelmeztetés
• Ne erŒltesse a csatlakozót, mert ezzel a telefon és/vagy a
töltŒ károsodását okozhatja.

➍ A töltŒ leválasztása
Nyomja össze a gombokat a csatlakozó
oldalán, és válassza le a töltŒt a
telefonról.

MAGYAR
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Üzembe helyezés

Megjegyzés
• A telefon tartozék akkumulátorát elsŒ használat elŒtt töltse
fel teljesen.
• Töltés közben ne vegye ki az akkumulátort vagy a SIM
kártyát.
• Az akkumulátor ikonon mozgó sáv a töltés befejezésekor
megáll.
• A töltés közben a LED jelzŒfény színe alapján is figyelheti a
töltés folyamatát. [Teljes töltés: kék, töltés folyamatban:
piros]

Megjegyzés
• Ha az akkumulátor töltése nem megfelelŒen zajlik:
1. A készülék ki- és bekapcsolása után kísérelje meg ismét a
töltést.
2. Ha az akkumulátor a készüléken van, vegye azt le, majd
ismét helyezze vissza és kísérelje meg ismét a töltést.

MAGYAR
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A telefon bekapcsolása
Üzembe helyezés

➊ A telefon bekapcsolása

1. Tartsa nyomva a E gombot,
amíg meg nem hallja a hangjelzést.

C

2. A telefon PIN kód kérése [Menü 45-1] pontjának beállításától függŒen
a készülék kérheti a PIN1 kódot.
3. A hálózathoz való csatlakozás után
a telefon rövidesen megjeleníti a
szolgáltató nevét.

➋ A telefon kikapcsolása

Készenléti üzemmódban tartsa nyomva a E gombot, míg
hangjelzést nem hall.

MAGYAR
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Elérési kódok
Üzembe helyezés

Ebben a fejezetben a telefon illetéktelen használatát megakadályozó
elérési kódokat ismerheti meg. Az elérési kódok (kivéve a PUK és
PUK2 kódokat) a Kódok változtatása [Menü 4-5-4] menün
keresztül tetszŒlegesen megváltoztathatók.

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

PIN2 kód (4-8 számjegy)
A PIN2 kódot néhány SIM kártyához mellékelik, és bizonyos
funkciók, mint például a Hívásdíj, Fix hívószám funkciók eléréséhez
szükséges. Ezek a funkciók csak akkor elérhetŒk, ha SIM kártyája
támogatja Œket.

PUK kód (4-8 számjegy)
A PUK (személyes zárfeloldó kulcs) kód a blokkolt PIN kód
feloldásához szükséges. A PUK1 kódot a SIM kártyával együtt
kapja meg. Ha nem kapta meg vagy elveszítette a PUK1 kódot,
vegye fel a kapcsolatot hálózati szolgáltatójával.

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

Biztonsági kód (4-8 számjegy)
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A biztonsági kód a telefon illetéktelen használatát akadályozza meg.
A biztonsági kódot a telefonhoz mellékelve kapja. A kód általában
az összes telefonkönyv bejegyzés törléséhez és gyári beállítások
visszaállításához szükséges. A gyári alapértelmezett biztonsági kód
a „0000”. A biztonsági kódot is megváltoztathatja a Biztonság
menüben.

Hívások indítása és fogadása
Üzembe helyezés

Hívás indítása
1. Írja be a telefonszámot a körzetszámmal együtt. Egy
telefonszám kijelzŒn történŒ szerkesztésekor használja a L
gombot a kurzor balra mozgatásához és a R gombot a kurzor
jobbra mozgatásához. A szám hívásához nyomja meg a S
gombot.
2. A hívás befejezéséhez nyomja meg a E [Vége/Kikapcsolás]
gombot.

Hívás indítása a S [Küld] gombbal
1. Nyomja meg a S [Küld] gombot, amivel megjelenítheti az
utolsó nem fogadott és fogadott hívás telefonszámát valamint az
utoljára hívott számot.
2. Válassza ki a listáról a kívánt számot.
3. Nyomja meg a S [Küld] gombot.

Nemzetközi hívások

1. A nemzetközi elŒhívó jelhez tartsa lenyomva a 0 gombot.
A nemzetközi elŒhívószámot a “+” helyettesítheti.
2. Írja be az országhívó számot, a körzetszámot és a
telefonszámot.
3. Nyomja meg a S gombot.

MAGYAR
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Üzembe helyezés

Hívás indítása a telefonkönyvbŒl
1. Készenléti üzemmódban nyomja meg a > [Nevek] gombot.
2. Amikor a menü megjelenik, válassza a Keresés pontot a <
[OK] megnyomásával.
3. Ha név vagy szám szerinti kereséssel megtalálja a kívánt
bejegyzést, akkor a hívás indításához nyomja meg a S
[Hívás] gombot.

A gyorshívó számok használata
Lásd a Telefonkönyv – Gyorshívás [Menü 6-3-4] pontját a további
részletekért.

MAGYAR
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Telefonkönyv
A menü használata

C

Név

MAGYAR
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1

Keres

2

Új bejegyzés

3

Hívócsoportok

4

Gyorshívás

5

Memória

6

Mindet töröl

7

Mindet másol

8

Információ

A telefonkönyv menü elŒhívásához
készenléti üzemmódban nyomja meg a
> [Nevek] gombot. A telefonkönyv
menü a SzervezŒn át is elérhetŒ.

Magyarázat

Ezzel a menüponttal kereshet meg egy
nevet a telefonkönyvben.
Új nevet és telefonszámot adhat a
telefonkönyvhöz.
Ebben a menüpontban jelenítheti meg és
választhatja ki a csoportok listáját.
Szerkesztheti a csoport nevét, és minden
csoporthoz eltérŒ csengŒhangot, ikont és
LED színt rendelhet.
Ezzel a menüponttal 8 ( 2-9 gombok)
bejegyzést rendelhet a telefon gombjaihoz.
Kiválaszthatja a memóriát.
Ebben a menüpontban a telefonkönyv
bejegyzéseket törölheti a telefon
memóriájából vagy a SIM kártyáról.
Ebben a menüpontban a telefonkönyv
bejegyzéseket a telefon memóriájából a SIM
kártyára másolhatja, és vissza.
Ebben a menüpontban ellenŒrizheti a
memória állapotát, az SDN (Szolgáltató
számai) számokat és a saját számokat.

A készülék menüje
A menü használata

1 Üzenetek
1 Üzenet írása
2 BejövŒ
3 KimenŒ
4 Cellainfó
5 Hangposta
6 Jelentések
7 Sablonok
8 Beállítások
9 Mindent töröl

2 Hívásinfó
1 Nem fogadott
2 Fogadott
3 Tárcsázott
4 Hívásinfó törlése
5 Hívás idŒtartam
6 Hívásköltség
7 Költség beállítások
8 GPRS információ

3 Profilok
1 RezgŒ
2 Csendes
3 Általános
4 Hangos
5 Fülhallgató
6 Kihangosító

4 Beállítások
1 ÉbresztŒóra
2 Dátum & idŒ
3 Telefon beállítások
4 Hívás beállítások
5 Biztonsági beállitások
6 Hálózat beállítás
7 GPRS beállítások
8 Gyári beállítások
vísszaállítása

MAGYAR
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A készülék menüje
A menü használata

5 Átirányítás
1 Minden telefonhívás
2 Ha foglalt
3 Ha nem veszi fel
4 Ha nem elérhetŒ
5 Minden adathívást
6 Minden faxhívás
7 Minden átirányítás törlése

6 SzervezŒ
1 Naptár
2 EmlékeztetŒ
3 Telefonkönyv

MAGYAR

7 Extrák
1 Játék
2 Saját könyvtár
3 Átváltás
4 Számológép
5 Világóra
6 HangrögzítŒ
7 Infravörös
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8 Internet
1 KezdŒlap
2 KönyvjelzŒk
3 Szolgáltatói üzenetek
4 Profilok
5 URL-re lép
6 Cache beállítások
7 WAP információ
8 Profil visszaáll

9 Services +
Ez a menü a SIM kártyától és
a hálózati szolgáltatásoktól
függ.

Üzenetek [Menü 1]
A menü használata

C

Ebben a menüben találja az SMS üzenetekkel, hangpostával és a
hálózati szolgáltatásokkal kapcsolatos funkciókat.

Üzenet írása [Menü 1-1]
Ebben a menüpontban írhat SMS üzeneteket max. 480 karakter
hosszúságig. A karakterek számát és az üzenet több részre
tagolását szerkesztés közben ellenŒrizheti.
1. Lépjen az Üzenetek menübe a < [OK] gomb megnyomásával.
2. Ha új üzenetet szeretne írni, válassza az Üzenet írása
menüpontot.
3. Vigye be az üzenet szövegét.
4. Ha befejezte az üzenet írását, nyomja meg a < [Mıvelet]
gombot. Ezután a következŒ menü jelenik meg.

Küld
Az üzenet elküldése.
1. Az üzenet elküldéséhez adja meg a telefonszámot, melyre
küldeni szeretné.
2. A küldéshez nyomja meg a < [OK] gombot, az üzenet
törléséhez nyomja meg a > [Vissza] gombot.

Az üzenet mentése a KimenŒ üzenetek közé.
A tároláshoz nyomja meg a < [OK] gombot, az üzenet törléséhez
nyomja meg a > [Vissza] gombot.
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Ment

Üzenetek [Menü 1]
A menü használata

Sablonok
A sablon egy elŒre megírt üzenet. Szerkesztés közben az
üzenethez hozzáadhatja ezeket a sablonokat.

EMS funkció
Az EMS funkció csak akkor használható, ha a szolgáltató hálózata
ezt támogatja.

Kép csatolás
Ha a képet az üzenet küldésekor szeretné hozzáfızni az
üzenethez, akkor azt az EMS-en keresztül teheti meg. Számos kép
közül választhat.

Animáció csatolás
Ha az animációt az üzenet küldésekor szeretné hozzáfızni az
üzenethez, akkor azt az EMS-en keresztül teheti meg. Ezen kívül
választhat a 15 beépített animáció közül.

Hang csatolás
Ha a hangot az üzenet küldésekor szeretné hozzáfızni az
üzenethez, akkor azt az EMS-en keresztül teheti meg.

Megjegyzés
• ElŒfordulhat, hogy a G7020 és más telefonok között
fennálló inkompatibilitás miatt nem tudja elküldeni vagy
fogadni az üzeneteket EMS-en keresztül.

MAGYAR
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Ezi szótár
Az eZi szótárba felveheti, törölheti vagy szerkesztheti a gyakran
használt szavakat.

• Hogyan vegyünk fel egy szót a szótárba
1. Görgesse a menüt az eZi szótár pontra.
2. Ha nincs egyetlen bejegyzés sem, akkor az <Üres> üzenet
jelenik meg. Ha már felvett egy szót a szótárba, akkor azt a
szólistában tekintheti meg.
3. Nyomja meg a < gombot.
4. Írja be az új szót, és nyomja meg a < [OK] gombot.

• Hogyan töröljünk egy szót a szótárból
1. Görgesse a menüt az eZi szótár pontra.
2. Válassza ki a törölni kívánt szót és nyomja meg a < [Mıvelet]
gombot.
3. Válassza a Töröl pontot.

• Hogyan szerkesszünk egy szót a szótárban
1. Görgesse a menüt az eZi szótár pontra.
2. Válassza ki a szerkeszteni kívánt szót és nyomja meg a <
[Mıvelet] gombot.
3. Válassza a Szerkeszt pontot.

MAGYAR
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Üzenetek [Menü 1]
A menü használata

eZi-Text – Prediktív szövegbevitel
Az eZi text funkcióval gyorsan és kényelmesen írhat üzeneteket.
A szövegbevitelhez elég a bevinni kívánt szó karaktereinek
megfelelŒ gombot egyszer megnyomni.

• Üzemmódváltás
A telefon négy szövegbeviteli üzemmódot támogat:
eZi üzemmód, Szám üzemmód, Nagybetıs üzemmód és
Kisbetıs üzemmód. Az üzemmód választáshoz nyomja meg a
# gombot.
• Az eZi szövegbevitel használata
1. Az < [OK] gombbal válassza az Üzenetek
pontot.
2. Az < [OK] gombbal lépjen az Üzenet írása
pontra.
3. eZi szöveges üzemmódban elegendŒ
egyszer megnyomni azt a gombot, amelyen
a beírni kívánt karakter található. A 0
gombbal pedig szóközt vihet be.
4. Az üzenet megírása után nyomja meg az < [OK] gombot.

5. Ha el szeretné küldeni vagy menteni az üzenetet, nyomja
meg a < [Mıvelet] gombot.

Megjegyzés
Például a Tömör szó beírásához nyomja meg sorban a
8 ➞ 6 ➞ 6 ➞ 6 ➞ 7 gombokat.

MAGYAR
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Megjegyzés

Ha egyszer megnyomta a megfelelŒ gombot, a > gomb
funkciója “Vált”-ra módosul. Ekkor a > [Vált] gombbal
átválthat a nagybetıs formátumra. Példa: you ➞ y.o.u. ➞
Y.O.U. ➞ YOU. A megfelelŒ jelölt kiválasztása után a gomb
funkciója visszavált „Szimbol”-ra.

• Használat Szám üzemmódban
Szám üzemmódban a számok beviteléhez
nyomja meg a bevinni kívánt számhoz
tartozó számbillentyıt. Más üzemmódra a
# gombbal válthat.

• Használat Betı üzemmódban
A Betı üzemmódnak két változata van. Ezek
között a # gombbal válthat.
Nagybetıs üzemmódban a bevitt karakterek
mindig nagybetısek lesznek.

Kisbetıs üzemmódban a bevitt karakterek
mindig kisbetısek lesznek.

2. Egy betı törléséhez nyomja meg a C gombot.
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Megjegyzés
1. Ha szóközt szeretne beírni, használja a 0 gombot.

Üzenetek [Menü 1]
A menü használata

BejövŒ [Menü 1-2]
Ha szöveges üzenete érkezik, a telefon kijelzŒjén a
szimbólum
jelenik meg, és az üzenet a bejövŒ üzenetek listájába is elmenthetŒ.
A U és D gombokkal válassza ki a kívánt üzenetet. A Mind
töröl mıvelettel minden bejövŒ üzenetet törölhet. Az üzenet
olvasása közben nyomja meg a < [Mıvelet] gombot a további
lehetŒségek megjelenítéséhez.

Válasz [Menü 1-2-1]
Ezzel a funkcióval az üzenet küldŒjének választ küldhet, ha
megnyomja a < [OK] gombot.

Továbbküld [Menü 1-2-2]
A kiválasztott üzenetet továbbíthatja más telefonszámokra, ha
megnyomja a < [OK] gombot.

Töröl [Menü 1-2-3]
Törölheti a kiválasztott üzenetet, ha megnyomja a < [OK] gombot.

Számot másol [Menü 1-2-4]
Ha a kiválasztott üzenetben telefonszám is található, akkor ezzel a
funkcióval kimásolhatja a számot az üzenetbŒl, és elmentheti a
telefonkönyvbe. A kimásolt számot fel is hívhatja.

Csatolást ment [Menü 1-2-5]
Elmentheti az üzenethez csatolt állományt, például képet, animációt
vagy hangot.

Visszahív [Menü 1-2-6]
MAGYAR

Ezzel a funkcióval az üzenet küldŒjét automatikusan felhívhatja a
S [Küld] gombbal.
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KimenŒ [Menü 1-3]
Ebben a menüpontban az elküldött üzeneteket tekintheti meg. A
U és D gombokkal válassza ki a megtekinteni kívánt üzenetet
és nyomja meg a < [OK] gombot annak olvasásához. A KimenŒ
üzenetek menübŒl a > [Vissza] gombbal léphet ki. Ezen kívül a
Mind töröl mıvelettel minden üzenetet törölhet. Az üzenet olvasása
közben nyomja meg a < [Mıvelet] gombot a további lehetŒségek
megjelenítéséhez.

Továbbküld [Menü 1-3-1]
A kiválasztott üzenetet továbbíthatja más telefonszámokra.

Töröl [Menü 1-3-2]
A kiválasztott üzenet törlése.

Számmásolás [Menü 1-3-3]
Ha a kiválasztott üzenetben telefonszám is található, akkor ezzel a
funkcióval kimásolhatja a számot az üzenetbŒl, és elmentheti a
telefonkönyvbe. A kimásolt számot fel is hívhatja.

Megjegyzés
A kimásolt számok között szerepel az üzenet küldŒjének
száma is.

Cellainfó [Menü 1-4]
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A Cellainfó üzenetek (CB) olyan szöveges üzenetek, melyeket a
szolgáltató küld az elŒfizetŒknek. Az üzenetek közérdekı
információkat tartalmaznak, mint például idŒjárás jelentéseket,
közlekedési híreket, gyógyszertárak listáját és tŒzsdei árfolyamokat.
Minden információtípus saját azonosítószámmal rendelkezik, így
ezekre hivatkozhat, ha felveszi a kapcsolatot hálózati
szolgáltatójával. Cellainfó üzenet érkezésekor az alábbi módon
olvashatja el az üzenetet.

Üzenetek [Menü 1]
A menü használata

Fogad [Menü 1-4-1]
• Igen : Ha ezt a menüpontot választja, a telefon fogadja a Cellainfó
üzeneteket.
• Nem : Ha ezt a menüpontot választja, a telefon nem fogadja a
Cellainfó üzeneteket.

BejövŒ [Menü 1-4-2]
Elolvashatja és törölheti a beérkezett Cellainfó üzeneteket.

Témák [Menü 1-4-3]
Ha új témát kíván létrehozni, nyomja meg a < [OK] gombot.
Ezután válassza az Új téma pontot a < [Választ] gombbal. Ha már
vannak témái, akkor azok a < [Mıvelet] gomb megnyomása után
törölhetŒk, szerkeszthetŒk és aktiválhatók.

Jelzés [Menü 1-4-4]
• Be
Ha ezt a menüpontot kiválasztja, a telefon Cellainfó üzenet
vételekor hangjelzéssel figyelmeztet.
• Ki
Ha ezt a menüpontot kiválasztja, a telefon Cellainfó üzenet
vételekor nem figyelmeztet hangjelzéssel.

Auto megjelenítés [Menü 1-4-5]
Cellainfó üzenet beérkezésekor az automatikusan megjelenik a
kijelzŒn. Olvasás közben a szöveget a U , D gombokkal
görgetheti.
MAGYAR

• Be
Ha ezt a menüpontot kiválasztja, a telefon a Cellainfó üzenet
automatikusan megjeleníti.
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• Ki
Ha ezt a menüpontot kiválasztja, a telefon a Cellainfó üzenet nem
jeleníti meg automatikusan.

Hangposta [Menü 1-5]
Hangposta meghallgatása [Menü 1-5-1]
Felhívhatja a hangposta központot, ha meg kívánja hallgatni
üzeneteit. Ha a hangposta központ száma már el lett mentve a
készülékben, akkor a telefon automatikusan csatlakozik a
hangpostafiókhoz. Egyéb esetben szükséges a telefonszám kézzel
történŒ beírása.

Hangpostafiók száma [Menü 1-5-2]
Itt viheti be a hangpostafiók számát.

Jelentések [Menü 1-6]
Ebben a menüpontban nézheti meg és törölheti a kézbesítési
jelentéseket.

Sablonok [Menü 1-7]
A listában 10 sablon látható. Szerkesztés elŒtt megtekintheti a már
elmentett sablonokat. Ezek késŒbb módosíthatóak is. A többi hely
<Üres>. Ezeken a helyeken új sablonokat tárolhat.
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Üzenetek [Menü 1]
A menü használata

Szerkeszt [Menü 1-7-1]
Ebben a menüpontban módosíthat egy sablont.

Töröl [Menü 1-7-2]
Ebben a menüpontban törölhet egy sablont.

Küld [Menü 1-7-3]
Szöveges üzenetet küldhet egy sablonnal.

Beállítások [Menü 1-8]
Üzenet központ [Menü 1-8-1]
SMS üzenetek küldése elŒtt ebben a menüpontban adhatja meg az
SMS üzenetközpont telefonszámát.

Üzenet típusa [Menü 1-8-2]
Szöveg, Hang, Fax, Személyhívó, X.400, E-mail, ERMES
Általában a Szöveg beállítás aktív. A szöveget különféle
formátumokba alakíthatja, mely leginkább megfelel a címzett
vevŒkészülékének. A funkció további részleteivel kapcsolatban
vegye fel a kapcsolatot hálózati szolgáltatójával.

Érvényesség [Menü 1-8-3]
Ezzel a funkcióval azt állíthatja be, hogy az elküldött üzenet meddig
tárolódjon az üzenetközpontban, mielŒtt sikeresen elküldésre kerül.

Jelentés [Menü 1-8-4]
MAGYAR

Ha ezt a funkciót bekapcsolja, visszajelzést kap az üzenet sikeres
vagy sikertelen kézbesítésével kapcsolatban.

Válaszköltség [Menü 1-8-5]
Ezzel a funkcióval az üzenet elküldése után átvállalhatja a válasz
költségeit.
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VivŒ beállítás [Menü 1-8-6]
Itt beállíthatja az üzenetet átvivŒ szolgáltatást.

• Dual
• Csak GPRS
• Csak GSM

Memória [Menü 1-8-7]
Ebben a menüben ellenŒrizheti a felhasznált és az összes memória
méretét. Az összes memória mérete a SIM kártya és a telefon
memóriájának összege.

Mindent töröl [Menü 1-9]
Igen [Menü 1-9-1]
A BejövŒ/KimenŒ mappák összes üzenetét törölheti.

Nem [Menü 1-9-2]
Elvetheti a BejövŒ/KimenŒ mappák összes üzenetének törlését.

MAGYAR
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Hívásinfó [Menü 2]
(HálózatfüggŒ szolgáltatás)

A menü használata

C

[Egy
gombnyomás]
A nem fogadott, fogadott és kezdeményezett hívások listáját csak
akkor nézheti meg, ha a hálózat támogatja a hívó fél azonosítását a
vételi körzetben.
A nem fogadott, fogadott és kezdeményezett hívásokkal az alábbi
mıveletek végezhetŒk el:
• Hívás a megadott számon.

• A szám mentése a telefonkönyvbe.
• A hívás idejének megjelenítése.
• A szám szerkesztése, törlése vagy mentése a telefonkönyvbe.

Nem fogadott [Menü 2-1]
Ebben a menüben a legutolsó 10 nem fogadott hívás listáját
tekintheti meg.

Fogadott [Menü 2-2]
Ebben a menüben az utoljára fogadott 20 hívás listáját tekintheti
meg.

Tárcsázott [Menü 2-3]
MAGYAR

Ebben a menüben a legutolsó 20 tárcsázott hívás listáját tekintheti
meg.
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Almenük az egyes menüpontokban:
Részletek
Megjeleníti a hívott szám részleteit.

Töröl
Törölheti a kezdeményezett hívások listáját.

Ment
Elmentheti a kezdeményezett hívás részletes információit.

Hívás
Felhívhatja ezt a számot.

Hívásinfó törlése [Menü 2-4]
Ebben a menüben minden hívásinfó bejegyzést törölhet.

Hívás idŒtartam [Menü 2-5]
Ebben a menüben a bejövŒ és kimenŒ hívások idŒtartamát
ellenŒrizheti. Az idŒtartamok számlálóit a < [Nulláz] gombbal
törölheti, a biztonsági kód beírása után.

Utolsó hívás [Menü 2-5-1]
Ha megnyomja a < [Nulláz] gombot, akkor törölheti az utolsó
hívás idŒtartamát.

Fogadott [Menü 2-5-2]
Ha megnyomja a < [Nulláz] gombot, akkor törölheti a bejövŒ
hívások idŒtartamának számlálóját. Szükséges a biztonsági kód
beírása.

Ha megnyomja a < [Nulláz] gombot, akkor törölheti a kimenŒ
hívások idŒtartamának számlálóját. Szükséges a biztonsági kód
beírása.
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Tárcsázott [Menü 2-5-3]

Hívásinfó [Menü 2]
(HálózatfüggŒ szolgáltatás)

A menü használata

Minden hívás [Menü 2-5-4]
Ha megnyomja a < [Nulláz] gombot, akkor törölheti az utolsó
hívás, a bejövŒ és a kimenŒ hívások idŒtartamának számlálóit.
Szükséges a biztonsági kód beírása.

Hívásköltség [Menü 2-6]
Ebben a menüben legutolsó és összes hívásának díját tekintheti
meg. A költségmérŒk nullázását is ebben a menüpontban végezheti
el. A nullázáshoz szüksége lesz a PIN2 kódra.

Utolsó hívás költsége [Menü 2-6-1]
Ezzel a funkcióval törölheti az utolsó hívás költségét. Szükséges a
PIN2 kód beírása.

Összes hívás költsége [Menü 2-6-2]
Ezzel a funkcióval törölheti az összes hívás költségét. Szükséges a
PIN2 kód beírása.

Megjegyzés
• A hálózati szolgáltatásoktól és adóktól függŒen, illetve a
hívásköltségek kerekítésébŒl adódóan a hívások tényleges
díja eltérhet a telefon által mért díjaktól.

Költség beállítások [Menü 2-7]
Költség korlát [Menü 2-7-1]
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Ez a hálózati szolgáltatás lehetŒvé teszi a hívások korlátozását
adott mennyiségı díjszabási egységre vagy pénzegységre. Ha a
felhasználható keretet választja ki, akkor készenléti üzemmódban a
költség kerül kijelzésre. Addig kezdeményezhet vagy fogadhat
hívásokat, amíg a megadott költségkeretet ki nem meríti.
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Tarifa beállítás [Menü 2-7-2]
A telefon képes váltani az egységek és a pénznem között. A
díjszabással kapcsolatban keresse meg szolgáltatóját. A pénznem
vagy az egységek beviteléhez szüksége lesz a PIN2 kódra.

Auto megjelenítés [Menü 2-7-3]
Ebben a menüpontban beállíthatja, hogy a telefon minden hívás
után automatikusan megjelenítse az utolsó hívás díját. Ha a Be
menüpontot választja, a telefon készenléti üzemmódban megjeleníti
emlékeztetŒül a költségkorlátot.

GPRS információ [Menü 2-8]
EllenŒrizheti a hálózaton a GPRS-en átvitt adatok mennyiségét.
Ezen kívül azt is megtekintheti, hogy mennyi ideje van
bejelentkezve.
1. Nyomja meg a D gombot.
2. Lapozzon a megtekinteni kívánt információhoz. LehetŒségei
között az alábbiak szerepelnek:

WAP [Menü 2-8-1]
EllenŒrizheti a WAP-on átvitt adatmennyiséget és a kapcsolat
idŒtartamát.

• Utolsó kapcsolat [Menü 2-8-1-1]
• Összes kapcsolat [Menü 2-8-1-2]

KülsŒ eszköz [Menü 2-8-2]
EllenŒrizheti egy külsŒ eszköz, például soros csatlakozó
használatával GPRS-en átvitt adatok mennyiségét és a kapcsolat
idŒtartamát.

EllenŒrizheti a WAP-on és egy külsŒ eszközön átvitt adatok összes
mennyiségét.
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Összes adat [Menü 2-8-3]

Profilok [Menü 3]
A menü használata

C

[Két
gombnyomás]
Ebben a menüben állíthatja be a telefon csengŒhangjait és
rendelhet hangjeleket a különbözŒ eseményekhez, profilokhoz és
hívócsoportokhoz. (Például ha a telefont csatlakoztatja az autós
kihangosítóhoz, akkor a telefon automatikusan az Autó profilt
választja.)
1. Nyomja meg a < [Menü] gombot készenléti üzemmódban.
2. A Profilok menüpont közvetlen eléréséhez nyomja meg a 3
gombot.

RezgŒ [Menü 3-1]
Bekapcsol [Menü 3-1-1]
Ha szüksége van a rezgŒ hívásjelzŒre, a hangprofilban beállíthatja a
RezgŒ hívásjelzést.

Csendes [Menü 3-2]
Bekapcsol [Menü 3-2-1]
A Csendes hangprofil kiválasztása, ha például csendes helyen
tartózkodik.
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Testre szab [Menü 3-2-2]
Az aktuális hangprofil beállításait változtathatja meg.
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Általános [Menü 3-3]
Bekapcsol [Menü 3-3-1]
Az Általános hangprofil kiválasztása, ha az Általános profilra van
szüksége.

Testre szab [Menü 3-3-2]
Az aktuális hangprofil beállításait változtathatja meg.

Hangos [Menü 3-4]
Bekapcsol [Menü 3-4-1]
A Hangos hangprofil kiválasztása, ha például zajos helyen
tartózkodik.

Testre szab [Menü 3-4-2]
Az aktuális hangprofil beállításait változtathatja meg.

Fülhallgató [Menü 3-5]
Bekapcsol [Menü 3-5-1]
A Hangos hangprofil kiválasztása, ha fülhallgatót csatlakoztat a
telefonhoz.

Testre szab [Menü 3-5-2]
Az aktuális hangprofil beállításait változtathatja meg.

MAGYAR
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Kihangosító [Menü 3-6]
Bekapcsol [Menü 3-6-1]
A Hangos hangprofil kiválasztása, ha autós kihangosító készletet
használ.

Testre szab [Menü 3-6-2]
Az aktuális hangprofil beállításait változtathatja meg.

Megjegyzés
Ha a telefon olyan kiegészítŒkhöz van csatlakoztatva, mint a
Fülhallgató és a Kihangosító, akkor a Hangprofil menü nem
választható ki manuálisan, a hozzájuk kapcsolódó profil menü
automatikusan jelenik meg.

Hangprofil almenü csoportok [Menü 3-x-x]
A Profilok menü bármely menüpontját kiválasztva az alábbi
almenük jelennek meg.

Hívásjelzés [Menü 3-x-x-1]
BejövŒ hívás esetén a telefon hangjelzésének a környezethez
legjobban illŒ típusát választhatja ki.
Csenget, RezgŒ, Cseng & RezgŒ, Cseng RezgŒ után, Ki.

CsengŒhang [Menü 3-x-x-2]
Itt választhatja ki a csengŒhang környezethez legjobban illŒ
dallamát.

CsengŒhangerŒ [Menü 3-x-x-3]
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Itt állíthatja be a csengŒhang környezethez legjobban illŒ
hangerejét.

44

A menü használata

Üzenet jelzés [Menü 3-x-x-4]
Itt állíthatja be a szöveges üzenet érkezésére figyelmeztetŒ
jelzŒhang dallamát.

Üzenethang [Menü 3-x-x-5]
Itt állíthatja be a szöveges üzenet érkezésére figyelmeztetŒ
jelzŒhangot: Egyszer cseng, Többször cseng, RezgŒ, Cseng &
RezgŒ és Ki.

GombhangerŒ [Menü 3-x-x-6]
Itt állíthatja be a gombnyomások hangerejét.

Megjegyzés
Automatikus hívásfogadás
• Ez a funkció csak autós kihangosító készlet vagy fülhallgató
csatlakoztatásakor aktív.
- Ki

: Még ha a telefon csenget is, nem
történik automatikus hívásfogadás.

- 5 másodperc után

: 5 másodpercnyi csengetés után a
telefon automatikusan fogadja a
hívást.

- 10 másodperc után : 10 másodpercnyi csengetés után a
telefon automatikusan fogadja a
hívást.
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C

[Három
gombnyomás]

ÉbresztŒóra [Menü 4-1]
Ezzel a funkcióval a beállított idŒben a telefon figyelmeztetŒ
hangjelzéssel ébreszt.

• Be
Az ébresztŒ funkcióhoz itt állíthatja be az ébresztés idejét.
1. Lépjen a menübe.
2. Válassza a Be pontot a L , R [Be/Ki] gombbal.
3. Adja meg az ébresztési idŒt a U , D gombokkal.
4. Válassza ki az ébresztŒ ismétlŒdését: Egyszer, Naponta,
Hetente és Havonta.
5. Nyomja meg a < [Beállít] gombot.

• Ki
Az ébresztŒ funkciót itt kapcsolhatja ki.
1. Lépjen a menübe.
2. Válassza a Ki pontot a L , R [Be/Ki] gombbal.
3. A kijelzŒn az Ébresztés ki üzenet jelenik meg.
MAGYAR

Dátum & idŒ [Menü 4-2]
A telefon saját beépített órával rendelkezik. Ebben a menüben
állíthatja be a pontos idŒt, és választhatja ki a 12-illetve 24-órás
formátumot.
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IdŒ beállítás [Menü 4-2-1]
Ebben a menüben a pontos idŒt állíthatja be.
1. Válassza az IdŒ beállítás pontot a < [Választ] gombbal.
2. Írja be a pontos idŒt.
3. Nyomja meg a < [Beállít] gombot.

IdŒ formátum [Menü 4-2-2]
Ebben a menüben választhatja ki az idŒkijelzés 12-illetve 24-órás
formátumát.
1. Válassza az IdŒ formátum menüt, és nyomja meg a <
[Választ] gombot.
2. Válassza ki a 12 órás vagy 24 órás üzemmódot, és nyomja meg
a < [OK] gombot.

Dátum beállítás [Menü 4-2-3]
Ebben a menüben az aktuális dátumot állíthatja be.
1. Lépjen a menübe.
2. Válassza a Dátum beállítás pontot a < [Választ] gombbal.
3. Adja meg az aktuális dátumot.
4. Nyomja meg a < [Beállít] gombot.

Dátum formátum [Menü 4-2-4]
Ebben a menüben állíthatja be a dátum kijelzésének formátumát.
[É: Év, H: Hónap, N: Nap]

• ÉÉÉÉ/HH/NN
• NN/HH/ÉÉÉÉ
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• HH/NN/ÉÉÉÉ

Beállítások [Menü 4]
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Telefon beállítások [Menü 4-3]
Ezzel a funkcióval a telefon beállításait változtathatja meg. Válassza
a Telefon beállítások menüpontot, és nyomja meg a < [Választ]
gombot.

Nyelv [Menü 4-3-1]
Ebben a menüpontban választhatja ki a telefon menüiben használt
nyelvet. Ha az Automatikus értéket választja, akkor a nyelv az
éppen a telefonban lévŒ SIM kártya határozza meg. Ha a SIM
kártya által meghatározott nyelvet a telefon nem támogatja, akkor a
készülék automatikusan angol nyelvre vált.

Háttérkép [Menü 4-3-2]
A L , R , U , D gombokkal választhat a képek közül.

LED jelzŒfény [Menü 4-3-3]
A hálózati kapcsolat állapotát a hívásjelzŒ
fény is mutatja. Ha a szolgáltató által
lefedett területen tartózkodik, akkor a
jelzŒfény zölden villog. Ha nincs elérhetŒ
szolgáltatás, akkor a fény piros színıre
változik.

• BejövŒ hívás [Menü 4-3-3-1]
Ez a menü lehetŒvé teszi a LED jelzŒfény bejövŒ hívás esetén
felvillanó színének kiválasztását. A LED jelzŒfény színe ezen kívül
hívócsoportonként is eltérŒ lehet.
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• Készenlét [Menü 4-3-3-2]
Készenléti üzemmódban a LED jelzŒfény színe alapján
figyelemmel kísérheti a hálózat állapotát.
- Bekapcsol
- Kikapcsol
48

A menü használata

Háttérvilágítás [Menü 4-3-4]
Ebben a menüben állíthatja be, hogy hány másodperc eltelte után
kapcsoljon ki a háttérvilágítás a gombok megnyomása vagy a flip
nyitása után.

LCD kontraszt [Menü 4-3-5]
A L , R , U , D gombok megnyomásával állíthatja be az
Önnek megfelelŒ LCD kijelzŒ kontrasztot.

Hívás beállítások [Menü 4-4]
Ezzel a funkcióval a hívások beállításait változtathatja meg.
Válassza a Hívásbeállítások menüpontot, és nyomja meg az <
[Választ] gombot.

Válasz üzemmód [Menü 4-4-1]
• Flip nyitással [Menü 4-4-1-1]
Ha ezt a funkciót választja, a hívásokat egyszerıen a flip
nyitásával is fogadhatja.
- Igen : A funkció bekapcsolása.
- Nem : A funkció kikapcsolása.

• Bármely gomb fogad [Menü 4-4-1-2]
Ha ezt a funkciót választja, a hívásokat a E gomb, és a
gomb kivételével bármelyik gomb megnyomásával fogadhatja.
- Igen : A funkció bekapcsolása.
- Nem : A funkció kikapcsolása.

MAGYAR
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Számküldés [Menü 4-4-2]
(Hálózat- és elŒfizetés-függŒ szolgáltatás)
A funkció beállításától függŒen elküldheti telefonszámát a másik
félnek.

• Hálózati beállítás [Menü 4-4-2-1]
Ha ezt a funkciót választja, akkor telefonszámát az alap hálózati
beállítás szerint küldi el.
• Be [Menü 4-4-2-2]
Ha ezt a funkciót választja, híváskor a telefon elküldi
telefonszámát a hívott félnek. Telefonszáma megjelenik a hívott fél
telefonján.
• Ki [Menü 4-4-2-3]
Ha ezt a funkciót választja, híváskor a telefon nem küldi el
telefonszámát a hívott félnek.

Hívásvárakoztatás [Menü 4-4-3]
(HálózatfüggŒ szolgáltatás)
Ha a hívásvárakoztatás szolgáltatást bekapcsolja, beszélgetés
közben is fogadhatja bejövŒ hívásait. Ha a szolgáltatást kikapcsolja,
a beszélgetés közben bejövŒ hívásokról nem kap értesítést.

• Bekapcsol [Menü 4-4-3-1]
A hívásvárakoztatás szolgáltatás bekapcsolása.
• Kikapcsol [Menü 4-4-3-2]
A hívásvárakoztatás szolgáltatás kikapcsolása.
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• Állapot [Menü 4-4-3-3]
A hívásvárakoztatás szolgáltatás állapotának ellenŒrzése.
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Auto újrahívás [Menü 4-4-4]
• Be [Menü 4-4-4-1]
Ha ezt a funkciót választja, a telefon sikertelen hívás esetén a
hívást megismétli.
• Ki [Menü 4-4-4-2]
Ha ezt a funkciót választja, a telefon sikertelen hívás esetén a
hívást nem ismétli meg.

Percjel [Menü 4-4-5]
Ha a Be beállítást választja, minden perc elteltével rövid hangjelzést
hallhat.

Vonalválasztás [Menü 4-4-6]
(HálózatfüggŒ szolgáltatás)
Ez a funkció csak akkor használható, ha a kétvonalas szolgáltatást
a hálózat támogatja és elŒfizetett rá. Ilyen esetben két független
telefonszámon érhetŒ el a telefon. Ebben a menüpontban
kiválaszthatja az éppen használt telefonvonalat. Ha a hálózat
támogatja a funkciót, az alábbi menü jelenik meg.
1. vonal : Az 1. vonal kiválasztása aktuális telefonvonalként.
2. vonal : A 2. vonal kiválasztása aktuális telefonvonalként.

Megjegyzés
• Ha olyan körzetben választja a 2. vonalat, ahol nincs
alternatív vonal szolgáltatás, akkor nem kezdeményezhet
hívásokat.

MAGYAR

51

Beállítások [Menü 4]
A menü használata

Adatátviteli mód [Menü 4-4-7]
(HálózatfüggŒ szolgáltatás)
Ha egy hívószám tartozik elŒfizetéséhez, a telefont számítógéphez
csatlakoztatva fax, adat és hangüzeneteket fogadhat és
kezdeményezhet. A megfelelŒ üzemmód kiválasztásával
bonyolíthatja le a hívásokat. A menüben az alábbi menüpontok
találhatók.

• Egyes mód
Hang, fax és adathívás is fogadható.
• Hang & Fax
Faxhívás fogadása egy hanghívás után.

Megjegyzés
• Ha elŒfizetéséhez egyetlen hívószám tartozik, akkor
ugyanazon a hívószámon fogadhatja a hang-, fax- és
adathívásokat is. Ezek a szolgáltatások hálózatfüggŒek.

Zárt felhasználói csoport [Menü 4-4-8]
(HálózatfüggŒ szolgáltatás)
Ez a funkció a telefon használatának olyan korlátozására szolgál,
ahol csak bizonyos zárt felhasználói csoportokhoz (CUG) tartozó
telefonszámok hívhatók. A funkció használatakor minden bejövŒ
és kimenŒ hívás egy csoport indexhez kerül. Ha meg van határozva
egy csoport index, akkor minden kimenŒ hívás ahhoz kerül. Ha
nincs meghatározva csoport index, akkor a hálózat a javasolt
indexet fogja használni (ami egy hálózaton tárolt különleges index.)
1. ElŒre beállított : A kiválasztott CUG index kijelölése.
MAGYAR

2. Be

: A CUG index aktiválása és szerkesztése.

3. Ki

: A kiválasztott CUG törlése.
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Biztonsági beállitások [Menü 4-5]
PIN kód kérése [Menü 4-5-1]
Ebben a menüben állíthatja be, hogy bekapcsoláskor a telefon
kérje-e a PIN kódot. Ha a funkció aktív, a telefon bekapcsolás után
vár a PIN kód bevitelére.
1. Készenléti üzemmódban nyomja meg a < [Menü] gombot.
2. A menü közvetlen eléréséhez nyomja meg az 4 gombot,
vagy a U , D gombokkal válassza a Beállítások
menüpontot.
3. A menübŒl válassza a Biztonsági beállitások menüpontot.
4. Válassza a PIN kód kérése menüpontot, és nyomja meg az <
[OK] gombot.
5. Az alábbi almenük jelennek meg.

• Bekapcsol : A PIN kód kérésének bekapcsolása.
• Kikapcsol

: A PIN kód kérésének kikapcsolása.

Híváskorlátozás [Menü 4-5-2]
A híváskorlátozás funkcióval megakadályozhatja, hogy bizonyos
típusú hívásokat kezdeményezni/fogadni lehessen a telefonnal. Az
alábbi almenük jelennek meg.

• Minden kimenŒ [Menü 4-5-2-1]
Minden kimenŒ hívás tiltása.
• KimenŒ nemzetközi [Menü 4-5-2-2]
Nemzetközi kimenŒ hívások tiltása.

• Minden bejövŒ [Menü 4-5-2-4]
Minden bejövŒ hívás tiltása.
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• KimenŒ nemzetközi kivéve hazai [Menü 4-5-2-3]
Minden nemzetközi kimenŒ hívás tiltása barangoláskor.
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• BejövŒ barangoláskor [Menü 4-5-2-5]
Minden bejövŒ hívás tiltása barangoláskor.
• Minden adathívás [Menü 4-5-2-6]
Minden adathívás tiltása.
• Minden faxhívás [Menü 4-5-2-7]
Minden faxhívás tiltása.
• Mindet korlátozást feloldasá [Menü 4-5-2-8]
Minden hívástiltás törlése.

A híváskorlátozás szolgáltatás almenüi
- Bekapcsol [Menü 4-5-2-x-1]
Ha híváskorlátozást állít be a szolgáltatónál, akkor használhatja
ezt a korlátozást.
- Kikapcsol [Menü 4-5-2-x-2]
Kikapcsolhatja a funkciót.
- Állapot [Menü 4-5-2-x-3]
Lekérdezheti a híváskorlátozási szolgáltatás jelenlegi állapotát.

Megjegyzés
• A híváskorlátozás funkcióhoz szüksége lesz a
híváskorlátozási jelszó beírására.

Fix hívószám [Menü 4-5-3] (SIM kártya-függŒ)
MAGYAR

Ezzel a funkcióval bizonyos számokra korlátozhatja a kimenŒ
hívásokat. A számok beállításához szüksége lesz a PIN2 kódra.
1. Készenléti üzemmódban nyomja meg a < [Menü] gombot.
2. A menü közvetlen eléréséhez nyomja meg a az 4 gombot,
vagy a D , U gombokkal válassza a Beállítások
menüpontot.
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3. A menübŒl válassza a Biztonság menüpontot.
4. Írja be a PIN2 kódot, és nyomja meg a < [OK] gombot.
5. Ha a PIN2 kódot helyesen adta meg, az alábbi almenük jelennek
meg.
• Be

: A kimenŒ hívások korlátozása a megadott
telefonszámra.

• Ki

: A híváskorlátozás törlése.

• Szám lista : Megtekintheti, szerkesztheti és törölheti a Fix
hívószámok listáját.

Kód változtatás [Menü 4-5-4]
Ebben a menüben a következŒ kódokat változtathatja meg:
PIN1, PIN2, Biztonsági kód, Híváskorlátozási jelszó.
1. Készenléti üzemmódban nyomja meg a < [Menü] gombot.
2. A menü közvetlen eléréséhez nyomja meg a 4 gombot, vagy
a U , D gombokkal válassza a Beállítások menüpontot.
3. A menübŒl válassza a Biztonság menüpontot.
4. Válassza a Kód változtatás menüpontot, és nyomja meg a <
[OK] gombot.
5. Ha a PIN1/PIN2/Biztonsági kódot/Híváskorlátozási jelszót meg
szeretné változtatni, nyomja meg az < [OK] gombot.
6. Adja meg az új PIN1/PIN2/Biztonsági kódot/Híváskorlátozási
jelszót.

Hálózat beállítás [Menü 4-6]
Ebben a menüpontban állíthatja be azt a hálózatot, melyhez
manuálisan, vagy automatikusan csatlakozni kíván. A beállítás
általában Automatikus.

A telefon automatikusan választ a területen elérhetŒ hálózatok
közül.
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Beállítások [Menü 4]
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Kézi [Menü 4-6-2]
Az elérhetŒ szolgáltatók listájáról Ön választhatja ki a használni
kívánt hálózatot. Ha hazai szolgáltatója barangolási megállapodást
kötött az adott helyen elérhetŒ hálózatok valamelyikével, akkor
válassza szerzŒdött szolgáltatót.

GPRS beállítások [Menü 4-7]
Ha a GPRS használatával csatlakozik az Internetre, akkor
adathívást kezdeményezhet. A GPRS használatához az alábbi
beállításokat kell elvégeznie:

Terminál típusa [Menü 4-7-1]
• Dual [Menü 4-7-1-1]
• Csak GPRS [Menü 4-7-1-2]
• Csak GSM [Menü 4-7-1-3]

BejövŒ GPRS kapcsolat [Menü 4-7-2]
• Automatikus [Menü 4-7-2-1]
• Kézi [Menü 4-7-2-1]

KülsŒ eszköz [Menü 4-7-3]
Ha az Internethez GPRS-en keresztül egy külsŒ eszközzel
csatlakozik, akkor 5 profilban beállítható az APN (Hozzáférési Pont),
az IP cím, a DNS, a felhasználói azonosító és a jelszó.
Máskülönben ezeket a beállításokat a hálózat kínálja fel.

Gyári beállítások vísszaallítása [Menü 4-8]
MAGYAR

Ebben a menüpontban a telefon összes beállítását a gyári értékekre
állíthatja vissza. Ehhez a funkcióhoz szükséges a biztonsági kód
beírása.
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(szolgáltatás és elŒfizetés függŒ)
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C

[Négy
gombnyomás]
Ez a szolgáltatás lehetŒvé teszi, hogy a bejövŒ telefon, adat, és fax
hívásokat átirányítsa egy másik telefonszámra. További részletekért
érdeklŒdjön szolgáltatójánál.
1. Nyomja meg a < [Menü] gombot a telefon készenléti
üzemmódjában.
2. Nyomja meg a 5 gombot a szolgáltatás közvetlen
eléréséhez, vagy a L , R gombokkal válassza ki az
Átirányítás menüpontot.

Minden telefonhívás [Menü 5-1]
Minden telefon hívást átirányít.

Ha foglalt [Menü 5-2]
Átirányítja a hívást foglalt jelzés esetén.

Ha nem veszi fel [Menü 5-3]
Átirányítja a hívást, ha Ön nem veszi fel.

Ha nem elérhetŒ [Menü 5-4]
Átirányítja a hívást, ha a készülék ki van kapcsolva, vagy a vételi
tartományon kívül van.

Feltétel nélküli átirányítás egy olyan számra, melynek PC
csatlakoztatása van.
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Minden adathívást [Menü 5-5]

Átirányítás [Menü 5]
(szolgáltatás és elŒfizetés függŒ)
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Minden faxhívás [Menü 5-6]
Feltétel nélküli átirányítás egy olyan számra, melynek fax
csatlakoztatása van.

Az almenük [Menü 5-x-x]
Az Átirányítás menünek az alábbi almenüi vannak.

Bekapcsol [Menü 5-x-1]
A megfelelŒ szolgáltatás aktiválása.

• Hangpostára
Az üzenet átirányítása egy központba. Ez a szolgáltatás nem
elérhetŒ a Minden adathívást és a Minden faxhívást pontokból.
• Más számra
Írja be az átirányítás telefonszámát.

Kikapcsol [Menü 5-x-2]
A megfelelŒ szolgáltatás kikapcsolása.

Állapot [Menü 5-x-3]
A megfelelŒ szolgáltatás állapotának lekérdezése.

Minden átirányítás törlése [Menü 5-7]
Minden átirányítást töröl.

MAGYAR
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SzervezŒ [Menü 6]
A menü használata

C

[Ãt
gombnyomás]

Naptár [Menü 6-1]
A SzervezŒ menübe lépve egy naptár jelenik meg. A képernyŒ
felsŒ részén látható a dátum és különbözŒ szimbólumok. A L , R
gombokkal változtathatja meg a napot, hónapot vagy évet. Ha új
dátumot választ, a képernyŒ annak megfelelŒen frissül. Az adott
nap megkereséséhez egy négyzet alakú kurzort használhat. Ha a
napon rózsaszínı kurzort lát, akkor az adott napra valamilyen
programja van. Ezzel a funkcióval gyorsan megtalálhatja az
emlékeztetŒket és találkozókat. A bejegyzések bevitelekor az alábbi
almenük jelennek meg.

Szerkeszt [Menü 6-1-1]
Jegyzetelhet az adott naphoz és szerkesztheti a meglévŒ
bejegyzéseket.

Töröl [Menü 6-1-2]
Törölheti a már bevitt jegyzeteket.

Új be jegyzés [Menü 6-1-3]
30 darab, egyenként maximum 30 karakteres feljegyzést írhat be.

Minden bejegyzést mutat [Menü 6-1-4]

Dátumhoz lép [Menü 6-1-5]
EllenŒrizheti a bevitt dátumhoz tartozó bejegyzéseket.
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Megjeleníti a bejegyzésekhez tartozó jegyzeteket.

SzervezŒ [Menü 6]
A menü használata

EmlékeztetŒ [Menü 6-2]
1. Görgesse a kurzort az EmlékeztetŒ pontra.
2. Nyomja meg a < [OK] gombot.
3. Írja be az emlékeztetŒt és nyomja meg a < [Választ] gombot.
4. Az alábbi almenük közül választhat.

Szerkeszt [Menü 6-2-1]
Szerkesztheti a kiválasztott emlékeztetŒt.

Töröl [Menü 6-2-2]
Törölheti a kiválasztott emlékeztetŒt.

Új be jegyzés [Menü 6-2-3]
20 darab, egyenként maximum 40 karakteres emlékeztetŒt írhat be.

Mindet töröl [Menü 6-2-4]
Törli az összes elŒzŒleg bevitt emlékeztetŒt.

Telefonkönyv [Menü 6-3]
Keres [Menü 6-3-1]
(Hívás telefonkönyvbŒl)
1. Lépjen a telefonkönyvbe a > [Nevek] gomb megnyomásával
készenléti üzemmódban. A görgetŒ gombokkal a SzervezŒ –
Telefonkönyv útvonalon is eljuthat ide.
2. Az < [OK] gombbal válassza a Keres pontot.
3. A bejegyzések között név szerint kereshet.
MAGYAR

4. Nyomja meg a < [Keres] gombot.
5. Ha a bejegyzéseket szerkeszteni, törölni, másolni vagy
hangmintához szeretné rendelni, nyomja meg a < [OK]
gombot. Az alábbi menü jelenik meg.
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• Szerkeszt : Itt szerkesztheti a bejegyzés nevét,
telefonszámát, E-mail címét, és fax számát a
< [Mıvelet] gombbal.
• Részletek : Megjelenítheti a nevet és a hozzá tartozó
telefonszámot.
• Töröl

: Itt törölhet telefonkönyv bejegyzéseket.

• Másol

: Ebben a menüpontban másolhatja a telefonkönyv
bejegyzést a memóriából a SIM kártyára, vagy
vissza.

• Hívás

: Ezzel a menüponttal hívhatja a kiválasztott
bejegyzést.

Új bejegyzés [Menü 6-3-2]
Ebben a menüpontban új bejegyzéseket adhat a telefonkönyvhöz.
A telefon memóriájának kapacitása 255 bejegyzés. A SIM kártya
kapacitása a kártya típusától függ.
A telefon memóriájába mentett nevek 20 karaktert tartalmazhatnak.
A SIM kártyában tárolható karakterek száma a kártya típusától függ,
de általában 12 karakter. A telefonkönyv bejegyzéseket mentheti a
memóriába vagy a SIM kártyára is. Ha váltani kíván a tárolók között
(telefon memória vagy SIM kártya), akkor lépjen a Memória
választ. [Menü 6-3-5] pontra és válassza a SIM vagy a Telefon
memória pontot.
1. Lépjen a telefonkönyvbe a > [Nevek] gomb megnyomásával
készenléti üzemmódban. A Telefonkönyvbe a U , D görgetŒ
gombokkal is beléphet.
2. Válassza az Új bejegyzés menüpontot, és nyomja meg a <
[OK] gombot.
3. Válassza ki a használni kívánt memóriát: SIM vagy Telefon.
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• SIM :
A bejegyzéshez telefonszámot, nevet és hívócsoportot tárolhat.
a. Adja meg a nevet.
b. Nyomja meg a D gombot, majd adja meg a telefonszámot.
c. Nyomja meg a D gombot, majd válassza ki a kívánt
hívócsoportot a L , R gombokkal.
d. Nyomja meg az < [OK] gombot.

• Telefon :
A bejegyzéshez nevet, mobil, otthoni, munkahelyi telefonszámot,
E-mail címet, hívócsoportot és emlékeztetŒt tárolhat.
a. Adja meg a nevet.
b. Nyomja meg az D [OK] gombot.
c. Adja meg a telefonszámokat (mobil, otthoni, munkahelyi, E-mail
címet is itt adhat meg), majd nyomja meg a D gombot.
d. Válassza ki a kívánt hívócsoportot a L , R gombokkal.
e. Nyomja meg a D gombot, és írja be a maximum 50 karakter
hosszú emlékeztetŒt.
f. Nyomja meg az < [OK] gombot.

Hívócsoportok [Menü 6-3-3]
A neveket 6 csoportba sorolhatja és saját csoportot is létrehozhat.
1. Lépjen a telefonkönyvbe a > [Nevek] gomb megnyomásával
készenléti üzemmódban.
2. Válassza a Hívócsoportok menüpontot, és nyomja meg a
< [OK] gombot.
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3. A csoportok neve jelenik meg a képernyŒn: Caslád, VIP,
Barátok, Munkatársak, 1. csoport, 2. csoport, Egybek.
4. Válassza ki a szerkeszteni kívánt csoportot, és nyomja meg a
< [Mıvelet] gombot.
5. A Mások csoport kivételével az egyes hívócsoportok esetében
az alábbi almenük jelennek meg.
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• Tagok listája
Szerkesztheti, törölheti és másolhatja a hívócsoportot
• Átnevez
Megváltoztathatja a csoport nevét.
• Csoport csengŒhang
Kiválaszthat egy csengŒhangot minden egyes csoporthoz.
• Csoport ikon
Kiválaszthat egy szimbólumot minden egyes csoporthoz.
• LED szín
Kiválaszthat egy LED színt minden egyes csoporthoz.

Gyorshívások [Menü 6-3-4]
YEzzel a menüponttal 8 (2-9 gombok) bejegyzést rendelhet
a telefon gombjaihoz. A bejegyzések tárcsázásához tartsa nyomva
az adott gombot 2-3 másodpercig.
1. Lépjen a telefonkönyvbe a > [Nevek] gomb megnyomásával
készenléti üzemmódban. A Telefonkönyvbe a görgetŒ
gombokkal is beléphet.
2. Válassza a Gyorshívások menüpontot, és nyomja meg a <
[OK] gombot.
3. A gyorshívások listája jelenik meg.
4. Ha új gyorshívást szeretne hozzáadni, válasszon egy üres
helyet, majd a hozzárendelni kívánt telefonszámot válassza ki a
telefonkönyvbŒl.
5. Ha egy olyan számot választ ki, melyhez már rendelt
telefonszámot, akkor az alábbi menüpontok közül választhat.
• Változtat : Itt változtathatja meg a számgombhoz rendelt
telefonkönyv bejegyzést.
: Ebben a menüpontban törölheti a szám gombhoz
rendelt telefonkönyv bejegyzést.
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• Töröl

SzervezŒ [Menü 6]
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Memória [Menü 6-3-5]
Kiválaszthatja a számok tárolására használt tárolót, ami lehet SIM
vagy Telefon.
1. Lépjen a telefonkönyvbe a > [Nevek] gomb megnyomásával
készenléti üzemmódban.
2. Válassza a Memória menüpontot, és nyomja meg az < [OK]
gombot.
3. A tárolók listája jelenik meg.
4. Válassza a SIM vagy a Telefon pontot.

Mindet töröl [Menü 6-3-6]
Ebben a menüpontban a telefonkönyv bejegyzéseket törölheti a
telefon memóriájából vagy a SIM kártyáról. A funkció használatához
szüksége lesz a Biztonsági kódra.
1. Lépjen a telefonkönyvbe a > [Nevek] gomb megnyomásával
készenléti üzemmódban.
2. Válassza a Mindet töröl menüpontot, és nyomja meg a < [OK]
gombot.
3. Válassza ki a törölni kívánt tárolót: SIM, Telefon.
4. Adja meg a Biztonsági kódot.
5. A megerŒsítéshez nyomja meg az < [OK] gombot, a törlésbŒl
való kilépéshez nyomja meg a > [Vissza] gombot.

Mindet másol [Menü 6-3-7]
Ebben a menüpontban a telefonkönyv bejegyzéseket a telefon
memóriájából a SIM kártyára másolhatja, és viszont.
1. Lépjen a telefonkönyvbe a > [Nevek] gomb megnyomásával
készenléti üzemmódban.
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2. Válassza a Mindet másol menüpontot, és nyomja meg a <
[OK] gombot.
3. Az alábbi menü jelenik meg.
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• SIM-rŒl telefonra [Menü 6-3-7-1]
A bejegyzéseket a SIM kártyáról a telefon memóriájába
másolhatja.
• Telefonról SIM-re [Menü 6-3-7-2]
A bejegyzéseket a telefonról a SIM kártyára másolhatja.
- Eredeti megtartása [Menü 6-3-7-x-1]
Az eredeti és a másolt számok is megmaradnak a tárolókban.
- Eredeti törlése [Menü 6-3-7-x-2]
Az eredeti számok törlésre kerülnek és a másolt számok
megmaradnak a tárolókban.
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Információ [Menü 6-3-8]
Kiválaszthatja a szolgáltató számát, ellenŒrizheti a memóriát és a
saját számok listáját.

• SDN (Szolgáltató száma) (SIM függŒ) [Menü 6-3-8-1]
Ebben a menüben tekintheti meg a szolgáltató saját telefonszámát
(ha azt a SIM kártya támogatja).
1. Lépjen a telefonkönyvbe a > [Nevek] gomb megnyomásával
készenléti üzemmódban.
2. Válassza az Információ menüpontot, és lapozzon a szolgáltató
számához, majd nyomja meg az < [OK] gombot.
3. Az elérhetŒ szolgáltatások neve jelenik meg.
4. A U , D gombokkal válassza ki a szolgáltatást, majd
nyomja meg a S [Küld] gombot.

• Memória [Menü 6-3-8-2]
Ebben a menüben ellenŒrizheti a SIM kártya és a telefon
memóriájának kihasználtságát.
1. Lépjen a telefonkönyvbe a > [Nevek] gomb megnyomásával
készenléti üzemmódban. Válassza az Információ menüpontot,
és nyomja meg a < [OK] gombot.
2. Válassza a Memória menüpontot, és nyomja meg az < [OK]
gombot.

• Saját szám [Menü 6-3-8-3] (SIM kártyafüggŒ szolgáltatás)
A SIM kártyán ellenŒrizheti saját telefonszámát. Ha a saját szám
mezŒ üres, akkor ide beviheti telefonszámát. A szám
szerkeszthetŒ és törölhetŒ is.
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C

[Hat
gombnyomás]

Játék [Menü 7-1]
A telefonban tárolt játékokkal szórakoztathatja magát.

Saját könyvtár [Menü 7-2]
Megtekintheti, törölheti és rendezheti a letöltött tartalmat.

Kép [Menü 7-2-1]
Animáció [Menü 7-2-2]
Hang [Menü 7-2-3]
Az egyes mappákhoz tartozó almenük [Menü 7-2-x-x]
• Cím szerkesztése [Menü 7-2-x-1]
Beírhat egy címet minden letöltött tartalomhoz.
• Töröl [Menü 7-2-x-2]
Törölhet egy adott letöltött tartalmat.
• Mindet töröl [Menü 7-2-x-3]
Törölhet minden letöltött tartalmat.
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Átváltás [Menü 7-3]
Ebben a menüpontban különféle mértékegységeket válthat át. 4
különbözŒ típus közül választhat: Hossz, Terület, Tömeg és
Térfogat.
1. A négy típus közül a < [Követk.] gombbal választhat.

2. Állítsa be a konvertálandó típust a U , D gombokkal. A
konvertálandó mértékegységet a L , R gombokkal
választhatja ki.
3. Válassza ki a kívánt mértékegységet a L , R gombokkal.
4. Írja be a számokat.
5. A konvertálásból való kilépéshez használja a > [Vissza] vagy
a E gombot.

Számológép [Menü 7-4]
Ebben a menüpontban alapvetŒ matematikai mıveleteket végezhet
el, mint például +, –, x, ÷ : Összeadás, Kivonás, Szorzás és
Osztás.
1. A számokat írja be a számgombokkal.
2. A U , D , L , R gombokkal válassza ki az elvégezni kívánt
mıveletet.
3. Ezután írja be a mıveleti jel utáni számokat.
4. Az eredmény megtekintéséhez nyomja meg az < [Eredm.]
gombot.
5. Újabb mıvelet elvégzéséhez ismételje meg a fenti lépéseket.
6. A bevitt számok és mıveletek törléséhez használja a <
[Nulláz] gombot.
7. A számológép funkció befejezéséhez nyomja meg a E
gombot.
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Világóra [Menü 7-5]
Ebben a menüpontban a nagy világvárosok helyi idejét ellenŒrizheti.
Lehetséges a telefon órájának átállítása egy kiválasztott város
idejére is.
1. A L , R gombokkal válassza ki a kívánt idŒzónához tartozó
várost.
2. A telefon óráját átállíthatja az adott város idejére. A menübŒl a
> [Vissza] gombbal léphet ki.

HangrögzítŒ [Menü 7-6]
Lehetséges 3 darab, egyenként 30 másodperces hangfelvétel
készítése és lejátszása.

Infravörös [Menü 7-7]
Ha bekapcsolja ezt a funkciót, akkor adatait infravörös adatátvitellel
szinkronizálhatja egy számítógéppel.

Megjegyzés a PC Sync funkcióhoz
A PC Sync szoftverrel a számítógép és a telefon közötti
adatokat szinkronizálhatja. A PC Sync funkcióval kapcsolatban
további részleteket talál a mellékelt PC Sync CD lemezen.
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C

[Het
gombnyomás]
A telefonnal a Vezetéknélküli Alkalmazási Protokoll (WAP) alapú
szolgáltatásokat is igénybe veheti. Ezzel a funkcióval különféle
szolgáltatásokat érhet el a szolgáltató hálózatán. A szolgáltatások
menü segítségével híreket, idŒjárás jelentéseket, tŒzsdei adatokat
és akár repülŒgép menetrendeket is böngészhet.

KezdŒlap [Menü 8-1]
Az aktuális profil által meghatározott kezdŒlaphoz csatlakozhat.

KönyvjelzŒk [Menü 8-2]
Ebben a menüben az elmentett könyvjelzŒket (akár 50) nézheti
meg. A további lehetŒségek eléréséhez lapozzon a kívánt
könyvjelzŒhöz és nyomja meg a < [Mıvelet] gombot.

• Csatlakozás

: Csatlakozás a kiválasztott könyvjelzŒhöz.

• Új hozzáadás : Manuálisan új könyvjelzŒket adhat hozzá.
• Szerkeszt

: A kiválasztott könyvjelzŒ nevének és címének
szerkesztése.

• Törlés

: A kiválasztott könyvjelzŒ törlése a listából.
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Megjegyzés
• Ha a telefonban egyetlen könyvjelzŒ sincs tárolva, akkor
csak az Új hozzáadás mıvelet elérhetŒ.
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A menü használata

Szolgáltatói üzenetek [Menü 8-3]
Kezelheti a hírpostafiókot és beállíthatja a szolgáltatói üzenetek
fogadását.

Ve jövö [Menü 8-3-1]
Elolvashatja és törölheti a szolgáltatói üzeneteket.

Fogad [Menü 8-3-2]
Beállíthatja, hogy készüléke fogadja-e a szolgáltatói üzeneteket,
vagy sem.

Profilok [Menü 8-4]
A kapcsolatok beállításainak 5 profilt hozhat létre, melyek közül
egyet választhat ki. A kiválasztáshoz nyomja meg a < gombot.

Bekapcsol [Menü 8-4-1]
A kiválasztott profil aktiválása.

Beállítások [Menü 8-4-2]
A kiválasztott profil WAP beállításait szerkesztheti, illetve
változtathatja meg.

• Honlap [Menü 8-4-2-1]
Itt állíthatja be a kapcsolat létrehozásakor automatikusan letöltött
weblap címét. Nem kell a "http://" elŒtaggal kezdenie a címet, a
WAP böngészŒ automatikusan hozzáadja az elŒtagot.
• Képek megjelenítése [Menü 8-4-2-2]
Itt állíthatja be, hogy a WAP böngészŒ megjelenítse-e a képeket
vagy sem.
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• Kapcsolat típusa [Menü 8-4-2-3]
A kapcsolat típusa Ideiglenes és Folyamatos lehet a hálózati
átjáró típusától függŒen.

Internet [Menu 8]
Menu Description

Folyamatos : Kapcsolt folyamatos adatátvitel, azonban nagyobb
hálózati forgalmat generál.
Ideiglenes
: Csatlakozás mentes szolgáltatás.

• Biztonsági beállítás [Menü 8-4-2-4]
A választható opciók: Biztonságos és Nincs (nem biztonságos) a
hálózati átjárótól függŒen. Ha "Biztonságos" beállítással kíván
kapcsolódni, válassza a Biztonságos pontot, ha nem, válassza a
Nincs pontot. Az átjárónak támogatnia kell a kiválasztott beállítást.
• Átjáró információ [Menü 8-4-2-5]
A legtöbb WAP átjáró használatához nincs szükség felhasználó
azonosítóra és jelszóra. EllenkezŒ esetben a szükséges adatokat
a hálózati szolgáltató bocsátja rendelkezésre. Az átjáró beállítását
a WAP kapcsolat használata elŒtt végezze el.
• VivŒ [Menü 8-4-2-6]
- Adat
- GPRS

• Adat beállítások [Menü 8-4-2-7]
A beállítások paramétereit a hálózati szolgáltató bocsátja
rendelkezésre.

MAGYAR

IP cím

: Adja meg a WAP átjáró IP címét.

Hívószám

: A WAP átjáró telefonszáma.

Azonosító

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

Jelszó

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

Hívás típus

: Válassza ki az adathívás típusát: Analóg
vagy Digitális (ISDN)

Hívás sebessége : Adja meg az adatátviteli sebességet.
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Menu Description

• Várakozási idŒ [Menü 8-4-2-8]
A beállított várakozási idŒ (30 - 300 másodperc) eltelte után a
szolgáltatás nem fog a rendelkezésére állni, ha ezen idŒ alatt nem
történt adat bevitel, vagy adat átvitel.

Átnevez [Menü 8-4-3]
A Profil nevét szerkesztheti itt.

E-mail szerver [Menü 8-4-4]
Mentse el a gyakran használt E-mail szerver URL címét.

• Csatlakoztatás
Csatlakozzon a konfigurált E-mail szerverhez.
• Cím szerkesztése
Átszerkesztheti az E-mail szerver URL címét.

URL-re lép [Menü 8-5]
Közvetlenül is csatlakozhat az Önnek tetszŒ weboldalra. Ehhez írja
be annak közvetlen URL címét.

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

Cache ürítés [Menü 8-6-1]
A cache memória tartalma törlŒdik.

Itt állíthatja be, hogy a böngészŒ mikor ellenŒrizze a cache
tartalmát.
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Cache ellenŒrzés [Menü 8-6-2]

Internet [Menu 8]
Menu Description

• Mindig [Menü 8-6-2-1]
A böngészŒ az oldal minden letöltésekor ellenŒrzi a cache
memóriában tárolt változatot.
• Bekapcsolásnál [Menü 8-6-2-2]
A böngészŒ csak a WAP indításakor ellenŒrzi a cache memóriát.
• Ki [Menü 8-6-2-3]
A böngészŒ nem ellenŒrzi a cache memóriát.

WAP információ [Menü 8-7]
Itt megtekintheti a G7020 WAP információit.

Profil visszaáll [Menü 8-8]
Ezzel a funkcióval visszaállíthatja a profil eredeti beállításait.
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74

Kapcsolat közben – Online menü
A menü használata

Ha kapcsolatban van, az alábbi menük használhatók.

❏ KezdŒlap
Visszalépés a kezdŒ weblapra. Ugyanaz, mint a [Menü 8-1].
❏ Frissít
Az aktuális weblap frissítése
❏ KönyvjelzŒk
A könyvjelzŒk listájának megjelenítése. Ugyanaz, mint a
[Menü 8-2].
❏ Mentés könyvjelzŒként
Az aktuális weboldal hozzáadása könyvjelzŒként a listához.
Lehetséges a könyvjelzŒ címének szerkesztése is.
❏ Üzenet
❏ Szolgáltatói üzenet
❏ URL-re lép
Ugyanaz, mint a [Menü 8-5].
❏ E-mail csatlakozás
Csatlakozás a beállított e-mail szerverhez.
❏ E-mail beállít
Az aktuális weblap címének beállítása e-mail szerverként.
❏ Cache ürítés
Törli a cache memória tartalmát.
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Services + [Menü 9]
A menü használata

Szolgáltatója a SIM kártyán keresztül különleges alkalmazásokat
biztosíthat az Ön számára, mint például elektronikus banki
szolgáltatások, tŒzsdeinfo, stb. Ha Ön elŒfizetett ilyen
szolgáltatásra, akkor a szolgáltatás neve megjelenik a fŒmenü
végén. A SIM szolgáltatások menüvel telefonkészüléke készen áll
a jövŒ kihívásaira és a szolgáltató által a jövŒben biztosított
szolgáltatásokra. További információkért lépjen kapcsolatba
szolgáltatójával.
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Tartozékok
Mobiltelefonjához számos tartozékot használhat. Ezeket egyéni
igényeinek megfelelŒen választhatja ki.

Standard akkumulátor

Fülhallgató
Telefonjához csatlakozik, és kezei
használata nélkül telefonálhat.

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

Nyakzsinór

Adatátviteli kábel/CD
Számítógéphez csatlakoztathatja telefonját,
hogy adatokat cseréljen közöttük.
MAGYAR
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Tartozékok
Megjegyzés
• A tartozékok eltérŒek lehetnek a különbözŒ országokban; a
további részletek tekintetében egyeztessen a helyi
leányvállalattal, vagy ügynökséggel.
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A készülék karbantartása
A telefon használata közben a következŒ biztonsági elŒírásokat
mindig tartsa be.
• Ne érintse meg a töltŒt nedves kézzel.
• Ne bontsa meg a készülék burkolatát. (Ha a készülék elromlik,
keresse fel a legközelebbi márkaszervizt.)
• A készüléket tartsa távol elektronikai berendezésektŒl (TV, rádió,
számítógép).
• A készüléket tartsa távol hŒforrástól (radiátor, kályha, tızhely).
• Ne ejtse le a készüléket.
• Ne tegye ki a készüléket fizikai behatásnak, vagy erŒs
rázkódásnak.
• A telefon külsŒ borítása megsérülhet, ha mıanyag
csomagolóanyaggal érintkezik.
• A készülék tisztításához puha, száraz kendŒt használjon.
(Ne használjon oldószert, hígítót vagy alkoholt.)
• Ne tegye ki a készüléket erŒs füst vagy por hatásának.
• A készüléket ne tegye hitelkártya, vagy utazási jegy mellé, mivel
ezzel károsodhatna az azokon lévŒ mágnes csík.
• A kijelzŒt ne ütögesse semmilyen éles tárggyal; mivel ezzel a
készülék sérülését okozhatja.
• Ne tegye ki a készüléket folyadék, vagy egyéb nedvesség
hatásának.
• Ügyeljen a fülhallgató használatára. Ne érintse meg az antennát,
ha nem szükséges.
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A készülék karbantartása
■ Az akkumulátor karbantartása
• Töltés elŒtt nem kell a készülék akkumulátorát teljesen
lemeríteni. Más típusokkal szemben az akkumulátor
teljesítményét nem befolyásolja a memória effektus.
• Csak eredeti LG akkumulátort és töltŒt használjon. Az
akkumulátor maximális élettartama csak az LG töltŒkkel
garantált.
• Ne bontsa meg az akkumulátor burkolatát, és ne zárja rövidre
az akkumulátort.
• Tartsa tisztán az akkumulátor fémérintkezŒit.
• Ha az akkumulátor teljesítmény jelentŒsen csökken, cserélje ki
újra. Az akkumulátort több százszor újratöltheti, mielŒtt azt ki
kellene cserélni.
• Ha az akkumulátort hosszú ideig nem használja, használat
elŒtt töltse fel teljesen.
• Ne tegye ki az akkumulátort közvetlen napfény vagy erŒs
nedvesség hatásának.
• Ne hagyja az akkumulátort túlzottan meleg vagy hideg
helyeken, mert az befolyásolhatja az akkumulátor
teljesítményét.
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FŒbb mıszaki adatok
Általános jellemzŒk
Modell

: G7020

Rendszer

: GSM 900 / DCS 1800

Mıködési hŒmérséklet
Max: +55°C
Min: -10°C

ImportŒr
LG Electronics Magyar Kft.
1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 3/a.
Tel.: +36-1-455-6060
Fax.: +36-1-455-6066

Gyártó
LG Electronics Inc.

Származási hely
Korea
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MinŒségi tanúsítványok
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Memo
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HRVATSKI

GPRS Telefon
Uputstvo za uporabu
MODEL : G7020
Molimo Vas da paæljivo proËitate
ovo uputstvo prije koriπtenja
aparata.

G7020 – pouzdan i praktiËan

3
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G7020 Telefon

Radi Vaπe sigurnosti
Svi radio prijemnici mogu uzrokovati smetnje elektroniËkim
aparatima u blizini.
GSM telefoni moraju biti iskljuËeni za vrijeme leta
avionom.
Izbjegavati izlaganju infracrvenoj svjetlosti.

Ne ukljuËujte u blizini benzinskih crpki, spremiπta
goriva, kemijskih tvornica ili eksploziva.
IskljuËite u bolnicama: moæe utjecati na medicinsku
opremu npr. pacemaker-e i sluπne aparate.
Moæe izazvati manje smetnje na TV-u, radiju, PC-u itd.

Ne dræite telefon u ruci dok vozite.

Ne rastavljajte telefon ni bateriju.

Dræite telefon na sigurnom, izvan dohvata djece, jer
sadræi male dijelove koji se mogu odvojiti i postoji
opasnost od guπenja.
HRVATSKI

Ne dirajte punjaË vlaænim rukama.
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Koristite samo posebne (“Original”) baterije i punjaËe,
jer drugi mogu oπtetiti telefon.

Upamtite:
Stare baterije se trebaju odlagati u skladu s vaæeÊim
odredbama.

Koristite samo originalnu dodatnu opremu da se
telefon ne bi oπtetio.

Hitni pozivi moæda neÊe biti dostupni u svim mobilnim
mreæama. Stoga, ne smijete ovisiti iskljuËivo o
mobilnom telefonu za osnovne komunikacije kao πto
su medicinski hitni sluËajevi.

Vaæne informacije
Ovo uputstvo sadræi vaæne informacije za koriπtenje i rukovanje
ovim telefonom. Molimo Vas da paæljivo proËitate ove informacije
kako biste najbolje iskoristili telefon i sprijeËili oπteÊenje ili
pogreπno rukovanje. Bilo kakve promjene ili izmjene koje nisu
navedene u uputstvu mogu Vas liπiti garancije za ovaj aparat.
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Sadræaj izbornika ...................................................................... 23
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Dijelovi telefona
Pogled

Prednja strana

1
2

3

17
4
5
6

19
10

8

18
11
12

16

13

9

14

OK

7

15

ZvuËnik
Poklopac otvoren
Zaslon
Lijeva tipka
Tipka za snimanje
Tipka za potvrivanje
Gore/Dolje tipka
Poziv
Zvjezdica
Desna tipka
Tipka za brisanje

12
13
14
15
16

IskljuËenje / UkljuËenje
BrojËane tipke
Ljestve
Mikrofon
Tipka za biljeπke
(bookmark)
17 Brzo biranje naËina
18 Direktan pristup porukama
19 Strelice
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Dijelovi telefona
Pogled

Straænja strana
5

6

7

1
4

3

2
1 Baterija
2 Konektor za kabel/
Konektor za punjenje/
Konektor za automobil
3 PrikljuËci za bateriju
4 UtiËnica za SIM karticu
5 Rupica za vrpcu
6 ZakljuËavanje baterije
7 Konektor za sluπalicu
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Pogled

Vanjski LCD zaslon – prednja strana

1 Vanjski LCD zaslon

2 Svjetlosni indikator
poziva

Moæete vidjeti da ste dobili tekstualnu ili glasovnu poruku, a da ne
otvarate poklopac. Osim toga moæete vidjeti ime i broj dolaznih
poziva.

Napomena!
• Ako ime ili broj ne postoje u imeniku, na zaslonu Êe biti
“Novi poziv”.

HRVATSKI
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Opis tipki
Pogled

Slijedi prikaz tipki na telefonu.

Keypad Description
Tipka

Opis
Lijeva tipka/Desna tipka
Svaka od ovih tipki ima funkciju oznaËenu u tekstu
na zaslonu neposredno iznad njih.
Strelice
Lijeva strelica
Za brzo biranje tona i opcija u izborniku.
Desna strelica
Za brzi pristup porukama i opcija u izborniku.
Gore / Dolje strelice
Za traæenje imena u imeniku i opcija u izborniku.
Tipka za potvrivanje
Ako dræite duæe vrijeme ovu tipku, moæete iÊi
direktno na Internet.

C

Tipka za biljeπke / tipka za brisanje
Moæete direktno iÊi u biljeπke pritiskom na tipku
.
Moæete brisati znakove koje ste unijeli pritiskom na
.
Tipka za poziv
Moæete nazvati tel. broj i odgovoriti na poziv. Ako
pritisnete ovu tipku, a ne unesete broj, pojavljuje se
posljednji pozvani, primljeni i neodgovoreni broj.
BoËne tipke
Ove tipke se uglavnom koriste za zvanje i unos
brojeva ili slova kod pisanja poruka.
Ako duæe pritisnete ove tipke:
• Za meunarodne pozive pritisnite
.
• Za brzo zvanje pritisnite tipke
do
.
• Za sekretaricu pritisnite
.

HRVATSKI

IskljuËenje / UkljuËenje
Koristi se za prekid ili odbijanje poziva. Koristi se i
kao tipka za ukljuËenje ako se pritisne i dræi nekoliko
sekundi.
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Pogled

BoËne tipke
Tipka

Opis
Gore/Dolje boËne tipke
Moæete namjeπtati jaËinu tona tipki dok ne telefonirate
i jaËinu tona dok razgovarate.
Tipka za snimanje
Moæete koristiti snimljeni glasovni zapis tako da
pritisnete i dræite nekoliko sek. Ako je poklopac
zatvoren, ovom tipkom moæete odbiti poziv.

BrojËane tipke
Tipkovnica s brojevima i slovima i njihovim odnosima prikazani su u
ovoj tablici.

Tipka

Objaπnjenje
.!’1,-?@

2

ABC2ÁÄÅÂÑÆÇåâabcáäåâàæççã

3

DEF3ë—Éù¢defìÒéû´

4

G H I 4 Ǧ Í Î | g h i ǧ í î ı

5

JKL5Ωª¸jklæº∏

6

MNO6N¡≈ÓÖÃmnonƒÀóöŒ

7

PQRS7Ÿ¤Â·Íßpqrsß⁄ﬁÊ‰ß

8

TUV8ËÚÜÛÒÙtuvÈúüûÛı

9

WXYZ9è˚Îwxyzê˝Ï

0

0 [Razmak]
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Informacije na zaslonu
Informacije na zaslonu

Slijedi objaπnjenje znakova koje moæete vidjeti na zaslonu telefona.

SliËice na zaslonu
Slika/Indikator Opis
Javlja jaËinu signala Vaπe mreæe.
Poziv prikljuËen.
Koriπtenje roaming servisne usluge.
Moæete koristiti GPRS servisnu uslugu.
Budilica je namjeπtena i ukljuËena.
Pokazuje stanje baterije.
Upravo ste primili tekstualnu poruku.
Upravo ste primili glasovnu poruku.
UkljuËena je vibracija.
Upravo ste primili E-mail.
Biranje glasnoÊe.
IskljuËenje tona.
UkljuËenje sluπalica.
Sluπanje u automobilu.
Osobni izbornik tonova.
Usluga spremanja poruke s Interneta.
HRVATSKI

Moæete pregledati svoj planer.
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Informacije na zaslonu

Glavne slike u izorniku
Slika

Opis
Poruke
Popis poziva
NaËini
Postavi
Preusmjerav. poziva
Planer
Zabava i alati
Internet
Services + (ovisi o Vaπoj SIM kartici)

HRVATSKI
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UkljuËivanje
©to prvo uËiniti

➊ Stavljanje SIM kartice
Pronaite SIM prikljuËak na straænjoj
strani telefona. Slijedite ove korake za
instaliranje SIM kartice.
1. Izvadite bateriju ako je stavljena.
2. Uvucite SIM karticu u prorez, ispod
srebrnih dræaËa sa zlatnim
konektorom okrenutim prema dolje i
odrezanim kutom na desnoj strani.

Napomena
• Prije instaliranja provjerite da li je telefon iskljuËen i izvadite
bateriju.
• Metalni kontakt SIM kartice moæe se lako oπtetiti ako se
zagrebe. Budite naroËito paæljivi kod rukovanja i stavljanja
SIM kartice. Postupajte po uputama koje ste dobili uz SIM
karticu.

➋ Stavljanje baterije
1. Stavite bateriju u straænju stranu
telefona.

2. Pritisnite dok ne Ëujete klik.
HRVATSKI
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©to prvo uËiniti

➌ Punjenje baterije
Za prikljuËenje putnog punjaËa, morate prethodno staviti bateriju.
1. Umetnite jedan kraj punjaËa u dno
telefona.

2. Drugi kraj punjaËa prikljuËite u
utiËnicu s izmjeniËnom strujom.
Koristite samo originalnu opremu.

Upozorenje
• Ne gurajte konektor na silu jer se moæe oπtetiti telefon i/ili
punjaË.

➍ IskljuËenje punjaËa
IskljuËite punjaË iz telefona pritiskom na
tipke sa svake strane.

HRVATSKI
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UkljuËivanje
©to prvo uËiniti

Napomena
• Baterija koju ste dobili s telefonom mora se dobro napuniti
prije nego ju koristite.
• Ne vadite bateriju niti SIM karticu za vrijeme punjenja.
• PomiËni stupci koji oznaËavaju punjenje, prestat Êe se
micati kad se baterija do kraja napuni.
• Za vrijeme punjenja baterije, moæete provjeriti napunjenost
pomoÊu boje LED indikatora. [Puna baterija: Plava boja,
punjenje u tijeku: Crvena boja].

Napomena
• U sluËaju da se baterija ne napuni potpuno...
1. Nakon ukljuËenja pokuπajte ponovo sa punjenjem.
2. Pokuπajte bateriju izvaditi iz telefona te ju ponovno staviti.
Nakon toga stavite puniti bateriju.

HRVATSKI
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Kasnije ukljuËivanje
©to prvo uËiniti

➊ UkljuËenje telefona
1. Pritisnite i dræite E [Uklj./Isklj.]
dok ne Ëujete ton.
C

2. Ovisno o postavu za PIN, unesite
PIN ili ne [Izbornik 4-5-1].
3. Ako se telefon prikljuËi na mreæu,
ime mreæe Êe se nakratko pojaviti.

➋ IskljuËenje telefona

Dok nije ukljuËen, pritisnite i dræite E dok ne Ëujete tonski znak.

HRVATSKI
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©ifre
©to prvo uËiniti

Moæete koristiti ovdje navedene πifre da ne dozvolite neovlaπteno
koriπtenje svog telefona. ©ifre za pristup mogu se mijenjati (oim πifri
PUK i PUK2) pomoÊu [Izbornika 4-5-4].

PIN (4 do 8 znamenki)
PIN (Personal Identification Number) πtiti Vaπu SIM karticu od
neovlaπtenog koriπtenja. PIN se obiËno nalazi uz SIM karticu. Kad
se PIN stavi na UkljuËi, Vaπ telefon Êe zahtijevati PIN svaki put kad
ga ukljuËite. U protivnom, kad je PIN stavljen na IskljuËi, Vaπ
telefon se izravno prikljuËuje na mreæu i ne zahtijeva PIN.

PIN2 (4 do 8 znamenki)
PIN2, kojeg dobijete uz karticu, potreban je za pristup nekim
funkcijama kao πto su savjet o troπkovima poziva, fiksni broj. Ove
funkcije su Vam dostupne ako ih podræava Vaπa SIM kartica.

PUK (4 do 8 znamenki)
PUK (Personal Unblocking Key) je πifra potrebna za promjenu
blokiranog PIN-a. PUK morate dobiti sa SIM karticom. Ako ju
nemate, nazovite lokalni usluæni centar i zatraæite πifru. Ako izgubite
πifru, isto nazovite usluæni centar.

PUK2 (4 do 8 znamenki)
©ifra PUK2, koju dobijete s nekim SIM karticama, potrebna je za
promjenu blokirane πifre PIN2. Ako izgubite ovu πifru, nazovite
usluæni centar.

Sigurnosna πifra (4 do 8 znamenki)
Sigurnosna πifra onemoguÊava neovlaπteno koriπtenje Vaπeg
telefona. ObiËno ju dobijete zajedno sa telefonom. Ova πifra
potrebna je za brisanje telefonskih brojeva i ukljuËenje izbornika za
TvorniËke postave. Broj za zaπtitnu πifru je “0000”.
HRVATSKI
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Biranje i odgovaranje na poziv
©to prvo uËiniti

Biranje poziva
1. Utipkati pozivni broj. Za upis broja na zaslonu, treba pritisnuti
tipku L da se sterelica pomakne lijevo. S R pomaknite strelicu
u desno. S S nazovite broj.
2. Tipku E pritisnuti za zavrπetak poziva.

Biranje poziva sa S [©alji]
1. Tipku S pritisnite da provjerite zadnji neodgovoreni, primljeni i
poslani telefonski broj.
2. Odaberite broj koji æelite s te liste.
3. Tipku S [pritisnite za zvanje.].

Meunarodni pozivi
1. Pritisnite ovu tipku > duæe za biranje meunarodnog predbroja.
“+” simbol moæe biti zamijenjen s meunarodnim predbrojem.
2. Unesite broj dræave, broj grada i na kraju telefonski broj.
3. Tipka S .

Biranje poziva koriπtenjem imenika
1. Dok ne razgovarate pritis. 0 [Ime].
2. Dok Vam je izbornik na zaslonu doite na Traæi i stisnite <
[OK].
3. Ako traæenjem pronaete æeljeno ime ili broj, pritisnite ovu tipku
S za poziv.

Biranje poziva – Brzo zvanje
Za sve detaljne informacije pogledajte u Imeniku – brzo zvanje
[Izbornik 6-3-4].
HRVATSKI
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Imenik
Pristup izborniku

C

Naziv

HRVATSKI
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Za biranje izbornika u imeniku,
pritisnite > [Imena] i prelazite imena
dok ne doete do æeljenog broja.
Moæete uÊi i kroz izbornik Planer .

Opis

1

Traæi

OmoguÊuje traæenje odreenog broja.

2

Dora j novo

OmoguÊuje dodavanje novih imena i
brojeva.

3

Grupe

Pregled popisa grupe i biranje grupe.
Moæete unijeti ime grupe i birati vrstu zvona,
sliku i boju LED lampice za odreenu grupu.

4

Brzo biranje

OmoguÊuje da odaberate 8 ( 2 - 9 )
brojeva za brzo biranje.

5

Postav
memorije

OmoguÊuje da odaberete memoriju.

6

Izbriπi sve

OmoguÊuje brisanje svih podataka bilo sa
SIM kartice bilo u telefonskoj memoriji.

7

Kopiraj sve

OmoguÊuje kopiranje brojeva i memorije na
SIM karticu ili sa SIM kartice u telefonsku
memoriju.

8

Informacije

OmoguÊuje provjeru stanja memorije, SDN
(Service Dial Number) i vlastiti broj.

Sadræaj izbornika
Opis izbornika

1 Poruke
1 Piπi poruka
2 Dolazni spremnik
3 Odlazn.spremnik
4 Info usluga
5 Glasovne poruke
6 IzvjeπÊa o primitku
7 Obrasci
8 Postavi
9 Izbriπi sve

2 Popis poziva
1 Neodgovoreni
2 Odgovoreni
3 Birani brojevi
4 Izbriπi zadnje
5 Trajanje
6 Troπkovi
7 Postavi poziva
8 GPRS informacije

3 NaËini
1 Samo vibracija
2 Tiho
3 OpÊenito
4 Glasno
5 Sluπalica
6 Automobil

4 Postavi
1 Budilica
2 Datum & vrijeme
3 Postavi telefona
4 Postavi poziva
5 Sigurnosni postavi
6 Postavi mreæe
7 GPRS postavi
8 TvorniËki podtav

HRVATSKI
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Sadræaj izbornika
Opis izbornika

5 Vremenske zone
6 Snimanje glasa
7 Infracrveno

5 Preusmjerav. poziva
1 Svi glasov. poz.
2 Ako je zauzeto
3 Ako ne odgovora
4 Ako nedostupan
5 Svi PC pozivi
6 Svi fax pozivi
7 Otkaæi preusmj.

8 Internet
1 Home
2 Zabiljeπke
3 Spremi j. Poruke
4 Profili
5 Idi na URL
6 Postav. memo.
7 WAP informacije
8 Resetiranje naËina

6 Planer
1 Raspored
2 Podsjetnik
3 Imenik
9 Services +
Ovaj izbornik ovisi o SIM i
uslugama mreæe.

HRVATSKI

7 Zabava i alati
1 Igre
2 Moja mapa
3 Pretvar. mjera
4 Kalkulator
24

Poruke [Izbornik 1]
Opis izbornika

C

OK

Ovaj izbornik ukljuËuje funkcije koje se odnose na SMS (Usluga
kratkih poruka), govornu poπtu, kao i poruke pripadajuÊe mreæe.

Piπi poruka [Izbornik 1-1]
Moæete pisati i mijenjati do 918 znakova. Moæete provjeriti broj
znakova.
1. Uite u izbornik poruka pritiskom na < [OK].
2. Ako æelite napisati novu poruku, odaberite Piπi poruku u ovom
izborniku.
3. Napiπite poruku.
4. Kad napiπete poruku stisnite tipku [Dodaci] <.
Pojavit Êe se ovaj izbornik.

©alji
©alje tekstualne poruke.
1. Ako æelite poslati poruku, unesite æeljeni broj.
2. Tipka < [OK]. Ako ju ne æelite poslati pritisnite > [Natrag].

Spremi
Sprema poruku u spremnik za odlazne poruke.

25
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Ako ju æelite spremiti pritisnite tipku < [OK]. Ako to ne æelite, onda
< [Natrag].

Poruke [Izbornik 1]
Opis izbornika

Dodaj obrazaca
Obrasci su veÊ napisane poruke. Ovakav obrazac s popisa moæete
dodati poruci koju piπete.

EMS funkcije
Moæete koristiti ovu funkciju samo ako ju mreæa podræava.

Dodaj sliku
Moæete ju pridodati preko EMS usluge. Moæete odabrati jednu od
ponuenih slika.

Dodaj animaciju.
Moæete ju pridodati preko EMS usluge. Moæete odabrati jednu od 15
ponuenih animacija.

Dodaj zvuk
Moæete pridodati zvuk Vaπoj poruci preko EMS usluge.

Napomena
• Moæete primati i slati poruke preko E-maila ovisno o
kompatibilnosti telefona G7020 i drugih.

HRVATSKI

26

Opis izbornika

Ezi rjeËnik
Moæete dodati, brisati i ureivati rijeË u eZi rjeËniku. Ako ju spremite
u rjeËnik, ta rijeË ima prednost pred drugima.

• Kako dodati rijeË u rjeËnik
1. OznaËite eZi rjeËnik.
2. Poruka <Prazno> Êe se pojaviti, ako niπta nije spremljeno.
Kad se rijeË spremi u rjeËnik, moæete pregledati popis.
3. Pritisni <.
4. Nakon unosa rijeËi, pritisnite < [OK].

• Kako izbrisati rijeË iz rjeËnika
1. OznaËite eZi rjeËnik.
2. Odaberite rijeË koju Êete izbrisati, tada pritisnite < [Dodaci].
3. Odaberite izbornik Briπi.

• Kako urediti rijeË u rjeËniku
1. OznaËite eZi rjeËnik.
2. Odaberite rijeË koju æelite urediti, pritisnite tipku < [Dodaci].
3. Odaberite izbornik Uredi .

HRVATSKI
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Poruke [Izbornik 1]
Opis izbornika

How to use eZi text
eZi tekst omoguÊuje da tipkate jednostavno i brzo. Pritiskom na
bilo koju tipku, jednom za svako slovo, moæete dobiti rijeË koju
æelite. Stoga, ne morate napisati svako slovo da biste napisali
odreenu rijeË.

• Kako mijenjati naËin pisanja
Postoje 4 naËina. : eZi naËin, numeriËki naËin, slova (velika
i mala). Moæete mijenjati i birati izmeu naËina pisanja
pritiskom na tipku # .
• Kako pisati eZi naËinom
1. Odaberite Poruke tipkom < [OK].
2. OznaËite Piπi pritiskom na tipku <
[OK].
3. U eZi tekstu, samo pritisnite tipku sa
slovom na tipkovnici. Osim toga,
razmak postiæete tipkom.
4. Kad ste napisali poruku, 0 pritisnite
< [OK].

5. Ako æelite poslati ili spremiti poruku, pritisnite < [Dodaci].

Primjer
Da bi se napisalo “Umno”, pritisni 8 ➞ 6 ➞ 6
➞ 6 ➞ 7 za redom.

HRVATSKI
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Opis izbornika

Napomena
1. Moæete promijeniti jezik s tipkom *.
2. Kad pritisnete odgovarajuÊu tipku, > tipka Êe se promijeniti
u “Promijeni”. Tada moæete promijeniti veliko slovo sa >
[Promijeni.] Na primjer : you ➞ y.o.u. ➞ Y.O.U. ➞ YOU.
Nakon πto odaberete æeljeno, > tipka Êe se vratiti na
“Znak”.

• Kako koristiti brojeve
Za pisanje brojeva, promijenite naËin pisanja
pomoÊu tipke # .

• Kako koristiti slova
Postoje dva naËina kod pisanja slova. Moæete
ga promijeniti pritiskom na # tipku.
Moæete unijeti veliko slovo.

Moæete unijeti malo slovo.

2. Za brisanje slova, sluæi C .
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Napomena
1. Ako æelite razmak, koristite 0 .

Poruke [Izbornik 1]
Opis izbornika

Dolazni spremnik [Izbornik 1-2]
Kad primite tekstualnu poruku, pojavljuje se
na zaslonu.
Moæete ju spremiti u spremnik dolaznih poruka. Do odreene
poruke moæete doÊi pomoÊu U, D, te moæete izbrisati sve
pristigle poruke odabirom Izbriπi na dnu popisa. Nakon πto ste
proËitali poruku, pritisnite < [Dodaci] za pristup dostupnim
dodatnim moguÊnostima.

Odgovori [Izbornik 1-2-1]
Moæete odgovoriti poπiljaocu, ako pritisnete tipku < [OK].

Proslijedi [Izbornik 1-2-2]
Moæete proslijediti odreenu poruku nekoj drugoj osobi, ako
pritisnete tipku < [OK].

Izbriπi [Izbornik 1-2-3]
Moæete izbrisati poruku, ako pritisnete < [OK].

Rabi broj [Izbornik 1-2-4]
Ako poruka ima broj, moæet ga izdvojiti, ali i spremiti u imenik.
Moæete i pozivati s tim brojem.

Spremi priloge [Izbornik 1-2-5]
Moæete spremiti prilog kao πto je zvuk ili slika, ili animacija.

Uzvrati poziv [Izbornik 1-2-6]
Moæete uzvratiti poziv pritiskom na tipku S [©alji].

HRVATSKI
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Opis izbornika

Odlazn.spremnik [Izbornik 1-3]
Kad uete u ovaj izbornik, moæete vidjeti popis poslanih poruka.
Moæete odabrati odreenu poruku, oznaËite ju s U , D i pritisnite
tipku < [OK] da ju proËitate. Ako æelite izaÊi iz izbornika, pritisnite
> [Natrag]. Osim toga, moæete izbrisati sve odlazne poruke, ako
odaberete Izbriπi izbornik na dnu popisa. Nakon πto ste proËitali
poruku, pritisnite < [Dodaci] za pristup sljedeÊim podizbornicima.

Proslijedi [Izbornik 1-3-1]
Moæete proslijediti poruku nekoj drugoj osobi.

Izbriπi [Izbornik 1-3-2]
Moæete izbrisati poruku.

Rabi broj [Izbornik 1-3-3]
Ako poruka ima tel. broj, moæete ga ne samo izdvojiti, nego i
spremiti u imenik. Moæete i zvati preko tog broja.

Napomena
Ako razdvajate brojeve kako ih unosite, primalac ih moæe
pojedinaËno provjeriti.

Info usluga [Izbornik 1-4]
Info poruke (CB message) su tekstualne poruke koje mreæa πalje
korisnicima GSM usluge. Mreæa daje opÊe informacije kao πto su
vremenska prognoza, promet, obavijesti o taxi uslugama,
ljekarnama, cijene dionica. Svaka vrsta informacija ima svoj broj; pa
moæete zvati odreenu uslugu. Kad primite info poruku, moæete ju
pogledati pomoÊu sljedeÊih podizbornika:
HRVATSKI
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Poruke [Izbornik 1]
Opis izbornika

Primi [Izbornik 1-4-1]
• Da

: Ako odaberete ovaj izbornik, telefon Êe primiti info poruku
mreæe.

• Ne

: Ako odaberete ovaj izbornik, telefon neÊe primiti info poruke
mreæe.

Dolazni spremnik [Izbornik 1-4-2]
Moæete proËitati i izbrisati info poruke.

Teme [Izbornik 1-4-3]
Ako æelite upisati nove teme, pritisnite < [OK]. Tada odaberite
izbornik Nova tema s < [Odabir]. Ako veÊ imate tu temu, moæete
ju izbrisati, urediti, ili ukljuËiti pomoÊu < [Dodaci].

Obavjeπtavaj [Izbornik 1-4-4]
• UkljuËeno
Kad stigne poruka mreæe, telefon Êe Vas obavijestiti zvuËnim
signalom.
• IskljuË.
Kad stigne poruka mreæe, telefon se neÊe oglasiti.

Automats. prikaz [Izbornik 1-4-5]
Kad primite info poruku, ona Êe se automatski pojaviti na zaslonu.
Moæete ju proËitati da ju oznaËite s U , D .

• UkljuËeno
Poruka Êe automatski biti prikazana na zaslonu.
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• IskljuËe.
Poruka se neÊe pojaviti na zaslonu.
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Opis izbornika

Glasovne poruke [Izbornik 1-5]
Govorna poπta [Izbornik 1-5-1]
U ovom izborniku moæete presluπati glasovne poruke. Ako veÊ
imate spremljen broj govorne poπte, telefon se automatski spaja.
U protivnom, telefon traæi adresu.

Br. govorne poπ. [Izbornik 1-5-2]
Moæete upisati broj i adresu govorne poπte.

IzvjeπÊa isporuËena [Izbornik 1-6]
Moæete proËitati i izbrisati izvjeπÊa o primitku poruke.

Obrasci [Izbornik 1-7]
Moæete vidjeti 10 veÊ gotovih poruka na ovom popisu. Moæete vidjeti
veÊ spremljene obrasce prije ureivanja. Njih moæete i promijeniti.
Ostali su <Prazno>. Moæete dodati nove.

Uredi [Izbornik 1-7-1]
Moæete urediti obrazac.

Izbriπi [Izbornik 1-7-2]
Moæete izbrisati obrazac.

©alji [Izbornik 1-7-3]
Moæete slati tekst zajedno s gotovim obrascem.

HRVATSKI
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Poruke [Izbornik 1]
Opis izbornika

Postavi [Izbornik 1-8]
Broj SIM centra [Izbornik 1-8-1]
Moæete unijeti broj usluænog centra.

Vrste poruka [Izbornik 1-8-2]
Tekst, Glas, Fax, Paging, X.400, E-mail, ERMES
NajËeπÊe se stavlja na Tekst. Moæete to zamijeniti drugim
moguÊnostima, koji odgovaraju ureaju koji Êe primiti poruku.
Kontaktirajte usluæni centar kako biste saznali moguÊnosti.

Vrijedi do [Izbornik 1-8-3]
Ova usluga mreæe omoguÊuje da odredite koliko dugo Êe Vaπe
tekstualne poruke biti Ëuvane u usluænom centru.

IzvjeπÊa isoporuËena [Izbornik 1-8-4]
Ako ste odabrali Da u ovom izborniku, moæete provjeriti da li je Vaπa
poruka uspjeπno isporuËena ili ne.

Plati odgovor [Izbornik 1-8-5]
Kad druga osoba odgovara na Vaπu poruku, Vi to moæete platiti.

Postav nosite. [Izbornik 1-8-6]
Moæete odrediti nositelja podataka.

- Oba
- Samo GPRS
- Samo GSM
HRVATSKI

Provjeri memoriju [Izbornik 1-8-7]
Ako odaberete ovaj izbornik, moæete provjeriti iskoriπtenu i ukupnu
memoriju. Ukupna memorija su SIM i telefonska memorija zajedno.
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Izbriπi sve [Izbornik 1-9]
Da [Izbornik 1-9-1]
Moæete izbrisati sve poruke u spremniku primljenih/poslanih poruka.

Ne [Izbornik 1-9-2]
Moæete otkazati brisanje poruka u spremniku primljenih/poslanih
poruka.

HRVATSKI

35

Popis poziva [Izbornik 2]
(Ovisno o usluzi mreæe)

Opis izbornika

C

[Pritisni jednom]

Moæete provjeriti neodgovorene, primljene i birane brojeve samo
ako mreæa podræava identifikaciju pozivne linije (CLI) unutar svog
podruËja.
Pod neodgovorenim, primljenim pozivima, te biranim brojevima
moæete:
• Zvati preko tog broja.

• Spremiti broj u imenik.
• Vidjeti datum i vrijeme poziva.
• Urediti, izbrisati ili spremiti broj s popisa u imenik.

Neodgovoreni [Izbornik 2-1]
Ova funkcija omoguÊuje da vidite zadnjih 10 telefonskih brojeva na
koje niste odgovorili.

Odgovoreni [Izbornik 2-2]
Ova funkcija omoguÊuje da vidite popis od 20 brojeva koje ste
zadnje primili.

Birani brojevi [Izbornik 2-3]
HRVATSKI

Ova funkcija omoguÊuje da vidite popis od 20 brojeva koje ste
zadnje zvali ili pokuπali zvati.
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Podizbornici u svakom izborniku :
Vidi detalje
Moæete provjeriti detalje biranog broja.

Izbriπi
Moæete izbrisati zapisane birane brojeve.

Spremi
Moæete spremiti informacije o biranom broju.

Zovi
Moæete zvati taj broj.

Izbriπi zadnje [Izbornik 2-4]
Ova funkcija omoguÊuje da izbriπete popis neodgovorenih,
odgovorenih i biranih brojeva. Moæete izbrisati sve popise
odjednom.

Trajanje [Izbornik 2-5]
Ova funkcija omoguÊuje da vidite duæinu trajanja dolaznih i odlaznih
poziva. PomoÊu tipke Reset moæete izbrisati zapis o trajanju poziva
nakon πto uneste sigurnosnu πifru.

Zadnji poziv [Izbornik 2-5-1]
Pritisnite < [Reset] i moæete izbrisati trajanje zadnjeg poziva.
Odgovoreni [Izbornik 2-5-2]
Pritisnite < [Reset] i moæete izbrisati trajanje odgovorenog poziva.
Birani brojevi [Izbornik 2-5-3]
Pritisnite < [Reset] i moæete izbrisati trajanje odlaznog poziva.
Morate unijeti sigurnosnu πifru.
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Morate unijeti sigurnosnu πifru.

Popis poziva [Izbornik 2]
(Ovisno o usluzi mreæe)

Opis izbornika

Svi troπkovi [Izbornik 2-5-4]
Pritisnite < [Reset] i moæete izbrisati trajanje zadnjeg poziva,
odgovorenog i odlaznog poziva. Morate unijeti sigurnosnu πifru.

Troπkovi [Izbornik 2-6]
Ova usluga mreæe Vam omoguÊuje da provjerite cijene zadnjeg
poziva i svih poziva. Za brisanje, potreban je PIN 2.

Troπak zadnjeg [Izbornik 2-6-1]
Ova funkcija omoguÊuje da vratite sve na poËetno stanje. Potrebno
je unijeti PIN2.

Svi troπkovi [Izbornik 2-6-2]
Ova funkcija omoguÊuje da vratite sve troπkove na poËetno stanje.
Potrebno je unijeti PIN2.

Napomena
• Stvarni troπak koji Vam zaraËuna mreæa moæe se malo
razlikovati jer ovisi o naËinu poslovanja, zaokruæivanju
raËuna, porezima, itd.

Postavi poziva [Izbornik 2-7]
Limit troπka [Izbornik 2-7-1]
Ova usluga mreæe omoguÊuje da odredite limit troπkova poziva po
broju troπkovnih jedinica ili jedinica valute. Ako odaberete preostalo,
troπak Êe biti prikazan dok ne telefonirate. Moæete zvati i odgovarati
na pozive dok ne prekoraËite zadani limit.
HRVATSKI
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Odredi tarifu [Izbornik 2-7-2]
Telefon moæe mijenjati jedinice i ime valute. Raspitajte se o cijeni po
jedinici kod osiguravatelja usluga. Moæda Vam treba PIN2 πifra za
biranje valute ili jedinice u ovom izborniku.

Automats. prikaz [Izbornik 2-7-3]
Kad je stavljen na UkljuËeno, u stanju Ëekanja pokazuje koliko joπ
moæete troπiti. Kad poziv zavrπi, pokazuje koliko ste potroπili na
posljednji poziv.

GPRS inform. [Izbornik 2-8]
Moæete provjeriti koliku koliËinu podataka ste prenijeli preko mreæe
pomoÊu GPRS. Osim toga, moæete vidjeti koliko dugo ste bili
spojeni na mreæu.
1. Tipka D .
2. OznaËite informaciju koju æelite provjeriti. Vaπe opcije su
sljedeÊe:

Internet [Izbornik 2-8-1]
Ovdje moæete provjeriti koliËinu podataka i trajanje.

• Zadnji poziv [Izbornik 2-8-1-1]
• Svi pozivi [Izbornik 2-8-1-2]

Vanjski ureaj [Izbornik 2-8-2]
Preko GPRS moæete provjeriti koliËinu podataka i koliko dugo ste
bili prikljuËeni preko vanjskog ureaja kao πto je serijski port.

Ukupni podaci [Izbornik 2-8-3]
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Moæete provjeriti ukupnu koliËinu podataka preko Interneta i
vanjskog ureaja.

NaËini [Izbornik 3]
Opis izbornika

C

[Pritisnuti
dva puta]

OK

U ovom izborniku, moæete prilagoditi i po svom ukusu odrediti vrste
tona za razliËite situacije, mjesta, grupe pozivaËa. (npr. Kad ste u
automobilu, moæete odabrati Automobil, itd.)
1. Pritisni < [Meni] u stanju Ëekanja.
2. Pritisni 3 za izravan ulaz u NaËini.

Samo vibracija [Izbornik 3-1]
UkljuËi [Izbornik 3-1-1]
Moæete odabrati Vibracija ako to æelite.

Tiho [Izbornik 3-2]
UkljuËi [Izbornik 3-2-1]
Moæete odabrati Tiho ako ste na nekom tihom mjestu.

Osobno [Izbornik 3-2-2]
Moæete mijenjati vrijednosti podizbornika.

OpÊenito [Izbornik 3-3]
UkljuËi [Izbornik 3-3-1]
HRVATSKI

Moæete odabrati OpÊenito kao neutralan naËin.
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Osobno [Izbornik 3-3-2]
Moæete mijenjati vrijednosti podizbornika.

Glasno [Izbornik 3-4]
UkljuËi [Izbornik 3-4-1]
Moæete odabrati ovaj izbornik ako se nalazite u buËnoj okolini.

Osobno [Izbornik 3-4-2]
Moæete promijeniti vrijednosti podizbornika.

Sluπalica [Izbornik 3-5]
UkljuËi [Menu 3-5-1]
Moæete odabrati Sluπalica, ako se koristite sluπalicom.

Osobno [Izbornik 3-5-2]
Moæete mijenjati vrijednosti poizbornika.

Automobil [Izbornik 3-6]
UkljuËi [Izbornik 3-6-1]
Moæete odabrati ovaj izbornik kad koristite Handsfree opremu.

Osobno [Izbornik 3-6-2]
Moæete mijenjati vrijednosti podizbornika.

Napomena
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Ako spojite sluπalicu ili Handsfree opremu s telefonom, svi
izbornici povezani s njima Êe se sami pojaviti.

NaËini [Izbornik 3]
Opis izbornika

Skupina osobnih podizbornika [Izbornik 3-x-x]
Izbornik Osobno ima sljedeÊe podizbornike.

Tip dola. poziva [Izbornik 3-x-x-1]
Moæete birati naËin izvjeπtavanja ovisno o mjestu na kojem se
nalazite: Zvono, Vibracija, Zvono i Vibra, Zvono nakon Vibre,
IskljuËen.

Ton zvona [Izbornik 3-x-x-2]
Moæete odabrati ton zvona primjeren mjestu na kojem se nalazite.

GlasnoÊa zvona [Izbornik 3-x-x-3]
Moæete odabrati jaËinu zvona ovisno o mjestu na kojem se nalazite.

Tip obavi jesti [Izbornik 3-x-x-4]
Moæete birati naËin na koji Êete biti obavijeπteni o pristigloj poruci.
Jedno zvono, Zvoni viπe puta, Vibracija, Zvono i Vib, IskljuËen.

Ton obavi jesti [Izbornik 3-x-x-5]
Moæete odabrati odgovarajuÊi ton obavijesti o poruci.

GlasnoÊa tipki [Izbornik 3-x-x-6]
Moæete odrediti ton tipki ovisno o mjestu na kojem se nalazite.

Napomena
Automa. odgovor
• Ova funkcija se aktivira samo kad je telefon spojen s
handsfree opremom ili sluπalicom.
- Iskl juË.

: Telefon se neÊe sam ukljuËiti na poziv.
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- Nakon 5 sekundi : Nakon 5 sekundi, telefon sam
odgovara na poziv.
- Nakon10 sek
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: Nakon 10 sekundi, telefon sam
odgovara na poziv.

Postavi [Izbornik 4]
Opis izbornika

C

[Pritisnuti tri
puta]

OK

Budilica [Izbornik 4-1]
Preko ovog izbornika moæete namjestiti budilicu.

• UkljuËen
Moæete namjestiti vrijeme (sate i minute) za alarm.
1. Uite u izbornik.
2. Odaberite Uklj. tipkom L , R.
3. Za namjeπtanje sati i minuta, uËinite to s tipkama U , D .
4. Odaberite vrijeme ponavljanja, sa L , R .: Jednom, Dnevno,
Tjedno i MjeseËno .
5. Tipka < [Postav].

• IskljuË.
Moæete otkazati funkciju budilice.
1. Uite u izbornik.
2. Odaberite Isklj. tipkom L , R [Isk/Uk].
3. Moæete provjeriti da li piπe “Alarm ne (isk.)”.

Datum & vrijeme [Izbornik 4-2]
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Telefon ima svoj sat. U ovom izborniku moæete birati izmeu
12-satnog i 24-satog ciklusa.

Postavi [Izbornik 4]
Opis izbornika

Postav vremena [Izbornik 4-2-1]
U ovom izborniku moæete namjestiti toËno vrijeme.
1. Odaberite Postav vremena sa < [Odabir].
2. Unesite brojeve.
3. Tipka < [Postav].

Oblik vremena [Izbornik 4-2-2]
Moæete birati izmeu 12-satnog i 24-satnog ciklusa.
1. OznaËite Oblik vremena pritiskom na tipku < [Odabir].
2. Odaberite 12 satno ili 24 satno vrijeme tipkom < [OK].

Postav datuma [Izbornik 4-2-3]
U ovom izborniku moæete upisati datum.
1. Uite u izbornik.
2. Odaberite Postav datuma sa < [Odabir].
3. Unesite brojeve.
4. Tipka < [Postav].

Oblik datuma [Izbornik 4-2-4]
Moæete odabrati oblik datuma.
[G: Godina, M: Mjesec, D: Dan]

• GGGG/MM/DD
• DD/MM/GGGG
• MM/DD/GGGG

HRVATSKI

Postavi telefona [Izbornik 4-3]
Moæete odabrati postave telefona u izborniku Postavi telefona,
zatim pritisnite tipku < [Odabir].
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Jezik [Izbornik 4-3-1]
Moæete birati jedan od jezika. Ako odaberete Automatski, jezik Êe
biti odabran ovisno o SIM kartici koja se u njemu nalazi. Ako SIM
kartica ne podræava taj jezik, bit Êe odabran engleski.

Pozadina [Izbornik 4-3-2]
Moæete odabrati jednu od ponuenih slika sa L , R .

LED indikator [Izbornik 4-3-3]
Moæete odrediti stanje mreæe po Indikatoru
za poziv. Ako je usluga dostupna, indikator
Êe treperiti zelenim svjetlom. U suprotnom,
ako usluga nije dostupna na tom podruËju,
svjetlo Êe se promijeiti u crveno.

• Dolazni poziv [Izbornik 4-3-3-1]
Ovaj izbornik omoguÊuje da odaberete boju indikatora za dolazni
poziv. Osim toga, moæete odabrati razliËitu boju za svaku grupu.

• Prazan [Izbornik 4-3-3-2]
Moæete provjeriti stanje mreæe odreenom bojom indikatora.
- OmoguÊi
- OnemoguÊi

Svjetlo [Izbornik 4-3-4]
Moæete odrediti koliko dugo Êe biti upaljeno svjetlo kad pritisnete
tipku ili otvorite poklopac.

Moæete odrediti jaËinu svjetla na LCD zaslonu, pritisnite L , R .
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Kontrast [Izbornik 4-3-5]

Postavi [Izbornik 4]
Opis izbornika

Postavi poziva [Izbornik 4-4]
Moæete odabrati izbornik poziva pritiskom na tipku < [OK] u
izborniku Postavi.

NaËin odgovora [Izbornik 4-4-1]
• Otvaranje mape [Izbornik 4-4-1-1]
Ako odaberete ovaj izbornik, moæete odgovoriti na poziv tako da
samo otvorite poklopac.
- Da

: UkljuËuje se ova funkcija.

- Ne

: IskljuËuje se ova funkcija.

• Bilo koju tipka [Izbornik 4-4-1-2]
Ako odaberete ovaj izbornik, moæete odgovoriti na poziv pritiskom
na bilo koju tipku osim E, .
- Da

: UkljuËujete ovu funkciju.

- Ne

: IskljuËujete ovu funkciju.

Slanje vl. broja [Izbornik 4-4-2]
(ovisno o mreæi i pretplati)
Moæete slati svoj broj drugoj osobi, ako tu funkciju podræava Vaπa
mreæa.

• Odreuje mreæe [Izbornik 4-4-2-1]
Ako ovo odaberete, moæete slati svoj broj ovisno o usluzi s dvije
linije, kao πto su linija 1 ili linija 2.

• UkljuËen [Izbornik 4-4-2-2]
Ako ovo odaberete, moæete slati svoj broj drugima. To jest, Vaπ
broj Êe biti prikazan na aparatu osobe koju zovete.
HRVATSKI

• IskljuË. [Izbornik 4-4-2-3]
Ako ovo odaberete, ne moæete slati svoj broj.
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Poziv na Ëekanju [Izbornik 4-4-3]
Ako se ova usluga omoguÊi, moæete primiti poziv na Ëekanju
(dolazni). Ako je ova usluga iskljuËena, ne moæete prepoznati poziv
(dolazni) na Ëekanju.

• UkljuËi [Izbornik 4-4-3-1]
UkljuËenje pripadajuÊe usluge.

• Otkaæi [Izbornik 4-4-3-2]
IskljuËenje pripadajuÊe funkcije.

• Provjera stanja [Izbornik 4-4-3-3]
Provjera stanja usluge.

Aut. ponovno zovi [Izbornik 4-4-4]
• UkljuËen [Izbornik 4-4-4-1]
Kad se ukljuËi ova funkcija, Vaπ telefon Êe ponovno pokuπati zvati,
ako nije uspio dobiti vezu.

• IskljuË. [Izbornik 4-4-4-2]
Vaπ telefon neÊe viπe pozivati ako nije uspostavio vezu.

Mjeri minuta [Izbornik 4-4-5]
Ako odaberete UkljuËeno, moæete provjeriti trajanje poziva, jer
svaku minutu razgovora Ëujete zvuËni signal.

Linija zauzeta [Izbornik 4-4-6]
Ova funkcija se koristi samo ako imate uslugu koja podræava Dvije
linije. Dva zasebna broja moraju biti registrirana za telefon. Ova
funkcija omoguÊuje da birate tel.broj koji Êete tog trenutka koristiti.
2. Linija 2 : Odaberite Liniju 2 kao trenutni tel. broj.
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1. Linija 1 : Odaberite Liniju 1 kao trenutni tel. broj.

Postavi [Izbornik 4]
Opis izbornika

Napomena
• Ako odaberete Liniju 2 u podruËju u kojem usluga druge
linije nije podræana, ne moæete zvati preko nje.

Prijenos podat. [Izbornik 4-4-7]
(ovisi o mreæi)
Ako imate samo jednu liniju, moæete koristiti telefon i spojen
kompjutor za slanje i primanje faxa, podataka i glasa. Ako
odaberete ovaj naËin rada, moæete primati podatke, fax, ili
razgovarati. Kad uete u izbornik pojavljuju se sljedeÊe moguÊnosti.

• Jedan naËin
Moæete primati poziv, fax ili prenijeti podatke preko kompjutora.

• Glas & Fax
Moæete primiti PC poziv nakon glasovnog.

Napomena
• Usluga jedinstvenog broja znaËi da je broj faxa ili
kompjutora ista kao i broj telefona. NaËin rada ovisi o
karakateristikama mreæe.

Zatvorena grupa [Izbornik 4-4-8]
(ovisi o mreæi)
Koristite ovu funkciju da suzite telefonske pozive na brojeve koji
pripadaju odreenim grupama ljudi. Kad koristite ovu funkciju, svaki
izlazni i dolazni poziv vezan je uz broj grupe. Ako je broj grupe
naznaËen, koristi se za sve odlazne pozive. Ako broj grupe nije
naznaËen, mreæa Êe koristiti svoj broj (poseban broj koji je
pohranjen u mreæi).
HRVATSKI

• Original : Odreuje veÊ odabrani broj grupe.
• UkljuËen : UkljuËuje i piπe broj grupe.
• IskljuË.
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Sigurn. postavi [Izbornik 4-5]
Traæi se PIN [Izbornik 4-5-1]
U ovom izborniku moæete odrediti da telefon zahtijeva PIN Vaπe
SIM kartice kod ukljuËenja telefona. Ako se ukljuËi ova funkcija,
morat Êete unijeti PIN.
1. Tipka < [Meni] .
2. Pritisnite 4 za direktan ulaz ili tipka U i D za ulaz u
Postavi.
3. OznaËite izbornik Sigurn. postavi .
4. Odaberite Traæi se PIN pritiskom na < [OK].
5. Vidjet Êete sljedeÊe podizbornike.

• OmoguÊi

: UkljuËujete ovu funkciju.

• OnemoguÊi : Otkazujete ovu funkciju.

Zabrana poziva [Izbornik 4-5-2]
(ovisi o mreæi)
Usluga zabrane poziva sprjeËava pozivanje s Vaπeg telefona i
primanje odreene kategorije poziva. Ova funkcija zahtijeva πifru
zabrane. Moæete vidjeti sljedeÊe podizbornike.

• Svi odla. pozivi [Izbornik 4-5-2-1]
Moæete zabraniti sve odlazne pozive.

• Odlazni men. poziv [Izbornik 4-5-2-2]
Moæete zabraniti sve odlazne meunarodne pozive.

• Odl. m. osim dom [Izbornik 4-5-2-3]
Moæete zabraniti odlazne meunarodne roaming pozive.

Moæete zabraniti dolazne pozive.
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• Svi dolazni [Izbornik 4-5-2-4]

Postavi [Izbornik 4]
Opis izbornika

• Dolaz. kod roam. [Izbornik 4-5-2-5]
Moæete zabraniti dolazne pozive za vrijeme roaminga.

• Svi PC pozivi [Izbornik 4-5-2-6]
Moæete zabraniti sve PC pozive za prijenos podataka.

• Svi fax pozivi [Izbornik 4-5-2-7]
Moæete zabraniti sve pozive preko fax-a.

• Otkaæi sve zabr. [Izbornik 4-5-2-8]
Moæete otkazati sve zabrane.

Podizbornici usluge zabrane poziva
- UkljuËi [Izbornik 4-5-2-x-1]
Ako zatraæite uslugu zabrane od usluænog centra, moæete ju
koristiti.
- Otkaæi [Izbornik 4-5-2-x-2]
Moæete otkazati ovu funkciju.
- Provjera stanja [Izbornik 4-5-2-x-3]
Moæete provjeriti trenutno stanje usluge zabrane poziva.

Napomena
• Za koriπtenje usluge zabrane poziva, morate unijeti πifru
koju ste dobili od davatelja usluge.

Fiksni broj poziv. [Izbornik 4-5-3] (ovisi o SIM-u)
Moæete suziti odlazne pozive samo na odabrane brojeve. Ti brojevi
su zaπtiÊeni πifrom PIN2.
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4. Unesite πifru PIN2, te pritisnite < [OK].
6. Ako je PIN2 toËan, moæete vidjeti sljedeÊe podizbornike.
• UkljuËi

: Moæete suziti odlazne pozive samo na
odabrane telefonske brojeve.

• IskljuËi

: Moæete zvati bez ikakve restrikcije.

• Popis brojeva

: Brojevi za fiksno biranje, moæete dodati,
urediti i brisati.

Promjena koda [Izbornik 4-5-4]
Moæete promijeniti pristupne πifre: PIN, PIN2, Sigurnosna πifra, ©ifra
zabrane.
1. Tipka < [Meni] .
2. Tipka 4 za direktan ulaz ili s tipkama U i D uite u
Postavi.
3. OznaËite izbornik Sigurnosni postavi.
4. Odaberite Promijeni kod/πifru sa < [OK].
5. Ako æelite promijeniti Sigurnosnu πifru / PIN / PIN2 / ©ifru
zabrane,pritisnite < [OK].
6. Unesite novu Sigurnosnu πifru / PIN / PIN2 / ©ifra Zabrane (ovisi o
mreæi).

Postavi mreæe [Izbornik 4-6]
Moæete odabrati mreæu, koju moæete registrirati automatski ili ruËno.
ObiËno se mreæa bira Automatski .

Automatski [Izbornik 4-6-1]
Telefon automatski bira mreæe dostupne u odreenom podruËju.
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RuËno [Izbornik 4-6-2]
Telefon Êe pronaÊi popis dostupnih mreæa i pokazati Vam ih. Tada
moæete odabrati mreæu koju æelite koristiti, ako ta mreæa ima ugovor
o roaming-u s operaterom Vaπe domaÊe mreæe.

GPRS postavi [Izbornik 4-7]
Kada koristite GPRS za spajanje na Internet, moæete izvrπiti
prijenos podataka. Da biste koristili GPRS, odaberite neku od ovih
opcija.

Tip terminala [Izbornik 4-7-1]
• Oba [Izbornik 4-7-1-1]
• Samo GPRS [Izbornik 4-7-1-2]
• Samo GSM [Izbornik 4-7-1-3]

Dolazno GPRS spajanje [Izbornik 4-7-2]
• Automatski [Izbornik 4-7-2-1]
• RuËno [Izbornik 4-7-2-2]

Vanjski ureaj [Izbornik 4-7-3]
Kad koristite GPRS za pristup Internetu preko vanjskog ureaja,
moæete odabrati APN, IP adresu, DNS, KorisniËki ID i πifru kao 5
naËina. U protivnom, moæete te informacije dobiti od mreæe.

TvorniËki postav [Izbornik 4-8]
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(ovisi o mreæi i pretplati)

C

[Pritisnuti
Ëetiri puta]

OK

Usluga preusmjeravanja poziva skreÊe dolazne glasovne pozive,
fax pozive i PC pozive na druge brojeve. Za dodatne informacije,
nazovite svoj usluæni centar.
1. Tipka < [Meni].
2. Tipka 5 za direktan ulaz, ili sa L i R uite u
Preusmjeravanje poziva.

Svi glasov. poz. [Izbornik 5-1]
Preusmjerava sve glasovne pozive bez razlike.

Ako je zauzeto [Izbornik 5-2]
Preusmjerava glasovne pozive dok je telefon zauzet.

Ako ne odgovora [Izbornik 5-3]
Preusmjerava glasovne pozive na koje se niste javili.

Ako nedostupan [Izbornik 5-4]
Preusmjerava glasovne pozive kad je telefon iskljuËen ili bez
signala.

Svi PC pozivi [Izbornik 5-5]
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Svi fax pozivi [Izbornik 5-6]
Sve preusmjerava na broj s fax prikljuËkom.

Podizbornici [Izbornik 5-x-x]
Preusmjeravanje poziva ima ove podizbornike.

UkljuËi [Izbornik 5-x-1]
Aktiviranje pripadajuÊe usluge.

• U pretinac
Proslijeuje u pretinac govorne poπte. Ova funkcija nije ukljuËena
u izbornike Svi PC pozivi i Svi fax pozivi.

• Na drugi broj
Unos broja za preusmjeravanje.

Otkaæi [Izbornik 5-x-2]
IskljuËuje pripadajuÊu uslugu.

Provjera stanja [Izbornik 5-x-3]
Provjera stanja pripadajuÊe usluge.

Otkaæi preusmj. [Izbornik 5-7]
Otkazuje sva preusmjeravanja.
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C

[Pritisnuti
pet puta]

OK

Raspored [Izbornik 6-1]
Kad uete u ovaj izbornik pojavit Êe se kalendar. Na vrhu ekrana su
kuÊice za datum i slike. Moæete promijeniti dan, mjesec i godinu uz
pomoÊ tipki L , R. Kad god promijenite datum, kalendar Êe se
prilagoditi tom datumu. A Ëetvrtasti kursor Êe biti na tom danu. Ako
vidite kursor roze boje na datumu u kalendaru, to znaËi da za taj
dan postoji raspored. Ova funkcija Vam pomaæe da se podsjetite na
Vaπe obaveze, znaËajne dane, i πto trebate Ëiniti. Ako koristite
planer vidjet Êete sljedeÊe podizbornike.

Uredi [Izbornik 6-1-1]
Moæete dodati biljeπku za odreeni dan i promijeniti ju.

Izbriπi [Izbornik 6-1-2]
Moæete izbrisati biljeπke koje ste prije napisali.

Dodaj novo [Izbornik 6-1-3]
Moæete upisati maksimalno 30 slova i 30 biljeæaka.

Vidi cijeli raspored [Izbornik 6-1-4]
Pokazuje biljeπke za sve rasporede.

Moæete provjeriti datum koji ste veÊ obiljeæili.
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Podsjetnik [Izbornik 6-2]
1. OznaËite Biljeπka.
2. Tipka < [OK].
3. Unesite biljeπku i pritisnite tipku < [dodaj].
4. Moæete vidjeti sljedeÊe podizbornike.

Uredi [Izbornik 6-2-1]
Moæete urediti odabranu biljeπku.

Izbriπi [Izbornik 6-2-2]
Moæete izbrisati odabranu biljeπku.

Dodaj novo [Izbornik 6-2-3]
Moæete dodati do 20 novih podsjetnika i 40 slova.

Izbriπi sve [Izbornik 6-2-4]
Moæete izbrisati sve zabiljeπke do tog trenutka.

Imenik [Izbornik 6-3]
Moæete napraviti svoj imenik tako da spremate brojeve i piπete
pripadajuÊa imena. Jednostavan naËin pozivanja je da pozovete
brojeve i imena pohranjena u Vaπem imeniku.

Traæi [Menu 6-3-1]
(Poziv preko imenika)
1. Prvo otvorite imenik pritiskom na tipku > [Imena] dok ne
telefonirate. Moæete uÊi i u Planer – Imenik pomoÊu tipki
U,D.
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2. Traæi tipkom < [OK] za ulazak.
3. Broj moæete pronaÊi po imenu.
4. Tipka < [Traæi].
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5. Ako æelite urediti, vidjeti, izbrisati, kopirati i zvati iz imenika,
odaberite < [Dodaci]. Pojavit Êe se ovakav izbornik.
• Uredi

: Moæete urediti ime, broj, E-mail i fax pritiskom na
tipku < [Dodaci].

• Vidi detalj : Moæete vidjeti detalje imena i broja.
• Izbriπi

: Moæete izbrisati pojedinu stavku.

• Kopiraj

: Moæete kopirati sa SIM na telefon ili s telefona na
SIM.

• Zovi

: Moæete zvati preko odabrane stavke.

Dodaj novo [Izbornik 6-3-2]
KoristeÊi ovu funkciju moæete dodati stavku u imenik.
Kapacitet memorije telefona je 255 stavki. Kapacitet memorije SIM
kartice ovisi o davatelju usluga. Moæete pohraniti 20 slova imena u
memoriju telefona, a 12 slova na SIM karticu. Broj slova ovisi o
moguÊnostima SIM kartice. Stavke imenika moæete spremiti u
memoriju SIM kartice ili telefona. Ako æelite promijeniti memoriju
uite u Postav memorije [Izbornik 6-3-5] i odaberite SIM ili
Telefonska memorija.
1. Prvo otvorite imenik pritiskom na tipku > [Imena]. Moæete uÊi u
Imenik i prelistavanjem s tipkama U , D .
2. OznaËite Dodaj novo i pritisnite tipku < [OK] za ulazak.

• SIM :
Moæete dodati ime, broj, grupu za pojedinu stavku.
a. Napiπite ime.
b. Tipka D . Sada napiπite broj.
c. Tipka D . Sada odaberite jednu od grupa pomoÊu tipki
L,R.
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• Telefon :
Moæete dodati ime, broj (mobitel, doma, ured), E-mail adresu,
grupu i biljeπku.
a. Napiπite ime.
b. Tipka D [OK].
c. Moæete odabrati broj koji æelite pomoÊu tipki L, R i pritisnuti
tipku D.
d. Moæete odabrati grupu pritiskom na L , R .
e. Tipka D , zatim napiπite biljeπku do 50 slova.
f. Tipka < [OK].

Grupe [Izbornik 6-3-3]
Postoji 6 grupa i drugo u kojima moæete napraviti popise.
1. Tipka > [Imena] za ulazak u imenik.
2. Doite do stavke Grupa pozivaËa i sa < [OK] uite u izbornik.
3. Pojavit Êe se popis grupa: Obitelj, VIP, Prijatelji, Kolega,
Grupa 1, Grupa 2, Ostalo.
4. Odaberite ime grupe u koju æelite neπto upisati s tipkom <
[Dodaci].
5. Pojavit Êe se ovi izbornici, osim Drugi.

• Popis Ëlanova
Moæete ureivati, brisati, kopirati grupe.

• Preimenuj
Moæete promijeniti ime grupe.

• Ton zvona grupe
HRVATSKI
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• Slika grupe
Moæete odabrati sliku za svaku grupu.

• LED boja
Moæete odabrati razliËitu boju lampice na poklopcu za svaku
grupu.

Brzo biranje [Izbornik 6-3-4]
Moæete pridruæiti bilo koju tipku od 2 do 9 imenu na popisu.
Moæete direktno zvati dræanjem te tipke 2-3 sekunde.
1. Prvo otvorite imenik pritiskom na tipku > [Imena]. U Imenik
moæete uÊi i prelistavanjem pomoÊu tipki L , R .
2. Doite do Brzo biranje, pritisnite < [Odabir] za ulazak u
izbornik.
3. Pokazat Êe se svaki broj za brzo biranje.
4. Ako æelite dodati brzom biranju, odaberite <Prazno>. Tada
moæete odabrati ime u Imeniku.
5. Ako odaberete ime odreeno za brzo biranje, moæete vidjeti ove
podizbornike.
• Promijeni : Moæete promijeniti broj za to ime u brzom biranju.
• Izbriπi

: Moæete izbrisati brzo biranje za neki broj.

Postav memorije [Izbornik 6-3-5]
Moæete odabrati primarnu memoriju, SIM ili Telefon.
1. Prvo otvorite imenik pritiskom na tipku > [Imena].
2. Doite do Postav memorije, tada < [OK] za ulazak.
3. Pojavit Êe se podizbornici.
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Izbriπi sve [Izbornik 6-3-6]
Moæete izbrisati sve stavke sa SIM, Telefon. Ova funkcija zahtijeva
Sigurnosnu πifru.
1. Tipka > [Imena] za ulazak u imenik.
2. Doite do Izbriπi sve, pritisnite < [Odabir].
3. Odaberite memoriju koju Êete izbrisati: SIM, Telefon.
4. Tada Êe Vas traæiti da unesete sigurnosnu πifru.
5. Tipka < [OK] ili pritisnite > [Natrag] za brisanje.

Kopiraj sve [Izbornik 6-3-7]
Moæete kopirati/pomicati stavke iz memorije SIM kartice u
telefonsku memoriju ili iz telefonske memorije u memoriju SIM
kartice.
1. Prvo otvorite imenik pritiskom na tipku > [Imena].
2. Doite do Kopiraj sve, tada < [Odabir] za ulazak u izbornik.
3. Pojavit Êe se ovi podizbornici.

• Sa SIM na tel. [Izbornik 6-3-7-1]
Moæete kopirati stavku sa SIM kartice u memoriju telefona.

• S tel. na SIM [Izbornik 6-3-7-2]
Moæete kopirati stavku s telefona na SIM karticu.

- Æadzi original [Izborniku 6-3-7-x-1]
Oba originala i premjeπtene stavke se Ëuvaju u memorijama.

- Briπi original [Izbornik 6-3-7-x-2]
Originalna stavka se briπe dok ona premjeπtena ostaje u memoriji.
HRVATSKI
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Informacije [Izbornik 6-3-8]
Moæete odabrati broj usluge, provjeriti memoriju i vlastiti broj.

• Broj usluge [Izbornik 6-3-8-1] (ovisi o SIM)
Koristite ovu funkciju za ulazak u odreeni popis usluga koje Vam
pruæa mreæa (ako ih podræava SIM kartica).
1. Prvo otvorite imenik pritiskom na tipku > [Imena].
2. Doite do Informacije i do broja usluge. Pritisnite tipku <
[OK] za ulazak.
3. Pojavit Êe se nazivi dostupnih usluga.
4. Sa U , D odaberite uslugu, pritisnite S [©alji].

• Provjeri memoriju [Izbornik 6-3-8-2]
Ova funkcija omoguÊuje da vidite koliko ima slobodnih i
iskoriπtenih mjesta u Vaπem imeniku.
1. Prvo otvorite imenik pritiskom na tipku > [Imena] dok ne
razgovarate. Moæete iÊi na izbornik Imenik i s tipkama
U , D. Odaberite Informacije tipkom [Odabir].
2. Doite do Provjeri memoriju, pritisnite [OK] za ulazak u ovaj
izbornik.

• Vlastiti brojevi (ovisi o SIM) [Izbornik 6-3-8-3]
Moæete provjeriti svoj broj na SIM kartici. Ako je vlastiti broj
prazan, moæete dodati novi. Moæete ga ureivati i brisati.
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C

[Pritisnuti
πest puta]

OK

Natrag

Igre [Izbornik 7-1]
Moæete igrati igrice na telefonu.

Moja mapa [Izbornik 7-2]
Moæete pregledati, izbrisati i provjeravati preuzeti sadræaj.

Slika [Izbornik 7-2-1]
Animacija [Izbornik 7-2-2]
Zvuk [Izbornik 7-2-3]

Podizbornici za svaki izbornik [Izbornik 7-2-x-x]
• Uredi naslov [Izbornik 7-2-x-1]
Moæete napisati naslov za svaki preuzeti sadræaj.

• Izbriπi [Izbornik 7-2-x-2]
Moæete izbrisati svaki preuzeti sadræaj.

• Izbriπi sve [Izbornik 7-2-x-3]
Moæete izbrisati sve preuzeto.
HRVATSKI
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Pretvar. mjera [Izbornik 7-3]
Pretvara mjere u jednicu koju æelite. Postoje 4 vrste mjera koje se
mogu pretvarati u jedinice: Duæina, Povrπina, Teæina i Volumen.
1. Moæete odabrati jednu od Ëetiri mjera tipkom < [Dalje].
2. Odaberite trenutnu vrijednost s U , D i tada moæete odabrati
standardnu vrijednost s L , R .
3. Odaberite πto Êete pretvarati tipkom L , R .
4. Unesite brojeve u praznine.
5. Tipka E ili > [Natrag] ako æelite zavrπiti s tim postupkom.

Kalkulator [Izbornik 7-4]
Sadræi standardne funkcije kao πto su +, –, *, ÷ : Zbrajanje,
Oduzimanje, Mnoæenje i Dijeljenje.
1. Unesite brojeve pomoÊu tipki s brojevima.
2. Sa U , D , L , R odaberite znak raËunske operacije.
3. Tada unesite brojeve i iza njih znak.
4. Moæete vidjeti rezulatat pritiskom na < [Rezul.] ili na

[OK].

5. Ako æelite nastaviti raËunati, ponovite postupak.
6. Sa < [Reset] izbriπite te brojeve i znakove. Pritisnite E ako
æelite zavrπiti raËunanje.

Vremenske zone [Izbornik 7-5]
Moæete vidjeti vrijeme za svaki grad na svijetu. Osim toga, moæete
namjestiti toËno vrijeme za grad koji odaberete.
1. Odaberite grad koji pripada vremenskoj zoni tipkama L , R .
2. Moæete namjestiti toËno vrijeme za grad koji ste odabrali.
Pritisnite > [Natrag] za izlazak iz izbornika.
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Snimanje glasa [Izbornik 7-6]
Moæete snimiti i reproducirati 3 glasovne poruke i svaka moæe trajati
do 30 sekundi.

Infracrveno [Izbornik 7-7]
Ako ju ukljuËite, moæete koristiti PC-sync funkciju s infracrvenom.
Ali, ne moæete koristiti Handsfree i infracrvenu funkciju istovremeno.

PC Sync!
PC Sync je program za razmjenu podataka izmeu PC-a i
telefona s kompjutorskim kablom. Stoga, ako æelite koristiti ovu
funkciju, morate nabaviti dodatnu opremu. Za detalje
pogledajte dokument PC Sync Help na CD-u.
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C

Internet

[Pritisnite
sedam puta]

OK

Natrag

Vaπ telefon podræava Internet uslugu baziranu na Protokolu
beæiËnog pristupa (WAP). Imate pristup uslugama koje podræava
Vaπa mreæa. Izbornik usluga Vam omoguÊuje da dobijete
informacije kao πto su vrijeme, vremenska prognoza i raspored
letova.

Home [Izbornik 8-1]
Moæete spojiti odreenu stranicu kao Homepage.

Zabiljeπke [Izbornik 8-2]
Moæete spremiti do 50 adresa. Doite do æeljene biljeπke. i pritisnite
< [Dodaci] za biranje sljedeÊih moguÊnosti.

• Spoji

: Spajanje na odabranu adresu.

• Dodaj novo : RuËno spremi novu biljeπku.
• Uredi

: Uredi ime i adresu nove biljeπke.

• Izbriπi

: Izbriπi odabranu biljeπku.

Napomena
• Ako neka biljeπka joπ nije spremljena, dostupan je samo
izbornik “Dodaj novo”.
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Spremi j. Poruke [Izbornik 8-3]
Moæete koristiti dolazni spremnik i poruku za push uslugu.

Dolazni spremnik [Izbornik 8-3-1]
Moæete proËitati i izbrisati push poruke.

Primi [Izbornik 8-3-2]
Moæete odabrati ovu moguÊnost bez obzira da li Êete primiti poruku
ili ne.

Profili [Izbornik 8-4]
Moæete kreirati do 5 naËina i aktivirati samo jednog od njih.
Doite do jednog naËina < i pritisnite za pristup dostupnim
opcijama.

UkljuËi [Izbornik 8-4-1]
UkljuËi odabrani naËin.

Postavi [Izbornik 8-4-2]
Uredite i promijenite WAP postave odabranog naËina.

• Homepage [Izbornik 8-4-2-1]
Ovaj postav Vam omoguÊuje ulazak na adresu (URL) stranice koju
æelite koristiti kao poËetnu stranicu. Ne morate pisati “ http:// ” na
poËetku svake URL, WAP Browser Êe ju sam dodati.

• Pokaæi sliku [Izbornik 8-4-2-2]
Moæete odabrati da li da slike s WAP kartica budu prikazane ili ne.

• Tip spajanja [Izbornik 8-4-2-3]
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• Sigur. postav [Izbornik 8-4-2-4]
Moæete odabrati Niπta ili Osiguraj ovisno o izlazu. Ako æelite spojiti
“Osiguraj”, odaberite Osiguraj. Ako ne, odaberite Niπta. Izlaz bi
trebao podræavati ovu opciju.

• Izlaz. podaci [Izbornik 8-4-2-5]
- KorisniËki ID
- ©ifra

• Nositelj [Izbornik 8-4-2-6]
- Podaci
- GPRS

• Postav dat. [Izbornik 8-4-2-7]
IP adresa

: Unesite IP adresu WAP izlaza kojim pristupate.

Birani broj

: Unesite telefonski broj koji treba birati za WAP
izlaz.

KorisniËki ID

: Korisnikov identitet za pozivanje servera (ali NE
WAP izlaz).

©ifra

: ©ifra potrebna za pozivanje Vaπeg servera (ali
NE WAP izlaz) kojom potvrujete identitet.

Vrsta poziva

: Odaberite vrstu PC poziva.: analogni ili digitalni
(ISDN).

Brzina pozi.

: Brzina spajanja na kompjutor.

• Prazan hod [Izbornik 8-4-2-8]
Nakon odreivanja limita (30~300 sek.), usluga Êe biti iskljuËena
ako nema unosa niti prijenosa podataka kroz to vrijeme.
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Preimenuj [Izbornik 8-4-3]
Unesite ime naËina.

E-mail server [Izbornik 8-4-4]
Spremite URL adresu E-mail-a koju Ëesto koristite.

• Spoji
Spaja se na URL koji ste upisali kao E-mail server.

• Uredi adresu
Unesite URL adresu E-mail-a.

Idi na URL [Izbornik 8-5]
Moæete doÊi na stranicu koju æelite. Potrebno je upisati URL adresu
stranice prije spajanja.

Postav. memo. [Izbornik 8-6]
Moæete maknuti sadræaj memorije ili promijeniti postave.

Isprazni mem. [Izbornik 8-6-1]
Sadræaj memorije Êe biti izbrisan.

Provjera mem. [Izbornik 8-6-2]
Moæete provjeriti memoriju.

• Uvijek [Izbornik 8-6-2-1]
Memorija se uvijek provjerava kad god se unosi URL ili pretraæuje.

• Samo startaj [Izbornik 8-6-2-2]
Memorija se provjerava samo kod startanja WAP-a.
HRVATSKI

• IskljuË. [Izbornik 8-6-2-3]
Memorija se nikada ne provjerava.
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Opis izbornika

WAP informacije [Izbornik 8-7]
Moæete vidjeti informacije o G7020 WAP.

Resetiranje naËina [Izbornik 8-8]
Moæete vratiti sve odabrane vrijednosti na tvorniËke postave.

HRVATSKI

69

Internet On-line izbornik
Opis izbornika

Ako ste spojeni na Internet, moæete vidjeti sljedeÊe izbornike.

❏ Doma (Home)
To je isto kao i [Izbornik 8-1].

❏ UËitaj opet (Reload)
Ponovo uËitava istu stranicu.

❏ Biljeπke (Bookmarks)
To je isto kao i [Izbornik 8-2].

❏ Spremi kao biljeπke
Sprema trenutni URL kao biljeπku. Moæete napisati i naziv
biljeπke.

❏ Poruka
❏ Push poruka
❏ Idi na URL
Isto kao i [Izbornik 8-5]

❏ Idi na e-mail server
Spoji trenutni URL kao E-mail server.

❏ Postavi e-mail server
Spremi trenutni URL kao E-mail server.

❏ Izbriπi memoriju
Izbriπi sadræaj memorije.
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Services + [Izbornik 9]
Opis izbornika

Preko SIM kartice imate pristup razliËitim dodatnim uslugama kao
πto su kuÊno bankarstvo, burza, itd. Ako ste registrirani za neku od
ovih usluga, ime usluge Êe se pojaviti na kraju Gavnog izbornika.
S izbornikom SIM usluga Vaπ telefon je pripremljen za moguÊe
buduÊe nove usluge koje Êe tek doÊi. Za detaljnije informacije
nazovite Vaπeg osiguravatelja usluga.
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Dodaci
Postoji razna dodatna oprema za Vaπ mobitel. Moæete odabrati
neke od njih prema Vaπim osobnim potrebama.

Standardna baterija

Oprema za noπenje
PrikljuËite ga na telefon i moæete
razgovarati bez dræanja.

Putni punjaË
Ovaj punjaË Vam omoguÊuje da punite
bateriju dok ste na odmoru ili u uredu.

Neckstrap

InformatiËka/CD oprema
HRVATSKI

Moæete prikljuËiti telefon na raËunalo i
izmjenjivati podatke izmeu njih.
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Napomena
• Dodatna oprema se moæe razlikovati od podruËja do
podruËja. Molimo Vas da provjerite u lokalnom centru ili kod
dobavljaËa o detaljima.
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»uvanje i odræavanje
Kad koristite ovaj ureaj, morate provoditi osnovne mjere
opreza.
• Ne dirajte adapter vlaænim rukama.
• Ne rastavljajte ureaj. (Odnesite ga struËnoj osobi ako ga je
potrebno popraviti.)
• Dalje od elektriËnih aparata kao πto su televizor, radio ili
raËunalo.
• Ureaj treba biti dalje od izvora topline kao πto su radijatori i
πtednjaci.
• Ne smije pasti.
• Ne izlaæite ga mehaniËkim vibracijama ili πoku.
• Vanjski sloj se moæe oπtetiti ako ga dræite zamotanog u plastiËni
omot.
• Suhom krpom briπite ureaj izvana. (Ne smiju se upotrebljavati
rastvarajuÊe tekuÊine kao πto su benzin, razrjeivaË ili alkohol.)
• Ne izlaæite ureaj jakom dimu ili praπini.
• Ne dræite telefon pokraj kreditnih kartica; jer moæe doÊi do
promjene informacija na magnetskim trakama.
• Ne kuckajte oπtrim predmetom po zaslonu; jer se telefon moæe
oπtetiti.
• Ne stavljajte telefon na mokro ili vlaæno mjesto.
• Oprezno koristite dodatnu opremu kao πto je sluπalica. Ne dirajte
nepotrebno antenu.
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■ »uvanje baterije
• Ne morate do kraja isprazniti bateriju prije nego ju stavite
puniti. Za razliku od drugih baterijskih sustava, nema
posljedica koje bi mogle utjecati na perfomanse baterije.
• Koristite samo LG baterije i punjaËe. LG punjaËi su
napravljeni da maksimalno produæe vijek trajanja baterije.
• Ne rastavljajte i ne stavljajte baterijski sklop u kratki spoj.
• Neka metalni kontakti baterijskog sklopa budu Ëisti.
• Zamijenite bateriju kad viπe niste zadovoljni njenim radom.
Baterija se moæe puniti stotine puta, a da ju ne treba mijenjati.
• Stavite puniti bateriju, ako ju niste koristili duæe vrijeme kako
biste dobili maksimalno vrijeme koriπtenja.
• Ne stavljajte punjaË na izravno sunËevo svjetlo niti na jako
vlaæno mjesto kao πto je kupaonica.
• Ne ostavljajte bateriju na hladnom ili jako toplom mjestu, to
moæe smanjiti uËinak baterije.
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TehniËki podaci
OpÊi
Naziv proizvoda : G7020
Sustav

: GSM 900 / DCS 1800

SIM kartica

: Mala kartica za ukljuËenje 3V, 5V

Dimenzije
VeliËina

: 88 x 45 x 22mm

Teæina sa standardnom baterijom

: 99.2g

Temperatura okoline
Maks.

: +55°C

Min.

: -10°C
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Biljeπke
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Biljeπke
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ENGLISH

GPRS Phone
USER’S MANUAL
MODEL : G7020
Please read this manual carefully
before operating your set.
Retain it for future reference.

G7020 has a polished style which provides
users’ a better feel and convenience.

3

ENGLISH

G7020 telefon

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

Do not activate near petrol stations, fuel depots,
chemical plants or blasting operations.
Switch off the phone in any area where are forced by
special regulations. For example, the phone does not
allow to be used in hospital because pacemakers and
hearing aids can be affected.
Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

Do not hold the phone in your hand while driving.

Do not dismantle phone or battery.

ENGLISH

Keep the phone in a safe place out of children’s reach
since it contains the detachable small parts and create
a choking hazard.
Do not touch the charger with wet hands.
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For your safety, use ONLY specified ORIGINAL
batteries and chargers.

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

Only use ORIGINAL accessories to avoid damage to
your phone.

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

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

Front of the Phone

1
2

3

17
4
5
6

19
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18
11
12

16
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7
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Earpiece
Active Folder
Display Screen
Soft Left Key
Record Key
Confirm Key
Up/Down Side Key
Send Key
Star Key
Soft Right Key

11
12
13
14
15
16
17
18
19

Clear Key
End / Power Key
Numeric Keys
Hash Keys
Microphone
Bookmark Key
Profile Hot Key
Message Hot Key
Navigation Key
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Part of the Phone
Overview

Rear of the Phone
5

6

7

1
4

3

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

Sub LCD of the phone

1 Sub LCD

2 Call Indicator Light

You can view the icon of receiving text message or voicemail even
not opening folder. In addition, you can check the name and number
for incoming calls.

Note!
• If the name or number of entry is not saved in phonebook,
“New call” will be displayed when receiving a call.
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Key Description
Overview

The following shows key components of the phone.

Keypad Description
Key

Description
Soft Left Key / Soft Right Key
Each of these keys performs the function indicated
by the text on the display immediately above it.
Navigation Keys
Left navigation key
Used to Profile hot key and Menu options key.
Right navigation key
Used to Message hot key and Menu options key.
Up/ Down navigation key
Used to search name of Phonebook and Menu
options key.
Confirm key
You can go WAP directly if you press this key for a
long time.

C

Bookmark Key / Clear Key
You can go directly bookmark menu by pressing
.
You can delete the characters you input by pressing
.
Send Key
You can dial a phone number and answer a call. If
you press this key without entering a number, your
phone shows the most recently dialed, received, and
missed numbers.
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Numeric Keys
These keys are used mainly to dial in standby mode
and enter numbers or characters in editing mode.
When you press these keys for a long time.
• Used to call for international call by
.
• Used to call Speed dials by from
to
.
• Used to check voicemail by
.
END/PWR Key
Used to end or reject a call. This key is also used as
Power Key. Pressing and holding this key for a few
seconds.
12

Overview

Side of the Key
Key

Description
Up/Down Side Key
You can control the volume of key tone in standby
mode and also control the volume during a call.
Record Key
You can use voice memo by pressing and holding this
key for a few seconds. In case of closing a folder, you
can reject a call if you press this key.

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

Description

1

.!’1,-?@

2

ABC2ÁÄÅÂÑÆÇåâabcáäåâàæççã

3

DEF3ë—Éù¢defìÒéû´

4

G H I 4 Ǧ Í Î | g h i ǧ í î ı

5

JKL5Ωª¸jklæº∏

6

MNO6N¡≈ÓÖÃmnonƒÀóöŒ

7

PQRS7Ÿ¤Â·Íßpqrsß⁄ﬁÊ‰ß

8

TUV8ËÚÜÛÒÙtuvÈúüûÛı

9

WXYZ9è˚Îwxyzê˝Ï

0

0 [Space Key]
13
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Display Information
Display Information

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

On-Screen Icons
Icon/Indicator Description
Tells you the strength of the network signal.
Call is connected.
Shows that you are using a roaming service.
You can use GPRS service.
The alarm has been set and is on.
Tells you the status of the battery.
You have received a text message.
You have received a voice message.
You can set the vibration mode.
You have received e-mail.
Loud menu in Profiles.
Quiet menu in Profiles.
Headset menu in Profiles.
Car menu in Profiles.
General menu in profiles.
ENGLISH

Shows that you can use push message service.
You can set your own schedule.
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Display Information

Top Menu Icons
Icon

Description
Messages
Call register
Profiles
Settings
Call divert
Organizer
Fun & Tools
Internet
SIM service (Dependent on SIM card)
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Installation
Getting Started

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

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

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

ENGLISH

2. Push it until you hear a click.
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Getting Started

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

2. Connect the other end of the travel
adapter to an AC wall outlet.
Use only the included packing
charger.

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

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

ENGLISH
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Installation
Getting Started

Notice
• The battery delivered with your phone has to be fully
charged before using it.
• Do not remove your battery or the SIM card while charging.
• The moving bars of battery icon will stop after charging
completely.
• On charging the phone, you can check the status of battery
by the color of the indicator LED. [Full charge: Blue,
In progress of charging: Red]

Note
• In case of not charging the battery properly...
1. After switching On/Off Power key, please try to recharge
it.
2. In case of the battery is attached, please detach it from
the phone. And then place it back, please try to recharge
it.
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Powering On Sequence
Getting Started

➊ To get started with the phone
1. Press and hold E [Power/End
Key] until you hear a tone.
C

2. Depending on setting PIN code
request [Menu 4-5-1], you can
enter it or not.
3. If your phone connects to a
network, the network name will be
displayed shortly.

➋ To turn off the phone

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

ENGLISH
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Access Codes
Getting Started

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

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

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

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

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

Security code (4 to 8 digits)
ENGLISH

The security code protects the unauthorized use of your phone. It is
usually supplied with the phone. This code is required to delete all
phone entries and to activate “Restore factory settings” menu. The
default number is “0000”. You also can change it in Security
settings menu.
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Making and Answering calls
Getting Started

Making a call
1. Key in phone number including the area code, To edit a number
on the display, press L , R to move cursor to the left and
press to move cursor to the right.
2. Press S to call the number.
3. Press E to end the call.

Making a call by S [Send key]
1. Press S [Send key], and then you can check the latest
missed, received, and dialled phone numbers.
2. Select the number you want on the list.
3. Press S [Send key].

International Calls
1. Press and hold the 0 key for the international prefix.
“+” character may replace with the international access code.
2. Enter the country code, area code, and the phone number.
3. Press S .

Making a call using the Phonebook
1. In a standby mode, press > [Names].
2. When the menu is displayed, you select Search by pressing
> [OK].
3. If you find out the desired item through searching by a name or a
number, press S to call.

Making call by Speed dials.
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See the menu Phonebook – Speed dials [Menu 6-3-4] in detail.

Phonebook
Menu Description

C

Name

ENGLISH
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To select a menu in phonebook, press
> [Names] in standby mode and then
scroll to a desired item. You can also
access this menu through Organizer.

Description

1

Search

Allows you to search for a specific name.

2

Add new

Allows you to add new names and numbers.

3

Caller groups

Allows you to show group list, and select it.
You can edit the its name, and set a ring,
icon, LED color for each Group.

4

Speed dials

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

5

Set memory

Allows you to select memory.

6

Delete all

Allows you to erase all data in SIM or Phone
memory.

7

Copy all

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

8

Information

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

Menu Tree
Menu Description

1 Messages
1 Write message
2 Inbox
3 Outbox
4 Info service
5 Voice messages
6 Delivery reports
7 Templates
8 Settings
9 Delete all

4 Settings
1 Alarm clock
2 Date & Time
3 Phone settings
4 Call settings
5 Security settings
6 Network settings
7 GPRS settings
8 Restore factory settings
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2 Call register
1 Missed calls
2 Received calls
3 Dialled calls
4 Clear recent calls
5 Call durations
6 Call costs
7 Cost settings
8 GPRS information

3 Profiles
1 Vibrate only
2 Silent
3 General
4 Loud
5 Headset
6 Car

Menu Tree
Menu Description

5 World time
6 Voice recoder
7 Infrared

5 Call divert
1 All voice calls
2 If busy
3 If not answered
4 If out of reach
5 All data calls
6 All fax calls
7 Cancel all diverts

8 Internet
1 Home
2 Bookmarks
3 Push messages
4 Profiles
5 Go to URL
6 Cache settings
7 WAP information
8 Reset profiles

6 Organizer
1 Schedule
2 Memo
3 Phonebook
9 SIM Service
This menu depends on SIM
and the network services.
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7 Fun & Tools
1 Game
2 My folder
3 Unit converter
4 Calculator
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Messages [Menu 1]
Menu Description

C

Messages
OK

Back

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

Write message [Menu 1-1]
You can write and edit text message up to 480 characters. In
addition, you can check the rest of characters in writing message.
1. Enter the Messages menu by pressing < [OK].
2. If you want to write a new message, select Write message in the
menu.
3. Input the message.
4. When you finish writing the message, press < [Option].
Then following option menu will be displayed.

Send
Sends the text message.
1. Enter the phone number to send the message.
2. Press < [OK]. If you don’t want to send it, press > [Back].

Save
Stores the message in Outbox.
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If you want to save it in Outbox, press < [OK]. If you don’t want,
press > [Back].

Messages [Menu 1]
Menu Description

Insert template
The template is pre-defined message. You can select one of the
templates and add it to the message you will send.

EMS function
You can use EMS only if the network supports this service.

Attach picture
If you want to append the picture on sending message, you can
select it through EMS. You can also select one of the various
pictures.

Attach animation
If you want to append the animation on sending message, you can
select it through EMS. In addition, You can select the one of 15
animations which you want.

Attach sound
If you want to append the sound on sending message, you can
select it through EMS.

Note
• You may not send or receive the message through EMS
due to the incompatibility between G7020 phone and the
others.

ENGLISH
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Menu Description

eZi dictionary
You can add, delete and edit a word in eZi dictionary. If you save it
in a dictionary, this word has a high priority than others.

• How to add a word in a dictionary
1. Scroll to highlight eZi dictionary.
2. <No word> message will be displayed when nothing is saved.
Once a word is saved in a dictionary, you can view the word
list.
3. Press < [Add].
4. After entering a word, press < [OK].

• How to delete a word from a dictionary
1. Scroll to highlight eZi dictionary.
2. Select a word you want to delete, and then press < [Option].
3. Select Delete menu.

• How to edit a word in a dictionary
1. Scroll to highlight eZi dictionary.
2. Select a word you want to edit, and then press < [Option].
3. Select Edit menu.

ENGLISH
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Messages [Menu 1]
Menu Description

How to use eZi text
eZi text mode allows you to type a word easily and quickly.
Simply pressing each key once for each character, you can get
the word you want. Therefore, you don’t need to input all
characters to make a word.

• How to change mode
There are 4 modes. : eZi mode, Numeric mode, Letter mode
(Capital and Small). You can change and choose one among
the editor modes by pressing # .
• How to use in eZi mode
1. Select Messages by pressing <
[OK].
2. Scroll to Write message by pressing
< [OK].
3. In eZi text mode, you just press a key
marked a character on the keypad. In
addition, you can space out by
pressing 0 key.
4. After writing the message, press < [OK].

5. If you want to send or save the message, press <
[Option].

Example
For making “Tomorrow”, you just press 8 ➞ 6 ➞

6 ➞ 6 ➞ 7 in sequence.

ENGLISH
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Notice
1. You can change a language with * key.
2. Once you press corresponding key, > key will be changed to
“Change”. Then you can change the capital form with > [Change] For
example : you ➞ y.o.u. ➞ Y.O.U. ➞ YOU. After choose the candidate,
> key will be return to “Symbol”.

• How to use Numeric mode
You can use this mode to input number,
change another mode by # key.

• How to use in letter mode
There are two sub-modes in letter mode. You
can change sub-mode with # key.
You can input a capital letter.

You can input a small letter.

2. To delete a letter, use C key.
29
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Note
1. If you want to space, press 0 .

Messages [Menu 1]
Menu Description

Inbox [Menu 1-2]
When you receive a text message, the symbol
is displayed on
the screen. You can save it in the incoming message lists. Select
the desired message by scrolling U , D , you can delete all
incoming messages by selecting Delete all at the bottom of the list.
After reading the message, press < [Option] to access the
available options.

Reply [Menu 1-2-1]
You can reply to the sender by message, if you press < [OK].

Forward [Menu 1-2-2]
You can forward the selected message to the other party, if you
press < [OK].

Delete [Menu 1-2-3]
You can delete the message if you press < [OK].

Get number [Menu 1-2-4]
If the message has the number, you can not only extract it but also
save it in a phonebook. You can also call by this number.

Save attachments [Menu 1-2-5]
You can save the attachment file such as picture and sound, and
animation.

Return call [Menu 1-2-6]
You can call back to sender by pressing S [Send].
ENGLISH
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Outbox [Menu 1-3]
When you enter this menu, you can see the outgoing message list.
You can select the desired message by scrolling U , D and press
< [OK] to read it. And if you want to exit Outbox menu, press >
[Back]. In addition, you can delete all outgoing message by
selecting Delete all menu at the bottom of the list. After reading
message, press < [Option] to access the following submenus.

Forward [Menu 1-3-1]
You can forward the message to the other party.

Delete [Menu 1-3-2]
You can delete the message.

Get number [Menu 1-3-3]
If the message has the phone number, you can not only extract it
also save it in a phonebook. You can call by this number.

Upozornûní
Pokud vkládaná ãísla oddûlíte mezerou, pfiíjemce kaÏdé z nich
mÛÏe ovûfiit.

Info service [Menu 1-4]
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Cell Broadcast messages (CB message) are text ones that are sent
by the network to GSM phone users. The network provides general
information such as weather reports, traffic news, tax, pharmacies,
and stock prices. Each type of information has the number;
therefore, you can contact service provider. When you receive CB
message, you can view the submenus below:

Messages [Menu 1]
Menu Description

Receive [Menu 1-4-1]
• Yes : If you select this menu, your phone will receive the Cell
Broadcast message.
• No

: If you select this menu, your phone will not receive the Cell
Broadcast message.

Inbox [Menu 1-4-2]
You can read and delete received CB messages.

Topics [Menu 1-4-3]
If you want to create new topics, press < [OK]. Then, you select
New topics menu by < [Select]. If you have already topics, you
can delete, edit, and activate by pressing < [Option].

Alert [Menu 1-4-4]
• On
When Cell broadcast message is arrived, your phone will inform
you by beep.
• Off
When Cell broadcast message is arrived, your phone will not
beep.

Auto display [Menu 1-4-5]
When you receive CB message, it is automatically displayed on the
window. You can read it by scrolling U , D .

• On
The message will be displayed on the screen automatically.
ENGLISH

• Off
The message will not be displayed on the screen automatically.
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Voice messages [Menu 1-5]
Listen to voice messages [Menu 1-5-1]
In this menu, you can listen to your voice messages. If the address
of voicemail centre is already is saved in phone, your phone
connects it automatically. Otherwise, the phone requires entering
the address.

Voice mailbox number [Menu 1-5-2]
You can input voice mailbox address number.

Delivery reports [Menu 1-6]
You can read and delete delivery report messages.

Templates [Menu 1-7]
You can see 10 pre-defined messages in the list. You can view
templates already saved in a list before editing it. You can change
those ones. The rest ones are <Empty>. You can add the new one.

Edit [Menu 1-7-1]
You can edit a template.

Delete [Menu 1-7-2]
You can delete a template.

Send [Menu 1-7-3]
You can send the text message with a template.

ENGLISH
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Messages [Menu 1]
Menu Description

Settings [Menu 1-8]
Message centre number [Menu 1-8-1]
You can input the address of message centre.

Message types [Menu 1-8-2]
Text, Voice, Fax, Paging, X.400, E-mail, ERMES
Usually, the type of message is set to Text type. You can replace
your text with the alternative formats, which are suitable for the
device that will be received the message. Contact your service
provider for the availability of this function.

Validity period [Menu 1-8-3]
This network service allows you to set how long your text messages
will be stored at the message center.

Delivery reports [Menu 1-8-4]
If you set Yes in this menu, you can check whether your message is
sent to the other party successfully or not.

Pay for reply [Menu 1-8-5]
When the other party replies to your message, you can pay for this.

Bearer setting [Menu 1-8-6]
You can set the bearer data service follow as.

- Dual
- GPRS only
ENGLISH

- GSM only

Check memory [Menu 1-8-7]
If you select this menu, you can check the used and total memories.
The total memory is the sum of SIM and Phone memory.
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Delete all [Menu 1-9]
Yes [Menu 1-9-1]
You can delete all messages in Inbox/Outbox.

No [Menu 1-9-2]
You can cancel deleting all messages in Inbox/Outbox.

ENGLISH
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Call register [Menu 2]
(Dependent on the network service)

Menu Description

C

[Press once]

You can check the record of missed, received, and dialled calls only
if the network supports the Calling Line identification (CLI) within the
service area.
In the options of missed calls, received calls, and dialled numbers
you can check:
• Call by this number.

• Save the number in the phonebook.
• View the date and the time of the call.
• Edit, delete or save the number from the list in phonebook.

Missed calls [Menu 2-1]
This function allows you to view a list of the latest 10 phone
numbers you didn’t receive.

Received calls [Menu 2-2]
This function allows you to view a list of 20 phone numbers from
which you’ve got the latest received calls.
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Dialled calls [Menu 2-3]
This function allows you to view a list of 20 phone numbers that you
have recently called or tried to call.
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Submenus in each menu :
View detail
You can check the dialed number in detail.

Delete
You can delete the record of the dialed numbers.

Save
You can save the information of dialed call.

Call
You can call by this number.

Clear recent calls [Menu 2-4]
This function allows you to delete Missed, Dialled, and Received
call lists. You can delete all call lists at a time.

Call durations [Menu 2-5]
This function allows you to view the duration of incoming and
outgoing calls. You can clear the duration record by using Reset key
after entering the security code.

Last call [Menu 2-5-1]
If you press < [Reset], you can delete last call duration.
Received Call [Menu 2-5-2]
If you press < [Reset], you can delete Received call duration.
You need to input Security code.

You need to input Security code.
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Dialled calls [Menu 2-5-3]
If you press < [Reset], you can delete outgoing call duration.

Call register [Menu 2]
(Dependent on the network service)

Menu Description

All calls [Menu 2-5-4]
If you press < [Reset], you can delete the duration of Last call,
received call, and outgoing call. You need to input Security code.

Call costs [Menu 2-6]
This network service allows you to check the costs of your last call
costs and all call costs. To clear the counters, you need the PIN 2
Code.

Last call’s cost [Menu 2-6-1]
This function allows you to reset the last call costs. You need to
input PIN2 code.

All call’s cost [Menu 2-6-2]
This function allows you to reset the all call costs. You need to input
PIN2 code.

Note
• The actual cost invoiced for calls by your service provider
may vary depending upon network features, rounding-off for
billing, taxes, etc.

Cost settings [Menu 2-7]
Call cost’s limit [Menu 2-7-1]
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This network service allows you to limit the costs of your calls to the
number of charging units or units of currency. If you select on the
number of remaining, the cost will be displayed in standby mode.
You can make or receive a call as far as the specified cost limit is
not exceeded.
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Set tariff [Menu 2-7-2]
The phone can change units and currency name. Contact your
service provider for charging unit price. You may need the PIN2
code to select the currency or unit in this menu.

Auto display [Menu 2-7-3]
When setting On, show the reminder cost in standby mode, When
call end, show the last call costs.

GPRS information [Menu 2-8]
You can check the amount of data transferred over the network
through GPRS. In addition, you can also view how much time you
are online.
1. Press D .
2. Scroll to the information you want to check. Your options include
the following:

WAP [Menu 2-8-1]
You can check the data volume and the duration through WAP.

• Last session [Menu 2-8-1-1]
• All session [Menu 2-8-1-2]

External device [Menu 2-8-2]
You can check the data volume and the duration through GPRS by
using external device such as serial port.

Total data [Menu 2-8-3]
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You can check the total amount of data through WAP and external
device.

Profiles [Menu 3]
Menu Description

C

Profiles

[Press twice]
OK

Back

In this menu, you can adjust and customize the phone tones for
different events, environments and caller’s group. (e.g. When you
are in car, you can choose the Car profile, Etc.)
1. Press < [Menu] in standby mode.
2. Press 3 for direct access to enter Profiles.

Vibrate only [Menu 3-1]
Activate [Menu 3-1-1]
You can adjust the profile as Vibration if you need vibration mode.

Silent [Menu 3-2]
Activate [Menu 3-2-1]
You can adjust the profile as Silent if you are in quiet place.

Personalise [Menu 3-2-2]
You can change the values of Profile submenus.

General [Menu 3-3]
ENGLISH

Activate [Menu 3-3-1]
You can adjust the profile as General if you need General mode.
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Personalise [Menu 3-3-2]
You can change the values of Profile submenus.

Loud [Menu 3-4]
Activate [Menu 3-4-1]
You can adjust the profile as outdoor if you are in a noisy
environment.

Personalise [Menu 3-4-2]
You can change the values of Profile submenus.

Headset [Menu 3-5]
Activate [Menu 3-5-1]
You can adjust the profile as Headset when you put on a headset.

Personalise [Menu 3-5-2]
You can change the values of Profiles submenus.

Car [Menu 3-6]
Activate [Menu 3-6-1]
You can adjust this profile when you activate Handsfree Kit.

Personalise [Menu 3-6-2]
You can change the values of Profile submenus.

Note
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If you connect headset or handsfree kit to a phone, each
profile menu related to them will be displayed automatically.

Profiles [Menu 3]
Menu Description

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

Incoming call alert [Menu 3-x-x-1]
Allows to set the incoming call alert type for adjusting environment.
Ring, Vibrate, Ring & Vib, Ring after vib, Off.

Ringing tone [Menu 3-x-x-2]
Allows to set the ring tone for adjusting environment.

Ringing volume [Menu 3-x-x-3]
Allows to set the ring volume for adjusting environment.

Message alert type [Menu 3-x-x-4]
Allows to alert when receiving a message for adjusting environment.
Ring once, Ring periodic, Vibrate, Ring & Vib, Off.

Message alert tone [Menu 3-x-x-5]
Allows to set the message alert tone for adjusting environment.

Key volume [Menu 3-x-x-6]
Allows to set the keypad tone for adjusting environment.

Note
Automatic answer
• This function will be activated only when your phone is
connected to the handsfree kit or headset.
ENGLISH

- Off

: The phone will not answer automatically.

- After 5 sec : After 5 seconds, the phone will answer
automatically.
- After 10 sec : After 10 seconds, the phone will answer
automatically.
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Settings [Menu 4]
Menu Description

C

Settings

[Press three
times]

OK

Back

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

• On
You can set the time (Hour and Minute) for raising the alarm.
1. Enter the menu.
2. Select On by pressing L , R [On/Off].
3. If you want to set the time for raising the alarm, press U , D .
4. Select the repeat period by pressing L , R .: Once, Daily,
Weekly, and Monthly.
5. Press < [Set].

• Off
You can cancel the alarm time.
1. Enter the menu.
2. Select Off by pressing L , R [On/Off].
3. You can check the message “Alarm off”.

Date & Time [Menu 4-2]
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The phone has its own clock. In this menu you can set the time
format between 12-hour and 24-hour.

Settings [Menu 4]
Menu Description

Set the time [Menu 4-2-1]
You can set time of your phone in this menu.
1. Select Set the time by pressing < [Select].
2. Enter the number you want to set the time.
3. Press < [Set].

Time format [Menu 4-2-2]
You can select time format between 12-hour and 24-hour.
1. Scroll to highlight Time format by pressing < [Select].
2. Select 12 hour or 24 hour you want by pressing < [OK].

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

Date format [Menu 4-2-4]
You can set the Date format in this menu.
[Y: Year, M: Month, D: Day]

• YYYY/MM/DD
• DD/MM/YYYY
• MM/DD/YYYY
ENGLISH

Phone settings [Menu 4-3]
You can set the phone as you want. Scroll to highlight Phone
settings menu, and then press < [Select].
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Language [Menu 4-3-1]
This menu provides you with selection of the language.
If Automatic is set, the language is chosen based on the current
SIM card. English will be set if the language on the SIM card is not
supported in the phone.

Wallpaper [Menu 4-3-2]
You can select one of the pictures by pressing L , R,U , D .

LED indicator [Menu 4-3-3]
You can set the network status thru Call
Indicator Light. If you are in service area,
Call Indicator Light will flicker to Green. On
the contrary, if you are in no service area,
this light will change to Red.

• Incoming call [Menu 4-3-3-1]
This menu allows you to select the color of LED indicator for
incoming call. In addition, You can set LED color depending on
other groups.

• Idle [Menu 4-3-3-2]
You can check the network status by LED color in a standby
mode.
- Enable
- Disable

Backlight [Menu 4-3-4]

Contrast [Menu 4-3-5]
You can set the brightness of LCD you want by pressing L , R,
U,D.
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You can set the light-up duration you want every time you press a
key or open folder.

Settings [Menu 4]
Menu Description

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

Answer mode [Menu 4-4-1]
• On folder open [Menu 4-4-1-1]
If you select this menu, you can receive an incoming call when
only opening folder.
- Yes : You can activate the function.
- No

: You can deactivate the function.

• Press any key [Menu 4-4-1-2]
If you select this menu, you can receive an incoming call by
pressing any key except E , key.
- Yes : You can activate the function.
- No

: You can deactivate the function.

Own number sending [Menu 4-4-2]
(network and subscription dependent)
You can send your phone number to the other party dependent on
setting this function.

• Set by network [Menu 4-4-2-1]
If you select this, you can send your phone number depending on
two line service such as line 1 or line 2.

• On [Menu 4-4-2-2]
ENGLISH

If you select this, you can send your phone number to the other
party. That is, your phone number will be displayed on receiver’s
phone.

• Off [Menu 4-4-2-3]
If you select this, you can’t send your phone number.
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Call wait service [Menu 4-4-3]
If this service is enabled, you can accept a waiting (incoming) call. If
this service is disabled, you cannot recognize the waiting (incoming)
call.

• Activate [Menu 4-4-3-1]
Activating the corresponding service.

• Cancel [Menu 4-4-3-2]
Deactivating the corresponding service.

• Check status [Menu 4-4-3-3]
Checking the status of the service.

Automatic redial [Menu 4-4-4]
• On [Menu 4-4-4-1]
When this function is activated, your phone will try to make a call
in case of failing to connect.

• Off [Menu 4-4-4-2]
Your phone will not make any attempts to connect the call after
failing to connect.

Minute minder [Menu 4-4-5]
If you select On, you can check the call duration by beep sound
every minute during a call.

Phone line in use [Menu 4-4-6]

1. Line 1 : Select Line 1 as the current phone number.
2. Line 2 : Select Line 2 as the current phone number.
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This function is only used if Two-line service is supported by the
Service Provider. Two independent phone numbers are registered
for the phone. This function provides you with the selection the
currently used phone number.

Settings [Menu 4]
Menu Description

Note
• If you select Line 2 in the area where alternative line service
is not supported, you can’t make a call.

Data transfer mode [Menu 4-4-7]
(network dependent)
In case of Single Numbering Service, you can use the phone and
the connected PC to send and receive fax, data, and voice. If you
select the mode, you can receive data, fax, or voice for each mode.
Once you enter this menu, following options are displayed.

• Single mode
You can receive a voice call, fax call, and data call respectively.

• Voice & Fax
You can receive a data call after voice call.

Note
• Single Numbering Service means that the number of fax or
data service is identical with the number of voice service.
And, these modes depend on network feature.

Closed User Group [Menu 4-4-8]
(network dependent)

ENGLISH

Use this function to restrict usage of the phone calls with numbers
that belong to certain user groups. When this function is used, every
outgoing and incoming 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).
• Preset

: Setting the selected CUG Index.

• On

: Activating and editing the CUG Index.

• Off

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

• Enable : You can activate this function.
• Disable : You can cancel setting this function.

Call barring service [Menu 4-5-2]
(Network dependent)
The Call barring service prevents your phone from making or
receiving certain category of calls. This function requires the call
barring password. You can view the following submenus.

• All outgoing calls [Menu 4-5-2-1]
You can bar all outgoing calls.

• Outgoing international [Menu 4-5-2-2]
You can bar outgoing international calls.

• Outgoing international roaming [Menu 4-5-2-3]

• Incoming calls [Menu 4-5-2-4]
You can bar incoming calls.
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You can bar outgoing international roaming call.

Settings [Menu 4]
Menu Description

• Incoming calls when roaming [Menu 4-5-2-5]
You can bar incoming calls when roaming.

• All data calls [Menu 4-5-2-6]
You can bar all data calls.

• All fax calls [Menu 4-5-2-7]
You can bar all fax calls.

• Cancel all barring [Menu 4-5-2-8]
You can cancel all call barring services.

The Submenus of Call Barring Service
- Activate [Menu 4-5-2-x-1]
If you apply call barring service to service provider, you can use it.
- Cancel [Menu 4-5-2-x-2]
You can cancel the function.
- Check status [Menu 4-5-2-x-3]
You can check the current status of call barring service.

Note
• To use Call barring service, you must input the network
password.

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

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

• Disable

: You can call without restricting phone numbers.

• Number list : You can view fixed dial numbers and add, edit,
delete.

Change codes [Menu 4-5-4]
You can change the access codes: PIN, PIN2, Security code,
Barring password .
1. Press < [Menu] in standby mode.
2. Press 4 key for direct access or use U and D to enter
Settings.
3. Scroll to highlight Security settings menu.
4. Select Change codes by pressing < [OK].
5. If you want to change the Security code/PIN/PIN2/ Barring
password, press < [OK].
6. Input new Security code/PIN/PIN2/Barring password (Network
Dependent).

Network settings [Menu 4-6]
You can select the network, which you will be registered either
automatically or manually. Usually, the network selection is set
Automatic.

The phone automatically selects available network in the area.
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Automatic [Menu 4-6-1]

Settings [Menu 4]
Menu Description

Manual [Menu 4-6-2]
The phone will find the list of available networks and show you
them. Then you can select the network that you want to use if this
network has a roaming agreement with your home network
operator.

GPRS settings [Menu 4-7]
When you use GPRS to connect to the Internet, you can make a
data call. In order to use GPRS, you set the following options.

Terminal type [Menu 4-7-1]
• Dual [Menu 4-7-1-1]
• GPRS only [Menu 4-7-1-2]
• GSM only [Menu 4-7-1-3]

Incoming GPRS session [Menu 4-7-2]
• Automatic [Menu 4-7-2-1]
• Manual [Menu 4-7-2-2]

External device [Menu 4-7-3]
When you use Internet via GPRS by using external device, you can
set APN, IP address, DNS, User ID, and pasword as to 5 profiles.
Otherwise, you may be offered those information by network.

Restore factory settings [Menu 4-8]
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You can set the handset to the default configuration by selecting the
Settings/Factory reset option. You need a security code to activate
this function.
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Call divert [Menu 5]
Menu Description

(network and subscription dependent)

C

Call divert

[Press four
times]

OK

Back

The Call divert service allows you to divert incoming voice calls, fax
calls, and data calls to another number. For more information,
contact your service provider.
1. Press < [Menu] in standby mode.
2. Press 5 for direct access or use L and R to enter Call
divert.

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

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

If not answered [Menu 5-3]
Diverts voice calls which you do not answer.

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

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

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

Menu Description

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

The submenus [Menu 5-x-x]
Call Divert menu has the submenus as shown below.

Activate [Menu 5-x-1]
Activating the corresponding service.

• To voice mailbox
Forwards to message center. This function is not included in All
data calls and All fax calls menus.

• To other no.
Inputs the number for diverting.

Cancel [Menu 5-x-2]
Deactivating the corresponding service.

Check status [Menu 5-x-3]
Checking the status of the corresponding service.

Cancel all diverts [Menu 5-7]
Cancels all call divert service.

ENGLISH
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Organizer [Menu 6]
Menu Description

C

Organizer

[Press five
times]

OK

Back

Schedule [Menu 6-1]
When you enter this menu Calendar will show up. On top of the
screen there are sections for date and icons. You can change the
day, month and year by using L , R . Whenever you change the
date, the calendar will be updated according to the date. And
square cursor will be located on the day. If you see pink color
square cursor in a date on the calender, it means that there is a
schedule day. This function helps to remind you of your schedules,
memorial days, and what to do. If you set the schedule, you can
view the following submenus.

Edit [Menu 6-1-1]
You can add the notes on the selected date and change it.

Delete [Menu 6-1-2]
You can delete the notes you’ve already set.

Add new [Menu 6-1-3]
You can input maximum 30 characters and 30 notes.

View all schedules [Menu 6-1-4]
Shows the notes that are set for all schedules.

You can check the date you’ve already input.
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Go to date [Menu 6-1-5]

Organizer [Menu 6]
Menu Description

Memo [Menu 6-2]
1. Scroll to highlight Memo.
2. Press < [OK].
3. Input the memo and then press < [Save].
4. You can view the following submenus.

Edit [Menu 6-2-1]
You can edit the selected memo.

Delete [Menu 6-2-2]
You can delete the selected memo.

Add new [Menu 6-2-3]
You can add a new memo up to 20 memos and 40 characters.

Delete all [Menu 6-2-4]
You can delete all the memos you made before.

Phonebook [Menu 6-3]
You can create a personal phonebook by saving phone numbers
and accompanying names. An easy to make calls is by recalling the
phone numbers and names saved in your phonebook.

Search [Menu 6-3-1]
(Calling from phonebook)
1. Open the phonebook first by pressing > [Names] in standby
mode. You can also go Organizer- Phonebook by scrolling
U,D.
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2. Search pressing < [OK] to enter.
3. You can find an entry by name.
4. Select < [Search].
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5. If you want to edit, view, delete, copy and call by the entry, select
< [Option]. The below menu will be displayed.
• Edit

: You can edit the name, number, E-mail, and fax
by pressing < [OK].

• View detail : You can view the name and number in detail.
• Delete

: You can delete an entry.

• Copy

: You can copy an entry from SIM to phone or from
phone to SIM.

• Call

: You can call by the chosen entry.

Add new [Menu 6-3-2]
You can add phonebook entry by using this function.
Phone memory capacity is 255 entries. SIM card memory capacity
depends on the cellular service provider. You can also save 20
characters of name in the Phone memory, and you can save 12
characters in the SIM card. The number of character is SIM
dependent feature. You can save phonebook entry in SIM or phone
memory. If you want to change the memory, go to Set memory
[Menu 6-3-5] and select SIM or Phone memory.
1. Open the phonebook first by pressing > [Names] in standby
mode. You can also go Phonebook by scrolling U , D .
2. Scroll to highlight Add new, and press < [OK] to enter.

• SIM :
You can add name, number, and group setting for an entry.
a. Write a name to add.
b. Press D . Then you can input a number.

d. Press < [OK].
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c. Press D . Then you can select one of the groups by using
L,R.

Organizer [Menu 6]
Menu Description

• Phone :
You can add name, number (mobile, home, office), E-mail
address, group and memo.
a. Write a name to add.
b. Press D [OK].
c. You can select the number entry you want to input by pressing
L , R and then press D .
d. You can select a group by pressing L , R .
e. Press D , and then write a memo up to 50 characters.
f. Press < [OK].

Caller groups [Menu 6-3-3]
There are 6 groups and others you can make lists to.
1. Press > [Names] to enter into the phonebook in standby mode.
2. Scroll to Caller group item then press < [OK] to enter this
menu.
3. Every Group list will be displayed: Family, VIP, Friends,
Colleague, Group 1, Group 2, Others.
4. Select Group name that you want to manage by pressing <
[Option].
5. Then submenus below will be displayed except Others.

• Member list
You can edit, delete, copy, and caller’s group.

• Rename
You can edit a group name.
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• Group ring tone
You can choose ring sound of each group.
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• Group icon
You can select Icon of each group.

• LED color
You can select LED color of each group.

Speed dials [Menu 6-3-4]
You can associate any of the keys 2 to 9 with a Name list
entry. You can call directly by pressing this key for 2-3 seconds.
1. Open the phonebook first by pressing > [Names] in standby
mode. You can also go Phonebook menu by scrolling L , R .
2. Scroll to Speed dials, then press < [OK] to enter this menu.
3. Every Speed dial will be displayed.
4. If you want to add Speed dial, select <Empty>. Then, you can
search the name in phonebook.
5. If you select allocated name by speed dial, you can view
following the submenus.
• Change : You can change the allocation of Speed dial.
• Delete

: You can delete the allocated speed dial number.

Set memory [Menu 6-3-5]
You can set preferred memory, which includes SIM or Phone
1. Open the phonebook first by pressing > [Names] in a standby
mode.
2. Scroll to Set memory, then press < [OK] to enter.
3. Then submenus below will be displayed.
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4. Select SIM or Phone, then press < [OK]

Organizer [Menu 6]
Menu Description

Delete all [Menu 6-3-6]
You can delete all entries in SIM, Phone. This function requires
Security code.
1. Press > [Names] to enter the phonebook in standby mode.
2. Scroll to Delete all, then press < [OK].
3. Then select a memory to erase: SIM, Phone.
4. And then you will be requested to enter Security code.
5. Press < [OK] or, press > [Back] to cancel.

Copy all [Menu 6-3-7]
You can copy/move entries from SIM card memory to Phone
memory or from Phone memory to SIM card memory.
1. Open the phonebook first by pressing > [Names] in standby
mode.
2. Scroll to Copy all, then press < [OK] to enter this menu.
3. Then submenus below will be displayed.

• SIM to Phone [Menu 6-3-7-1]
You can copy the entry from SIM Card to Phone memory.

• Phone to SIM [Menu 6-3-7-2]
You can copy the entry from Phone memory to SIM Card.
- Keep original [Menu 6-3-7-x-1]
Both original and relocated entries are kept in memories.
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- Delete original [Menu 6-3-7-x-2]
Original entry is deletes whereas relocated entry remains in the
memory.
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Information [Menu 6-3-8]
You can select a service dial number, check memory and own
number list.

• Service Dial Number [Menu 6-3-8-1]
Use this function to access a particular list of services provided by
your network operator (if supported by the SIM card).
1. Open the phonebook first by pressing > [Names] in standby
mode.
2. Scroll to Information and scroll to service dial number, then
Press < [OK] to enter.
3. The names of the available services will be shown.
4. Use U , D and to select a service, press S [Send].

• Check memory [Menu 6-3-8-2]
This feature allows you to see how many free and in-use are in
your phonebook.
1. Open the phonebook first by pressing > [Names] in standby
mode. You can also go Phonebook menu by scrolling
U , D. Select Information by pressing < [OK].
2. Scroll to Check memory, and then press < [OK] to enter this
menu.

• Own number (SIM dependent) [Menu 6-3-8-3]
You can check your own number in SIM card.
If own number is empty, you can add new one. You can also edit
and delete it.
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Fun & Tools [Menu 7]
Menu Description

C

Fun & Tools

[Press six
times]

OK

Back

Game [Menu 7-1]
You can enjoy the games in a phone.

My folder [Menu 7-2]
You can view, delete, and control download contents.

Picture [Menu 7-2-1]
Animation [Menu 7-2-2]
Sound [Menu 7-2-3]

The Submenus for each main one [Menu 7-2-x-x]
• Edit title [Menu 7-2-x-1]
You can edit the title for each download contents.

• Delete [Menu 7-2-x-2]
You can delete each download contents.

• Delete all [Menu 7-2-x-3]
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You can delete all download contents.
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Unit converter [Menu 7-3]
This converts any measurement into a unit you want. There are 4
types that can be converted into units: Length, Surface, Weight,
and Volume.
1. You can select one of four unit types by pressing < [Next] key.
2. Select the current value by using U , D and then, you can set
the standard value by using L , R .
3. Select the value to convert by using L , R .
4. Input the numbers in blank.
5. Press E or > [Back] if you want to finish the process.

Calculator [Menu 7-4]
This contains the standard functions such as +, –, *, ÷ : Addition,
Subtraction, Multiplication, and Division.
1. Input the numbers by pressing numeric keys.
2. Use a U , D , L , R to select a sign for calculation.
3. Then input the numbers followed by the sign.
4. You can view the result by pressing < [Result] key or
key.

[OK]

5. If you want to continue the calculation, repeat the process.
6. Use < [Reset] key to erase any numbers or signs. Press E
key if you want to end the calculation process.

World time [Menu 7-5]
You can view the time for each city around the world. Also, you can
set the current time to the city time you select.

2. You can set the current time to the city time you select. Press
> [Back] key to exit the menu.
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1. Select the city belonged to the time zone by pressing L , R
key.

Fun & Tools [Menu 7]
Menu Description

Voice recorder [Menu 7-6]
You can save and play 3 voice messages and each one can be
recorded up to 30 seconds.

Infrared [Menu 7-7]
If you activate this function, you can use PC-sync by infrared.
In addition, you can’t use Handsfree and infrared function at the
same time.

PC Sync!
PC Sync is a program for data exchange PC and a phone by a
data cable. Therefore, if you want to use this function, you have
to buy accessory kit. About more detail for using guide refers to
PC Sync Help file in CD.
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Internet [Menu 8]
Menu Description

C

Internet

[Press seven
times]

OK

Back

Your phone supports internet sevices based on Wireless Application
Protocol (WAP). You can access services supported by your
network. The services menu allows you to get the information such
as news, weather forecast, and flight time.

Home [Menu 8-1]
You can connect the defined homepage in the activated profile.

Bookmarks [Menu 8-2]
You can save up to 50 bookmarks. Scroll to the desired bookmark
and press < [Option] key to operate the following options.

• Connect : Connect to selected bookmark.
• Add new : Save a new bookmark manually.
• Edit

: Edit the title and address of bookmark.

• Delete

: Erase the selected bookmark.

Note
• If any bookmarks are not saved yet, only “Add new” menu
is available.
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Internet [Menu 8]
Menu Description

Push messages [Menu 8-3]
You can manage an inbox and a message for using push service.

Inbox [Menu 8-3-1]
You can read or delete the push messages.

Receive [Menu 8-3-2]
You can set the option whether you will receive the message or not.

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

Activate [Menu 8-4-1]
Activate the selected profile.

Settings [Menu 8-4-2]
Edit and change WAP settings of selected profile.

• Homepage [Menu 8-4-2-1]
This setting allows you to enter the address (URL) of site you want
to use as homepage. You do not need to type “http://” at the front
of each URL the WAP Browser will automatically add it.

• Display image [Menu 8-4-2-2]
You can select whether images on WAP cards are displayed or
not.

• Connect type [Menu 8-4-2-3]
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The options for connection type are Temporary or Continuous and
depend on the gateway you are using.
Continuous : Connection-oriented service
Temporary : Connectionless service
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• Secure setting [Menu 8-4-2-4]
This option can be set None or Secure depends on the gateway. If
you want to connect “Secure”, select Secure. If not, you select
None. The gateway should support this option.

• Gateway information [Menu 8-4-2-5]
Almost WAP gateways do not request Use ID and password, If the
gateway doesn’t have ones, thoese should be provided by the
network. In addition, they must be set before browsing WAP sites.

• Bearer [Menu 8-4-2-6]
You can set the bearer data service: CSD or GPRS.

• Data settings [Menu 8-4-2-7]
IP address

: Enter the IP address of the WAP gateway you
access.

Dial up 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 or
Digital(ISDN).

Call speed

: The speed of your data connection.

• GPRS settings [Menu 8-4-2-7]
The service settings are only available when GPRS is chosen as a
bearer service.

After setting the limited time (30~300 sec.), the service will be
disconnected if there was no Inputting or transferring data.
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• Linger time [Menu 8-4-2-8]

Internet [Menu 8]
Menu Description

Rename [Menu 8-4-3]
Edit the Profile Name.

E-mail server [Menu 8-4-4]
Save the URL address of the E-mail that you frequently use.

• Connect
Connect to the URL that you configured as the E-mail server.

• Edit address
Enter the URL address of the E-mail.

Go to URL [Menu 8-5]
You can move to the site that you want. You need to type URL
address of the site before connecton.

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

Clear cache [Menu 8-6-1]
The contents of Cache memory will be removed.

Cache check [Menu 8-6-2]
You can check Cache memory.

• Always [Menu 8-6-2-1]
The cache is always checked whenever URL loading or
navigating.
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• Start only [Menu 8-6-2-2]
The cache is only checked when the WAP is started.
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• Off [Menu 8-6-2-3]
The cache is never checked.

WAP information [Menu 8-7]
You can view the information about G7020 WAP.

Reset profiles [Menu 8-8]
You can reset all setting values to the factory default.
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Internet On-line menu
Menu Description

If you are on line, you can view the following menus.

❏ Home
This is the same as [Menu 8-1].

❏ Reload
This reloads the current page.

❏ Bookmarks
This is the same as [Menu 8-2].

❏ Save as bookmarks
Save the current URL as a bookmark. You can also edit the
bookmark title.

❏ Messages
❏ Push message
❏ Go to URL
Same as [Menu 8-5].

❏ Go to e-mail server
Connect the current URL as an E-mail server.

❏ Set as e-mail server
Save the current URL as an E-mail server.

❏ Clear cache
Remove the contents of cache memory.
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SIM service [Menu 9]
Menu Description

Your service provider can offer special application through SIM
card, such as home banking, stock market, etc. If you are registered
for one of these services, the service name will appear at the end of
the Main Menu. With the SIM Services menu your phone is futureproof and will support additions to your service provider’s service.
For more information contact your service provider.
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Accessories
There are various accessories for your mobile phone. You can
select these options according to your personal communication
requirements.

Standard Battery

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

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

Neckstrap

Cigar Lighter Adapter
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You can operate the phone and trickle
charge the phone's battery from your
vehicle by using the cigarette lighter
charger.
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Data cable/CD
You can connect your phone to PC to
exchange the data between them.

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 enquires.
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Care and Maintenance
When using this unit, basic safety precautions as below should
be always followed.
• Do not touch the adapter with wet hands.
• Do not disassemble this unit. (Take it to a qualified service
technician when repair work is required.)
• Away from electrical appliance such as a TV, radio or personal
computer.
• The unit should be situated from heat sources such as radiators
or cookers.
• Do not drop.
• Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
• The coating of the phone may be damaged if covered with wrap
or vinyl wrapper.
• Use dry cloth to clean the exterior of the unit. (Do not use solvent
such as benzene, thinner or alcohol.)
• Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
• Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it
can be affect the information on the magnetic strips.
• Do not tap the screen with a sharp object; otherwise, it may
damage the phone.
• Do not expose the phone to liquid or moisture.
• Use the accessories like an earphone cautiously. Do not touch
the antenna unnecessarily.
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■ Caring for the Battery
• You do not need to completely discharge the battery before
recharging. Unlike other battery systems, there is no memory
effect that could compromise the battery’s performance.
• Use only LG batteries and chargers. LG chargers are
designed to maximize the battery life.
• Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
• Keep the metal contacts of the battery pack clean.
• Replace the battery when it no longer provides acceptable
performance. The battery pack may be recharged hundreds
of times until it needs replacing.
• Recharge the battery if it has not been used for a long time to
maximize usability.
• Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it
in high humidity, such as the bathroom.
• Do not leave the battery in hot or cold places, this may
deteriorate the battery performance.
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Technical data
General
Product name : G7020
System

: GSM 900 / DCS 1800

Ambient temperatures
Max : +55°C
Min : -10°C
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MEMO
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