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A készülékhez tartozó tételek az adott régióban elérhető vagy az Ön szol-
gáltatója által kínált szoftvereknek és tartozékoknak megfelelően változhat-
nak. További tartozékokat a helyi Doro márkakereskedésben szerezhet be.
A készülék a mellékelt tartozékokkal nyújtja a legjobb teljesítményt.

1. Töltőaljzat
2. Fülhallgató
3. Bal oldali választógomb
4. Hívógomb
5. Top 10 gyorsgomb
6. Hangposta
7. Zseblámpa
8. Mikrofon
9. Nemzetközi előhívó/

szimbólumok
10. Fülhallgató port
11. Görgetés gombok

12. Jobb oldali választógomb
13. Hívás befejezése/üzemkap-

csoló (be/ki)
14. Üzenet gyorsgombja
15. Kamera gyorsgombja
16. Csendes/beviteli mód
17. Töltőcsatlakozók

töltődokkolóhoz
18. Kamera
19. Zseblámpa/vaku
20. Segélykérő gomb
21. Hangszóró
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Gratulálunk vásárlásához
Ez a fényképezős telefon nagy méretű gombokat és gyorsgombokat kínál
az egyszerű használathoz, praktikus zseblámpát és segélykérő gombot a
biztonság érdekében, továbbá FM-rádiót és egyebeket. A tartozékokkal és
más Doro termékekkel kapcsolatos további információkért látogasson el a
www.doro.com honlapra.

Első lépések

A SIM-kártya, a memóriakártya és az akkumulátor
behelyezése
Az akkumulátorfedél eltávolítása

FONTOS
Ügyeljen arra, hogy ne sértse meg a
körmét az akkumulátor fedelének
eltávolításakor. Ne hajlítsa vagy fordítsa ki
túlságosan az akkumulátor fedelét, mert
az megsérülhet.

Helyezze be a SIM-kártyát (kötelező) és a memóriakártyát (nem
kötelező)

Távolítsa el az akkumulátort, amennyiben már
be van helyezve. Keresse meg a SIM-kártya
tartóját, és óvatosan csúsztassa bele a kártyát.
A behelyezés módjáról a tartó melletti címke
nyújt felvilágosítást.

FONTOS
A készülék micro SIM- vagy 3FF SIM-
kártyával működik. A nem kompatibilis
SIM-kártyák károsíthatják a kártyát vagy a
készüléket, és megsérülhetnek a kártyán
tárolt adatok.
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Keresse meg a SD-kártya tartóját, és kövesse a SIM-kártyával kapcsolatos
utasításokat. Az eszköz SD-kártyával és a nélkül is használható.

FONTOS
Csak a készülékkel kompatibilis memóriakártyát használjon. Kompatibilis
kártyatípusok:microSD, microSDHC.
A nem kompatibilis kártyák károsíthatják magát a kártyát, az eszközt és a
kártyán tárolt adatokat. Az értékesítés helyétől függően néhány telefon
előre telepített memóriakártyával rendelkezik.

Megjegyzés:Mivel a SIM-kártya és a memóriakártya tartója az
akkumulátor alatt található, a kártyák behelyezéséhez vagy eltávolításához
ki kell kapcsolni a telefont.

Tipp: Ügyeljen arra, hogy ne karcolja és ne hajlítsa meg a memória- vagy a
SIM-kártya érintkezőit, amikor a tartójukba helyezi őket.

Az akkumulátor behelyezése és az akkumulátorfedél visszahelyezése

Csúsztassa be az akkumulátort az akkumulá-
tortérbe, ügyelve arra, hogy az érintkezők
jobbra lefelé nézzenek. Helyezze vissza az
akkumulátorfedelet.

Tipp: A jobb olvashatóság érdekében célszerű eltávolítani a kijelzőről a
védőfóliát.

A készülék töltése
VIGYÁZAT

Kizárólag az adott készüléktípushoz jóváhagyott akkumulátort, töltőt és
tartozékokat használjon. Más tartozékok csatlakoztatása veszélyes lehet,
és érvénytelenítheti a telefonra vonatkozó típusjóváhagyást és jótállást.
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A B

Ha az akkumulátor kezd lemerülni, a kijelzőn a ikon látható, és figyel-
meztető hangjelzés is megszólal.

1. Csatlakoztassa a töltőt a hálózati csatlakozóba és a töltőaljzatbaA.
A töltöttségjelző animációt játszik le töltés közben. Az akkumulátor tel-
jes feltöltése kb. 3 órát vesz majd igénybe. A töltő telefonhoz történő
csatlakoztatásakor a ikon, leválasztásakor pedig a ikon jelenik
meg rövid ideig.

2. Amikor a töltés befejeződött, a kijelzőn megjelenik a ikon.
Ha a telefon kikapcsolt állapotban van a töltő csatlakoztatásakor, csak
az akkumulátor töltöttségjelző ikonja jelenik meg a kijelzőn.

Megjegyzés: Az energiafogyasztás csökkentése érdekében az LCD háttérvil.
bizonyos idő után kikapcsol. A kijelző világítása bármely gomb
megnyomásával aktiválható. Az akkumulátor csak 3-4 feltöltés után éri el
teljes kapacitását. Az akkumulátorok kapacitása idővel csökken, vagyis
normális jelenség, hogy rendszeres használat esetén rövidül a hívásidő és a
készenléti idő.
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Energiamegtakarítás
Az akkumulátor teljes feltöltése és a töltő leválasztása után húzza ki a töltő
csatlakozóját a fali aljzatból.

Ismerkedés a készülékkel

Kisegítő funkciók
A kézikönyv támogató fejezetei között az alábbi szimbólumok segítségével
navigálhat.

Látás Kezelés

Hallás Biztonság

Telefon be- és kikapcsolása
1. A telefon be- vagy kikapcsolásához tartsa nyomva a gombot. A

kikapcsolást az Igen opcióval hagyhatja jóvá.
2. Amennyiben a SIM-kártya érvényes, de PIN-kód védi, a PIN felirat jele-

nik meg. Adja meg a PIN-kódot, és válassza az OK lehetőséget (
gomb a billentyűzet bal felső sarkában). A Törlés opcióval ( gomb
a billentyűzet jobb felső sarkában) törölhet.

Megjegyzés: Ha a SIM-kártyához nem kapott PIN- és PUK-kódot, forduljon
a szolgáltatóhoz.

Lehetőség: # mutatja a PIN megadására rendelkezésre álló próbálkozási le-
hetőségek számát. A PIN blokkolva üzenet jelenik meg, ha elfogytak a pró-
bálkozási lehetőségek. A SIM-kártya zárolása ekkor a PUK-kóddal oldható
fel.

1. Adja meg a PUK-kódot, majd hagyja jóvá az OK opcióval.
2. Adjon meg új PIN-kódot, majd hagyja jóvá az OK opcióval.
3. Adja meg újra az új PIN-kódot, majd hagyja jóvá az OK opcióval.

Indítási varázsló
A telefon első bekapcsolásakor a Indítási varázsló használatával adhatja
meg az alapvető beállításokat.

• A módosításhoz az Igen, a módosítás kihagyásához a Nem opciót
válassza.
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A készülék az alapértelmezett nyelvet a SIM-kártya alapján állítja be. A
nyelvi, idő- és dátumbeállítások módosításáról lásd A telefon beállításai, 8.
o.

Tipp: A beállításvarázslót később is futtathatja. Készenléti módban nyomja
meg a következő lehetőségeket: Menü� Beállítások� Általános�
Indítási varázsló.

Telefonjelzések:
A telefon jelzőlámpái:

• Villognak, ha új üzenete vagy nem fogadott hívása van. Az új üzenet
vagy nem fogadott hívás megtekintését követően a villogás
befejeződik.

• Villognak, ha az akkumulátor lemerülőben van, ill. töltés közben.

A telefon kezelése
Készenlét (üresjárat)
Amikor a telefon készen áll a használatra, de még egyetlen gombot sem
nyomtak meg, a telefon készenléti üzemmódban van.

• A készenléti üzemmódba való visszatéréshez nyomja meg a
gombot.

• Nyomja meg a bal oldali kiválasztó gombot a Menü eléréséhez,
vagy a jobb oldali kiválasztó gombot Név a telefonkönyvben el-
mentett kapcsolatok megjelenítéséhez.

Tipp: A gombbal bármikor visszaválthat készenléti üzemmódra.

Görgetés
• A menükben a / gombok segítségével görgethet.

Lépésenkénti utasítások
A lépésenkénti utasításokban a nyíl (�) jelzi a következő műveletet. Egy
művelet megerősítéséhez nyomja meg az OK gombot. Egy elem kiválasztá-
sához a / gombok segítségével jelölje ki az elemet, majd nyomja
meg az OK gombot.

Példa:

• Nyomja meg a következő lehetőségeket: Menü� Telefonkönyv�
-Új névjegy-� Hozzáadás.
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Példa: Doro 1370 készülékén végezze el a következő műveleteket:

1. Nyomja meg a Menü gombot, görgessen a Telefonkönyv lehetőség-
hez, majd nyomja meg az OK gombot.

2. Válassza a -Új névjegy-, majd a Hozzáadás opciót.

Szövegbevitel
Manuális szövegbevitel
Karakter kiválasztása
• Nyomja az adott számbillentyűt addig, amíg a kívánt karakter meg

nem jelenik a kijelzőn. Ha a következő karaktert ugyanezzel a számbil-
lentyűvel fogja bevinni, akkor várjon előtte egy másodpercet.

Különleges karakterek

1. Nyomja meg a* gombot a különleges karakterek listájának
megjelenítéséhez.

2. Válassza ki a kívánt karaktert a / gombokkal, és nyomja meg az
OK gombot.

Kurzor mozgatása a szövegen belül
• Használja a / gombokat a kurzor szövegen belüli mozgatásához.

Nagybetűk, kisbetűk és számok
• A nagybetűk, és kisbetűk és számok közötti váltáshoz nyomja meg a
# gombot. Lásd Beviteli mód, 7.o.

Szöveg nyelvének módosítása
1. Az elérhető nyelvek listájának megjelenítéséért nyomja le hosszan a
# gombot.

2. Válassza ki a kívánt nyelvet a / gombokkal, majd nyomja meg
az OK gombot.

Prediktív szövegbevitel
Néhány nyelvnél használhat egy olyan beviteli módszert, amely szótár alap-
ján javasol szavakat.

• Minden billentyűt egyszer nyomjon meg, még akkor is, ha nem a meg-
jelenített karaktert szeretné. A szótár a megnyomott billentyűk alap-
ján javasol szavakat.
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Példa
1. Nyomja meg a3,7,3,3 gombokat a „Fred” szó beírásához. Mi-

előtt megnézné a javaslatokat, fejezze be a szót.
2. A javasolt szavakat a / gombokkal tekintheti meg.
3. Nyomja meg a Kivál. gombot, és folytassa a következő szóval.

Vagy nyomja meg a0 gombot, és folytassa a következő szóval.
4. Ha egyik javasolt szó sem helyes, használja a manuális beviteli

üzemmódot.
A prediktív és a kézi szövegbevitel közötti ideiglenes átkapcsoláshoz
tartsa nyomva a* gombot.

Megjegyzés: További információért lásd: Írási segítség, 28.o.

Beviteli mód
• A beviteli mód megváltoztatásához nyomja meg a# gombot. A bevi-

teli üzemmódot a kijelző bal felső részén látható ikon jelzi.
Abc Nagybetűvel kezdett mondat prediktív bevitellel
ABC NAGYBETŰS ÍRÁSMÓD prediktív bevitellel
abc kisbetűs írásmód prediktív bevitellel

Abc Nagybetűvel kezdett mondat
ABC NAGYBETŰS ÍRÁSMÓD
abc kisbetűs írásmód
123 Számok

Hallókészülék-kompatibilitás
Ez a telefon kompatibilis a hallókészülékekkel. A hallókészülék-kompatibili-
tás azonban nem garantálja, hogy az adott telefon a hallókészülékek min-
den fajtájával együttműködik. A mobiltelefonok rádióadói zavarhatják a
hallókészülék működését. Ennek a telefonnak és az általa alkalmazott bizo-
nyos vezeték nélküli technológiáknak tesztelték a hallókészülékekkel törté-
nő használatát, de előfordulhatnak olyan, újabb vezeték nélküli
technológiák, amelyeknek még nem zajlott le a tesztelése a hallókészülé-
kekkel. Mielőtt megvásárolna egy hallókészüléket, próbálja ki, hogy megfe-
lelően együttműködik-e az a telefonnal.

A hallókészülék-kompatibilitási szabvány két kategóriát határoz meg:

• M: Ha ebben módban szeretné használni a hallókészüléket, akkor vá-
lassza ki rajta az „M mód” vagy akusztikus csatolási mód beállítást, és
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a telefon hallgatóját helyezze a hallókészülék beépített mikrofonjának
közelébe. Használat közben próbálja változtatni a telefon helyzetét a
hallókészülékhez képest, hogy megtalálja az optimális pozíciót – példá-
ul az olyan hallókészülékek esetében, amelyek mikrofonja a fül mögött
található, érdemes lehet valamivel a fül fölé tartani a hallgatót.

• T: Ha ebben módban szeretné használni a hallókészüléket, akkor vá-
lassza ki rajta a „T mód” vagy mágneses tekercses csatolási mód beállí-
tást (nem minden hallókészülék kínál ilyen lehetőséget). Használat
közben próbálja változtatni a telefon helyzetét a hallókészülékhez ké-
pest, hogy megtalálja az optimális pozíciót – sok esetben érdemes le-
het például valamivel a fül alá vagy elé tartani a hallgatót.

A hangbeállítások megadásával kapcsolatban lásd még Hang beállítás ,
40.o.

A telefon beállításai
Idő és dátum
Az idő és a dátum beállítása
1. Nyomja meg a Menü� Beállítások� Általános� Dátum és idő:

• Idő beáll. lehetőséget az idő beállításához (ÓÓ:PP).
• Dátum beáll. lehetőséget a dátum beállításához (NN/HH/ÉÉÉÉ).

2. A jóváhagyáshoz válassza a OK lehetőséget.

Tipp: Azt is beállíthatja, hogy a telefon automatikusan frissítse az időt és a
dátumot az adott időzóna szerint. A Dátum és idő lehetőségen belül
válassza ki a Auto.idő frissítés� Be lehetőséget. Az automatikus dátum-
vagy időfrissítés nem változtatja meg az ébresztéshez vagy a naptárban
beállított időt. Ezek helyi időben értendők. A frissítés a hálózati
támogatástól és az előfizetéstől függően azt eredményezheti, hogy néhány
beállított riasztás érvényét vesztheti.

Az idő- és a dátumformátum beállítása
1. Nyomja meg a Menü� Beállítások� Általános� Dátum és idő

� Formátum:
• Időformátum� 12 óra vagy 24 óra.
• Dátumformátum gombot, és válassza ki a kívánt formátumot.

2. A jóváhagyáshoz válassza a OK lehetőséget.
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Nyelv
A készülék a menük, üzenetek stb., alapértelmezett nyelvét a SIM-kártya
alapján állítja be. Ezt átállíthatja a telefon által támogatott bármely nyelvre.

1. Nyomja meg a következő lehetőségeket: Menü� Beállítások�
Általános� Nyelv.

2. Válassza ki a nyelvet a / gomb segítségével.
3. A jóváhagyáshoz válassza a OK lehetőséget.

Funkció blokk.
1. Nyomja meg a következő lehetőségeket: Menü� Beállítások�

Általános� Funkció blokk..
2. Jelölje ki a letiltani kívánt funkciókat, majd válassza a Ki opciót.
3. A jóváhagyáshoz válassza a Kész lehetőséget.

PIN-kód lehetőségek
1. Nyomja meg a Menü� Beállítások� Biztonság� SIM-zár:

• Be gombot a PIN-kód aktiválásához. Valahányszor bekapcsolja a
telefont, meg kell adnia a PIN-kódot.

• Ki gombot a PIN-kód deaktiválásához.

FONTOS
Ha engedélyezi a Ki-módot, akkor ha a SIM-kártyát elveszíti
vagy elhagyja, az nem lesz védett.

• Automatikus gombot a telefon PIN-kód nélküli bekapcsolásához.
A telefon automatikusan felismeri a SIM-kártyát, de ha azt átte-
szik egy másik telefonba (elveszett vagy ellopták), a telefon be-
kapcsolásánál meg kell adni a PIN-kódot.

2. A jóváhagyáshoz válassza a OK lehetőséget.

PIN-kód módosítása
1. Nyomja meg a Menü� Beállítások� Biztonság� Jelszó� PIN

lehetőségeket.
2. Adja meg az aktuális PIN-kódot, és nyomja meg az OK lehetőséget.
3. Adja meg az új PIN-kódot, és nyomja meg az OK gombot. A megerősí-

téshez ismételje meg a műveletet.
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Billentyűzár
A billentyűzet lezárásával elkerülheti a gombok véletlenszerű megnyomá-
sát például akkor, ha a készüléket a táskájában tárolja.

A bejövő hívások a gomb megnyomásával akkor is fogadhatók, ha a
billentyűzet zárolva van. Hívás során a billentyűzár nem aktív. Ha a hívást a
befejezte vagy elutasította, akkor a billentyűzár újra bekapcsol.

• Tartsa lenyomva a* gombot a billentyűzár be-, illetve
kikapcsolásához.

Megjegyzés: A helyi fő segélyhívó szám a billentyűzár kikapcsolása nélkül is
hívható.

Aktiválás
1. Nyomja meg a Menü� Beállítások� Biztonság� Billentyűzár:

• Autom. bill.-zár lehetőséget az automatikus billentyűzár késlelte-
tési idejének beállításához.

• Feloldás mód lehetőséget Egy kulcs a billentyűzár* gombbal
történő feloldásához, vagy a Két kulcs lehetőséget a jobb oldali
kiválasztó gombbal (Név/Kiold) és a* gombbal történő zárolás-
hoz/feloldáshoz.

2. A jóváhagyáshoz válassza a OK lehetőséget.

Hívások

Hívás kezdeményezése
1. Írja be a telefonszámot körzetszámmal együtt. A Törlés használatával

törölhet.
2. A megnyomásával hívást indíthat. Nyomja meg a Megsz. gom-

bot a hívás törléséhez.
3. Nyomja meg a gombot a hívás befejezéséhez.

Tipp: Nemzetközi hívások esetén mindig használja a + jelet az ország
előhívószáma előtt. Nyomja meg a* gombot kétszer a nemzetközi +
előtag beírásához.

Hívás kezdeményezése a telefonkönyvből
1. A telefonkönyv megnyitásához válassza a Név opciót.
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2. A telefonkönyvben való lapozáshoz használja a / gombokat, a
gyorskereséshez pedig nyomja meg a név kezdőbetűjének megfelelő
gombot, lásd Szövegbevitel , 6.o.

3. A kiválasztott telefonszám hívásához nyomja meg a Opciók� Hívás
gombot. Ha szükséges, válassza ki a számot.
Vagy nyomja meg a gombot a tárcsázáshoz.

4. Nyomja meg a Megsz. vagy a gombot a hívás törléséhez.

Hívás fogadása
1. A hívás fogadásához nyomja meg a gombot.

A Elnémít gombot is megnyomhatja a csengés kikapcsolásához,
a közvetlen elutasításhoz (foglalt jelzés) pedig nyomja meg a
gombot, vagy csukja össze a telefont.

2. Nyomja meg a gombot a hívás befejezéséhez.

Hangerő-szabályozó
Hívás közben
• A hangerőt a / gombokkal szabályozhatja. A hangerő szintje

megjelenik a kijelzőn.
Amennyiben hallókészüléket használ, vagy zajos környezetben hallási ne-
hézségekkel küzd telefonálás közben, az igényeihez igazíthatja a telefon
hangbeállításait, lásd Hang beállítás , 40.o.

Néma üzemmód
A Néma üzemmód egy rögzített profil, amelyben a Billentyűzet, Üzenet-
hang és Csengőhang funkció ki van kapcsolva, a Feladatok, Napi emlékezte-
tő és Ébresztés funkció pedig aktív.

• Nyomja meg a# gyorsgombot a néma üzemmód aktiválásához vagy
deaktiválásához.

Headset
Ha headsetet csatlakoztat a telefonhoz, automatikusan kikapcsol a készülék
belső mikrofonja. Hívás fogadásához vagy befejezéséhez a headset kábelén
található válaszgomb is használható (ha van).
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VIGYÁZAT
A headset nagy hangerőn történő használata halláskárosodást okozhat.
Gondosan állítsa be a hangerőt, ha headsetet használ.

Beszélgetés közbeni funkciók
Beszélgetés közben a választógombokkal1 ( ) további funkciók érhetők
el.

Opciók (bal oldali választógomb)
• A Hangerő funkcióval módosíthatja a hangerőt.
• A Hívás tartása/Hív. aktiválása funkcióval tarthatja/folytathatja az

aktuális beszélgetést.
• A Hívás bontása funkcióval befejezheti az aktuális beszélgetést (akár-

csak a gombbal).
• A Új hívás funkcióval másik számot hívhat (Konferencia).
• A Telefonkönyv funkcióval kereshet a telefonkönyvben.
• A Üzenetek funkcióval SMS üzeneteket írhat vagy olvashat.
• A Némítás funkcióval kikapcsolhatja a mikrofont.

Kih. be (jobb oldali választógomb)
A kihangosítóval anélkül is beszélhet, hogy a füléhez közel kellene tartania
a telefont.

1. A kihangosítás bekapcsolásához nyomja meg a Kih. be lehetőséget.
Legfeljebb 1 m távolságból, tisztán és érthetően beszéljen a mikrofon-
ba. A hangszóró hangerejét a / gombokkal módosíthatja.

2. A Kih. ki opció kiválasztásával térhet vissza a normál üzemmódba.

Megjegyzés: Az erős háttérzajok (pl. zene) ronthatják a hangminőséget.

Segélyhívás
A telefon bekapcsolt állapotában bármikor indítható segélyhívás a helyi fő
segélyhívó szám megadásával, majd a megnyomásával.

Egyes hálózatok érvénytelen SIM-kártya nélkül is elfogadják a segélyhíváso-
kat. Vegye fel a kapcsolatot a mobilszolgáltatóval a további információkért.
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Hívásnapló
A készülék a fogadott, a nem fogadott és az indított hívásokat egyesített

hívásnaplóba menti. A napló az egyes típusokból legfeljebb 20 hívást
tud tárolni. Ha egyazon számhoz több hívás is tartozik, ezek közül csak a
legfrissebb marad a memóriában.

1. Nyomja meg a gombot.
Vagy nyomja meg a Menü� Hívásnapló lehetőséget.

2. A kiválasztáshoz használja a / gombokat:
Bejövő

Kimenő

N.fog. h.-ok

3. Nyomja meg a gombot a híváshoz, vagy válassza az Opciók:
• Hívás lehetőséget a névjegyhez tartozó szám hívásához.
• Megnéz lehetőséget a kiválasztott hívás adatainak

megjelenítéséhez.
• SMS-küldés lehetőséget SMS küldéséhez.
• MMS-küldés lehetőséget képüzenet küldéséhez.
• Törlés lehetőséget a hívás törléséhez.
• Mind törli lehetőséget a hívásnaplóban lévő összes hívás

törléséhez.
• Mentés lehetőséget a szám telefonkönyvbe történő elmentésé-

hez; a� Új létrehozása lehetőséggel hozhat létre új névjegyet,
a Frissít lehetőséggel pedig egy meglévőt frissíthet.

Hívásbeállítások
Hívásidő-eml.tető
Beszélgetés során megjelenik a hívás időtartama. Ellenőrizheti a hívások
időtartamát.

1. Nyomja meg a Menü� Beállítások� Hívások� Hívásidő-eml.
tető:
• Utolsó hívás lehetőséget a legutóbbi hívás időtartamának

megjelenítéséhez.
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• Kimenő lehetőséget az összes indított hívás időtartamának
megjelenítéséhez.

• Bejövő lehetőséget az összes fogadott hívás időtartamának
megjelenítéséhez.

• Mindent nulláz� Igen lehetőséget az összes időtartam
nullázásához.

2. A jóváhagyáshoz válassza a OK lehetőséget.

Válaszmód
1. Nyomja meg a következő lehetőségeket: Menü� Beállítások� Hí-

vások� Válaszmód.
2. Válassza ki a Bárm. gomb� Be lehetőséget, hogy a bejövő hívásokat

bármelyik gomb megnyomásával fogadni tudja (kivéve ).
3. A jóváhagyáshoz válassza a OK lehetőséget.

Hívásvárak.
Egyszerre több hívást is kezelhet – egyszerűen tegye az első hívást tartásra,
és fogadja a második hívást. Ha aktiválta a funkciót, akkor ha beszélgetés
közben egy másik bejövő hívása érkezik, hangjelzést fog hallani.

• Hívás közben nyomja meg a Opciók� Fogad lehetőséget.

Hívásvárakoztatás aktiválása
1. Nyomja meg a következő lehetőségeket: Menü� Beállítások� Hí-

vások� Hívásbeáll..
2. Válassza ki a Hívásvárak.� Bekapcsol lehetőséget.
3. A jóváhagyáshoz válassza a OK lehetőséget.

Tipp: Ismételje meg a műveletet, és válassza ki a Inaktív lehetőséget a
hívásvárakoztatás kikapcsolásához, vagy a Jel. állapot lehetőséget annak
megjelenítéséhez, hogy a hívásvárakoztatás aktív vagy sem.

Hív.átirányítás
A bejövő hívásokat átirányíthatja hangpostára vagy másik telefonszámra.
Állítsa be, mely hívásokat kívánja átirányítani. Válasszon ki egy feltételt, és
nyomja meg az OK lehetőséget, majd válassza ki a Bekapcsol, Inaktív vagy
Jel. állapot lehetőséget.

1. Nyomja meg a Menü� Beállítások� Hívások� Hívásbeáll.�
Hív.átirányítás:
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• Feltétel nélküli lehetőséget az összes hanghívás átirányításához.
• Ha nem elérhető lehetőséget a bejövő hívások átirányításához

abban az esetben, ha a telefon ki van kapcsolva, vagy a hálózat
nem elérhető.

• Ha nincs válasz lehetőséget a bejövő hívások átirányításához ab-
ban az esetben, ha nem fogadja a hívást.

• Ha foglalt lehetőséget a bejövő hívások átirányítását abban az
esetben, ha a vonal foglalt.

• Összes törlése lehetőséget a hívásátirányításra vonatkozó beállí-
tások törléséhez.

2. A jóváhagyáshoz válassza a OK lehetőséget.

Számkijelzés
Be-, illetve kikapcsolhatja a telefonszám hívott fél telefonján való
megjelenítését.

1. Nyomja meg a Menü� Beállítások� Hívások� Hívásbeáll.�
Számkijelzés:
• Hálózati beáll. lehetőséget a hálózat alapértelmezett beállításai-

nak használatához.
• Elrejt lehetőséget ha azt szeretné, hogy soha ne jelenjen meg a

telefonszáma.
• Elküld lehetőséget, ha azt szeretné, hogy mindig megjelenjen a

telefonszáma.
2. A jóváhagyáshoz válassza a OK lehetőséget.

Hívástiltás
A telefon korlátozható úgy, hogy bizonyos típusú hívásokat ne
engedélyezzen.

Megjegyzés: A hívástiltás használatához jelszó szükséges. A jelszót kérje
mobilszolgáltatójától.

1. Nyomja meg a Menü� Beállítások� Hívások� Hívásbeáll.� Hí-
vástiltás lehetőségeket.

2. Válassza ki a Kimenő:
• Minden hív. lehetőséget a bejövő hívások fogadásához, de a hívá-

sok letiltásához.
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• Nemz. hívások lehetőséget a nemzetközi számok hívásának
letiltásához.

• Nemz., kiv. haza lehetőséget a SIM-kártyához tartozó ország ki-
vételével a nemzetközi hívások letiltásához.

3. A jóváhagyáshoz válassza a OK lehetőséget.
4. Válassza ki a Bejövő:

• Minden hív. lehetőséget a kimenő hívások engedélyezéséhez, de
a bejövő hívások letiltásához.

• Roamingkor lehetőséget a bejövő hívások letiltásához roaming
közben (amikor más hálózatot használ).

5. A jóváhagyáshoz válassza a OK lehetőséget.
6. Válassza a Mind törli lehetőséget az összes hívástiltás törléséhez (jel-

szó szükséges). A jóváhagyáshoz válassza a OK lehetőséget.

Fix tárcsázás (FDN)
A hívásokat korlátozhatja bizonyos, a SIM-kártyán tárolt telefonszámokra.
A megengedett számok listáját a PIN2-kód védi.

Megjegyzés: A rögzített tárcsázás használatához a PIN2-kód megadása
szükséges. A PIN2-kódot kérje mobilszolgáltatójától.

1. Nyomja meg a Menü� Beállítások� Biztonság� Fix tárcsázás:
• Mód� Be az engedélyezéshez vagy Ki a letiltáshoz.
• Fix számok� Üres� Hozzáadás:

• Telefonkönyv lehetőséget névjegy hozzáadásához a Telefon-
könyv listájáról. A jóváhagyáshoz válassza a OK lehetőséget.

• Kézi lehetőséget, majd adja meg a nevet és a számot.
Másik lehetőségként válasszon egy bejegyzést, és nyomja meg az
Opciók� Hozzáadás, Szerk. vagy Törlés gombot.

2. Ha szükséges, adja meg a PIN2-kódot, és nyomja meg az OK gombot.

Megjegyzés: Telefonszámok részleteit is elmentheti. Például, ha elmenti a
01234 számot, akkor az összes 01234-gyel kezdődő számot hívhatja. Abban
az esetben is indítható segélyhívás a helyi segélyhívó szám megadásával és
a gomb megnyomásával, ha a rögzített tárcsázás aktív. Nem
tekintheti meg és nem szerkesztheti a SIM-kártyán tárolt számokat,
amennyiben a rögzített tárcsázás be van kapcsolva. SMS üzenetet sem tud
küldeni.
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Telefonkönyv

A telefonkönyv 100 bejegyzést, bejegyzésenként pedig 3 telefonszámot
képes tárolni.

Névjegy hozzáadása
1. Nyomja meg a következő lehetőségeket: Menü� Telefonkönyv�

-Új névjegy-� Hozzáadás.

2. Töltse ki a névjegy Név sorát, lásd Szövegbevitel , 6.o. A Törlés
használatával törölhet.

3. A / gombok segítségével válasszon a Mobil, Otthoni vagy
Munkahelyi lehetőségek közül, és adja meg a telefonszámot a kör-

zetszámmal együtt.

4. Válassza a Kép� Szerk. lehetőséget, ha képet szeretne társítani
a névjegyhez, lásd Névjegy képe, 19.o.
• Fényképkészítés: fénykép készítése a kamerával.
• Saját képek: meglévő kép kiválasztása.

5. Válassza a Mentés lehetőséget.

Tipp: Nemzetközi hívások esetén mindig használja a + jelet az ország
előhívószáma előtt. Nyomja meg a* gombot kétszer a nemzetközi +
előtag beírásához.

Névjegyek kezelése
1. Nyomja meg a Menü� Telefonkönyv lehetőségeket.
2. Válasszon egy névjegyet, és nyomja meg a Opciók:

• Hívás lehetőséget a névjegyhez tartozó szám hívásához.
• SMS-küldés lehetőséget szöveges üzenet küldéséhez. Lásd SMS

üzenetek létrehozása és küldése, 25.o.
• MMS-küldés lehetőséget képüzenet küldéséhez. Lásd Képüzene-

tek (MMS) létrehozása és küldése, 26.o.
• Megnéz lehetőséget a kiválasztott névjegy részletes adatainak

megjelenítéséhez. Telefon = mentés a telefon memóriájába és
SIM = mentés a SIM-kártyára, lásd Tel.könyv memória, 18.o.

• Szerk. lehetőséget a névjegy szerkesztéséhez. A / gom-
bokkal görgethet. A Törlés használatával törölhet. Ha készen van,
nyomja meg a Mentés gombot.
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• Hozzáadás lehetőséget névjegy hozzáadásához.
• Top 10 lehetőséget, ha azt szeretné, hogy a névjegy a telefon-

könyv első tíz bejegyzése között legyen. Lásd Top 10, 20.o.
• Törlés lehetőséget a kiválasztott névjegy törléséhez. Jóváhagyás-

hoz az Igen, visszavonáshoz a Nem lehetőséget válassza.
• Mind törli lehetőséget az összes névjegy törléséhez. Válassza a

SIM-ről vagy a Telefonról lehetőséget az összes névjegy törlésé-
hez a SIM-kártyáról vagy a telefon memóriájából. Erősítse meg a
telefon névjegyével, és nyomja meg az OK gombot.

• Mind másolja� Telefonról lehetőséget az összes névjegy átmá-
solásához a telefon memóriájából a SIM-kártyára vagy a SIM-ről
lehetőséget az összes telefonkönyv-bejegyzés átmásolásához a
SIM-kártyáról a telefon memóriájába. Jóváhagyáshoz az Igen,
visszavonáshoz a Nem lehetőséget válassza.

• vCard küldése lehetőséget, majd válassza a következőt:
• SMS-ben lehetőséget, ha szeretné elküldeni a kiválasztott

névjegyet vCardként szöveges üzenetben. Lásd SMS üzene-
tek létrehozása és küldése, 25.o.

• MMS-ben lehetőséget, ha szeretné elküldeni a kiválasztott
névjegyet vCardként képüzenetben. Lásd Képüzenetek
(MMS) létrehozása és küldése, 26.o.

• BT-küldés lehetőséget, ha a kiválasztott névjegyet szeretné
vCardként elküldeni Bluetooth® használatával. Lásd Blue-
tooth®, 36.o.

3. A jóváhagyáshoz válassza a OK lehetőséget.

Telefonkönyv beállításai
Tel.könyv memória
1. Nyomja meg a Menü� Beállítások� Telefonkönyv� Tárolás:

• SIM lehetőséget, ha névjegyenként egy telefonszámot szeretne
elmenteni. A tárolható telefonszámok/névjegyek száma és hossza
a SIM-kártya, illetve a szolgáltató beállításaitól függően eltérhet.

• Telefon lehetőséget, ha 100 névjegyet szeretne menteni 3 tele-
fonszámmal (Mobil, Otthoni és Munkahelyi).

2. A jóváhagyáshoz válassza a OK lehetőséget.
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Névjegy képe
Változtathat a telefonkönyv megjelenítési módján.

1. Nyomja meg a Menü� Beállítások� Telefonkönyv� Névjegy
képe:
• Be gombot a névjegyhez társított kép megjelenítéséhez, ha van.
• Ki gombot, ha csak a neveket szeretné megjeleníteni a

névjegyekből.
2. A jóváhagyáshoz válassza a OK lehetőséget.

Hangposta
Amennyiben előfizetéséhez tartozik hangposta-szolgáltatás, a hívó felek
üzenetet hagyhatnak Önnek, amikor nem tudja fogadni a hívásukat. A
Hangposta hálózati szolgáltatás, ezért előfordulhat, hogy a használatához
elő kell fizetnie rá. További információkért és a hangposta-szolgáltatás tele-
fonszámáért forduljon mobilszolgáltatójához.

1. Nyomja meg a Menü� Beállítások� Telefonkönyv� Hangposta:
2. Válassza ki a Üres� Hozzáadás:

• Telefonkönyv lehetőséget névjegy hozzáadásához a Telefonkönyv
listájáról. A jóváhagyáshoz válassza a OK lehetőséget.

• Kézi lehetőséget, majd adja meg a nevet és a számot.
3. A jóváhagyáshoz válassza a OK lehetőséget.
Meglévő bejegyzés szerkesztéséhez vagy törléséhez válassza ki a bejegy-
zést, majd nyomja meg a Opciók� Szerk. vagy a Törlés lehetőséget.

Hangposta hívása

• Nyomja le hosszan az1 gyorsgombot.

Gyorstárcsázás
Készenléti állapotban a gyorstárcsázáshoz használja a0 és2–9
gombokat.

• Tartsa nyomva a megfelelő gombot.

Gyorstárcsázási számok bevitele
1. Nyomja meg a következő lehetőségeket: Menü� Beállítások� Te-

lefonkönyv� Gyorstárcsázás.
2. Válassza a0� Hozzáadás lehetőséget, majd válasszon egy bejegy-

zést a telefonkönyvből.
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3. A jóváhagyáshoz válassza a OK lehetőséget.
4. Hasonlóképpen adja meg a gyorstárcsázási telefonszámokat a2–9

gombok esetében.

Tipp:Meglévő bejegyzés szerkesztéséhez vagy törléséhez válassza ki a
bejegyzést, majd nyomja meg a Opciók� Szerk. vagy a Törlés
lehetőséget.

Top 10
Bejegyzés beállítása a telefonkönyvben szereplő első tíz névjegy
egyikeként.

1. Nyomja meg a gyorsgombot,
vagy nyomja meg a Menü� Beállítások� Telefonkönyv� Top 10
lehetőségeket.

2. Jelölje ki az egyik üres bejegyzést, majd válassza a Hozzáadás opciót.
3. A / gombok használatával lapozhat a telefonkönyvben, vagy

kereshet gyorsan úgy, hogy megnyomja a név kezdőbetűjének megfe-
lelő gombot.

4. A kijelölt bejegyzés mentéséhez válassza az OK opciót, a változtatások
elvetéséhez pedig használja a Vissza lehetőséget.

Meglévő bejegyzés szerkesztéséhez vagy törléséhez válassza az Opciók�
Szerk. vagy Törlés lehetőséget.

Tipp: Hozzá is adhat bejegyzést a telefonkönyvből. Válassza ki a
névjegyet, és nyomja meg a Opciók� Top 10 lehetőséget.

Saját szám
Amennyiben ezt a kártya lehetővé teszi, a készülék a tulajdonos száma-
ként elmenti a SIM-kártyához rendelt számot.

Számok hozzáadása
1. Nyomja meg a Menü� Telefonkönyv� Saját szám� Üres� Hoz-

záadás lehetőségeket.
2. Adja meg a nevet és a számot, lásd Szövegbevitel , 6.o.
3. Ha készen van, nyomja meg a OK gombot.
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Vészhelyzet esetén
A helyszínre elsőként kiérkezők vészhelyzet esetén hozzáférhetnek a tele-
fonból a kiegészítő, például egészségügyi információhoz. Sérülés ese-
tén rendkívül fontos, hogy ezek az információk a lehető leghamarabb
elérhetők legyenek a túlélés esélyének növelése érdekében. Az összes me-
ző kitöltése nem kötelező, de minél több információ áll rendelkezésre, an-
nál jobb.

1. Nyomja meg a Menü� Telefonkönyv� ICE lehetőséget.
2. A bejegyzések között a / gombokkal görgethet.
3. A Szerk. gomb megnyomásával adhatja meg vagy szerkesztheti az

egyes bejegyzések adatait, lásd Szövegbevitel , 6.o. A Törlés hasz-
nálatával törölhet.
Azonosító

• Név: adja meg a nevét.
• Születési idő: adja meg születési dátumát.
• Magasság: adja meg magasságát.
• Testsúly: adja meg súlyát.
• Cím adja meg lakcímét.
• Nyelv: adja meg a választott nyelvet.
• Biztosítás: adja meg biztosítóját és biztosítási számát.
1. partner:, 2. partner: és Orvos:

• Nyomja meg a Opciók, majd a Hozzáadás vagy Törlés névjegy
hozzáadásához vagy törléséhez a telefonkönyvből, vagy a Mentés
lehetőséget a jelenlegi bejegyzés elfogadásához.
Ha lehetséges, adja hozzá a névjegyet a vészhelyzeti kapcsolatai-
hoz, pl. „Kovács Mária, feleség”.

Fontos információ

• Állapot: adja meg egészségügyi problémáit vagy az ön által hasz-
nált orvostechnikai eszközöket (pl. cukorbetegség, szívritmus-
szabályozó).

• Allergiák: adja meg, hogy ismeretei szerint mire allergiás (pl. pe-
nicillin, méhcsípés).

• Vércsoport: adja meg vércsoportját.
• Oltások: adja meg, hogy milyen oltásokat kapott.
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• Gyógyszerek: adja meg, hogy milyen gyógyszereket szed.
• Egyéb információ: adjon meg egyéb releváns információt (pl.

szervdonor, élő végrendelet, kezeléshez való hozzájárulás).
4. Ha készen van, nyomja meg a Mentés gombot.

Segélykérő gomb

VIGYÁZAT
A telefon automatikusan kihangosított üzemmódba kapcsol hívás
indítása esetén. A kihangosító használatakor ne tartsa a készüléket közel
a füléhez, mivel a hangerő rendkívül magas lehet.

A segélykérő opcióval könnyen elérheti az előre megadott segélykérő szá-
mokat (Számlista), amennyiben segítségre van szüksége. Használat előtt ak-
tiválja a segélykérő funkciót, adja meg a címzetteket a számlistában, és
szerkessze az SMS üzenetet.

Segélykérő hívás
1. Ha segítségre van szüksége, nyomja meg 3 másodpercig, vagy 1 má-

sodpercen belül kétszer a segélykérő gombot.
A segélykérő hívást 5 másodperces késleltetéssel kezdeményezi a ké-
szülék. Ez idő alatt elkerülheti a téves riasztást a gomb
megnyomásával.

2. A címzettek segélykérő SMS-t kapnak.
3. A készülék hívja a listában szereplő első címzettet. Amennyiben a hí-

vást nem fogadják 25 másodpercen belül, akkor a következő számot
hívja a készülék. A készülék 3-szor próbálkozik a hívással, illetve addig
ismétli a hívást, amíg a hívást nem fogadják, vagy le nem nyomják a

gombot.

Megjegyzés: Bizonyos privát biztonsági cégek fogadják ügyfeleik
automatikus hívását. Telefonszámuk használata előtt mindig érdeklődjön
ezzel kapcsolatban az adott biztonsági cégnél.

Tipp: A funkció beállítható úgy is, hogy a hívást fogadó félnek meg kell
nyomnia a0 (nulla) gombot a jóváhagyáshoz és a riasztási folyamat
megszakításához. Lásd Megerősít 0-val, 24.o.
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FONTOS
Információ segélykérő hívás címzettje számára, ha a Megerősít 0-val
funkció aktiválva van.
• A segélykérő üzenet fogadása utána a készülék egymás után felhívja

a Számlista listában szereplő számokat.
• A segélykérő hívás nyugtázásához a címzettnek meg kell nyomnia a
0 gombot.

• Ha a hívott fél nem nyomja meg a0 gombot a hívás
fogadásától számított 1 percen belül, a készülék bontja a
hívást, és a következő számot tárcsázza.

• Ha a hívott fél megnyomja a0 gombot 1 percen belül, akkor a
készülék nem kezdeményez további hívásokat (a segélykérő
folyamat megszakad).

Aktiválás
Válassza ki, hogyan történjen a segélykérő funkció aktiválása a segélykérő
gombbal.

1. Nyomja meg a Menü� Beállítások� Segítség gomb� Aktiválás:
• Be lehetőséget, ebben az esetben az aktiváláshoz kb. 3 másod-

percig nyomva kell tartania, vagy 1 másodpercen belül kétszer
meg kell nyomnia a gombot.

• Be (3) lehetőséget, ebben az esetben 1 másodpercen belül há-
romszor meg kell nyomnia a gombot.

• Ki lehetőséget, ha ki szeretné kapcsolni a segélykérő funkciót.
2. A jóváhagyáshoz válassza a OK lehetőséget.

Számlista
Adjon hozzá számokat a listához, amelyet a készülék a segélykérő gomb
megnyomásakor felhív.

FONTOS
Mindig tájékoztassa a Számlista tagjait arról, hogy kapcsolattartóként
jelölte meg őket.

1. Nyomja meg a következő lehetőségeket: Menü� Beállítások� Se-
gítség gomb� Számlista.
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2. Válassza a Üres� Hozzáadás� Telefonkönyv lehetőséget, ha név-
jegyet szeretne hozzáadni a telefonkönyvből.
Vagy nyomja meg a Kézi lehetőséget, ha manuálisan szeretne megad-
ni neveket vagy számokat. Lásd Névjegy hozzáadása, 17.o.

3. A jóváhagyáshoz válassza a OK lehetőséget.
4. Ismételje meg, amíg 5 névjegyet hozzá nem adott (maximum).

Tipp:Meglévő bejegyzés szerkesztéséhez vagy törléséhez válassza ki a
bejegyzést, majd nyomja meg a Opciók� Szerk. vagy a Törlés
lehetőséget.

SMS üzenetek aktiválása
Beállítható, hogy a segélykérő gomb megnyomásakor a készülék SMS üze-
netet küldjön a számlistában szereplő személyeknek.

Aktiválás
1. Nyomja meg a Menü� Beállítások� Segítség gomb� SMS�

Aktiválás:
• Be lehetőséget, ha azt szeretné, hogy hívás előtt SMS üzenetet

küldjön a készülék.
• Ki lehetőséget, ha azt szeretné, hogy a készülék ne küldjön SMS

üzenetet hívás előtt.
2. A jóváhagyáshoz válassza a OK lehetőséget.

Segélykérő üzenet létrehozása
1. Nyomja meg a Menü� Beállítások� Segítség gomb� SMS�

Üzenet lehetőségeket.
2. Válassza a Szerk. lehetőséget, és fogalmazza meg az üzenetet, lásd

Szövegbevitel , 6.o.
3. A jóváhagyáshoz válassza a OK lehetőséget.

Megjegyzés: Írnia kell üzenetet, ha aktiválja az SMS-funkciót.

Segélykérés beállításai
Megerősít 0-val
Aktiválhatja a Megerősít 0-val funkciót. Ez különösen ajánlott abban az
esetben, ha fennáll annak a kockázata, hogy a hívott számon hangposta
vagy üzenetrögzítő fogadja a hívást. Ha a hívott fél nem nyomja meg a0
gombot 60 másodpercen belül, a készülék bontja a hívást, és a listában
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szereplő következő számot hívja. Ha a hívott fél megnyomja a0 gombot
60 másodpercen belül, azzal nyugtázza a hívást, és a készülék nem kezde-
ményez további hívásokat (a segélykérő folyamat megszakad).

1. Nyomja meg a következő lehetőségeket: Menü� Beállítások� Se-
gítség gomb� Megerősít 0-val.

2. Válassza a Be lehetőséget a funkció bekapcsolásához, illetve a Ki lehe-
tőséget a funkció kikapcsolásához.

3. A jóváhagyáshoz válassza a OK lehetőséget.

Jelzés típusa
Válassza ki, hogy milyen figyelmeztető hangjelzés tartozzon a segélykérő
folyamathoz.

1. Nyomja meg a Menü� Beállítások� Segítség gomb� Jelzés
típusa:
• Hangos lehetőséget hangos figyelmeztetés beállításához (alapér-

telmezett beállítás).
• Halk lehetőséget halk figyelmeztetés beállításához.
• Néma lehetőséget, ha azt szeretné, hogy ne legyen figyelmeztető

hangjelzés (a normál híváshoz hasonlóan).
2. A jóváhagyáshoz válassza a OK lehetőséget.

Üzenetek

SMS üzenetek létrehozása és küldése
Megjegyzés:Mielőtt SMS üzenetet küldhetne, el kell mentenie az
üzenetközpont számát. A szolgáltatóközpont telefonszámát a szolgáltató
adja meg és rendszerint beállítja a SIM-kártyán. Ellenkező esetben Ön is
megadhatja ezt a számot. Lásd Profil beáll., 29.o.

1. Nyomja meg a gyorsgombot,
vagy nyomja meg a Menü� Üzenetek� Új létrehozása� SMS
lehetőségeket.

2. Írja meg üzenetét, lásd Szövegbevitel , 6.o, majd nyomja meg a
Címzett lehetőséget.

3. Válasszon címzettet innen: Telefonkönyv.
Vagy válassza a Szám megadása lehetőséget címzett manuális mega-
dásához, majd nyomja meg a Kész lehetőséget.

25



Magyar

4. További címzettek hozzáadásához nyomja meg a Hozzáadás
lehetőséget.

Tipp: Ha módosítani szeretne a címzetteken, jelöljön ki egyet, majd
válasszon a következő lehetőségek közül: Opciók� Szerkesztés/
Törlés/Mind törli.

5. Ha készen van, nyomja meg a Küldés gombot.

Megjegyzés: Amennyiben több címzettet ad hozzá, akkor mindegyik
címzett (legfeljebb 10) után fizetnie kell az üzenetküldés díját. Nemzetközi
hívások esetén mindig használja a + jelet az ország előhívószáma előtt.
Nyomja meg a* gombot kétszer a nemzetközi + előtag beírásához.

Képüzenetek (MMS) létrehozása és küldése
A képüzenet szöveget és médiaelemeket is tartalmazhat, például képeket,
hangfelvételeket és videót. Önnek és a címzettnek is olyan előfizetéssel kell
rendelkeznie, amely támogatja a képüzeneteket. A képüzenet beállításait a
szolgáltatója küldi el, akár automatikusan SMS-ben is.

1. Nyomja meg a gyorsgombot,
vagy nyomja meg a Menü� Üzenetek� Új létrehozása� MMS
lehetőségeket.

2. Írja meg az üzenetet (lásd: Szövegbevitel , 6.o).
3. Válassza a következőket: Opciók� Kép hozzáadása:

• Saját képek: fájl kiválasztása.
• Fényképkészítés: fénykép készítése a kamerával.

Megjegyzés: Több kép hozzáadása esetén a további képeket a
telefon egyre inkább tömöríti (leskálázza). Így több képet küldhet
egy üzenetben. A képminőség megőrzése érdekében
üzenetenként csak egy képet küldjön.

Hang hozzáadása is lehetséges az Opciók menü használatával.
4. Válassza a Tárgy hozzáadása lehetőséget, és adja meg a tárgyat, majd

nyomja meg a Kész gombot.
5. Válassza a Címzett lehetőséget, és válassza ki a címzettet a Telefon-

könyv listájáról.
Másik lehetőségként válassza a Szám megadása lehetőséget, adja
meg a címzettet kézzel, és nyomja meg a Kész gombot.
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6. További címzettek hozzáadásához nyomja meg a Hozzáadás
lehetőséget.

7. A küldéshez nyomja meg a Küldés gombot.

Hangüzenetek létrehozása és küldése
A hangüzenet ugyanazt a technológiát használja, mint a képüzenet. Önnek
és a címzettnek is olyan előfizetéssel kell rendelkeznie, amely támogatja a
képüzeneteket. A képüzenet beállításait a szolgáltatója küldi el, akár auto-
matikusan SMS-ben is. Ha nem, az MMS profil beállításához lásd MMS-be-
áll., 30.o.

1. Nyomja meg a gyorsgombot,
vagy nyomja meg a Menü� Üzenetek lehetőségeket.

2. Válassza ki a Új létrehozása� Hangfelvétel lehetőséget.
3. A felvétel azonnal elindul. Ha kész, nyomja meg a Leáll gombot, majd

a Igen opcióval menthet.
4. Válasszon címzettet a Telefonkönyv listájáról.

Másik lehetőségként válassza a Szám megadása lehetőséget, adja
meg a címzettet kézzel, és nyomja meg a Kész gombot.

5. További címzettek hozzáadásához nyomja meg a Hozzáadás gombot.
6. A küldéshez nyomja meg a Küldés gombot.

Bejövő, Kimenő és Elküldve
1. Nyomja meg a gyorsgombot,

vagy nyomja meg a Menü� Üzenetek lehetőségeket.
2. Válassza a Bejövő, Kimenő vagy Elküldve lehetőséget.
3. Válasszon egy üzenetet, és nyomja meg a Olvas lehetőséget. Az üze-

netek között a / gombokkal görgethet.
4. Nyomja meg a Opciók:

• Megnéz lehetőséget az üzenet megtekintéséhez.
• Hívás lehetőséget a névjegyhez tartozó szám hívásához.
• Újraküldés lehetőséget az üzenet újraküldéséhez azonos

címzettnek.
• Válasz lehetőséget válasz megírásához, majd nyomja meg a Kül-

dés lehetőséget. A készülék azonnal elküldi az üzenetet.
• Törlés: törlés. Nyomja meg a Igen lehetőséget a törléshez, vagy a

Nem lehetőséget a visszalépéshez.
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• Letöltés vagy Mégse. Ha az üzenet még nem töltődött le, válasz-
sza a Letöltés lehetőséget.

• Szerk. lehetőséget az üzenet szerkesztéséhez, majd nyomja meg
a Küldés gombot.

• Továbbküld lehetőséget az üzenet továbbításához. (szükség ese-
tén) szerkessze az üzenetet, majd válassza a Küldés opciót.

• Szám használata lehetőséget az üzenetben található telefonszá-
mok, valamint a küldő telefonszámának megjelenítéséhez.
• Opciók� Hívás lehetőséget a kiválasztott szám

felhívásához.
• Opciók� Mentés lehetőséget a szám mentéséhez a

telefonkönyvbe.
• Opciók� SMS-küldés lehetőséget új szöveges üzenet

írásához.
• Opciók� MMS-küldés lehetőséget új képüzenet írásához.

• Objektumok mentése lehetőséget (csak MMS esetében) a szö-
veg és médiaelemek, például képek, hangfelvételek és videó
mentéséhez.

• Adatok lehetőséget az üzenet adatainak megtekintéséhez.
• Mind törli lehetőséget az összes törléséhez. Nyomja meg a Igen

lehetőséget a törléshez, vagy a Nem lehetőséget a visszalépéshez.
5. A jóváhagyáshoz válassza a OK lehetőséget.

Üzenetek beállításai
Írási segítség
1. Nyomja meg a következő lehetőségeket:Menü� Beállítások� Üze-

netek� Írási segítség.
2. Válassza a Be lehetőséget a funkció bekapcsolásához, illetve a Ki

(alapértelmezett) lehetőséget a funkció kikapcsolásához.
3. A jóváhagyáshoz válassza a OK lehetőséget.

Írás nyelve
1. Nyomja meg a következő lehetőségeket:Menü� Beállítások� Üze-

netek� Írás nyelve.
2. A / gombok segítségével válasszon nyelvet.
3. A jóváhagyáshoz válassza a OK lehetőséget.

28



Magyar

Tipp: Szövegbevitel közben nyomja le hosszan a# gombot az elérhető
nyelvek listájának megjelenítéséhez.

Írási sebesség
Módosíthatja a sebességet, amellyel a billentyűzettel megadott karakterek
ismétlődnek (mielőtt a kurzor a következő karakterre lép).

1. Nyomja meg a Menü� Beállítások� Üzenetek lehetőséget.
2. Válassza a Írási sebesség� Lassú, Normál vagy Gyors lehetőséget.
3. A jóváhagyáshoz válassza a OK lehetőséget.

SMS-beáll.
• Nyomja meg a következő lehetőségeket: Menü� Beállítások� Üze-

netek� SMS-beáll..

Mem. állapota
1. Az SMS-beáll. menüből válassza a Mem. állapota lehetőséget a SIM-

kártyán és a telefon memóriájában használt memóriaterület megjele-
nítéséhez. A telefonkönyvben 100 üzenet tárolható.

2. A visszalépéshez válassza az Vissza opciót.

Tárolás
1. Innen: SMS-beáll. válassza a következőt: Tárolás:

• SIM lehetőséget (alapértelmezett beállítás) az üzenetek SIM-kár-
tyára történő tárolásához.

• Telefon lehetőséget az üzenetek telefonmemóriában történő
tárolásához.

2. A jóváhagyáshoz válassza a OK lehetőséget.

Profil beáll.
1. Az SMS-beáll. menüből válassza a Profil beáll.� Szerk. lehetőséget.
2. Adja meg a szolgáltatóközpont számát. A törléshez használja a Törlés

funkciót.
3. A jóváhagyáshoz válassza a OK lehetőséget.

Cellainformáció
Szolgáltatójától különböző témakörökben kaphat üzeneteket, például az
adott régió időjárásáról vagy forgalmi viszonyairól. Az elérhető csatornákról
és a vonatkozó csatornabeállításokról érdeklődjön a szolgáltatójánál. Cella-
üzenetek nem fogadhatók roaming közben.
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1. Innen: SMS-beáll. válassza a következőt: Cellainformáció:
• Aktiválás lehetőséget a szolgáltatás be- (Be) vagy kikapcsolásá-

hoz (Ki).
• Olvas lehetőséget az üzenet elolvasásához.
• Nyelvek lehetőséget a nyelvválasztás be- (Be) vagy kikapcsolásá-

hoz (Ki).
• Beállítások lehetőséget annak kiválasztásához, hogy mely csator-

nákról szeretne üzeneteket kapni, illetve melyekre szeretne előfi-
zetni. A Feliratkozás, Előfizetés lemondása, Hozzáadás, Szerk.
és Törlés opciókkal adhatja meg a csatornákat.

2. A jóváhagyáshoz válassza a OK lehetőséget.

Beviteli mód
A Bevitel módszerrel kiválaszthatja azt a lehetőséget, hogy az üzeneteit
speciális, megkülönböztető, nyelvspecifikus karakterekkel (Unicode) vagy
egyszerűbb karakterekkel írja. Az Automatikus lehetőséggel engedélyezi a
speciális karaktereket. A speciális karakterek több helyet vesznek igénybe,
és az egyes üzenetek hossza így csak 70 karakter. A GSM ábécé átalakítja a
speciális karaktereket sima karakterekké, például az Î betűből I lesz. Mind-
egyik üzenet 160 karaktert tartalmazhat.

1. Innen: SMS-beáll. válassza a következőt: Beviteli mód:
• Automatikus (alapértelmezett) a speciális karakterek

engedélyezéséhez.
• GSM ábécé speciális karakterek átalakításához sima, ábécében

szereplő karakterekké.
• Információ funkcióleírás.

2. A jóváhagyáshoz válassza a OK lehetőséget.

MMS-beáll.
• Nyomja meg a következő lehetőségeket: Menü� Beállítások� Üze-

netek� MMS-beáll..

Mem. állapota
1. Az MMS-beáll. menüből válassza a Mem. állapota lehetőséget a me-

móriakártyán (ha van) és a telefon memóriájában használt memóriate-
rület megjelenítéséhez.

2. A visszalépéshez válassza az Vissza opciót.
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Tárolás
Alapértelmezés szerint a telefon a saját memóriájába menti a képüzenete-
ket. A memória megtelése esetén vagy törölni kell egy képüzenetet (lásd
Bejövő, Kimenő és Elküldve, 27.o), vagy ki kell választani a képüzenetek me-
móriakártyára történő mentését. Ha a memória megtelik, képüzenet-küldé-
si vagy -fogadási kísérlet esetén a telefon értesítést jelenít meg.

Megjegyzés: A memóriakártyára történő mentéhez helyezzen be
kompatibilis memóriakártyát (lásd A SIM-kártya, a memóriakártya és az
akkumulátor behelyezése, 1.o). A mentési menü csak akkor jelenik meg, ha
már behelyezte a kártyát.

1. Az MMS-beáll. menüből válassza a Tárolás:
• Telefon lehetőséget a telefonmemóriában történő tárolásához.
• Memóriakártya lehetőséget a képüzenetek memóriakártyán tör-

ténő tárolásához.
2. A jóváhagyáshoz válassza a OK lehetőséget.

MMS profil
Ezek a beállítások szükségesek a képfunkció használatához. A képüzenetek
beállításait a szolgáltató küldi el; ez automatikusan is történhet.

1. Az MMS-beáll. menüből válassza az MMS profil lehetőséget.
2. Jelölje ki a szolgáltatóját, majd válassza az Opciók� Bekapcsol

lehetőséget.

Új MMS-profil hozzáadása
Ha a szolgáltatója nem szerepel a listán, akkor hajtsa végre az alábbi lépé-
seket. A megfelelő beállításokért forduljon a szolgáltatóhoz.

1. Innen: MMS profil válassza a következőt: Hozzáadás:
• Fiók neve: fiók nevének hozzáadása.
• APN: APN (Access Point Name – hozzáférésipont-név)

hozzáadása.
• Felhasználónév: felhasználónév hozzáadása.
• Jelszó: jelszó hozzáadása.
• Honlap: honlap hozzáadása.
• Kapcsolat típusa: a* és# gombokkal válassza ki a HTTP vagy

aWAP kapcsolatot.
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• Proxy használata: a* és# gombokkal válassza ki az Igen vagy
a Nem lehetőséget.

• Proxy cím: proxycím megadása.
• Proxy port: proxyport megadása.
• Proxy felhasználónév: proxy-felhasználónév megadása.
• Proxy jelszó: proxyjelszó megadása.

2. A jóváhagyáshoz válassza a OK lehetőséget.
3. Nyomja meg az Igen gombot a mentéshez vagy a Nem gombot a men-

tés nélküli kilépéshez.
4. Válassza ki az új profilját, majd nyomja meg a Opciók� Bekapcsol

gombot.
5. A jóváhagyáshoz válassza a OK lehetőséget. Ha beállítás közben men-

tés nélkül szeretne kilépni, nyomja meg a gombot.
Meglévő bejegyzés szerkesztéséhez vagy törléséhez válassza ki a bejegy-
zést, majd nyomja meg a Opciók� Szerk. vagy a Törlés lehetőséget.

Megjegyzés: Egyes szolgáltatók kérhetik, hogy küldjön egy képüzenetet,
mielőtt képes lenne az ilyen típusú üzenetek fogadására. A szolgáltatás
aktiválásához küldjön egy csak szöveget tartalmazó képüzenetet. Egyes
szolgáltatók kérhetik, hogy lépjen velük kapcsolatba, mielőtt
engedélyeznék a képüzenet funkciót a felhasználói fiókja számára. Vegye
fel a kapcsolatot a szolgáltató ügyfélszolgálatával.

MMS-barangolás

FONTOS
Képüzenetek (MMS) fogadása és küldése barangolás közben költséges
lehet. Az adatroaming előtt érdeklődjön szolgáltatójánál annak
költségeiről.

A telefon automatikusan kiválasztja a szolgáltató hálózatát, amennyiben az
hatótávolságon belül van. Amennyiben nincs (például külföldön), akkor má-
sik hálózatot is használhat, amennyiben a szolgáltatója rendelkezik olyan
megállapodással, amely ezt lehetővé teszi. Ezt roamingnak vagy barango-
lásnak (más hálózat használata) hívják. Vegye fel a kapcsolatot a mobilszol-
gáltatóval a további információkért.

1. Az MMS-beáll. menüből válassza a MMS-barangolás:
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2. Válassza a Be lehetőséget a funkció bekapcsolásához, illetve a Ki
(alapértelmezett) lehetőséget a funkció kikapcsolásához.

3. A jóváhagyáshoz válassza a OK lehetőséget.

Emlékeztető
Az SMS-emlékeztető figyelmezteti, ha a fogadástól számított 10 percen be-
lül nem olvassa el a beérkező szöveges üzenetet vagy nem hallgatja meg
hangpostáját. Ilyen esetben nyomja meg a gombot a figyelmeztetés
kikapcsolásához.

1. Nyomja meg a következő lehetőségeket:Menü� Beállítások� Üze-
netek� Emlékeztető.

2. Válassza a Be lehetőséget a funkció bekapcsolásához, illetve a Ki lehe-
tőséget a funkció kikapcsolásához.

3. A jóváhagyáshoz válassza a OK lehetőséget.

Rezgő
Az üzenetre néhány rövid rezgés figyelmezteti.

1. Nyomja meg a következő lehetőségeket:Menü� Beállítások� Üze-
netek� Rezgő.

2. Válassza ki a Üzenetek:
• Rövid (4 mp)
• Hosszú (12 mp)

3. A jóváhagyáshoz válassza a OK lehetőséget.

Megjegyzés: Ha a Jelzés típusa beállítása Csak hang, a telefon nem küld
figyelmeztető rezgést.

Kézbesítési jelentés
Beállíthatja, hogy a telefon értesítse, ha a címzett megkapta az SMS-t.

Megjegyzés: Aktiválás előtt érdeklődjön az előfizetés költségeiről
szolgáltatójánál.

1. Nyomja meg a Menü� Beállítások� Üzenetek� Kézbesítési
jelentés:

2. Válassza a Be lehetőséget a funkció bekapcsolásához, illetve a Ki lehe-
tőséget a funkció kikapcsolásához.

3. A jóváhagyáshoz válassza a OK lehetőséget.
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Törlés
Az összes üzenet vagy a mappán belüli összes üzenet törlése.

1. Nyomja meg a Menü� Beállítások� Üzenetek� Törlés
gombokat.

2. Válassza a Bejövő, Kimenő, Elküldve vagy Mind törli� Igen lehető-
séget az összes üzenet törléséhez.

Fényképezőgép (fényképezés)

Ha éles képeket szeretne, törölje le a lencséket száraz ruhával.

1. Nyomja meg a gyorsgombot.
Vagy nyomja meg a Menü� Fényképezőgép lehetőségeket.

2. Fényképezéshez nyomja meg a gombot.
3. Nyomja meg a Opciók:

• Küldés� MMS-ben, lásd Képüzenetek (MMS) létrehozása és kül-
dése, 26.o.

• Küldés� Bluetooth-on, lásd Bluetooth®, 36.o.
• Törlés: törlés. Jóváhagyáshoz a Igen, visszalépéshez a Nem lehe-

tőséget válassza.
• Alkalmaz� Háttérkép: mentés a kijelző háttérképeként.
• Alkalmaz� Névjegy képe: mentés telefonkönyvben szereplő

kapcsolatként.
4. Új fénykép készítéséhez nyomja meg a Vissza gombot.

Ha nem nyom meg semmit, a készülék menti a képet.

Beállítások
Nyomja meg a Opciók:

• Nagyít lehetőséget a / gombok közelítéshez-távolításhoz törté-
nő használatához.

• EV lehetőséget a / gombok EV/fényérzékenység beállításához
történő használatához.

• Vaku lehetőséget a vaku Auto, Ki, Be vagy Vörösszem kor. beállításá-
nak kiválasztásához.

Megjegyzés: A ráközelítés ronthat a kép minőségén.
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A kamera beállításai
1. Válassza a következőket: Menü� Beállítások� Fényképezőgép:

• EV adatok: az EV/fényérzékenység beállításának módja.
• Nagyítás és kicsinyítés: a közelítés-távolítás módja.
• Képméret: Kicsi (leggyengébb minőség) vagy jobb kamerafel-

bontás kiválasztása.
• Exponáló hang� Ki, Halk vagy Hangos.
• Tárolás: Telefon vagy Memóriakártya kiválasztása a képek és vi-

deók mentési helyeként.

Megjegyzés: Ez a lehetőség csak akkor érhető el, ha kompatibilis
külső memóriát helyezett be a készülékbe.

• Mind törli: az összes mentett kép és videó törlése.
Vaku lehetőséget a vaku Auto, Ki, Be vagy Vörösszem kor. beállításá-
nak kiválasztásához.

2. A jóváhagyáshoz válassza a OK lehetőséget.

Megjegyzés: Jobb minőség esetén kevesebb kép és videó tárolható a belső
memóriában.

Ha kompatibilis memóriakártyát (micro SD) helyez a Doro 1370 telefonba,
akkor megváltoztathatja az alapértelmezett mentési helyet. Így több fájl
mentésére lesz lehetősége.

Galéria
Megtekintheti a mentett képeket .

1. Nyomja meg a Menü� Galéria lehetőségeket.
2. A / gombokkal jelöljön ki egy képet vagy videót.
3. Nyomja meg a Opciók:

• Megnéz: megtekintés egyenként.
• Küldés:

• MMS-ben: küldés képüzenetként. Lásd Képüzenetek (MMS)
létrehozása és küldése, 26.o.

• Bluetooth-on: küldés Bluetooth-eszközre, lásd Bluetooth®,
36.o.
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• Törlés: törlés. Jóváhagyáshoz a Igen, visszalépéshez a Nem lehe-
tőséget válassza.

• Alkalmaz (csak kép esetében):
• Háttérkép: mentés a kijelző háttérképeként.
• Névjegy képe: mentés telefonkönyvben szereplő

kapcsolatként.
• Adatok: a fájllal kapcsolatos részletes adatok (pl. dátum, méret,

szerzői jogok) megtekintése.
• Átnevez: a kép átnevezése.
• Nézet stílusa (csak kép esetében): a nézet módosítása. Válassza

a Nagy vagy a Lista lehetőséget.
• Rendez� Név vagy Idő.
• Mind törli: az összes kép törlése.

4. A jóváhagyáshoz válassza a OK lehetőséget.

Csatlakozás

Bluetooth®

Vezeték nélkül csatlakozhat más Bluetooth®-kompatibilis eszközökhöz (pl.
headset vagy másik telefon).

FONTOS
Ha nem használja a Bluetooth®-kapcsolatot, kapcsolja ki a Aktiválás vagy
Láthatóság funkciót. Ne csatlakoztassa ismeretlen eszközhöz.

Bluetooth aktiválása®

1. Nyomja meg a Menü� Beállítások� Bluetooth� Aktiválás� Be
lehetőségeket.

2. A jóváhagyáshoz válassza a OK lehetőséget.

Bluetooth® beállítások
Láthatóság
1. Nyomja meg a Menü� Beállítások� Bluetooth� Láthatóság�

Be lehetőségeket.
2. A jóváhagyáshoz válassza a OK lehetőséget.
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Megjegyzés: Hogy más eszközök ne találják meg az Ön készülékét, válassza
az Ki opciót. Páros eszközök akkor is érzékelik az Ön készülékét, ha
kiválasztja az Ki opciót.

Eszköz neve
1. Nyomja meg a következő lehetőségeket: Menü� Beállítások�

Bluetooth� Eszköz neve.
2. Adja meg a nevet, amellyel Doro 1370 készüléke megjelenik más Blue-

tooth® eszközökön.
3. A jóváhagyáshoz válassza a Kész lehetőséget.
Eszk. lekérd.
1. Nyomja meg a következő lehetőségeket: Menü� Beállítások�

Bluetooth� Eszk. lekérd..
2. Válasszon eszközt a listából, és nyomja meg a Csatlak. lehetőséget a

csatlakozáshoz.
Ha a Bluetooth® nincs bekapcsolva, az aktiváláshoz nyomja meg a Igen
lehetőséget.

3. Amikor más Bluetooth® eszközökre csatlakozik, megosztott jelszóra
van szüksége. Adja meg a jelszót, majd válassza az OK opciót.

Saját eszköz
Új eszközök vagy elmentett nézet hozzáadása.

1. Nyomja meg a következő lehetőségeket: Menü� Beállítások�
Bluetooth� Saját eszköz.

2. Válasszon eszközt a listából, majd nyomja meg a Opciók:
• Átnevez lehetőséget az eszköz nevének módosításához.
• Törlés lehetőséget az eszköz törléséhez a listából.
• Mind törli lehetőséget az összes eszköz törléséhez a listából.

3. A jóváhagyáshoz válassza a OK lehetőséget.
Hangútvonal
1. Nyomja meg a Menü� Beállítások� Bluetooth� Hangútvonal:

• Telefon lehetőséget, ha a bejövő hívásokat a telefonról szeretné
fogadni.

• Bluetooth-ra lehetőséget, ha a bejövő hívásokat szeretné a Blue-
tooth® eszközre továbbítani.

2. A jóváhagyáshoz válassza a OK lehetőséget.
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Hálózat beáll.
A telefon automatikusan kiválasztja a szolgáltató hálózatát, amennyiben az
hatótávolságon belül van. Vegye fel a kapcsolatot a mobilszolgáltatóval a
további információkért.

1. Nyomja meg a következő lehetőségeket: Menü� Beállítások�
Általános� Hálózat beáll..

2. Válasszon egyet az alábbi opciók közül, majd nyomja meg az OK
gombot:
• Új lekérdezés: új keresés végrehajtása a kapcsolat megszakadása

esetén.
• Keresés: az elérhető hálózat és az elérhető szolgáltatók listájának

megjelenítése (kis idő elteltével). Válassza ki a kívánt szolgáltatót.
• Kivál. módja: másik hálózat választása. Válassza a Automatikus

lehetőséget a hálózat automatikus kiválasztásához, vagy a Kézi le-
hetőséget a hálózat manuális kiválasztásához.

Szolgáltatások
Ez a menü a hálózati támogatástól és az előfizetéstől függően a mobilszol-
gáltató által előre programozott szolgáltatásokat tartalmazhat

• Nyomja meg a következő lehetőségeket: Menü� Beállítások�
Általános� Szolgáltatások.

Fájlkezelő
Fájlok tartalmának és tulajdonságainak kezelése. A fájlokat megnyithatja,
kitörölheti, áthelyezheti, átmásolhatja és átnevezheti.

1. Nyomja meg a Menü� Beállítások� Fájlkezelő lehetőséget.
2. Válassza a Telefon vagy a Memóriakártya� Nyit lehetőséget.
3. Jelöljön ki egy mappát (pl. Fényképek), majd nyomja meg a Nyit

gombot.
4. Jelöljön ki egy fájlt, és nyomja meg az Opciók gombot:

• Lejátsz (hang/videó/zene esetén): nyomja meg a gombot a
Lejátsz érdekében vagy a gombot a Leáll érdekében.

• Megnéz (fényképek/képek esetén): megtekintés egyenként.
• Küldés� MMS-ben: küldés képüzenetként vagy Bluetooth-on:

küldés Bluetooth-eszközre.
• Legyen cs.hang: használat csengőhangként.
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• Adatok: a fájllal kapcsolatos részletes adatok (pl. dátum, méret,
szerzői jogok) megtekintése.

• Alkalmaz� Háttérkép: mentés a kijelző háttérképeként vagy
Névjegy képe: használat telefonkönyvben szereplő kapcsolatként.

• Átnevez: a fájl átnevezése.
• Törlés: a fájl törlése.
• Mind törli: az összes fájl törlése a kijelölt mappából.
• Rendez� Név vagy Idő.
• Másolás vagy Áthelyezés� Telefon vagy Memóriakártya�

Opciók� Nyit. Jelöljön ki egy mappát (pl. Fényképek), majd
nyomja meg a Opciók� Beillesztés gombot.

5. A jóváhagyáshoz válassza a OK lehetőséget.
Támogatott formátumok:

• Képformátum: BMP/GIF/JPG/PNG. A beépített kamera a fényképeket
JPG formátumban menti el.

• Hangformátum: WAV/AMR/MIDI/MP3/AAC/AAC+. A beépített hang-
rögzítő a felvételeket AMR formátumban menti el.

• Videóformátum: MP4/3GPP.

A telefon csatlakoztatása a számítógéphez
Csatlakoztassa a telefont egy számítógépre, és mentsen át képeket, zené-
ket vagy más típusú fájlokat. A telefont és a számítógépet USB-kábellel köt-
heti össze. A számítógép fájlkezelőjének segítségével bármilyen tartalmat
áthúzhat a telefonról a számítógépre.

Megjegyzés: Bizonyos jogvédett anyagok másolása viszont nem lehetséges.

Tartalmak áthúzása telefonról számítógépre
1. Csatlakoztassa a telefonját egy számítógépre egy USB-kábel

segítségével.
2. Várjon, amíg a telefon vagy a memóriakártya külső lemezként megje-

lenik a fájlkezelőben.
3. A kijelölt fájlokat húzza át a telefonról a számítógépre.

Megjegyzés: A fájlokat USB-kábellel a legtöbb eszközről átmásolhatja
azokra az operációs rendszerekre, amelyek támogatják az USB-
háttértárolókat.

39



Magyar

Az USB-kábel biztonságos eltávolítása
1. Fontos, hogy a hardvert biztonságosan távolítsa el.
2. Távolítsa el az USB-kábelt.

Megjegyzés: A számítógép utasításai az operációs rendszertől függően
változhatnak. Több információ a számítógép operációs rendszerének
dokumentumaiban olvasható.

Hang és kijelző

Megjegyzés: A Néma funkciót kapcsolja ki (Ki) a Dallam beállítás, Hangerő,
Jelzés típusa és Extra hang beállítások eléréséhez.

Hang beállítás
Amennyiben hallókészüléket használ, vagy zajos környezetben hallási ne-
hézségekkel küzd telefonálás közben, módosíthatja a telefon
hangbeállításait.

1. Nyomja meg a Menü� Beállítások� Hang� Hang beállítás:
• Normál: megfelelő hallás és normál körülmények esetén

(alapértelmezett).
• Magas: ha súlyosan hallássérült, vagy nagyon zajos környezetben

használja a telefont.
• HAC mód: ha hallókészüléket használ.

2. A jóváhagyáshoz válassza a OK lehetőséget.

Megjegyzés: Próbáljon ki különböző beállításokat, hogy megtalálja, melyik
a legmegfelelőbb a hallásához.

Dallam beállítás (csengőhang)
Olyan csengőhangot válasszon, amelynek tónusa és frekvenciája leginkább
illeszkedik igényeihez.

1. Nyomja meg a Menü� Beállítások� Hang� Dallam beállítás�
Csengőhang lehetőségeket.

2. A / gombok segítségével válasszon az elérhető dallamok közül;
kiválasztáskor a készülék lejátssza a dallamot.

3. Az OK opcióval elfogadhatja, a Vissza opcióval elvetheti a
változtatásokat.
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Tipp: Ugyanígy végezheti el a Ébresztés, Üzenethang, Billentyűzet,
Bekapcsolás és Kikapcsolás beállításokat is.

Csengetés hangereje
1. Nyomja meg a következő lehetőségeket: Menü� Beállítások�

Hang� Hangerő.
2. A csengetés hangerejét a / gombokkal módosíthatja.
3. A jóváhagyáshoz válassza a OK lehetőséget.

Néma üzemmód
1. Nyomja meg a következő lehetőségeket: Menü� Beállítások�

Hang� Néma.
2. Válassza a Be lehetőséget a funkció bekapcsolásához, illetve a Ki lehe-

tőséget a funkció kikapcsolásához.
3. A jóváhagyáshoz válassza a OK lehetőséget.

Tipp: Nyomja meg a# gyorsgombot a néma üzemmód aktiválásához vagy
deaktiválásához készenléti üzemmódból.

Jelzés típusa
Válassza ki, hogy a készülék csengéssel és/vagy rezgéssel figyelmeztesse-e
a bejövő hívásokra.

1. Nyomja meg a Menü� Beállítások� Hang� Jelzés típusa:
• Csak hang: csak csengés.
• Csak rezgés: csak rezgés.
• Rezg.+hang: csengés és rezgés.
• Rezg.>hang: először rezgés, majd kis idő elteltével csengés is.
• Néma: nincs rezgés vagy csengés, csak a kijelző világít.

2. A jóváhagyáshoz válassza a OK lehetőséget.

Extra hang
Beállíthatja, hogy a készülék hangjelzéssel figyelmeztesse például alacsony
akkumulátortöltöttség, illetve a telefon vagy a SIM-kártya meghibásodása
esetén.

1. Nyomja meg a Menü� Beállítások� Hang lehetőséget.
2. Válassza a Extra hang� Figyelem vagy Hiba lehetőséget.
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3. Válassza a Be lehetőséget a funkció bekapcsolásához, illetve a Ki lehe-
tőséget a funkció kikapcsolásához.

4. A Kész opcióval menthet.

Főmenü
A főmenüből különféle stílusokat választhat ki.

1. Nyomja meg a Menü� Beállítások� Kijelző� Főmenü:
2. Válassza a Nagy vagy a Lista lehetőséget.
3. A jóváhagyáshoz válassza a OK lehetőséget.

Háttérkép
1. Nyomja meg a Menü� Beállítások� Kijelző� Háttérkép:

• Rendszer: előre beállított képek kiválasztása.
• Egyéni: felhasználói képek kiválasztása, lásd Fájlkezelő, 38.o.

2. Az elérhető háttérképek megjelenítéséhez használja a /
gombokat.

3. A jóváhagyáshoz válassza a OK lehetőséget.

Szövegméret
Beállíthatja, hogy milyen betűmérettel jelenjenek meg a menüelemek és az
üzenetek.

1. Nyomja meg a Menü� Beállítások� Kijelző lehetőséget.
2. Válassza a Szövegméret� Normál vagy Nagy lehetőséget.
3. A jóváhagyáshoz válassza a OK lehetőséget.

Készenl. kijel.
Készenléti üzemmódban a kijelző megjelenítheti csak az órát, vagy az órát
és a szolgáltatót, vagy az összes információt.

1. Nyomja meg a Menü� Beállítások� Kijelző lehetőséget.
2. Válassza a Készenl. kijel.� Csak óra, Óra és szolgáltató, Összes in-

fó vagy Nincs információ lehetőséget.
3. A jóváhagyáshoz válassza a OK lehetőséget.

LCD háttérvil.
Kiválaszthatja a kijelző háttérvilágításának időtartamát.

1. Nyomja meg a Menü� Beállítások� Kijelző lehetőséget.
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2. Válassza a LCD háttérvil.� 15 mp., 30 mp. vagy 1 perc lehetőséget.
3. A jóváhagyáshoz válassza a OK lehetőséget.

Fényerő
Beállíthatja a kijelző fényerejét.

1. Nyomja meg a Menü� Beállítások� Kijelző lehetőséget.
2. Válassza a Fényerő� 1. szint, 2. szint vagy 3. szint lehetőséget.
3. A jóváhagyáshoz válassza a OK lehetőséget.

Kiegészítő funkciók

Ébresztés
1. Nyomja meg a Menü� Ébresztés� Be lehetőséget.
2. Adja meg az ébresztés időpontját a billentyűzet segítségével, majd

nyomja meg az OK gombot.
• Egyetlen ébresztés beállításához válassza a Egyszeri lehetőséget.
• Ha néhány napon keresztül meg szeretné ismételni ugyanezt az

ébresztési időt, válassza a Ismétlés lehetőséget. Görgessen végig
a napok listájában, majd nyomja meg a Be vagy a Ki lehetőséget
aszerint, hogy az adott napon szüksége van-e az ébresztésre.

3. A jóváhagyáshoz válassza a Mentés lehetőséget.

Tipp: Az ébresztés szerkesztéséhez nyomja meg a Szerk. lehetőséget, az
ébresztés kikapcsolásához pedig a Ki lehetőséget.

Szundi mód vagy leállítás
Amikor megszólal az ébresztés:

• A leállításhoz nyomja meg a Leáll gombot.
• Ha 9 perc múlva meg szeretné ismételni, válassza a Szundi

lehetőséget.

Megjegyzés: Az ébresztés akkor is működik, ha a telefont kikapcsolja. Ne
kapcsolja be a telefont, ha a mobiltelefon használata nem megengedett,
vagy ha interferenciát vagy veszélyt okozhat.
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Szervező
1. Válassza a Menü opciót, léptessen a ikonra, majd válassza az OK

lehetőséget.
2. Válassza az egyik alábbi opciót, majd az OK lehetőséget.

Naptár
Feladat hozzáadása
1. Nyomja meg a Menü� Szervező� Naptár� Opciók� Feladat

hozzáadása lehetőségeket.
2. Adja meg a dátumot, majd nyomja meg a gombot.
3. Adja meg az időpontot, majd nyomja meg a gombot.
4. Adja meg a tárgyat, lásd: Szövegbevitel , 6.o.
5. Ha készen van, nyomja meg a OK gombot.

Opciók
1. Nyomja meg a Menü� Szervező� Naptár� Opciók:

• Válassza a Megnéz lehetőséget a kiválasztott napra bejegyzett
feladatok megjelenítéséhez vagy az Összes megtekintése lehe-
tőséget az összes feladat megjelenítéséhez. Nyomja meg a Opci-
ók� Szerk., Törlés vagy Mind törli lehetőséget.

• Válassza a Ugrás dátumra lehetőséget, és adja meg a dátumot.
2. A jóváhagyáshoz válassza a OK lehetőséget.

Megjegyzés: A naptáros emlékeztetők akkor is működnek, ha a telefont
kikapcsolja. Ne kapcsolja be a telefont, ha a mobiltelefon használata nem
megengedett, vagy ha interferenciát vagy veszélyt okozhat.

Napi emlékeztető
1. Nyomja meg a következő lehetőségeket: Menü� Szervező� Napi

emlékeztető� Hozzáadás.
2. Adja meg az időpontot, majd nyomja meg a gombot.
3. Adja meg a tárgyat, lásd: Szövegbevitel , 6.o
4. A jóváhagyáshoz válassza a OK lehetőséget.

Szundi mód vagy leállítás
Amikor megszólal az ébresztés:

44



Magyar

• A leállításhoz nyomja meg a Leáll gombot.
• Ha 9 perc múlva meg szeretné ismételni, válassza a Szundi

lehetőséget.

Megjegyzés: Az emlékeztető akkor is működik, ha a telefont kikapcsolja.
Ne kapcsolja be a telefont, ha a mobiltelefon használata nem
megengedett, vagy ha interferenciát vagy veszélyt okozhat.

Tipp: A további opciók használatához válasszon ki egy bejegyzést, majd
nyomja meg a Opciók� Emlékeztető mellőzése, Hozzáadás, Szerk.,
Törlés vagy Mind törli lehetőséget.

Számológép
A számológéppel alapvető matematikai műveleteket végezhet.

1. Nyomja meg a Menü� Számológép lehetőségeket.
2. Írja be az első számot. A# gombbal írhatja be a tizedesvesszőt.
3. Adjon meg műveletet (+, -, x, ÷) a nyílgombokkal, majd válassza az OK

opciót.
4. Írja be a következő számot, majd válassza az OK lehetőséget.
5. Szükség esetén ismételje meg a 2–4. lépést.

Az eredmény kiszámításához válassza az =, majd az OK opciót.

FM-rádió
Az FM-rádió frekvenciatartománya 87,5–108,0 MHz, és 9 előre beállí-
tott csatornával rendelkezik. A rádió használatához a készülékkel kompati-
bilis headsetre van szükség, amely antennaként is működik.

A rádió bekapcsolása

1. Csatlakoztassa a headsetet a megfelelő aljzatba .
2. Nyomja meg a Menü� FM-rádió lehetőségeket. A rádió be van kap-

csolva. Megjelenik a behangolt frekvencia.
3. A vagy a gombbal válassza ki a csatornát.

Tipp: A készenléti üzemmódba való visszatéréshez nyomja meg a
gombot. A rádió ismét működni fog.
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Hangerő
1. Nyomja meg a következő lehetőségeket: Menü� FM-rádió� Opci-

ók� Hangerő.
2. A hangerőt az oldalsó gombokkal (+/-) szabályozhatja.
3. A jóváhagyáshoz válassza a OK lehetőséget.

Frekv. mentése
1. Nyomja meg a következő lehetőségeket: Menü� FM-rádió� Opci-

ók� Frekv. mentése.
2. Adjon nevet az új csatornának, lásd Szövegbevitel , 6.o.
3. Ha készen van, nyomja meg a Mentés gombot.

Kikapcsolás
• Nyomja meg a következő lehetőségeket: Menü� FM-rádió� Opci-

ók� Kikapcsolás.

Tipp: A rádiót akkor is kikapcsolja, ha leveszi a headsetet.

Hangszóró
1. Nyomja meg a Menü� FM-rádió� Opciók� Hangszóró� Be

lehetőségeket.
2. A hangerőt az oldalsó gombokkal (+/-) szabályozhatja.
3. A kikapcsoláshoz válassza a Ki lehetőséget.

Csatornalista (a csatornalista szerkesztése)
1. Nyomja meg a Menü FM-rádió� Opciók� Csatornalista

lehetőségeket.
2. Válassza ki a szerkeszteni kívánt csatornát, majd nyomja meg a

Opciók:
• Lejátsz lehetőséget a kiválasztott csatorna bekapcsolásához.
• Törlés lehetőséget a csatorna törléséhez. A jóváhagyáshoz válasz-

sza az Igen opciót vagy a csatornalistához való visszatéréshez vá-
lassza az Nem opciót.

• Szerk. lehetőséget a csatorna nevének szerkesztéséhez, majd
nyomja meg a gombot a frekvencia szerkesztéséhez; a tize-
desvessző beírásához használja a# gombot. Ha készen van,
nyomja meg a OK gombot.

3. A jóváhagyáshoz válassza a OK lehetőséget.
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Kézi keresés (keresési üzemmód megváltoztatása)
1. Nyomja meg a Menü� FM-rádió� Opciók� Kézi keresés:

• Finomhangolás lehetőséget a kézi hangoláshoz a vagy
gomb segítségével.

• Aut. keresés lehetőséget az automatikus csatornakereséshez a
vagy gomb segítségével.

2. A jóváhagyáshoz válassza a OK lehetőséget.

Auto keresés
1. Nyomja meg a Menü� FM-rádió� Opciók lehetőséget.
2. Válassza a Auto keresés lehetőséget az elérhető rádióállomások auto-

matikus elmentéséhez az1–9 csatornákra.
3. A jóváhagyáshoz válassza a OK lehetőséget.

Megjegyzés: Ez a művelet felülír minden korábban elmentett
csatornát!

Zseblámpa
1. Nyomja meg a Menü� Zseblámpa lehetőségeket.
2. A kikapcsoláshoz válassza a Ki lehetőséget.

Tipp: A zseblámpa bekapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a
gyorsgombot. A kikapcsoláshoz engedje el a gombot.

A zseblámpa beállításai
1. Nyomja meg a következő lehetőségeket: Menü� Beállítások�

Általános� Zseblámpa.
2. Válassza ki a Idő:

• 1 perc lehetőséget, ha azt szeretné, hogy 1 perc elteltével auto-
matikusan kikapcsoljon.

• 5 perc. lehetőséget, ha azt szeretné, hogy 5 perc. elteltével auto-
matikusan kikapcsoljon.

• Korlátlan lehetőséget a manuális kikapcsoláshoz.
3. Válassza ki a Hang:

• Válassza a Be lehetőséget a funkció bekapcsolásához, illetve a Ki
(alapértelmezett) lehetőséget a funkció kikapcsolásához.

4. A jóváhagyáshoz válassza a OK lehetőséget.
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Megjegyzés: A zseblámpa nagyon hamar lemeríti az akkumulátort.
Használat után ne felejtse el kikapcsolni a zseblámpát.

Státuszikonok a kijelzőn
Térerő Nincs hálózati lefedettség

Csak csengés Hangposta üzenete
megérkezett

Csörgés + rezgés Ébresztés bekapcsolva

Csak rezgés Akkumulátor töltöttségi
szintje

Néma üzemmód Hívásátirányítás aktiválva

Roaming (idegen hálózaton) Bluetooth bekapcsolva, má-
sok számára látható

Nem fogadott hívás Bluetooth bekapcsolva, má-
sok számára nem látható

Headset csatlakoztatva Bluetooth csatlakoztatva

5 Olvasatlan üzenet

Ikonok a kijelzőn

Némítás Töltő csatlakoztatva

Sikeres üzenetküldés Töltő leválasztva

Sikertelen üzenetküldés Fülhallg. be

Hiba Fülhallg. ki

Figyelmeztetés Hangszóró bekapcsolva

Kérés Hangszóró kikapcsolva

Kész (megerősítve) Bejövő hívás

Új üzenet Kimenő hívás
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Alacsony
akkumulátortöltöttség Hívás befejeződött

Keresés

Nem fogadott hívás. A nem
fogadott hívások megtekin-
téséhez válassza az Olvas
opciót.

Segélykérő hívás Várakozó hívás

vCard üzenet Kimenő segélyhívás

Hangerő-szabályozó Várjon, feldolgozás
folyamatban

Beáll. visszaállítása
1. Nyomja meg a Menü� Beállítások� Biztonság lehetőséget.
2. A telefon gyári beállításainak visszaállításához válassza a Beáll. visz-

szaállítása lehetőséget. Ekkor az összes módosított telefonbeállítás
visszaáll alaphelyzetbe.

3. Írja be a telefon kódot, majd nyomja meg a OK lehetőséget a gyári be-
állítások visszaállításához.

Tipp: Az alapértelmezett telefonkód 1234.

Mindent visszaállít
1. Nyomja meg a Menü� Beállítások� Biztonság lehetőséget.
2. Válassza a Mindent visszaállít lehetőséget a telefon összes beállításá-

nak, valamint minden, a telefonon található tartalom (pl. névjegyek,
számlisták, üzenetek) törléséhez (a törlés nem érinti a SIM-kártyán tá-
rolt adatokat).

3. Írja be a telefon kódot, majd nyomja meg a OK lehetőséget a gyári be-
állítások visszaállításához.

Tipp: Az alapértelmezett telefonkód 1234.
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Hibaelhárítás
A telefont nem lehet bekapcsolni
Alacsony az akkumulá-
tor töltöttséget

Csatlakoztassa a hálózati tápegységet és töltse az
akkumulátort 3 órán át. Az akkumulátor csak 3–4
feltöltés után éri el teljes kapacitását.

Az akkumulátor hibásan
van behelyezve

Ellenőrizze az akkumulátorok pozícióját.

Nem lehet feltölteni az akkumulátort
Az akkumulátor vagy a
töltő károsodott

Ellenőrizze az akkumulátort és a töltőt.

Az akkumulátort csak
olyan környezetben töl-
tse, ahol a hőmérséklet
0 °C és 40 °C közötti
van

Javítsa a töltési feltételeket.

A töltő nem megfelelően
csatlakozik a telefonhoz
vagy a konnektorhoz

Ellenőrizze a töltőt.

A készenléti idő csökken
Az akkumulátor tölthető-
ségi kapacitása
alacsony

Helyezzen be egy új akkumulátort.

Ha az alapállomástól túl
messze van, a telefon ál-
landóan jelet keres

A hálózatkereséskor a készülék energiát fogyaszt.
Keressen olyan helyet, ahol nagyobb a térerő,
vagy ideiglenesen kapcsolja ki a telefont.

Nem lehet hívást fogadni vagy indítani
Hívástiltás aktiválva Kapcsolja ki a hívástiltást. Ha ez nem oldja meg a

problémát, vegye fel a kapcsolatot a
szolgáltatóval.

A PIN-kódot nem fogadja el a készülék
Túl sokszor adott meg
rossz PIN-kódot

Írja be a PUK-kódot a PIN-kód megváltoztatásá-
hoz, vagy vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatóval.
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SIM kártya hibája
SIM-kártya megsérült Ellenőrizze a SIM-kártya állapotát. Ha megsérült,

forduljon a szolgáltatójához.
A SIM-kártya hibásan
van behelyezve

Ellenőrizze a SIM-kártya behelyezését. Vegye ki a
kártyát, és helyezze be még egyszer.

A SIM-kártya piszkos
vagy nedves

Törölje le a SIM-kártya érintkezési felületét egy
tiszta kendővel.

Nem sikerül kapcsolódni a hálózathoz
SIM-kártya érvénytelen Forduljon a szolgáltatójához.
Nincs GSM szolgáltatás Forduljon a szolgáltatójához.

Gyenge a térerő
Túl messzire van az
alapállomástól

Próbálja meg újra egy másik helyszínről.

Hálózati túlterhelés Kérjük, próbálja meg a hívást később.

Visszhang vagy zaj
Területi probléma rossz
hálózati relé miatt

Tegye le és tárcsázzon újra. Lehet, hogy egy másik
hálózati relére kapcsolódik.

Nem lehet új névjegyet létrehozni
A telefonkönyv memória
megtelt

Töröljön néhány névjegyet a memória
felszabadításához.

Nem lehet egy funkciót beállítani
A funkció nem támoga-
tott vagy a hálózatra
nincs előfizetve.

Forduljon a szolgáltatójához.

Nem sikerül küldeni vagy letölteni MMS-t
A telefon memóriája
megtelt, ezért nem lehet
MMS üzenetet küldeni
vagy letölteni

Töröljön korábban fogadott MMS üzeneteket,
vagy állítsa be, hogy az MMS üzenetek alapértel-
mezett mentési helye a memóriakártya legyen
(nem része a csomagnak).

Hibás MMS profil van
kiválasztva.

Egyes szolgáltatóknál az MMS profil kiválasztását
manuálisan kell elvégezni.
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Biztonsági útmutatások

VIGYÁZAT
A készülék és a tartozékok kis alkatrészeket tartalmazhatnak. A készüléket
kisgyermekek elől tartsa elzárva.
A termék a hálózati adapter segítségével csatlakoztatható le az áramellátásról. A
hálózati aljzat legyen közel a készülékhez, és legyen könnyen hozzáférhető.

Hálózati szolgáltatások és költségek
A készülék használata engedélyezett a GSM 900/1800/1900 MHz hálózatokon. Az eszköz
használatához előfizetéssel kell rendelkeznie a mobilszolgáltatónál.

A hálózati szolgáltatások használata forgalmi költséget eredményez. A termék néhány
funkciójához hálózati támogatás szükséges, és előfordulhat, hogy elő kell ezekre fizetni.

Működési környezet
Mindenütt tartsa be az adott helyen érvényes szabályokat és törvényeket, és mindig kap-
csolja ki a készüléket, ahol annak tilos a használata, mivel interferenciát vagy veszélyt
okozhat. A készüléket mindig normál pozícióban használja.

A telefon egyes részei mágnesesek. A készülék vonzhatja a fémtárgyakat. Ne tartson a ké-
szülékhez közel hitelkártyát vagy egyéb mágneses adattároló eszközt. Előfordulhat, hogy
az azokon tárolt információk megsérülhetnek.

Orvosi berendezések
Rádiójeleket sugárzó eszközök, pl. mobiltelefon használata zavarhatja a nem megfelelően
védett orvosi berendezéseket. Beszéljen az orvossal vagy forduljon a berendezés gyártójá-
hoz annak megállapítása érdekében, hogy megfelelő védelemmel rendelkezik-e a beren-
dezés a külső rádiósugárzással szemben, illetve bármilyen egyéb kérdés esetén. Ha az
egészségügyi intézményben kifüggesztett tájékoztató szerint az intézményen belül ki kell
kapcsolni a telefont, akkor tartsa tiszteletben ezt az előírást. A kórházakban és egészség-
ügyi intézményekben a külső rádiójelekre érzékeny berendezések is üzemelhetnek.

Beültetett orvosi eszközök
Az esetleges interferencia elkerülése érdekében a beültetett orvosi eszközök gyártói azt ja-
vasolják, hogy a vezeték nélküli eszköz és az implantátumok között minimum 15 cm távol-
ság legyen. A beültetett orvosi eszközökkel élő személyek:

• Ügyeljenek arra, hogy a vezeték nélküli eszköz és az implantátum között legalább 15
cm távolság legyen.

• Ne tegye a telefont felső ingzsebbe.
• Ne ahhoz a fülükhöz tartsák a vezeték nélküli eszközt, amelyik oldalon a beültetett or-

vosi eszköz van.
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Ha úgy gondolja, hogy interferencia lépett fel, azonnal kapcsolja ki telefonját. Ha ön beül-
tetett orvosi eszközzel rendelkezik, és segítségre van szüksége azzal kapcsolatban, hogyan
használhatja vezeték nélküli eszközét, forduljon orvosához.

Robbanásveszélyes helyek
Robbanásveszélyes helyen mindig kapcsolja ki a készüléket,. A jelzéseknek és utasítások-
nak megfelelően járjon el. A robbanásveszélyes környezetek közé tartoznak azok a helyszí-
nek is, ahol általában a gépjárművek motorjának leállítását is javasolják. Ilyen
környezetben már egy szikra is robbanást vagy tüzet idézhet elő, ami súlyos sérüléseket,
sőt halált okozhat.

A készüléket benzinkutakon és minden olyan helyen kapcsolja ki, ahol üzemanyag-szivat-
tyúk és autójavító berendezések találhatók.

Mindig vegyük figyelembe azokat az előírásokat, amelyek korlátozzák a rádióadók alkalma-
zását üzemanyagok tárolására és árusítására használt területeken, vegyi üzemekben, illet-
ve robbantási műveletek helyszínén.

A robbanásveszélyre általában – de nem mindig – közérthető jelzések utalnak. Ez vonatko-
zik hajófedélzetek alatti részekre; vegyi anyagok szállítására vagy tárolására; folyékony
üzemanyagot (például propánt vagy butánt) használó járművekre; olyan területekre, ahol
a levegő vegyi anyagokat vagy részecskéket, például homokszemcsét, port vagy fémport
tartalmaz.

Li-ion akkumulátor
A termékben egy Li-ion akkumulátor található. Az akkumulátor nem megfelelő kezelése
tüzet vagy égésveszélyt eredményezhet.

FIGYELEM
Az akkumulátor nem megfelelő behelyezése robbanásveszélyt eredményezhet. A tűz
vagy égésveszély kockázatának csökkentése érdekében a rövid külső érintkezőket ne
szerelje szét, törje össze vagy szúrja át, ne tartsa azokat 60 °C-nál melegebb helyen, és
ne tegye ki azokat tűznek vagy víznek. A használt akkumulátort a helyi előírásoknak
vagy a termékhez mellékelt referencia útmutatónak megfelelően hasznosítsa újra vagy
selejtezze le.

Hallásvédelem
Az eszköz a tesztek eredményének értelmében megfelel a vonatkozó EN 50332-1 és/vagy
EN 50332-2 szabványokban meghatározott hangnyomási szintnek.

FIGYELEM
A nagy hangerő hosszú távon halláskárosodáshoz vezethet. Vezetés közben
a nagy hangerő elvonhatja a figyelmét, és balesetet eredményezhet. A
headsetet mérsékelt hangerővel használja, valamint a kihangosító
használatakor ne tartsa a készüléket a füléhez közel.
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Segélyhívások
FONTOS
A mobiltelefonok rádiójelekre, mobil- és vezetékes hálózatokra, valamint a felhasználó
által programozható funkciókra támaszkodva működnek. Ezért a kapcsolat létrejötte
nem garantálható minden körülmények között. Létfontosságú kommunikáció – például
orvosi segélykérés – céljából soha ne hagyatkozzon kizárólag vezeték nélküli eszközökre.

GPS/helyalapú funkciók
Bizonyos termékek GPS/helyalapú funkciókat nyújtanak. A helymeghatározó funkciókat
„adott állapotukban” bocsátjuk rendelkezésre. Az ilyen helymeghatározó szolgáltatások
pontosságára vonatkozóan nem teszünk semmilyen tényállítást és nem nyújtunk semmi-
lyen garanciát. A helyalapú szolgáltatások használata a készüléken nem feltétlenül mentes
a megszakításoktól és a hibáktól, és függhet a hálózat rendelkezésre állásától. Felhívjuk fi-
gyelmét, hogy a funkció bizonyos környezetekben, például épületek belterében vagy épü-
letek melletti területeken korlátozott vagy működésképtelen lehet.

VIGYÁZAT
Ne használja a GPS funkciót olyan módon, ami elvonhatja figyelmét a vezetéstől.

Járművek
A rádiójelek a járművek szakszerűtlenül beszerelt vagy nem megfelelő védelmű elektroni-
kus rendszereinek (pl. elektronikus üzemanyag-befecskendezőjének, blokkolásgátlójának,
sebességszabályozó rendszerének vagy légzsákjának) működését is hátrányosan befolyá-
solhatják. További tájékoztatásért forduljon a gépjármű vagy a felszerelt kiegészítők gyár-
tójához vagy ennek képviseletéhez.

A készülékkel, illetve annak tartozékaival együtt ne tároljon és ne szállítson gyúlékony fo-
lyadékokat, gázokat vagy robbanóanyagokat. Légzsákkal felszerelt jármű esetén: Ne felej-
tse el, hogy a légzsákok jelentős erővel fújódnak fel.

A légzsák fölé, illetve tágulási terébe ne tegyen semmiféle tárgyat – a beépített vagy hor-
dozható mobiltelefonokat is beleértve. A szakszerűtlenül beszerelt telefonkészülék a lég-
zsák kinyílásakor súlyos sérüléseket okozhat.

Repülőgépen tilos használni a készüléket. Mielőtt repülőgépre szállna, kapcsolja ki a tele-
font. Rádiós telekommunikációs eszköz használata a repülőgépen repülésbiztonsági ve-
széllyel járhat, és zavarhatja a telekommunikációt. Ez törvénytelen is lehet.

Személyes adatok védelme
A személyes adatok védelme; az érzékeny adatok szivárgása és a velük való visszaélés
megelőzése

• A készülék használata során ne feledkezzen meg a fontos adatok biztonsági
mentéséről.
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• A készülék leselejtezésekor minden adatról készítsen biztonsági másolatot, majd állít-
sa vissza a készüléket, hogy megakadályozza a személyes adataival való visszaélést.

• Alkalmazások letöltésekor figyelmesen olvassa el a megadandó jogok listáját. Legyen
különösen körültekintő az olyan alkalmazások esetében, amelyek sok funkcióhoz vagy
nagy mennyiségű személyes adathoz férhetnek hozzá.

• Rendszeresen ellenőrizze, nem tapasztalható-e a fiókjaiban jóváhagyás nélküli vagy
gyanús használat. Ha a személyes adataival való visszaélés bármilyen jelét észleli, for-
duljon a szolgáltatóhoz a fiókadatai törlése vagy módosítása érdekében.

• A készülék elvesztése vagy ellopása esetén a személyes adatai védelme érdekében
módosítsa fiókjai jelszavát.

• Tartózkodjon az ismeretlen forrásból származó alkalmazások használatától, és zárolja
a készüléket minta, jelszó vagy PIN-kód segítségével.

Rosszindulatú programok és vírusok
Az alábbi használati tippek szem előtt tartásával védheti a készüléket a rosszindulatú prog-
ramoktól és a vírusoktól. Ellenkező esetben sérülés vagy adatvesztés következhet be, ame-
lyekre a garancia nem vonatkozik.

• Ne töltsön le ismeretlen alkalmazást.
• Ne látogasson nem megbízható honlapokra.
• Törölje a gyanús üzeneteket és az ismeretlen feladóktól érkező e-maileket.
• Állítson be jelszót, és rendszeresen változtassa.
• Deaktiválja a vezeték nélküli funkciókat, például a Bluetootht, amikor nem használja

őket.
• Ha a készülék viselkedése rendellenes, víruskereső program segítségével ellenőrizze,

hogy nem fertőzött-e.
• Újonnan letöltött alkalmazások és fájlok megnyitása előtt futtasson a készüléken

víruskeresést.
• Ne szerkessze a beállításjegyzék beállításait, és ne módosítsa a készülék operációs

rendszerét.

Tisztítás és karbantartás
Ez a készülék egy modern műszaki eszköz, ezért kíméletes bánásmódot igényel. Ha ezt fi-
gyelmen kívül hagyja, akkor a jótállás érvényét vesztheti.

• Óvja a készüléket a nedvességtől. Az eső, a hóesés, a nedvesség és mindenfajta folya-
dék tartalmazhat olyan anyagokat, amelyek az elektronikus áramkörök korrózióját
okozzák. Ha a készülék nedves lesz, azonnal vegye ki az akkumulátort, és csak a töké-
letesen száraz készülékbe helyezze vissza.

• Ne használja, és ne tartsa a készüléket poros, szennyezett környezetben. Így megsé-
rülhetnek a készülék mozgó, illetve elektronikus alkatrészei.

• Ne hagyja a készüléket meleg helyen. A magas hőmérséklet következtében lerövidül-
het az elektronikus készülék élettartama, meghibásodhatnak az akkumulátorok, illet-
ve deformálódhatnak vagy megolvadhatnak bizonyos műanyagok.
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• Ne hagyja a készüléket hideg helyen. Miközben a készülék normál hőmérsékletre me-
legszik, nedvesség csapódhat le a belsejében, és ez kárt tehet az elektronikus
áramkörökben.

• Ne próbálkozzon a készülék felnyitásával az itt leírtaktól eltérő módon.
• Óvja a készüléket a leeséstől és a rázkódástól. A durva bánásmód hatására meghibá-

sodhatnak az áramkörök és finommechanikai elemek.
• Ne használjon erős vegyszert a készülék tisztításához.
• A készüléket ne szerelje szét, ne nyissa fel, ne törje össze, ne hajlítsa el, ne deformál-

ja, ne lyukassza ki és ne darabolja fel.
• Ne módosítsa vagy változtassa meg, ne kíséreljen meg idegen objektumokat helyezni

az akkumulátorba, ne mártsa vízbe vagy más folyadékba és ne is tegye ki ezeknek, ne
tegye ki tűznek, robbanásveszélynek vagy egyéb kockázatnak.

• Az akkumulátort csak a megfelelő rendszerrel használja.
• Az akkumulátort csak olyan töltővel használja, ami megfelel az IEEE-1725 szabvány

minősítésének. Egy nem minősített akkumulátor vagy töltő használata tűz- és robba-
násveszélyes lehet, szivárgást vagy más veszélyt okozhat.

• Ne okozzon rövidzárlatot az akkumulátorban és ne hagyja, hogy az akkumulátor csat-
lakozói fémmel vagy más áramot vezető tárggyal érintkezzenek.

• Az akkumulátort csak olyan másik akkumulátorra cserélje, ami megfelel az IEEE-1725
szabvány minősítésének. Egy nem minősített akkumulátor használata tűz- és robba-
násveszélyes lehet, szivárgást vagy más veszélyt okozhat.

• A használt akkumulátorokat a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki.
• Az akkumulátort gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják.
• Az akkumulátor nem megfelelő használata tűz- és robbanásveszélyes lehet, vagy más

veszélyt okozhat.
Azon eszközök esetében, amelyek töltéséhez USB-portot kell használni, az eszköz felhasz-
nálói kézikönyvében szerepelnie kell egy nyilatkozatnak arról, hogy az eszközt csak a CTIA
által tanúsított adapterekhez lehet csatlakoztatni, olyan termékekhez, amelyek USB-IF lo-
góval rendelkeznek vagy szerepeltek az USB-IF megfelelési programjában.

A tanács egyaránt vonatkoznak a készülékre, az akkumulátorra, a tápegységre és a tarto-
zékokra. Ha a telefon nem működik megfelelően, forduljon a készüléket eladó szaküzlet-
hez. Vigye magával a nyugtát vagy a számla egy példányát.

Jótállás
A készülékre a vásárlás napjától számított 24 hónapra, az eredeti tartozékokra (pl.: akku-
mulátor, töltő, dokkoló vagy kihangosító) 12 hónapra vállalunk jótállást. A jótállási jegy a
készülékkel együtt kerül kiszállításra. Ha ez alatt az idő alatt a készülék meghibásodik, for-
duljon a terméket eladó szaküzlethez. A jótállási idő alatt mindenfajta javításhoz és támo-
gatáshoz vásárlási bizonylat szükséges.

A jótállás nem vonatkozik az olyan hibákra, melyeket baleset vagy sérülés, folyadék, gon-
datlanság, nem rendeltetésszerű használat, a karbantartás elmulasztása vagy a felhasználó
részéről történő bármilyen egyéb helytelen tevékenység okozott. A jótállás nem terjed ki
továbbá a villám vagy bármilyen egyéb feszültségingadozás okozta hibákra. Vihar idején
óvintézkedésként javasolt a töltőt lecsatolni a hálózatról.
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Ne feledje, hogy ez a gyártó által önkéntesen vállalt kiegészítő jótállás, mely nem befolyá-
solja a végfelhasználó törvényben meghatározott jogait.

Az eredeti DORO akkumulátoroktól eltérő akkumulátorok használata esetén a jótállás ér-
vényét veszti.

Szerzői jogok és egyéb megjegyzések
A Bluetooth® a Bluetooth SIG, inc. bejegyzett védjegye.

A vCard az Internet Mail Consortium védjegye.

Az eZiType™ a Zi Corporation bejegyzett védjegye.

A Wi-Fi a Wi-Fi Alliance védjegye vagy bejegyzett védjegye.

A microSD az SD Card Association védjegye.

A Java, a J2ME és más Java-alapú márkanevek a Sun Microsystems, Inc. védjegyei vagy az
Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegyei.

A dokumentum tartalmát jelen állapotában bocsátjuk közre. Ha arról a vonatkozó törvény-
ek másképp nem rendelkeznek, a gyártó sem sugallva, sem kifejezetten nem vállal semmi-
lyen felelősséget a dokumentum tartalmának pontosságáért és megbízhatóságáért többek
között a termék értékesíthetőségének vagy adott célra való alkalmasságának tekintetében.
A Doro fenntartja a jogot arra, hogy a dokumentumot bármikor, előzetes figyelmeztetés
nélkül átdolgozza vagy visszahívja.

A Google, a Google Maps™, a Gmail, a Google Calendar, a Google Checkout, a Hangouts, a
YouTube, a YouTube logó, a Picasa és az Android a Google LLC védjegyei vagy bejegyzett
védjegyei.

A termék licence az MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (MPEG-4 Képi Szabadalom
Portfolió licenc) keretében készült, a vevő személyes, nem kereskedelmi célú használatára
(i) videóanyag kódolására az MPEG-4 Video Standard („MPEG-4 Video”) (MPEG-4 videó-
szabvány, MPEG-4 Videó) vagy az AVC-szabvány („AVC videó”) előírásai szerint, illetve (ii)
olyan MPEG-4 vagy AVC videó dekódolására, amelynek kódolását valamely vevő végezte
személyes, nem kereskedelmi céllal, vagy amely az MPEG LA által MPEG-4 vagy AVC vide-
ók nyújtására kibocsátott licenccel rendelkező videószolgáltatótól származik. Semmilyen
más használatra nem engedélyezett a licenc. További információk például a promóciókra,
belső használatra vagy kereskedelmi célokra vonatkozó licencekkel kapcsolatban az MPEG
LA, L.L.C. (www.mpegla.com) vállalattól kérhetők. Az MPEG Layer-3 audio dekódoló tech-
nológia a Fraunhofer IIS és a Thomson licence alapján használható.

A dokumentumban említett további termék- és vállalatnevek tulajdonosuk védjegyét
képezhetik.

A gyártó fenntartja azokat a jogokat, amelyekkel kifejezetten nem ruház fel másokat. Min-
den egyéb védjegy bejegyzőjének tulajdonát képezi.

A vonatkozó törvényeket tiszteletben tartva a Doro vagy licenckibocsátói semmilyen körül-
mények között nem vállalnak felelősséget az esetleges adatvesztésért, bevételkiesésért,
vagy bármilyen speciális, véletlen, következményes vagy közvetett kárért.
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A Doro nem nyújt jótállást és nem vállal felelősséget a készüléken található, harmadik fel-
ek által szolgáltatott alkalmazások funkcionalitásáért, tartalmáért vagy támogatásáért. Az
alkalmazások használatával a vevő elfogadja azokat olyan állapotban, amilyenben vannak.
A Doro nem nyújt bemutatót, és nem vállal jótállást vagy felelősséget az eszközön találha-
tó, harmadik felek által nyújtott alkalmazások funkcionalitásának, tartalmának vagy támo-
gatásának tekintetében.

A tartalomra vonatkozó szerzői jogok
A szerzői jog által védett anyagok engedély nélküli másolása sérti az Egyesült Államok és
más országok szerzői jogra vonatkozó törvényeit. Az eszköz használatával csak a szerzői
jog által nem védett tartalmak, saját tartalmak, illetve olyan tartalmak másolhatók, ame-
lyek másolása engedélyezett. Ha nem biztos abban, hogy egy tartalomról készíthet-e má-
solatot, forduljon jogi szakértőhöz.

Műszaki adatok
Hálózat: GSM 900/1800/1900 MHz
Méretek 100 mm x 53 mm x 18 mm
Tömeg 94 g (akkumulátorral együtt)
Akkumulátor 3.7 V / 1000 mAh Li-ion akkumulátor
SIM-kártya mérete: micro-SIM (3FF)
Környezeti hőmérsék-
let használat közben

Min: 0° C (32° F)
Max: 40° C (104° F)

Környezeti hőmérsék-
let töltés közben

Min: 0° C (32° F)
Max: 40° C (104° F)

Tárolási hőmérséklet Min:–20° C (–4° F)
Max: 60° C (140° F)

Hallókészülék-kompatibilitás
Megjegyzés: A hallókészülék-kompatibilitáshoz ki kell kapcsolni a Bluetooth funkciót.

Ez a telefon kompatibilis a hallókészülékekkel. A hallókészülék-kompatibilitás azonban
nem garantálja, hogy az adott telefon a hallókészülékek minden fajtájával együttműködik.
A mobiltelefonok rádióadói zavarhatják a hallókészülék működését. Ennek a telefonnak és
az általa alkalmazott bizonyos vezeték nélküli technológiáknak tesztelték a hallókészülé-
kekkel történő használatát, de előfordulhatnak olyan, újabb vezeték nélküli technológiák,
amelyeknek még nem zajlott le a tesztelése a hallókészülékekkel. Mielőtt megvásárolna
egy hallókészüléket, próbálja ki, hogy megfelelően együttműködik-e az a telefonnal.

A hallókészülék-kompatibilitási szabvány két kategóriát határoz meg:

• M: Ha ebben módban szeretné használni a hallókészüléket, akkor válassza ki rajta az
„M mód” vagy akusztikus csatolási mód beállítást, és a telefon hallgatóját helyezze a
hallókészülék beépített mikrofonjának közelébe. Használat közben próbálja változtat-
ni a telefon helyzetét a hallókészülékhez képest, hogy megtalálja az optimális pozíciót
– például az olyan hallókészülékek esetében, amelyek mikrofonja a fül mögött talál-
ható, érdemes lehet valamivel a fül fölé tartani a hallgatót.
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• T: Ha ebben módban szeretné használni a hallókészüléket, akkor válassza ki rajta a „T
mód” vagy mágneses tekercses csatolási mód beállítást (nem minden hallókészülék
kínál ilyen lehetőséget). Használat közben próbálja változtatni a telefon helyzetét a
hallókészülékhez képest, hogy megtalálja az optimális pozíciót – sok esetben érdemes
lehet például valamivel a fül alá vagy elé tartani a hallgatót.

A készülék megfelel a M4/T3 szintű besorolásnak.

Specifikus elnyelési ráta (SAR)
Ez az eszköz megfelel a rádióhullám-kibocsátásra vonatkozó érvényes nemzetközi bizton-
sági követelményeknek. A mobileszköz egy rádió adó-vevő készülék. Olyan a kialakítása,
hogy a rádióhullámok (a rádiófrekvenciás elektromágneses terek) energiakibocsátása ne
haladja meg az ICNIRP (Nemzetközi Nem Ionizáló Sugárzás Elleni Védelmi Bizottság) füg-
getlen tudományos szervezet által kidolgozott nemzetközi irányelvekben ajánlott
határértékeket.

A rádiófrekvenciás kitettségi előírások egy külön mértékegységet használnak, aminek an-
gol elnevezése Specific Absorption Rate vagy röviden SAR. A mobileszközök esetében a
SAR-határérték 2 W/kg, amely átlagosan 10 gramm testszövetre értendő. Az irányelvek
tartalmaznak alapvető, minden emberre kortól és egészségi állapottól függetlenül érvé-
nyes biztonsági kiegészítéseket.

Az SAR-értékek mérése normál működési helyzetekben történik, miközben az eszköz a leg-
magasabb tanúsított teljesítményszinten sugároz a különféle frekvenciatartományokban.
A készülékmodell legnagyobb SAR-értékei az ICNIRP-előírások alapján:

Fejre vonatkozó SAR: 0,392 W/kg

Testre vonatkozó SAR: 1,479 W/kg

Normál használat során a készülék SAR-értékei jóval elmaradnak a fent megadott határér-
tékektől. A mobileszköz ugyanis a rendszer hatékonysága és a hálózati zavarás minimalizá-
lása érdekében automatikusan lecsökkenti kimeneti teljesítményét, ha a hívás nem
igényel teljes teljesítményt. Minél kisebb a kimeneti teljesítmény, annál kisebb a SAR-érték.

Jelen készülék megfelel a rádióhullám-kibocsátásra vonatkozó követelményeknek, ameny-
nyiben a testtől legalább 0,5 cm cm távolságban használják. Ha a telefont a testen hordva
hordtokban, övcsipeszen vagy egyéb tokban használja, az nem tartalmazhat fémes része-
ket, és biztosítania kell a fent megadott minimális távolságot a testtől.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) megállapította, hogy a jelenlegi tudományos isme-
retek szerint a mobileszközök használata nem indokol különleges óvintézkedéseket. Ha Ön
csökkenteni szeretné a kitettségét, a szervezet a használat korlátozását vagy szabadkezes
tartozékok használatát javasolja, amelyek lehetővé teszik, hogy távolabb tartsa a fejétől és
a kezétől a készüléket.

A termék megfelelő ártalmatlanítása
(Elektromos és elektronikus készülékek hulladéka)
(A szelektív hulladékgyűjtési rendszerekkel rendelkező országokra
vonatkozik)
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Ha a terméken, a tartozékokon vagy az útmutatón ilyen jelölés szerepel, akkor a terméket
és annak elektronikus tartozékait (pl. töltő, headset, USB-kábel) nem szabad a háztartási
hulladékkal együtt megsemmisíteni. Mivel az ellenőrizetlen ártalmatlanítás káros hatással
lehet a környezetre és az emberi egészségre, ennek megelőzésére különítse el ezeket az
elemeket az egyéb típusú hulladéktól, és gondoskodjon a megfelelő újrahasznosításukról
az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának előmozdítása érdekében. A ház-
tartási felhasználók a terméket eladó kiskereskedőnél vagy a helyi önkormányzati hivatal-
nál érdeklődhetnek arról, hogy hol adhatják le ezeket a hulladékokat a környezetvédelmi
szempontból biztonságos újrahasznosítás érdekében. Az üzleti felhasználók forduljanak a
beszállítójukhoz, és nézzék meg az adásvételi szerződés feltételeit. Jelen termék és annak
elektronikus tartozékai nem ártalmatlaníthatók egyéb kereskedelmi hulladékkal vegyesen.
A termék RoHS-kompatibilis.

A termék akkumulátorának megfelelő ártalmatlanítása
(A szelektív hulladékgyűjtési rendszerekkel rendelkező országokra
vonatkozik)

Az akkumulátoron, az útmutatón vagy a csomagoláson látható jelölés azt jelzi, hogy a ter-
mék akkumulátorát nem szabad a háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni. Az eset-
leges Hg, Cd, illetve Pb vegyjel azt jelzi, hogy az akkumulátor a 2006/66/EK számú
irányelvben meghatározott referenciaszinteket meghaladó mennyiségben tartalmaz hi-
ganyt, kadmiumot, illetve ólmot. Az akkumulátor nem megfelelő ártalmatlanítása esetén
ezek az anyagok káros hatással lehetnek az emberi egészségre és a környezetre.

A természeti erőforrások megóvása és az anyagok újrafelhasználásának elősegítése érde-
kében különítse el az akkumulátorokat a hulladékok egyéb típusaitól, és gondoskodjon az
újrahasznosításukról a helyi ingyenes elem- és akkumulátorbegyűjtési rendszerben.

Megfelelőségi nyilatkozat
A Doro AB kijelenti, hogy a DFB-0210 (Doro 1370) rádióeszköz-típus megfelel a következő
előírásoknak: 2014/53/EU és 2011/65/EU. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege
az alábbi címen érhető el: www.doro.com/dofc.
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