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Első lépések

A használati útmutató ismertetése

Ez az Xperia L3 használati útmutatója az Android™ 8.1 szoftververzióhoz. Ha nem
biztos a készülékén futó szoftver verziójában, a Beállítások menüben ellenőrizheti
azt.

Megjegyzés

Előfordulhat, hogy a rendszer- és alkalmazásfrissítések a jelen használati útmutatóban
leírtaktól eltérően jelenítik meg a funkciókat. Az Android verzióját valószínűleg nem érinti a
frissítés. A szoftverfrissítésekkel kapcsolatban lásd: A készülék frissítése, 35. oldal.

A készülék aktuális szoftververziójának és típusszámának ellenőrzése

• Keresse meg a Beállítások > Rendszer > A telefonról elemet, és koppintson rá. Az
aktuális szoftververzió a Build-szám csoportban látható. Az aktuális típusszám a
Modell csoportban látható.

Szolgáltatásokra és funkciókra vonatkozó korlátozások

A jelen használati útmutatóban ismertetett egyes szolgáltatásokat és funkciókat
nem minden ország vagy régió, illetve nem minden hálózat vagy
hálózatüzemeltető támogatja. A nemzetközi GSM-segélyhívószám mindig
használható az összes országban, régióban, hálózaton és szolgáltató által, feltéve,
hogy a készülék mobilhálózathoz csatlakozik. Kérjük, forduljon a
hálózatüzemeltetőhöz az egyes funkciók és szolgáltatások elérhetősége, illetve az
elérhetőségükkel vagy használatukkal kapcsolatban esetleg felmerülő további
költségek ügyében.

Az útmutatóban ismertetett egyes szolgáltatások és alkalmazások használatához
internetkapcsolatra lehet szükség. Ha készülékével csatlakozik az internethez, a
szolgáltató adatátviteli díjakat számíthat fel. További információért forduljon a
vezeték nélküli hálózat üzemeltetőjéhez.

5

Internetes változat. Csak magáncélú felhasználásra.



Áttekintés

1 A headset csatlakozója

2 Másodlagos mikrofon

3 Töltés- és jelzőfény

4 Előlapi kamera

5 Fülhallgató hangszóró

6 Közelség- és fényérzékelő

7 Bekapcsológomb

8 Ujjlenyomat-olvasó

9 Hangerő- és zoom billentyű

10 Hangszóró

11 USB-port/töltő

12 Elsődleges mikrofon
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13 Wi-Fi/Bluetooth®/GPS antenna

14 Dupla kamera

15 LED-es vaku

16 NFC™-érzékelési terület

17 A nano SIM-kártya/memóriakártya foglalata

18 Főantenna

Összeszerelés – egy SIM-kártya

A készülék csak nano SIM-kártyákat támogat. Az egyetlen SIM-kártyás készülékek
lehetővé teszik egy SIM-kártya és egy memóriakártya használatát.

A SIM-kártyát és a memóriakártyát a nano SIM-kártya és a memóriakártya
tálcájának különböző részeire kell helyezni. Ügyeljen arra, hogy ne keverje össze a
kettőt.

Ha ellenőrizni akarja, hogy a készüléke dupla vagy egy SIM-kártyás-e, további
információkat itt talál: Készüléke IMEI-számának megkeresése, 15. oldal.

Megjegyzés

Az adatvesztés megelőzése érdekében kapcsolja ki a készüléket, vagy válassza le a
memóriakártyát, mielőtt kihúzná a tartót, hogy kivegye a nano SIM-kártyát, illetve a
memóriakártyát a készülékből.
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Egy nano SIM-kártya és egy memóriakártya behelyezése

Megjegyzés

Ne vágja le a SIM-kártyát, mivel ezzel a készülék sérülését okozhatja.

1 Nyissa ki a foglalat fedelét.
2 Húzza ki a kártyatálcát.
3 Helyezze be biztonságosan a SIM-kártyát a SIM-kártya tálcájába.
4 Helyezze be biztonságosan a memóriakártyát a memóriakártya tálcájába.
5 Finoman nyomja vissza a kártyatálcát a foglalatba, amíg a helyére nem illeszkedik.
6 Zárja le a foglalat fedelét.

Összeszerelés – dupla SIM-kártya

A készülék csak nano SIM-kártyákat támogat. A dupla SIM-kártyás készülékek
támogatják egy vagy két nano SIM-kártya és egy memóriakártya használatát.

A dupla SIM-kártyás készülékek nem érhetők el minden piaci területen, illetve
minden szolgáltatónál.

Ha ellenőrizni akarja, hogy a készüléke dupla vagy egy SIM-kártyás-e, további
információkat itt talál: Készüléke IMEI-számának megkeresése, 15. oldal.

Megjegyzés

Az adatvesztés megelőzése érdekében kapcsolja ki a készüléket, vagy válassza le a
memóriakártyát, mielőtt kihúzná a tartót, hogy kivegye a nano SIM-kártyát (vagy kártyákat),
illetve a memóriakártyát a készülékből.

A nano SIM-kártyák és a memóriakártya behelyezése

Megjegyzés

Ne vágja le a SIM-kártyát, mivel ezzel a készülék sérülését okozhatja.

1 Nyissa ki a foglalat fedelét.
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2 Húzza ki a kártyatálcát.
3 Helyezze be a memóriakártyát a foglalatába a megfelelő irányban.
4 Helyezze be biztonságosan a fő SIM-kártyát (SIM1) a SIM-kártya tálcájába.
5 Helyezze be biztonságosan a második SIM-kártyát (SIM2) a SIM-kártya tálcájába.
6 Helyezze be biztonságosan a memóriakártyát a memóriakártya tálcájába.
7 Finoman nyomja vissza a kártyatálcát a foglalatba, amíg a helyére nem illeszkedik.
8 Zárja le a foglalat fedelét.

A képernyő védelme

Megjegyzés

A teljes működés lehetővé tételéhez a készülék használata előtt távolítsa el a védőfóliákat.

A képernyővédő tokok és fóliák segítségével megvédheti készülékét a
károsodásoktól. Javasoljuk, hogy kizárólag Xperia készülékéhez készült
képernyővédőket használjon. A más gyártók által kínált képernyővédő kiegészítők
megakadályozhatják a készülék megfelelő működését, mert előfordulhat, hogy
eltakarják az érzékelőket, az objektívet, a hangszórót vagy a mikrofont, továbbá
akár a jótállást is érvényteleníthetik.

A készülék első bekapcsolása

Ajánlott, hogy a készülék első bekapcsolása előtt legalább 30 percig töltse az
akkumulátort. A készüléket töltés közben is használhatja. A töltésről bővebben itt
olvashat: A készülék töltése, 33. oldal.

A készülék első bekapcsolásakor egy beállítási útmutató nyújt segítséget az
alapbeállítások megadásához, a készülék testreszabásához, valamint a
bejelentkezéshez a fiókjaiba (például Google™-fiókba).

A készülék bekapcsolása

1 Hosszan nyomja meg a bekapcsológombot, amíg a készülék rezegni nem kezd.
2 Amikor a rendszer kéri, adja meg a SIM-kártyához tartozó PIN-kódot, majd

koppintson a  (Kész ikon) elemre.
3 A készülék pár pillanat múlva elindul.

Tipp

A SIM-kártya PIN-kódját eredetileg a hálózatüzemeltetőtől kapja, később azonban a
Beállítások menüben saját maga is megváltoztathatja. Ha ki szeretné javítani a SIM-
kártyához tartozó PIN-kód megadásakor vétett hibát, koppintson a  (Visszatörlés ikon)
elemre.

A készülék kikapcsolása

1 Hosszan nyomja meg a bekapcsológombot, amíg meg nem jelenik a beállítómenü.
2 Koppintson a Kikapcsolás elemre.

Megjegyzés

A készülék kikapcsolása kis időt igénybe vehet.

Miért van szükségem Google-fiókra?

Sony készüléke a Google által fejlesztett Android platformon fut. A készüléken
megvásárlásakor számos Google-alkalmazás és -szolgáltatás érhető el, például a
Gmail™, a Google Maps™, a YouTube™ és a Google Play alkalmazás. A
szolgáltatások lehető legjobb kihasználásához Google-fiókra van szükség. Google-
fiók segítségével végezheti el például az alábbi műveleteket:

• Alkalmazások letöltése és telepítése a Google Play áruházból.
• E-mail üzenetek, névjegyek és a naptár szinkronizálása a Gmail használatával.
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• Biztonsági másolatot készíthet, adatait visszaállíthatja, illetve egy régi készülékről
az új készülékére másolhatja.

• Csevegés az ismerősökkel a Google Duo™ alkalmazás használatával.
• Böngészési előzmények és könyvjelzők szinkronizálása a Google Chrome™

webböngészővel.
• Saját maga azonosítása jogosult felhasználóként az Xperia Companion

segítségével végrehajtott szoftverjavítást követően.
• Az elveszített vagy ellopott készülék távoli megkeresése, zárolása vagy törlése az

Eszközöm keresése szolgáltatással.

Az Android platformról és a Google cégről a http://support.google.com weblapon
tájékozódhat.

Google-fiók beállítása a készüléken

1 Keresse meg a Beállítások > Felhasználók és fiókok > Fiók hozzáadása > Google
elemet, és koppintson rá.

2 Google-fiók létrehozásához kövesse a képernyőn látható utasításokat, illetve ha
már rendelkezik fiókkal, jelentkezzen be.

Tartalom átvitele egy régi készülékről

Régi készülékéről többféle módon is átviheti adatait az új készülékére.

• Az adatok szinkronizálása Google-fiók segítségével
• Adatok másolása és átvitele számítógép használatával
• Adatok másolása és átvitele SD-kártya használatával

Adatok szinkronizálása egy Google-fiók segítségével

Az adatok átvitele egy Google-fiókkal történő szinkronizáció révén is lehetséges.
Először készítsen biztonsági másolatot a régi telefonon lévő adatokról a Google-
kiszolgálóra a Google-fiókja használatával. Utána állítsa be ugyanazt a Google-
fiókot az új készüléken. A tartalom típusától függően a biztonsági mentés és a
szinkronizálás többféleképpen történhet.

• Gmail, Naptár, Névjegyek: Jelentkezzen be abba a Google-fiókba, amit a régi
készüléken használt. Ezután a rendszer automatikusan szinkronizálja a Gmail
üzeneteket, a naptárt és a névjegyeket a Google-fiókjával.

• Kép (fénykép), videó: Készítsen biztonsági másolatot a Google-kiszolgálóra a régi
telefonon lévő adatokról a Google Fotók használatával. Utána az új készüléken
végezze el a Google-fiókjával történő szinkronizációt.

• Alkalmazások, beállítás, híváslista: A Google Drive használatával automatikusan
biztonsági másolatot készíthet róluk a régi készüléken. Utána az új készüléken
végezze el a Google-fiókjával történő szinkronizációt.

• Zene- és dokumentumfájlok: A médiafájlokról készítsen kézzel biztonsági
másolatot a régi készüléken a Google Drive tárhelyre. Utána az új készüléken
végezze el a Google-fiókjával történő szinkronizációt.

A további részleteket lásd: Biztonsági mentés és szinkronizálás Google-fiókkal, 40.
oldal.

Adatok átvitele számítógép használatával

Ha sok adatot tárol a készüléken, használhat számítógépet is az adatok átvitelére.
A további részleteket lásd: Adatok biztonsági mentése és átvitele számítógép
használatával, 41. oldal.
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Adatok átvitele SD-kártya használatával

Médiafájlokat és névjegyeket SD-kártya használatával is átvihet. A további
részleteket lásd: Adatok biztonsági mentése és átvitele memóriakártya
használatával , 41. oldal.
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A készülék biztonsága

Készüléke védelmének biztosítása

Készülékén használhatók olyan biztonsági lehetőségek, amelyek erősen ajánlottak
arra az esetre, ha elvesztené vagy ellopnák a készüléket.

Megjegyzés

Amikor egy biztonsági lehetőséget használ készüléke védelméhez, fontos, hogy ne felejtse
el a beállításkor megadott részleteket.

Képernyőzár

PIN-kód, jelszó, minta vagy ujjlenyomat segítségével biztonsági képernyőzárat
állíthat be a készüléken, így megakadályozva, hogy mások engedély nélkül
hozzáférjenek a készülékéhez. A képernyőzár beállítását követően csak a
képernyőzár adatait megadva lehet feloldani a képernyő zárolását, illetve a Gyári
adatok visszaállítása funkcióval törölni a tartalmat.

Eszközöm keresése

Az Eszközöm keresése szolgáltatással távolról megkeresheti elveszett készülékét,
zárolhatja azt, feloldhatja a zárolását, illetve törölheti a tartalmát. A Google-
fiókjába való bejelentkezését követően az Eszközöm keresése szolgáltatás
alapértelmezés szerint be van kapcsolva.

SIM-kártyazár

A SIM-kártyát PIN-kóddal zárolva megvédheti előfizetését a jogosulatlan használat
ellen. A PIN-kódot a készülék újraindításakor mindig meg kell adni.

IMEI-szám

Célszerű az IMEI-számot feljegyeznie és megőriznie. Ha ellopják a készülékét,
egyes hálózatszolgáltatók ezt a számot használva országában vagy régiójában
megszüntethetik a készülék hozzáférését a hálózathoz.

Biztonsági mentés

A készülékén lévő tartalomról biztonsági mentést végezve felkészülhet arra az
esetre, ha készüléke megsérülne, illetve elvesztené vagy ellopnák azt.

• A Google-fiókkal történő biztonsági mentéssel kapcsolatban lásd: Biztonsági
mentés és szinkronizálás Google-fiókkal, 40. oldal.

• A számítógéppel történő biztonsági mentéssel kapcsolatban lásd: Adatok
biztonsági mentése és átvitele számítógép használatával, 41. oldal.

• A memóriakártyára történő biztonsági mentéssel kapcsolatban lásd: Adatok
biztonsági mentése és átvitele memóriakártya használatával , 41. oldal.

Képernyőzár

Amikor a képernyő zárolt, csúsztatással vagy a személyes mintája, PIN-kódja,
jelszava vagy ujjlenyomata segítségével fel kell oldania. Kezdetben a védelmet
nem biztosító képernyőcsúsztatás van beállítva, de javasolt biztonságosabb
képernyőzárat beállítani a készülék védelméhez.

Az egyes zárolási típusok biztonsági szintje a leggyengébbtől a legerősebbig tartó
sorrendben alább látható:
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• Csúsztatás – nincs védelem, de gyorsan hozzáférhet a kezdőképernyőhöz.
• Minta – a készülék zárolásának feloldása egy egyszerű minta megrajzolásával.
• PIN-kód – a készülék zárolásának feloldása egy legalább négy számjegyből álló

PIN-kód megadásával.
• Jelszó – a készülék zárolásának feloldása egy alfanumerikus jelszó megadásával.
• Ujjlenyomat – a készülék zárolásának feloldása regisztrált ujjának az olvasóra való

helyezésével.

Tipp

A Smart Lock (Intelligens zárolás) funkció segítségével beállíthatja, hogy a készülék
automatikusan feloldja magát bizonyos esetekben, amikor például Bluetooth-eszközhöz
csatlakozik, vagy amikor Ön magánál hordja a készüléket. Nyissa meg a http://
www.support.google.com/ weblapot, ahol a „smart lock” kifejezésre keresve további
információkat talál.

Képernyőzár létrehozása vagy módosítása

Megjegyzés

Nagyon fontos, hogy ne felejtse el a képernyőzár-feloldási mintát, PIN-kódot vagy jelszót.
Ha elfelejti, lehet, hogy nem tud majd fontos adatokat, például névjegyeket és üzeneteket
visszaállítani.

1 Keresse meg a Beállítások > Képernyőzár és biztonság > Képernyő zárolása
elemet, és koppintson rá.

2 Ha a rendszer kéri, erősítse meg az aktuális képernyőzárat.
3 Válasszon egy lehetőséget, és kövesse a képernyőn olvasható utasításokat.
4 Biztonságos képernyőzár használatakor a  (Beállítások ikon) elemre koppintva

beállíthatja, hogy a bekapcsológomb zárolja a képernyőt, megadhatja a
képernyőzárolás aktiválási idejét, és létrehozhat egy üzenetet a lezárt
képernyőhöz.

Tipp

Ha Microsoft® Exchange ActiveSync® (EAS) fiókot használ, az EAS biztonsági beállításai a
képernyőzárolás típusát kizárólag PIN-kódra vagy jelszóra korlátozhatják. Lépjen
kapcsolatba a hálózati rendszergazdával az érvényes hálózati biztonsági házirendek
ellenőrzéséhez.

Ujjlenyomat-kezelő

A készülék zárolásának feloldására vagy hitelesítési célokra szolgáló további
biztonsági módszerként regisztrálhatja az ujjlenyomatát. Akár 5 ujjlenyomatot is
regisztrálhat a készülékén.

Ha ujjlenyomatot használ képernyőzárként, a minta, a PIN-kód vagy a jelszó
másodlagos feloldási módszerként használható. Ujjlenyomata regisztrálása előtt
győződjön meg arról, hogy az olvasó tiszta, és semmilyen nedvesség nem
található rajta.

Ujjlenyomat regisztrálása első alkalommal

1 Keresse meg a Beállítások > Képernyőzár és biztonság > Ujjlenyomat-kezelő
elemet, és koppintson rá.

2 Koppintson a Következő elemre. Ha a rendszer kéri, erősítse meg a mintát, a PIN-
kódot vagy a jelszót, illetve válassza ki a biztonsági képernyő-zárolási módszert, és
a beállításához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

3 Az ujjlenyomat regisztrálásához kövesse a képernyőn látható utasításokat.

További ujjlenyomatok regisztrálása

1 Keresse meg a Beállítások > Képernyőzár és biztonság > Ujjlenyomat-kezelő
elemet, és koppintson rá.

2 Erősítse meg a mintát, a PIN-kódot vagy a jelszót.
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3 Koppintson a Ujjlenyomat hozzáadása elemre, majd kövesse a képernyőn látható
utasításokat.

Regisztrált ujjlenyomat törlése

1 Keresse meg a Beállítások > Képernyőzár és biztonság > Ujjlenyomat-kezelő
elemet, és koppintson rá.

2 Erősítse meg a mintát, a PIN-kódot vagy a jelszót.
3 Az ujjlenyomat törléséhez koppintson a  (Törlés ikon) elemre.

Regisztrált ujjlenyomat átnevezése

1 Keresse meg a Beállítások > Képernyőzár és biztonság > Ujjlenyomat-kezelő
elemet, és koppintson rá.

2 Jelöljön ki egy regisztrált ujjlenyomatot a listában, majd adja meg a nevét, és
koppintson az OK gombra.

A SIM-kártya védelme

A készülékében használt mindegyik SIM-kártyát zárolhatja és feloldhatja PIN-
kóddal. A SIM-kártya zárolása esetén a kártyához tartozó előfizetés védett az
illetéktelen használattal szemben, és ez azzal jár, hogy a készülék minden
indításakor meg kell adnia egy PIN-kódot.

Ha túl sokszor helytelenül adja meg a PIN-kódot, a rendszer letiltja a SIM-kártyát.
Ekkor meg kell adnia a PUK-kódját (személyi feloldókulcsát), majd egy új PIN-
kódot. A PIN- és a PUK-kódot a hálózatüzemeltető adja ki.

SIM-kártyazár beállítása

1 Keresse meg a Beállítások > Képernyőzár és biztonság > SIM-kártya zárolása
elemet, és koppintson rá.

2 Ha dupla SIM-kártyát használ, válasszon egy SIM-kártyát.
3 Az engedélyezéshez koppintson a SIM-kártya lezárása kapcsolóra.
4 Írja be a SIM-kártya PIN-kódját, és koppintson az OK gombra. A SIM-kártyazár

ekkor aktív, és a készülék újraindításakor a rendszer minden alkalommal kérni fogja
a PIN-kód megadását.

A SIM-kártya PIN-kódjának módosítása

1 Keresse meg a Beállítások > Képernyőzár és biztonság > SIM-kártya zárolása
elemet, és koppintson rá.

2 Ha dupla SIM-kártyát használ, válasszon egy SIM-kártyát.
3 Koppintson a SIM-kártya PIN-kódjának módosítása elemre.
4 Írja be a SIM-kártya régi PIN-kódját, és koppintson az OK gombra.
5 Írja be a SIM-kártya új PIN-kódját, és koppintson az OK gombra.
6 Írja be újra a SIM-kártya új PIN-kódját, és koppintson az OK gombra.

Zárolt SIM-kártya feloldása a PUK-kóddal

1 Írja be a PUK-kódot, és koppintson a  (Kész ikon) lehetőségre.
2 Írjon be egy új PIN-kódot, és koppintson a  (Kész ikon) lehetőségre.
3 Írja be még egyszer az új PIN-kódot, és koppintson a  (Kész ikon) lehetőségre.

Megjegyzés

Ha túl sokszor ad meg helytelen PUK-kódot, új SIM-kártyát kell igényelnie a
hálózatüzemeltetőtől.

Dupla SIM-kártyás készülékek használata

Ha dupla SIM-kártyás készüléket használ, az egy vagy két behelyezett SIM-
kártyával is működni fog. Mindkét SIM-kártya képes fogadni a bejövő
kommunikációt, és Ön kiválaszthatja, hogy melyik számról szeretne kimenő
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kommunikációt indítani. Több kártya használata előtt engedélyeznie kell őket, és ki
kell választania, hogy melyik SIM-kártyával szeretné az adatforgalmat kezelni.

A hívásokat átirányíthatja az 1. SIM-kártyáról a 2. SIM-kártyára, amikor az 1. SIM-
kártya nem érhető el, vagy fordítva. Ez a funkció a Dupla SIM elérhetőség. A
funkciót manuálisan kell engedélyeznie. Lásd: Hívások átirányítása, 64. oldal.

Két SIM-kártya használatának engedélyezése és letiltása

1 Keresse meg a Beállítások > Hálózat és internet > Dupla SIM kártya elemet, és
koppintson rá.

2 Koppintson a SIM-kártyák kapcsolóira a SIM-kártyák engedélyezéséhez vagy
letiltásához.

SIM-kártya átnevezése

1 Keresse meg a Beállítások > Hálózat és internet > Dupla SIM kártya elemet, és
koppintson rá.

2 Válasszon egy SIM-kártyát, és írjon be hozzá egy új nevet.
3 Koppintson a OK elemre.

Az adatforgalmat kezelő SIM-kártya kiválasztása

1 Keresse meg a Beállítások > Hálózat és internet > Dupla SIM kártya >
Mobiladatok elemet, és koppintson rá.

2 Válassza ki az adatforgalomhoz használni kívánt SIM-kártyát.

Készüléke IMEI-számának megkeresése

Készüléke egy vagy két IMEI-számként vagy termékazonosítóként ismert egyedi
azonosítószámmal rendelkezik. Az azonosítószámo(ka)t célszerű megjegyeznie.
Szüksége lehet rá, ha ellopják a készülékét, illetve amikor kapcsolatba lép a
terméktámogatással.

Az IMEI-szám(ok) megkeresése a tárcsázó használatával

1 Keresse meg a  (Telefon ikon) elemet, és koppintson rá.
2 Koppintson a  (Tárcsázó ikon) elemre.
3 Írja be a *#06# karaktereket a tárcsázóba. Az IMEI-számok automatikusan

megjelennek.
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Az IMEI-szám(ok) megkeresése a címketálcán

1 Nyissa ki a foglalat fedelét, és húzza ki a kártyatálcát.
2 Húzza ki a tálcát a körmével. A tálca megjeleníti az IMEI-számo(ka)t.

Elveszett készülék megkeresése, zárolása és tartalmának
törlése

A Google egy Eszközöm keresése nevű helyalapú és biztonsági webes
szolgáltatást nyújt. Egy Google-fiókba való bejelentkezését követően az Eszközöm
keresése szolgáltatás alapértelmezés szerint be van kapcsolva. Ha elveszíti
készülékét, az Eszközöm keresése szolgáltatással:

• megkeresheti és megjelenítheti, hogy hol található;
• zárolhatja a készülékét, és a lezárt képernyőn megjeleníthet egy üzenetet;
• feloldhatja a zárolását, és a tartalma törlésével alaphelyzetbe állíthatja;
• aktiválhatja a csengőt a hang kikapcsolása esetén is;

A készüléknek bekapcsolt állapotban kell lennie, internetkapcsolattal kell
rendelkeznie, és a helyszolgáltatást be kell kapcsolni. Az Eszközöm keresése
szolgáltatás nem minden országban vagy régióban érhető el.

Az Eszközöm keresése szolgáltatásról további információkat a https://
support.google.com/ oldalon, az „Eszközöm keresése” szövegre keresve talál.

Ha szeretné ellenőrizni, hogy készülékét meg lehet-e találni:

• Nyissa meg a https://www.google.com/android/find weboldalt, és a Google-
fiókját használva jelentkezzen be.

A helyszolgáltatások használata

A helymeghatározási szolgáltatások lehetővé teszik, hogy egyes alkalmazások
(többek között a Térkép és a Kamera) mobil- és Wi-Fi-hálózatok, valamint a GPS
(globális helymeghatározási rendszer) adatait használják az Ön tartózkodási
helyének megközelítőleges meghatározásához. Ha a GPS-műholdak által tisztán
látható hatósugáron kívül tartózkodik, készüléke Wi-Fi funkcióját használva tudja
meghatározni a tartózkodási helyét. Ha nincs egy hálózat hatósugarában,
készüléke mobilhálózatot használva tudja meghatározni a tartózkodási helyét.
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Ha készülékével meg szeretné határozni, hogy hol van, engedélyeznie kell a
helyszolgáltatásokat.

A helyszolgáltatások engedélyezése vagy letiltása

1 Keresse meg a Beállítások > Képernyőzár és biztonság > Tartózkodási hely
elemet, és koppintson rá.

2 A helymeghatározási szolgáltatások engedélyezéséhez vagy letiltásához
koppintson a kapcsolóra.

A GPS pontosságának javítása

Amikor először használja készülékén a GPS funkciót, tartózkodási helyének a
meghatározása pár percet igénybe vehet. A keresés segítéséhez lehetőleg szabad
ég alatt kell tartózkodnia. Álljon egy helyben, és ne takarja le a GPS-antennát. A
GPS-jelek képesek áthatolni a felhőkön és a műanyagon, a tömör tárgyak
többségén, például épületeken vagy hegyeken azonban nem. Ha a rendszer
néhány percen belül nem tudja meghatározni az aktuális helyszínt, próbálja meg
másik helyről.
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Alapismeretek

Az érintőképernyő használata

Koppintás

• Egy elemet megnyithat vagy kiválaszthat.
• Egy jelölőnégyzetet vagy egyéb opciókat jelölhet be, illetve megszüntetheti a

bejelölésüket.
• Szöveget írhat be a képernyőn megjelenő billentyűzet segítségével.
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Megérintés és nyomva tartás

• Egy elemet áthelyezhet.
• A kijelölés üzemmódot aktiválhatja, például egy lista több elemének kiválasztása

esetén.

Csíptetés és széthúzás

• Csippenthet és széthúzhat a weblapokon, fényképeken, térképeken, illetve
fényképek készítésekor és videók felvételekor.
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Csúsztatás és léptetés

• Léptetés fel és le, illetve balra és jobbra.
• Csúsztatás balra vagy jobbra, például a kezdőképernyő-panelek között.

A képernyő be- és kikapcsolása

Ha készüléke be van kapcsolva, és adott ideig nem használja, az akkumulátor
kímélése érdekében a képernyő elsötétül és kikapcsol. Módosíthatja, hogy a
képernyő mennyi ideig maradjon aktív a kikapcsolása előtt.

Amikor a képernyő ki van kapcsolva, a képernyő-zárolási beállítástól függően
zárolhatja készülékét, illetve feloldhatja a zárolását. Lásd: Képernyőzár, 12. oldal.

A képernyő be- és kikapcsolása

• Nyomja meg röviden a bekapcsológombot.

A képernyő kikapcsolása előtti késleltetési idő módosítása

1 Keresse meg a Beállítások > Megjelenítés > Alvó mód elemet, és koppintson rá.
2 Válasszon egy lehetőséget.

Kezdőképernyő

A kezdőképernyő a készülék használatának kiindulópontja. Hasonlít a
számítógépek képernyőjén megjelenő asztalhoz. A panelek számát a
kezdőképernyő alsó részén látható pontsorozat mutatja. Az aktuálisan
megjelenített panelt pedig a kiemelt pötty jelzi.

Ugrás a kezdőképernyőre

• Koppintson a  (Kezdőlap gomb) elemre.

20

Internetes változat. Csak magáncélú felhasználásra.



Tallózás a kezdőképernyőn

Kezdőképernyő-panelek

A kezdőképernyőhöz új paneleket adhat, illetve paneleket törölhet róla.
Kiválaszthatja azt is, hogy melyik panel legyen a kezdőképernyő főpanelje.

Megjegyzés

A Google-hírcsatorna engedélyezése esetén a bal oldali legszélső panel le van foglalva a
szolgáltatás számára. A kezdőképernyő főpanelje nem módosítható, és a bal oldalára nem
vehet fel további paneleket.
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Panel beállítása a kezdőképernyő főpaneljének

1 Érintsen meg és tartson lenyomva egy üres területet a kezdőképernyőn, amíg a
készülék rezegni nem kezd.

2 Az ujját jobbra vagy balra csúsztatva keresse meg azt a panelt, amelyet a
kezdőképernyő főpaneljének szeretne beállítani, és koppintson a  (Panel
beállítása ikon) lehetőségre.

Panel felvétele a kezdőképernyőre

1 Érintsen meg és tartson lenyomva egy üres területet a kezdőképernyőn, amíg a
készülék rezegni nem kezd.

2 Csúsztassa a paneleket teljesen jobbra vagy balra, majd koppintson a  (Panel
hozzáadása ikon) elemre.

Panel törlése a kezdőképernyőről

1 Érintsen meg és tartson lenyomva egy üres területet a kezdőképernyőn, amíg a
készülék rezegni nem kezd.

2 Balra vagy jobbra csúsztatva keresse meg a törölni kívánt panelt, majd koppintson
a panel jobb felső sarkában lévő  (Panel törlése ikon) elemre.

Kezdőképernyő-beállítások

A Beállítások parancsikont használva megadhatja a kezdőképernyő néhány
alapbeállítását. Beállíthatja például a kezdőképernyőn megjelenő ikonok méretét.

A képernyő rácsméretének módosítása

1 Érintsen meg és tartson lenyomva egy üres területet a kezdőképernyőn, amíg a
készülék rezegni nem kezd.

2 Koppintson a Rács menüpontra, majd válasszon egy méretet.
3 Koppintson az ALKALMAZ elemre.

A kezdőképernyőn lévő ikonok méretének módosítása

1 Érintsen meg és tartson lenyomva egy üres területet a kezdőképernyőn, amíg a
készülék rezegni nem kezd, majd koppintson a  (Kezdőképernyő-beállítások ikon)
elemre.

2 Koppintson a Ikon mérete ikonra, és válasszon a lehetőségek közül.

Alkalmazás-képernyő

A készülékre előtelepített alkalmazásokat és a letöltött alkalmazásokat egyaránt a
kezdőképernyőről megnyitható alkalmazás-képernyőn találja.
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Az összes alkalmazás megtekintése az alkalmazás-képernyőn

1 Koppintson az  (Alkalmazástálca ikon) elemre.
2 Az alkalmazás-képernyőn csúsztasson balra vagy jobbra.

Tipp

Az alkalmazás-képernyőn balra csúsztatva is kereshet legutóbb megnézett alkalmazásokat.

Az ajánlott alkalmazáslisták engedélyezése vagy letiltása

1 Érintsen meg és tartson lenyomva egy üres területet a kezdőképernyőn, majd
koppintson a  (Kezdőképernyő-beállítások ikon) elemre.

2 Koppintson az Alkalmazásajánlatok kapcsolóra.

Alkalmazás megnyitása az alkalmazás-képernyőről

• Ha az alkalmazás-képernyő meg van nyitva, jobbra vagy balra csúsztatva keresse
meg az alkalmazást, majd koppintson az alkalmazásra.

Alkalmazás keresése az alkalmazás-képernyőn

1 Miközben az alkalmazás-képernyő meg van nyitva, koppintson az Keresés
lehetőségre.

2 Írja be a keresett alkalmazás nevét.

Tipp

Az alkalmazás-képernyőn jobbra csúsztatva is kereshet alkalmazásokat.

Az alkalmazások elrendezése az alkalmazás-képernyőn

1 Miközben az alkalmazás-képernyő meg van nyitva, koppintson a  (Menü ikon)
lehetőségre.

2 Koppintson a Alkalmazások rendezése ikonra, és válasszon a lehetőségek közül.

Alkalmazás parancsikonjának felvétele a kezdőképernyőre

1 Érintsen meg és tartson lenyomva egy alkalmazásikont az alkalmazás-képernyőn,
amíg az eszköz rezegni nem kezd, majd húzza az ikont a képernyő tetejére.
Megjelenik a kezdőképernyő.

2 Húzza az ikont a kezdőképernyőn a kívánt helyre, és engedje el.
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Alkalmazás áthelyezése az alkalmazás-képernyőn

1 Miközben az alkalmazás-képernyő meg van nyitva, koppintson a  (Menü ikon)
lehetőségre.

2 Ellenőrizze, hogy az Egyéni rendezés van-e kiválasztva az Alkalmazások
rendezése csoportban.

3 Érintse meg és tartsa lenyomva az alkalmazásfelületet, amíg a készülék rezegni
nem kezd, majd húzza az új helyre.

Navigálás az alkalmazások között

Az alkalmazások között a navigációs gombok segítségével navigálhat, valamint a
legutóbb használt alkalmazásokat megjelenítő ablakban is könnyedén válthat az
alkalmazások között. A navigációs gombok a következők: Vissza gomb,
Kezdőképernyő gomb, Legutóbbi alkalmazások gomb. Ha az alkalmazás támogatja
a többablakos funkciót, Osztott képernyő üzemmódban egyidejűleg két
alkalmazást is megnyithat a képernyőn.

Az alkalmazások közötti navigálás áttekintése

1 Az összes törlése – a legutóbb használt összes alkalmazás bezárása

2 A legutóbb használt alkalmazások ablaka – a legutóbb használt alkalmazások megnyitása

3 Legutóbbi alkalmazások gomb – a legutóbb használt alkalmazások ablakának megnyitása

4 Kezdőképernyő gomb – kilépés az alkalmazásból és visszalépés a kezdőképernyőre

5 Vissza gomb – visszalépés az alkalmazás előző képernyőjére vagy az alkalmazás bezárása

A legutóbb használt alkalmazások ablakának megnyitása

• Koppintson a  (Legutóbbi alkalmazások gomb) elemre.

Gyors váltás a legutóbb használt alkalmazások között

• Koppintson gyorsan kétszer a  (Legutóbbi alkalmazások gomb) elemre.
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A legutóbb használt összes alkalmazás bezárása

• Koppintson a  (Legutóbbi alkalmazások gomb) elemre, majd Az összes törlése
lehetőségre.

Menü megnyitása egy alkalmazásban

• Egy alkalmazás használata közben koppintson a  (Menü ikon) vagy a 
(Lehetőségek ikon) elemre.

Megjegyzés

Nem minden alkalmazásban érhető el menü.

Osztott képernyő üzemmód

Az osztott képernyő üzemmód lehetővé teszi két alkalmazás egyidejű
megjelenítését, ha például egyszerre szeretné megnyitni a bejövő üzenetek
mappáját és egy webböngészőt.

Az osztott képernyő áttekintése

1 Alkalmazás 1

2 Osztott képernyő széle – ezt húzva átméretezheti az ablakokat

3 Alkalmazás 2

4 Osztott képernyő gomb – a legutóbb használt alkalmazások kiválasztása

5 Kezdőképernyő gomb – visszalépés a kezdőképernyőre

6 Vissza gomb – visszalépés az alkalmazás előző képernyőjére vagy az alkalmazás bezárása

Megjegyzés

Nem minden alkalmazás támogatja az Osztott képernyő üzemmódot.

Osztott képernyő üzemmód használata

1 Ellenőrizze, hogy az Osztott képernyő üzemmódban használni kívánt két
alkalmazás meg van-e nyitva, és a háttérben fut-e.
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2 Nyissa meg az osztott képernyő üzemmódban használni kívánt alkalmazást, majd
koppintson a  (Legutóbbi alkalmazások gomb) elemre, és tartsa lenyomva. A
rendszer az osztott képernyő első részéhez rendeli hozzá az alkalmazást.

3 A miniatűrök listájában jelölje ki a második kívánt alkalmazást. Ha át szeretné
méretezni az osztott képernyő ablakait, húzza az osztott képernyő szélét középen.

4 Ha ki szeretne lépni az osztott képernyő üzemmódból, érintse meg és tartsa
lenyomva az  (Osztott képernyő gomb) elemet, miközben az osztott képernyős
ablakok láthatók.

Alkalmazásfelületek

Az alkalmazásfelületek a kezdőképernyőről közvetlenül használható, kis méretű
alkalmazások. Parancsikonként is működnek. A Naptár alkalmazásfelület például
lehetővé teszi, hogy közvetlenül a kezdőképernyőn megjelenítse az ütemezett
teendőit. Amikor az alkalmazásfelületre koppint, megnyílik a teljes Időjárás
alkalmazás. A Google Play áruházból további alkalmazásfelületeket is letölthet.

Alkalmazásfelület felvétele a kezdőképernyőre

1 A Kezdőképernyőn érintsen meg egy üres területet, és addig ne engedje el, amíg a
készülék rezegni nem kezd, majd koppintson az Alk.felületek lehetőségre.

2 Keresse meg a felvenni kívánt alkalmazásfelületet, és koppintson rá.

Alkalmazásfelület átméretezése

1 Érintsen meg és tartson lenyomva egy alkalmazásfelületet, amíg a készülék
rezegni nem kezd, majd engedje el.

2 Ha az alkalmazásfelület átméretezhető, megjelenik az Átméretez lehetőség. A
Naptár alkalmazásfelület például átméretezhető.

3 Koppintson az Átméretez lehetőségre, és az alkalmazásfelület növeléséhez vagy
kicsinyítéséhez húzza a pontokat.

4 Az új méret megerősítéséhez koppintson a Kezdőképernyő tetszőleges pontjára.

Alkalmazásfelület áthelyezése

• Érintse meg és tartsa lenyomva az alkalmazásfelületet, amíg a készülék rezegni
nem kezd, majd húzza az új helyre.

Alkalmazásfelület eltávolítása

• Érintse meg és tartsa lenyomva az alkalmazásfelületet, amíg a készülék rezegni
nem kezd, majd húzza ide: Eltávolítás a kezdőképernyőről.

Parancsikonok és mappák

A parancsikonok és mappák segítenek az alkalmazások kezelésében és a
kezdőképernyő áttekinthetőségének javításában.

26

Internetes változat. Csak magáncélú felhasználásra.



Parancsikonok és mappák áttekintése

1 Alkalmazás megnyitása parancsikonnal

2 Alkalmazásokat tartalmazó mappa megnyitása

Alkalmazás parancsikonjának felvétele a kezdőképernyőre

1 Érintsen meg és tartson lenyomva egy üres területet a Kezdőképernyőn, amíg a
készülék rezegni nem kezd.

2 A testreszabási menüben koppintson a Parancsikonok elemre.
3 Léptessen végig a listában, és jelöljön ki egy alkalmazást. A kijelölt alkalmazás

parancsikonja megjelenik a Kezdőképernyőn.

Elem áthelyezése a kezdőképernyőn

• Érintse meg és tartsa lenyomva az elemet, amíg a készülék rezegni nem kezd,
majd húzza az új helyre.

Elem eltávolítása a kezdőképernyőről

• Érintse meg és tartsa lenyomva az elemet, amíg a készülék rezegni nem kezd,
majd húzza az Eltávolítás a kezdőképernyőről elemre.

Mappa létrehozása a kezdőképernyőn

• Érintsen meg és tartson lenyomva egy alkalmazásikont vagy parancsikont, amíg a
készülék rezegni nem kezd, majd húzza át egy másik alkalmazásikonra vagy
parancsikonra.

Elemek felvétele egy mappába a kezdőképernyőn

• Érintsen meg egy elemet, és addig tartsa lenyomva, amíg a készülék rezegni nem
kezd, majd húzza át az elemet a mappába.

Mappa átnevezése a kezdőképernyőn

1 Koppintson a mappára a megnyitásához.
2 Ha a mappa címsorára koppint, megjelenik egy szövegbeviteli mező.
3 Írja be az új mappanevet, és koppintson a KÉSZ gombra.

Tipp

A műveletek egyszerű végrehajtásához használhat parancsikont is. Érintse meg és tartsa
lenyomva a mappa nevét, és koppintson az Átnevezés elemre.
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Háttér

A készülék alapértelmezett háttérrel rendelkezik, de eltérő színű és mintájú
háttérképek használatával saját stílusához igazíthatja a kezdőképernyőt és a lezárt
képernyőt.

A háttérképek anélkül használhatók, hogy a kezdőképernyő vagy a lezárt képernyő
bármely más elemét módosítania kellene. Az élő háttérképek vizuális effektusokkal
egészítik ki az érintőképernyővel végzett műveleteit, lehetővé téve ezáltal a
megjelenítés dinamikus változását.

A háttérkép módosítása

1 Érintsen meg és tartson lenyomva egy üres területet a Kezdőképernyőn, amíg a
készülék rezegni nem kezd.

2 Koppintson a Háttérképek elemre.
3 Ha ugyanazt a háttérképet szeretné beállítani a lezárt és a kezdőképernyőhöz is,

jelölje ki a háttérképet, és koppintson az ALKALMAZ gombra. Ha különböző
háttérképet szeretne beállítani, először koppintson a lezárt vagy a kezdőképernyő
előnézetére. Válasszon ki egy háttérképet az adott képernyőhöz, és koppintson a
KIVÁLASZTÁS > ALKALMAZ gombra.

4 Válasszon egy lehetőséget.

Tipp

Háttérképként használhat fényképet is. Ebben az esetben a megjelenített lehetőségek
helyett koppintson a Fotók elemre a háttérkép kiválasztásához. Válasszon ki egy fényképet,
és koppintson a KIVÁLASZTÁS > ALKALMAZ lehetőségre.

Képernyőfelvétel készítése

A készülékén látható bármelyik képernyőről rögzíthet állóképet, képernyőfelvétel
formájában. Az Ön által készített képernyőfelvételek automatikusan az Album
alkalmazásba kerülnek.

Képernyőfelvétel készítése

1 Hosszan nyomja meg a bekapcsológombot, amíg meg nem jelenik a beállítómenü.
2 Koppintson a Képernyőfelvétel elemre.

Tipp

A bekapcsológomb és a hangerőbillentyű egyidejű megnyomásával is készíthet
képernyőfelvételt.

A képernyőfelvétel megtekintése

1 Az értesítési panel megnyitásához koppintson duplán az állapotsorra.
2 Koppintson a képernyőfelvételre.

Értesítések

Az értesítések tájékoztatnak az eseményekről, többek között az új üzenetekről, a
naptári értesítésekről, valamint a folyamatban lévő tevékenységekről, például a
fájlletöltésekről. Az értesítések az alábbi helyeken jelennek meg:

• Az állapotsor
• Az értesítési panel
• A lezárt képernyő
• Az alkalmazásikon
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Az értesítési panel megnyitása vagy bezárása

1 Az értesítési panel megnyitásához húzza lefelé az állapotsort, vagy egyszerűen
duplán koppintson rá.

2 Az értesítési panel bezárásához húzza vagy csúsztassa felfelé a panelt.

Tipp

Az értesítési panel megnyitása után a gyorsbeállítási panel megnyitásához húzza újból
lefelé az állapotsort.

Értesítéssel kapcsolatos művelet elvégzése az értesítési panelen

• Koppintson az értesítésre.

Értesítés bezárása az értesítési panelen

• Csúsztasson az értesítésen balra vagy jobbra.

Megjegyzés

Nem minden értesítés zárható be.

Tipp

Ha el szeretne halasztani egy értesítést, lassan húzza oldalra, és koppintson a  (Szundi
ikon) elemre. Az értesítések 15 vagy 30 percig, illetve 1 vagy 2 óráig halaszthatók el.

Értesítés kibontása az értesítési panelen

• A  (További műveletek ikon) elemre koppintva kibonthatja az értesítést, és
további információkat is megjeleníthet róla az alkalmazás megnyitása nélkül.

Az összes értesítés törlése az értesítési panelről

• Koppintson a Az összes törlése elemre.

Tipp

Ha hosszú az értesítések listája, lefelé léptetve keresse meg Az összes törlése gombot.
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Értesítéssel kapcsolatos művelet elvégzése a lezárt képernyőről

• Koppintson duplán az értesítésre.

Értesítés eltávolítása a lezárt képernyőről

• Csúsztasson az értesítésen balra vagy jobbra.

Értesítés kibontása a lezárt képernyőn

• Húzza lefelé az értesítést.

Értesítések megjelenítési lehetőségei a lezárt képernyőn

Semmilyen
értesítés ne
jelenjen meg

Semmilyen értesítés nem jelenik meg a lezárt képernyőn.

Az összes
értesítés jelenjen
meg

Az összes értesítés megjelenítése a lezárt képernyőn. A
beállítás bekapcsolásakor vegye figyelembe, hogy az összes
tartalom (beleértve a beérkező e-mail üzenetek és csevegések
tartalmát is) látható lesz a lezárt képernyőn, kivéve, ha az
érintett alkalmazásokat Rejtse el a bizalmas tartalmat
jelöléssel látja el az Értesítések beállítása beállításmenüben.

Rejtse el a
bizalmas
tartalmat

Ez a beállítás akkor érhető el, ha képernyőzárként beállított
egy PIN-kódot, jelszót vagy mintát. Bizalmas értesítés
fogadásakor a lezárt képernyőn megjelenik a Tartalom
elrejtve felirat. Értesítést kap például a bejövő e-mailekről
vagy csevegésekről, a tartalom azonban nem lesz látható a
lezárt képernyőn.

A lezárt képernyőn megjelenítendő értesítések kiválasztása

1 Keresse meg a Beállítások > Alkalmazások és értesítések > Értesítések
beállítása elemet, és koppintson rá.

2 Koppintson a Értesítések megjelenítése elemre.
3 Válasszon egy lehetőséget.

Az értesítési szint beállítása az alkalmazásokhoz

Beállíthatja, hogyan kívánja egy alkalmazás üzeneteit fogadni.

Az értesítési szint beállítása az alkalmazásokhoz

1 Keresse meg a Beállítások > Alkalmazások és értesítések elemet, és koppintson
rá.

2 Jelölje ki a kívánt alkalmazást, majd koppintson az Alkalmazásértesítések elemre.
3 Az értesítési beállítások szükséges módosításához koppintson a kapcsolókra.

Jelzőfény

A jelzőfény tájékoztat az akkumulátor állapotáról és egyéb eseményekről. A villogó
fény például új üzenetet vagy nem fogadott hívást jelez. Alapértelmezés szerint a
jelzőfény engedélyezett, de kézzel kikapcsolható.
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Megjegyzés

Ha a jelzőfény le van tiltva, akkor csak olyankor világít, ha például az akkumulátor szintje 15
százalék alá csökken.

A jelzőfény engedélyezése vagy letiltása

1 Keresse meg a Beállítások > Alkalmazások és értesítések > Értesítések
beállítása elemet, és koppintson rá.

2 A funkció engedélyezéséhez vagy letiltásához koppintson a Villogó fény
kapcsolóra.

Az állapotsor ikonjai

Állapotjelző ikonok

Nincs SIM-kártya

Jelerősség

Mobilhálózati adatok küldése és letöltése közben a mobilhálózati üzemmód is megjelenik.

Nincs jel

Barangolás

Mobilhálózati adatok letiltva

Egy Wi-Fi-kapcsolat engedélyezett, az adatátvitel pedig folyamatban van

Egy Wi-Fi-kapcsolat engedélyezett, de nincs internetkapcsolat.

Ez az ikon akkor is megjelenik, amikor egy biztonságos Wi-Fi vagy hitelesítési portálos hálózathoz
próbál meg csatlakozni. A sikeres bejelentkezés után az x jel eltűnik.

Ha a területén le van tiltva a Google, az x jel akkor is megjelenhet, amikor a készülék csatlakozik
hálózathoz, és működő Wi-Fi internetkapcsolattal rendelkezik.

Az akkumulátor állapota

Az akkumulátortöltöttség becsült százalékos értéke is megjelenik.

Az akkumulátor töltődik

Az akkumulátortöltöttség becsült százalékos értéke is megjelenik.

A Repülőgépes üzemmód bekapcsolva

A Bluetooth funkció be van kapcsolva

A mikrofon el van némítva

A kihangosító hangszóró bekapcsolva

A Ne zavarjanak üzemmód bekapcsolva

Rezgés üzemmód

Riasztás van beállítva

A GPS bekapcsolva

Szinkronizálás van folyamatban

Bejelentkezési vagy szinkronizálási probléma

Megjegyzés

A szolgáltatótól, a hálózattól vagy a régiótól függően előfordulhat, hogy a listában szereplő
egyes ikonok által jelölt funkciók vagy szolgáltatások nem érhetők el.

Értesítési ikonok

Új szöveges vagy MMS-üzenet

Folyamatban lévő hívás

Nem fogadott hívás

Várakoztatott hívás
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Hívásátirányítás bekapcsolva

Új hangüzenet

Új e-mail

Adatok letöltése folyamatban

Adatok feltöltése folyamatban

Mobilhálózati adatok letiltva

Rendszerfrissítések érhetők el

Rendszerfrissítések letöltése folyamatban

A letöltött rendszerfrissítések telepítése

Alkalmazásfrissítés érhető el

Képernyőkép rögzítve

Videocsevegés ismerősökkel a Duo alkalmazás használatával

Zeneszám lejátszása folyamatban van

A készülék USB-kábellel csatlakozik egy számítógéphez

Figyelmeztetés

További (meg nem jelenített) értesítések

Megjegyzés

Előfordulhat, hogy a lista nem tartalmazza a készüléken esetleg látható összes ikont. Ezek
az ikonok csak tájékoztatási célokat szolgálnak, és értesítés nélkül módosíthatók.

Értesítések küldésének letiltása az alkalmazásnak

1 Keresse meg a Beállítások > Alkalmazások és értesítések elemet, és koppintson
rá.

2 Válassza ki a kívánt alkalmazást, majd koppintson az Alkalmazásértesítések
lehetőségre.

3 Az alkalmazásértesítések letiltásához koppintson a Bekapcsolva kapcsolóra.
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Akkumulátor és karbantartás

A készülék töltése

Mindig az adott Xperia modellhez készült eredeti Sony töltőt és USB Type-C™
típusú kábelt használjon. Előfordulhat, hogy más töltők és kábelek hosszabb idő
alatt töltik fel, vagy egyáltalán nem töltik, sőt akár károsíthatják is a készüléket. A
kábel csatlakoztatása előtt győződjön meg arról, hogy az összes USB-port és
csatlakozó teljesen száraz.

Ha az akkumulátor le van merülve, akár 30 percig is eltarthat, amíg a készülék
reagál a töltésre. Előfordulhat, hogy ezalatt a képernyő teljesen sötét marad, és
nem jelenik meg rajta a töltést jelző ikon. Egy teljesen lemerült akkumulátor teljes
feltöltése 4 órát is igénybe vehet. A töltési sebességre hatással lehet a környezeti
hőmérséklet.

Megjegyzés

A készülékben beépített, újratölthető akkumulátor található, amelyet csak egy arra jogosult
Sony szerviz cserélhet ki. Soha ne próbálkozzon meg azzal, hogy saját maga kinyissa és
szétszedje a készüléket. A készülék felnyitása sérülést okozhat, és a jótállás érvényét
vesztheti.

Tipp

A fali aljzathoz csatlakoztatható töltővel gyorsabban töltheti a készüléket, mint
számítógépen keresztül. A készüléket töltés közben is használhatja.
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A készülék töltése

1 Csatlakoztassa az USB-kábel egyik végét a töltőhöz (vagy egy számítógép USB-
portjához).

2 Csatlakoztassa a kábel másik végét a készülék USB-portjához. A jelzőfény a töltés
megkezdésekor világítani kezd.

3 Amikor a készülék teljesen feltöltődött, húzza ki belőle a kábelt. Ügyeljen arra,
hogy ne törje meg a csatlakozót.

Megjegyzés

Fontos, hogy a mellékelt USB Type-C típusú kábelt használja, mivel az egyéb típusú USB-
kábelek a készülék károsodását okozhatják.

Tipp

Ha teljesen lemerül az akkumulátor, előfordulhat, hogy a jelzőfény csak néhány perc múlva
kezd világítani, és a töltésjelző ikon is csak ekkor jelenik meg.

Az akkumulátor jelzőfényének állapota

Zöld Az akkumulátor töltése folyamatban van, és a töltöttségi szintje 90% fölötti

Sárga Az akkumulátor töltése folyamatban van, és a töltöttségi szintje 15–90% között van

Vörös Az akkumulátor töltése folyamatban van, és a töltöttségi szintje 15% alatti
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Akkumulátorkezelés és energiagazdálkodás

A készülékben beépített akkumulátor található, amelyet a különböző alkalmazások
és funkciók energiafogyasztásának nyomon követésével tud a legjobban
kihasználni.

Az energiafogyasztás áttekintése

• Keresse meg a Beállítások > Akkumulátor beállítást, és koppintson rá az
akkumulátortöltöttség becsült százalékos értékének és az akkumulátor
üzemidejének megjelenítéséhez.

Az alkalmazások energiafogyasztásának megnézése

1 Keresse meg a Beállítások > Alkalmazások és értesítések elemet, és koppintson
rá.

2 Jelöljön ki egy alkalmazást, majd nézze meg az energiafogyasztását az
Akkumulátor csoportban.

Általános használati tanácsok az akkumulátor teljesítményének
fokozásához

Az akkumulátor teljesítményét az alábbi tanácsokat betartva javíthatja:

• Csökkentse a képernyő fényerejét, lásd: Képernyő-beállítások, 54. oldal.
• Kapcsolja ki a Bluetooth és a Wi-Fi funkciót, valamint a helymeghatározási

szolgáltatásokat, amikor nincs rájuk szüksége.
• Kapcsolja ki a készüléket, vagy használjon repülőgépes üzemmódot olyan helyen,

ahol alacsony vagy egyáltalán nincs hálózati lefedettség. Ellenkező esetben a
készülék ismételten elérhető hálózatokat keres, ami energiát fogyaszt.

• Külföldi tartózkodása során barangolás helyett használjon Wi-Fi-hálózatot. A
barangolás funkció megkeresi a honi hálózatot, ami jobban igénybe veszi az
akkumulátort, mivel a készüléknek magasabb kimeneti teljesítménnyel kell
sugároznia, lásd: Wi-Fi , 44. oldal.

• Változtassa meg az e-mail üzenetek, a naptár és a névjegyek szinkronizálási
beállításait.

• Ellenőrizze a nagy energiafogyasztású alkalmazásokat, és fogadja meg a
készülékén megjelenített, az akkumulátor kímélésére vonatkozó tanácsokat.

• Állítsa be az alkalmazások értesítési szintjét, lásd: Értesítések, 28. oldal.
• Kapcsolja ki az alkalmazások helymegosztási engedélyét, lásd:

Alkalmazásbeállítások, 55. oldal.
• Távolítsa el a nem használt alkalmazásokat, lásd: Alkalmazás-képernyő, 22. oldal.
• A zenehallgatáshoz eredeti Sony kihangosító készüléket használjon. A kihangosító

eszközök kevesebb energiát fogyasztanak, mint készüléke hangszórója.
• Időnként indítsa újra a készüléket.

A készülék frissítése

Az optimális teljesítmény biztosításához célszerű készülékén frissítenie a szoftvert
a legújabb funkciók, fejlesztések és javítások beszerzéséhez. Ha új szoftverfrissítés
érhető el, az állapotsoron megjelenik a  (Rendszerfrissítés ikon). Kézzel is kereshet
új frissítéseket, vagy ütemezhet frissítéseket.

Legkönnyebben vezeték nélkül telepíthet szoftverfrissítéseket a készülékéről.
Egyes frissítések azonban nem érhetők el vezeték nélküli letöltéshez. Ekkor a
készülék frissítéséhez az Xperia Companion szoftvert kell használnia PC-n vagy
Apple Mac® számítógépen.
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A készülék frissítése előtt ügyeljen az alábbiakra:

• Győződjön meg arról, hogy elegendő szabad tárhellyel rendelkezik.
• Előfordulhat, hogy a rendszer- és alkalmazásfrissítések a jelen használati

útmutatóban leírtaktól eltérően jelenítik meg a funkciókat. Az Android verzióját
valószínűleg nem érinti a frissítés.

Új szoftver keresése

1 Ha több felhasználóval közösen használ egy készüléket, tulajdonosként
jelentkezzen be.

2 Keresse meg a Beállítások > Rendszer > Szoftverfrissítés elemet, és koppintson
rá.

A készülék vezeték nélküli frissítése

A készülék vezeték nélküli frissítéséhez használhatja a Szoftverfrissítés alkalmazást.
A mobilhálózaton keresztül letölthető frissítések a szolgáltatójától függnek. Az
adatforgalmi díjak elkerülése érdekében az új szoftver letöltéséhez mobilhálózat
helyett célszerű Wi-Fi-hálózatot használni.

Rendszerfrissítés telepítése

1 Ha több felhasználóval közösen használ egy készüléket, tulajdonosként
jelentkezzen be.

2 Keresse meg a Beállítások > Rendszer > Szoftverfrissítés elemet, és koppintson
rá.

3 Ha elérhető egy rendszerfrissítés, koppintson a FRISSÍTÉS gombra.
4 Ha a rendszer kéri, állítsa vissza a készüléket.

Rendszerfrissítések automatikus letöltésének beállítása

1 Keresse meg a Beállítások > Rendszer > Szoftverfrissítés elemet, és koppintson
rá.

2 Koppintson a  (Menü ikon) elemre, majd a Beállítások > Automatikus
rendszerfrissítés lehetőségre.

3 Jelölje ki a kívánt lehetőséget.

Az alkalmazások automatikus frissítésének engedélyezése vagy letiltása

1 Keresse meg a Beállítások > Rendszer > Szoftverfrissítés elemet, és koppintson
rá.

2 Koppintson a  (Menü ikon) elemre, majd a Beállítások > Alkalmazások
automatikus frissítése lehetőségre.

3 Jelölje ki a kívánt lehetőséget.

A készülék frissítése számítógép használatával

1 USB-kábelt használva csatlakoztassa készülékét a számítógéphez.
2 Ellenőrizze, hogy készüléke képernyőjének zárolása fel van-e oldva, és hogy az

USB-kapcsolati üzemmód Fájlok átvitele értékre van-e állítva a készüléken.
3 Ha nem indult el automatikusan, nyissa meg az Xperia Companion alkalmazást.
4 Ellenőrizze, hogy a számítógép hozzáfér-e az internethez.
5 A számítógépen: Ha új szoftverfrissítés áll rendelkezésre, megjelenik egy előugró

ablak. A megfelelő szoftverfrissítések futtatásához kövesse a képernyőn látható
utasításokat.

Megjegyzés

Ha az Xperia Companion szoftver nincs telepítve az adott számítógépre, csatlakoztassa
készülékét a számítógéphez, és kövesse a képernyőn megjelenő telepítési utasításokat.
Ügyeljen arra, hogy a készülékhez kapott USB Type-C típusú kábelt használja, és a kábel
megfelelően csatlakozzon a készülékhez és a számítógéphez.
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Újraindítás, visszaállítás és javítás

Ha készüléke nem válaszol, vagy nem indul el normál módon, kényszerítheti az
újraindítását vagy a leállítását. Ekkor nem törlődnek sem a beállítások, sem a
személyes adatok.

A készülék beállításait visszaállíthatja az eredeti gyári beállításokra. Ez a művelet
akkor válhat szükségessé, ha a készülék nem megfelelően kezd működni. Ügyeljen
azonban arra, hogy a fontos adatok megtartása céljából először biztonsági
másolatot kell készítenie róluk egy memóriakártyára vagy más külső memóriába. A
további részleteket lásd: Biztonsági mentés és szinkronizálás Google-fiókkal, 40.
oldal.

Ha a készülék nem kapcsol be, vagy Ön alaphelyzetbe szeretné állítani a készülék
szoftverét, a készülék javításához használhatja az Xperia Companion szoftvert. Az
Xperia Companion használatáról az Xperia Companion honlapon olvashat
bővebben: https://support.sonymobile.com/xperia-companion/.

A készülék újraindítása

Megjegyzés

Ha az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony, a készülék újraindítása sikertelen lehet.
Csatlakoztassa készülékét egy töltőhöz, és indítsa újra.

1 Nyomja meg hosszan a bekapcsológombot.
2 A megjelenő menüben koppintson az Újraindítás gombra. A készülék

automatikusan újraindul.

A készülék újraindításának vagy leállításának kényszerítése

1 Nyomja meg hosszan egyidejűleg a bekapcsológombot és a hangerőnövelő
billentyűt, amíg a készülék rezegni nem kezd.

2 Attól függően, hogy a készülék újraindítását vagy leállítását szeretné kényszeríteni,
végezze el alábbiakat.

• Ha a készülék újraindítását szeretné kényszeríteni: Engedje fel a billentyűket. A
készülék ekkor újraindul.

• Ha a készülék leállítását szeretné kényszeríteni: Továbbra is tartsa lenyomva a
billentyűket. Néhány másodperc múlva a készülék háromszor vibrál, és kikapcsol.

Gyári adatok visszaállítása

Megjegyzés

A készülék maradandó károsodásának elkerülése érdekében ne szakítsa meg a gyári adatok
visszaállítását.

1 Készítsen biztonsági másolatot a készülék belső memóriájába mentett fontos
adatokról egy memóriakártyára vagy más külső memóriába. Ha egy SD-kártyán
titkosított fájlokat tárol, a titkosítást feloldva győződjön meg arról, hogy a
visszaállítás után továbbra is meg tudja nyitni őket.

2 Keresse meg a Beállítások > Rendszer > Visszaállítás elemet, és koppintson rá.
3 Koppintson a Gyári adatok visszaállítása > Telefon alaphelyzetbe állítása elemre.
4 Ha a rendszer kéri, a folytatáshoz rajzolja meg a feloldási mintát, vagy adja meg a

képernyőzár-feloldási jelszót, illetve a PIN-kódot.
5 A megerősítéshez koppintson a Minden törlése gombra.

Tipp

Készüléke a gyári adatok visszaállítása esetén sem áll vissza az Android korábbi verziójára.

A készülék szoftverének javítása

Az Xperia Companion szoftver képes a készülék szoftverének kijavítására. Ha
elfelejtené a képernyőzár-feloldási jelszót, PIN-kódot vagy mintát, az Xperia
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Companion alkalmazás eszközjavító funkcióját használva törölheti a biztonsági
lehetőséget. A művelet elvégzéséhez meg kell adnia a Google-fiókja
bejelentkezési adatait. A javítási funkció futtatásával újratelepíti készüléke
szoftverét. A folyamat során elveszhetnek személyes adatok.

Ha készüléke lefagy, többször újraindul vagy egyáltalán nem indul el, miután
frissítette az Xperia szoftverét, szoftverjavítást hajtott végre vagy visszaállította a
gyári adatokat, próbálja meg a készülék kényszerített leállítását, és ezt követően
kapcsolja be újra. Ha nem szűnik meg a probléma, kényszerítse a készülék
leállítását, majd hajtson végre szoftverjavítást.

Tipp

Amikor új felhasználónevet vagy jelszót kap a Google-fiókjához, előfordulhat, hogy nem tud
velük bejelentkezni.

A készülék szoftverének javítása az Xperia Companion használatával

Megjegyzés

A szoftverjavítás végrehajtása előtt készítse elő Google-fiókja felhasználónevét és jelszavát.
A biztonsági beállításoktól függően előfordulhat, hogy a szoftverjavítás befejezése után a
készülék indításához meg kell adnia őket.

1 Győződjön meg arról, hogy az Xperia Companion telepítve van a számítógépre.
2 Nyissa meg az Xperia Companion szoftvert a számítógépen, és koppintson a

Szoftver kijavítása elemre a főképernyőn.
3 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a szoftver újratelepítéséhez és a

javítás befejezéséhez.

A memória teljesítményének javítása

A készülék számos különböző lehetőséget nyújt az adatok tárolására:

• A belső tárhely a letöltött vagy átvitt tartalom, valamint a személyes beállítások és
adatok tárolására szolgál.

• Ha több szabad belső tárhelyet akar, az adatok tárolásához használhat cserélhető
memóriakártyát vagy a Google szolgáltatását.

Megjegyzés

• Memóriakártyát külön vásárolhat.
• A dinamikus memória (RAM) nem használható tároláshoz. A RAM a futó alkalmazások és az

operációs rendszer kezelésére szolgál.

A készülék memóriája a normál használat következtében fokozatosan megtelik. Ha
készüléke lelassul vagy az alkalmazások hirtelen leállnak, ügyeljen az alábbiakra:

• Zárja be a nem használt futó alkalmazásokat.
• Törölje az összes alkalmazás gyorsítótár-memóriájának tartalmát.
• Távolítsa el a letöltött, de nem használt alkalmazásokat.
• A belső memóriából vigye át a fényképeket, videókat és zenét a memóriakártyára.
• Ha készüléke nem tudja olvasni a memóriakártya tartalmát, akkor lehet, hogy

formáznia kell azt. Ügyeljen arra, hogy a kártya formázásakor az összes tartalom
törlődik.

A memóriaállapot megnézése

• Keresse meg a Beállítások > Tárhely elemet, és koppintson rá.

Az összes alkalmazás gyorsítótár-memóriájának kiürítése

1 Keresse meg a Beállítások > Tárhely elemet, és koppintson rá.
2 Koppintson a HELY FELSZABADÍT. elemre. Ha be van helyezve egy memóriakártya,

válassza a Tárhely > Belső közös tárhely > HELY FELSZABADÍT. lehetőséget.
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Tipp

A gyorsítótár-memória kiürítésekor semmilyen fontos információ vagy beállítás nem vész el.

Alkalmazások és szolgáltatások futásának leállítása

1 Keresse meg a Beállítások > Alkalmazások és értesítések elemet, és koppintson
rá.

2 Jelöljön ki egy alkalmazást vagy szolgáltatást, és koppintson a LEÁLLÍTÁS > OK
parancsra.

A memóriakártya formázása

1 Keresse meg a Beállítások > Tároló elemet, és koppintson rá.
2 Koppintson az SD-kártya >  (Menü ikon) elemre, majd a Tárolóhely beállításai >

Formázás > Törlés és formázás lehetőségre.

Megjegyzés

A memóriakártya formázásakor a rajta lévő összes adat törlődik. Először készítsen
biztonsági másolatot a menteni kívánt összes adatról. A tartalom biztonsági mentéseként
másolatot készíthet róla egy számítógépen. A további részleteket lásd: Adatok biztonsági
mentése és átvitele számítógép használatával, 41. oldal.
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Adatok biztonsági mentése és
szinkronizálása

Biztonsági mentés és szinkronizálás Google-fiókkal

Google-kiszolgálóra készíthet biztonsági másolatot az adatairól, és ezeket
szinkronizálhatja egy Google-fiókkal. A tartalom típusától függően a biztonsági
mentés és a szinkronizálás többféleképpen történhet. Ha régi készülékéről
tartalmat akar átvinni egy új készülékre, végezze el a biztonsági mentést a régi
készüléken, majd az új készüléket szinkronizálja a Google-fiókjával. Biztonsági
másolat készítése különösen ajánlott a készülék szoftverének újabb Android-
verzióra való frissítésekor.

Google-fiók létrehozása

1 Koppintson a Beállítások > Felhasználók és fiókok > Fiók hozzáadása elemre,
majd válassza a Google lehetőséget.

2 A képernyőn megjelenő utasításokat követve hozzon létre egy fiókot, illetve
jelentkezzen be.

A Gmail, a Naptár és a Névjegyek biztonsági mentése és szinkronizálása

1 Koppintson a Beállítások > Felhasználók és fiókok elemre.
2 Ha még nincs beállítva Google-fiók, koppintson a Fiók hozzáadása elemre.
3 A funkció engedélyezéséhez koppintson az Adatok automatikus szinkronizálása

kapcsolóra. A rendszer automatikusan biztonsági másolatot készít a Gmail, a
Naptár és a Névjegyek elemeiről.

Megjegyzés

Automatikusan átviheti és szinkronizálhatja a Gmail, a Naptár és a Névjegyek elemei, ha
bejelentkezik a régi készülékén az adatok szinkronizálásához használt Google-fiókba.

Fényképek és videók biztonsági mentése és szinkronizálása

1 Keresse meg a  (Google Fotók ikon) elemet, és koppintson rá.
2 Koppintson a  (Lehetőségek ikon) elemre, és zárja be a beállításmenüt.
3 Koppintson a Biztonsági mentés és szinkronizálás menüre.
4 A funkció engedélyezéséhez koppintson a kapcsolóra. A rendszer automatikusan

biztonsági másolatot készít a fényképekről és a videókról.

Megjegyzés

Automatikusan szinkronizálhatja a fényképeket és a videókat, ha bejelentkezik a régi
készülékén az adatok szinkronizálásához használt Google-fiókba. A Google Fotók
szolgáltatásról a http://support.google.com webhelyen talál további információkat.

Az alkalmazások, a telefonbeállítások és a híváslista biztonsági mentése és
szinkronizálása

1 Keresse meg a Beállítások > Rendszer > Biztonsági mentés elemet, és
koppintson rá.

2 A funkció engedélyezéséhez koppintson a kapcsolóra. A készülék automatikusan
biztonsági másolatot készít az alkalmazásadatokról, a készülékbeállításokról és a
híváslistáról.

Megjegyzés

A biztonsági mentés a Google Drive beállításmenüjéből is engedélyezhető. Automatikusan
szinkronizálhatja az alkalmazásadatokat, a készülékbeállításokat és a híváslistát, ha
bejelentkezik a régi készülékén az adatok szinkronizálásához használt Google-fiókba. Ha
első alkalommal kapcsol be egy új készüléket, jelentkezzen be a Google-fiókjába, és
kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
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Fájlok kézi biztonsági mentése és szinkronizálása

1 Keresse meg a  (Zene ikon) vagy a  (Fájlok ikon) elemet, és koppintson rá.
2 Érintse meg és tartsa lenyomva a lementeni kívánt fájlok neveit, és a megjelenő

opciók közül válassza a Megosztás lehetőséget.
3 Mentés Google Drive-ra.

Megjegyzés

Automatikusan szinkronizálhatja az új készüléken lévő adatokat, ha bejelentkezik a régi
készülékén az adatok szinkronizálásához használt Google-fiókba.

Adatok biztonsági mentése és átvitele számítógép
használatával

Ha sok helyet foglaló médiafájlokat, például fényképeket, videókat és zenefájlokat
tárol, akkor ajánlatos számítógépre menteni az adatokat. Régi készülékéről úgy is
átvihet adatokat az új készülékre, hogy egyszerre mindkét készüléket egy
számítógéphez csatlakoztatja. Egy Windows rendszerű számítógép és a készülék
között USB-kábellel létrehozott kapcsolatot használva vihet át és kezelhet fájlokat.

A készülék csatlakoztatása számítógéphez USB-kábellel

1 USB-kábelt használva csatlakoztassa készülékét a számítógéphez.
2 Húzza lefelé az állapotsort, majd koppintson Az eszköz USB-s töltése lehetőségre.
3 Ha a Fájlok átvitele lehetőségre koppint, a számítógép felismeri a készüléket.

Megjegyzés

Mindig az adott Xperia modellhez való USB Type-C kábelt használja, és győződjön meg
arról, hogy a kábel teljesen száraz.

Adatok biztonsági mentése számítógép használatával

1 Oldja fel a készülék képernyőjének zárolását, és USB-kábelt használva
csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez.

2 Válassza ki a számítógépen azokat a fájlokat, amelyekről biztonsági másolatot akar
készíteni, majd másolja és illessze be, vagy húzza át a fájlokat a számítógépen a
kívánt helyre.

Fájlok átvitele régi készülékről új készülékre

1 Oldja fel a képernyő zárolását a régi és az új készüléken, és USB-kábelt használva
csatlakoztassa mindkét készüléket a számítógéphez.

2 Válassza ki a számítógépen azokat a fájlokat, amelyeket át akar hozni a régi
készülékről, majd másolja és illessze be, vagy húzza át a fájlokat az új készüléken a
kívánt helyre.

Megjegyzés

Amikor fájlokat másol a régi készülékről az újra, ügyeljen arra, hogy a forrás- és a célmappa
neve megegyezzen.

Adatok biztonsági mentése és átvitele memóriakártya
használatával

Fájlok biztonsági mentése és átvitele memóriakártya használatával

1 Ellenőrizze, hogy van-e a készülékben memóriakártya.
2 Keresse meg a  (Fájlok ikon) elemet, és koppintson rá.
3 Koppintással és nyomva tartással jelölje meg a fájlokat, amelyeket át szeretne vinni

a memóriakártyára.
4 Koppintson a  (Menü ikon) elemre, és mentéshez válassza a Másolás ide…,

átvitelhez válassza az Áthelyezés… parancsot.

41

Internetes változat. Csak magáncélú felhasználásra.



Szinkronizálás a Microsoft Exchange ActiveSync szolgáltatással

Ha vállalata Microsoft Exchange ActiveSync-fiókot használ, akkor közvetlenül a
készülékén hozzáférhet vállalati levelezéséhez, naptárbeli találkozóihoz és
névjegyeihez. A beállítás után az E-mail, a Naptár és a Névjegyek alkalmazásban
találja meg ezeket az adatokat.

Tipp

Ha a készüléken beállított egy Microsoft Exchange ActiveSync- (EAS-) fiókot, az EAS
biztonsági beállításai a képernyőzárolás típusát PIN-kódra vagy jelszóra korlátozhatják. Ez
akkor fordul elő, ha a hálózati rendszergazda vállalati biztonsági okokból az összes EAS-
fiókhoz egy képernyő-zárolási típust ad meg. Vállalata vagy szervezete hálózati
rendszergazdáját megkeresve ellenőrizze, hogy milyen hálózati biztonsági házirendek
érvényesek a mobilkészülékekhez.

EAS-fiók beállítása szinkronizáláshoz

1 Koppintson a Beállítások > Felhasználók és fiókok > Fiók hozzáadása >
Exchange ActiveSync elemre.

2 Írja be a vállalati e-mail-címét és jelszavát.
3 Koppintson a Tovább elemre. Hiba esetén adja meg kézzel a fiók tartomány- és

kiszolgálóadatait, majd koppintson a Tovább gombra.
4 A beállítás befejezéséhez kövesse a képernyőn látható utasításokat.
5 Koppintson a További szinkronizálási beállítások megjelenítése elemre egy

szinkronizálási módszer, egy szinkronizálás időköz és a készülékével
szinkronizálandó adatok megadásához.

6 Koppintson a Tovább gombra, majd adja meg, hogy milyen módon szeretne
értesítést kapni az új e-mail üzenetekről.

7 Koppintson a Tovább gombra, nevezze el a vállalati fiókot, majd koppintson a
Beállítás befejezése elemre.

8 Ha a rendszer kéri, az eszközkezelő bekapcsolásával engedélyezze, hogy a vállalati
kiszolgáló adjon meg egyes biztonsági szabályokat a készüléken (többek között a
hangrögzítés letiltását vagy a tárhelytitkosítás használatát).

EAS-fiók eltávolítása

1 Keresse meg a Beállítások > Felhasználók és fiókok elemet, és koppintson rá.
2 Jelölje ki az eltávolítandó EAS-fiókot.
3 Koppintson a Fiók törlése elemre.
4 A megerősítéshez koppintson újra a Fiók törlése parancsra.
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Alkalmazások letöltése

Alkalmazások letöltése a Google Play áruházból

A Google Play a Google hivatalos online áruháza, ahonnan alkalmazások, játékok,
zeneszámok, filmek és könyvek tölthetők le. Az áruház egyaránt kínál ingyenes és
fizetős alkalmazásokat is. Mielőtt megkezdené a letöltést a Google Play áruházból,
ellenőrizze, hogy van-e internetkapcsolata. Az adatforgalmi díjak mérséklése
végett célszerű Wi-Fi-kapcsolatot használni. A további részleteket lásd: A készülék
frissítése, 35. oldal.

Alkalmazás letöltése a Google Play áruházból

1 Keresse meg a  (Play Store ikon) elemet, és koppintson rá.
2 A kategóriák közötti tallózással vagy a keresési funkcióval keresse meg a letölteni

kívánt elemet.
3 Az elemre koppintva megjelenítheti annak adatait. A telepítés végrehajtásához

kövesse a képernyőn látható utasításokat.

Alkalmazások letöltése egyéb forrásokból

Ha a készülék úgy van beállítva, hogy a Google Play áruházon kívüli egyéb
forrásokból való letöltést is engedélyezi, az erre vonatkozó útmutatást követve más
webhelyekről közvetlenül is letölthet alkalmazásokat.

Megjegyzés

Az ismeretlen vagy nem megbízható forrásból származó alkalmazások telepítése veszélyt
jelenthet a készülékre. Csak megbízható forrásból származó alkalmazásokat töltsön le. Ha
bármilyen kérdés vagy probléma merül fel, lépjen kapcsolatba az alkalmazás
közzétevőjével.

Alkalmazások egyéb forrásokból való letöltésének engedélyezése vagy
letiltása

1 Keresse meg a Beállítások > Alkalmazások és értesítések elemet, és koppintson
rá.

2 Koppintson a Speciális > Speciális alkalmazás-hozzáférés > Ismeretlen
alkalmazások telepítése elemre.

3 Koppintson arra az alkalmazásra, amely esetén engedélyezni szeretné az
alkalmazások egyéb forrásokból való telepítését, majd a funkció engedélyezéséhez
vagy letiltásához koppintson az Engedélyezés ebből a forrásból kapcsolóra.
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Internet és hálózatok

Internet- és MMS-beállítások

Ha Wi-Fi-hálózat nélkül szeretne hozzáférni az internethez, illetve MMS-üzeneteket
küldeni, megfelelő internet- és MMS-beállításokkal rendelkező mobil
adatkapcsolatra van szüksége. Erre vonatkoznak az alábbi tanácsok:

• A legtöbb mobilhálózat és szolgáltató esetén ezek a beállítások már előre telepítve
vannak a készüléken, így azonnal használhatja az internetet, és küldhet MMS-eket.

• Az internet- és MMS-beállításokhoz manuálisan kereshet frissítéseket. Ha
véletlenül módosít vagy töröl egy internet- vagy MMS-beállítást, állítsa vissza az
internet- és MMS-beállításokat.

Internet- és MMS-beállítások letöltése

1 Keresse meg a Beállítások > Hálózat és internet > Internetbeállítások elemet, és
koppintson rá.

2 Koppintson a Elfogadás elemre. A beállítások sikeres letöltését követően az
állapotsoron megjelenik az  (Internetbeállítások letöltve ikon) , és a mobilhálózati
forgalom automatikusan bekapcsol.

Tipp

Ha a beállítások nem tölthetők le a készülékre, ellenőrizze a mobil- vagy a Wi-Fi-hálózati
kapcsolatok jelerősségét. Keressen egy akadályoktól mentes, nyílt teret, vagy álljon egy
ablak közelébe, és próbálkozzon újra.

Internet- és MMS-beállítások megadása

1 Keresse meg a Beállítások > Hálózat és internet > Mobilhálózatok elemet, és
koppintson rá.

2 Ha dupla SIM-kártyát használ, válasszon egy SIM-kártyát.
3 Koppintson a Hozzáférési pontok nevei >  (Hozzáadás ikon) elemre.
4 Koppintson a Név lehetőségre, és adjon meg egy tetszőleges nevet, majd

koppintson az OK gombra.
5 Koppintson az APN elemre, írja be a hozzáférési pont nevét, majd koppintson az

OK gombra.
6 Adja meg a többi szükséges információt. Ha nem tudja, hogy milyen adatokra van

szükség, a részletekért vegye fel a kapcsolatot a hálózatüzemeltetővel.
7 Ha elkészült, koppintson a  (Menü ikon) elemre, majd a Mentés parancsra.

Letöltött internet-és MMS-beállítások megjelenítése

1 Keresse meg a Beállítások > Hálózat és internet > Mobilhálózatok elemet, és
koppintson rá.

2 Ha dupla SIM-kártyát használ, válasszon egy SIM-kártyát.
3 Koppintson a Hozzáférési pontok nevei elemre.
4 A további részletek megtekintéséhez koppintson bármelyik elérhető elemre.

Az internet- és MMS-beállítások visszaállítása

1 Keresse meg a Beállítások > Hálózat és internet > Mobilhálózatok > Hozzáférési
pontok nevei elemet, és koppintson rá.

2 Koppintson a  (Menü ikon) elemre.
3 Válassza a Visszaállítás alaphelyzetbe elemet.

Wi-Fi

Wi-Fi-kapcsolattal böngészhet az interneten, alkalmazásokat tölthet le és e-mail
üzeneteket küldhet és fogadhat. Miután csatlakozott egy Wi-Fi-hálózathoz, a
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készülék megjegyzi a hálózat adatait, és amikor legközelebb ugyanezen hálózat
hatótávolságán belül lesz, automatikusan csatlakozik hozzá.

Az elérhető Wi-Fi-hálózatok lehetnek nyíltak vagy biztonságosak. A biztonságos
hálózatokat egy  (Wi-Fi-zár ikon) jelzi a Wi-Fi-hálózat neve mellett.

Megjegyzés

Léteznek olyan Wi-Fi-hálózatok is, amelyek neve nem szerepel az elérhető hálózatok
listájában, mert nem teszik közzé a hálózatnevüket (SSID). Ha ismeri a szóban forgó hálózat
nevét, felveheti manuálisan az elérhető Wi-Fi-hálózatok listájára.

A Wi-Fi be- és kikapcsolása

1 Keresse meg a Beállítások > Hálózat és internet > Wi-Fi elemet, és koppintson rá.
2 A Wi-Fi engedélyezéséhez vagy letiltásához koppintson a kapcsolóra.

Csatlakozás egy Wi-Fi-hálózathoz

1 Keresse meg a Beállítások > Hálózat és internet > Wi-Fi elemet, és koppintson rá.
2 A Wi-Fi engedélyezéséhez koppintson a kapcsolóra. Megjelenik az összes elérhető

Wi-Fi-hálózat.
3 Egy Wi-Fi-hálózat nevére koppintva csatlakozzon a hálózathoz. Védett hálózat

esetén írja be a szükséges jelszót. A sikeres csatlakozás után az állapotsoron
megjelenik a  (Wi-Fi ikon).

Wi-Fi-hálózat hozzáadása kézzel

1 Keresse meg a Beállítások > Hálózat és internet > Wi-Fi elemet, és koppintson rá.
2 Léptessen lefelé, majd koppintson a Hálózat hozzáadása elemre.
3 Adja meg a Hálózat neve értéket.
4 A biztonság típusának kiválasztásához koppintson a Biztonság mezőre.
5 Szükség esetén írja be a jelszót.
6 A speciális beállítások, többek között a proxy- és az IP-beállítások módosításához

koppintson a Speciális beállítások elemre, és szükség szerint végezze el a
módosításokat.

7 Koppintson a MENTÉS elemre.

A Wi-Fi jelerősség növelése

A Wi-Fi jelerőssége számos módon növelhető:
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• Vigye közelebb készülékét a Wi-Fi-hozzáférési ponthoz.
• A Wi-Fi-hozzáférési pontot tegye el minden lehetséges akadály vagy interferenciát

okozó tárgy útjából.
• Ne takarja le a készülék Wi-Fi-antennája környékét.

Wi-Fi beállítások

Amikor Wi-Fi-hálózathoz csatlakozik, vagy a közelben Wi-Fi-hálózatok érhetők el,
megjelenítheti ezen hálózatok állapotát. Engedélyezheti továbbá azt is a
készüléknek, hogy értesítést küldjön, valahányszor Wi-Fi-hálózatot észlel.

A Wi-Fi hálózati értesítések engedélyezése vagy letiltása

1 Ellenőrizze, hogy a Wi-Fi be van-e kapcsolva a készülékéhez.
2 Keresse meg a Beállítások > Hálózat és internet > Wi-Fi elemet, és koppintson rá.
3 Léptessen lefelé, majd koppintson a Wi‑Fi-beállítások elemre.
4 A Értesítés nyilvános hálózatról engedélyezéséhez vagy letiltásához koppintson a

kapcsolóra.

A csatlakoztatott Wi-Fi-hálózat részletes információinak megtekintése

1 Keresse meg a Beállítások > Hálózat és internet > Wi-Fi elemet, és koppintson rá.
2 Koppintson arra a Wi-Fi-hálózatra, amelyhez jelenleg csatlakozik. Ekkor részletes

hálózati információk jelennek meg.

A készülék MAC-címének megkeresése

1 Keresse meg a Beállítások > Hálózat és internet > Wi-Fi elemet, és koppintson rá.
2 Koppintson a Wi‑Fi-beállítások > Speciális elemre.

A MAC-cím megjelenik a listában.

Tipp

A Wi-Fi MAC-címe a Beállítások > Rendszer > A telefonról > Állapot > Wi-Fi eszköz MAC-címe
részen is látható.

Wi-Fi Protected Setup™

A Wi-Fi Protected Setup egy vezeték nélküli szabvány, amely segítségével
biztonságos vezeték nélküli hálózati kapcsolatokat hozhat létre. A Wi-Fi Protected
Setup megkönnyíti a WPA™ (Wi-Fi Protected Access®) titkosítás beállítását a
hálózat védelme érdekében. Új eszközöket is hozzáadhat egy meglévő hálózathoz
hosszú jelszavak beírása nélkül.

A Wi-Fi Protected Setup engedélyezéséhez használhatja az alábbi módszerek
valamelyikét:

• Nyomógombos módszer – egyszerűen nyomjon meg egy gombot a Wi-Fi
Protected Setup-kompatibilis eszközön, például egy útválasztón.

• PIN-kódos módszer – készüléke létrehoz egy véletlenszerű PIN-kódot, amelyet a
Wi-Fi Protected Setup-kompatibilis eszközön be kell írnia.

Csatlakozás Wi-Fi-hálózathoz egy Wi-Fi Protected Setup gombbal

1 Keresse meg a Beállítások > Hálózat és internet > Wi-Fi beállítást, és koppintson
rá.

2 Ha nem aktív, kapcsolja be a Wi-Fi funkciót.
3 Koppintson a Wi‑Fi-beállítások > Speciális > WPS gomb gombra, majd nyomja

meg a Wi-Fi Protected Setup gombot a Wi-Fi Protected Setup-kompatibilis
eszközön.
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Csatlakozás Wi-Fi-hálózathoz egy Wi-Fi Protected Setup PIN-kóddal

1 Keresse meg a Beállítások > Hálózat és internet > Wi-Fi beállítást, és koppintson
rá.

2 Ha nem aktív, kapcsolja be a Wi-Fi funkciót.
3 Koppintson a Wi‑Fi-beállítások > Speciális > WPS PIN kód megadása beállításra.
4 A Wi-Fi Protected Setup-kompatibilis eszközön adja meg a készülékén megjelenő

PIN-kódot.

A mobil adatkapcsolat megosztása

Mobil adatkapcsolata számos módon megosztható más eszközökkel.

• Internetmegosztás USB-kapcsolaton keresztül: a mobil adatkapcsolat
megosztása egyetlen számítógéppel USB-kábel használatával.

• Wifi-hotspot: a mobil adatkapcsolat megosztása egyidejűleg akár 10 másik
eszközzel, beleértve a Wi-Fi Protected Setup technológiát támogató eszközöket is.

• Bluetooth megosztása: a mobil adatkapcsolat megosztása akár négy másik
eszközzel Bluetooth-on keresztül.

Adatkapcsolat megosztása USB-kábelen keresztül

1 Az USB-kábellel csatlakoztassa a készüléket egy számítógéphez.
2 Keresse meg a Beállítások > Hálózat és internet > Csatlakozási pont és

internetmegosztás elemet, és koppintson rá.
3 Amikor a rendszer kéri, koppintson az USB megosztás kapcsolóra, majd az OK

gombra. Miután csatlakozott, az állapotsoron megjelenik az  (USB-s megosztás
ikon).

4 Az adatkapcsolat megosztásának leállításához koppintson az USB megosztás
kapcsolóra, vagy válassza le az USB-kábelt.

Megjegyzés

A készülék adatkapcsolata és az SD-kártya tartalma nem osztható meg egyidejűleg USB-
kábelen keresztül.

A mobil adatkapcsolat megosztása másik Bluetooth-eszközzel

1 Győződjön meg arról, hogy az Ön készülékének és a Bluetooth-eszköznek a
párosítása megtörtént, és készülékén be van kapcsolva a mobil adatforgalom.

2 A készüléken: Keresse meg a Beállítások > Hálózat és internet > Csatlakozási
pont és internetmegosztás elemet, és koppintson rá. A funkció engedélyezéséhez
koppintson a Bluetooth megosztása kapcsolóra.

3 Bluetooth-eszköz: Állítsa be a készüléken, hogy hálózati kapcsolatát Bluetooth
segítségével érje el. Ha az eszköz egy számítógép, a beállítás befejezéséhez
tanulmányozza a vonatkozó utasításokat. Ha a készüléken Android operációs
rendszer fut, a Beállítások > Eszközkapcsolat > Bluetooth > Párosított eszközök
csoportban koppintson a beállítások ikonra annak az eszköznek a neve mellett,
amellyel párosítva van, majd koppintson a Internetelérés csúszkára.

4 A készüléken: Várja meg, hogy az állapotsoron megjelenjen a  (Bluetooth-os
internetmegosztás ikon) és a  (Bluetooth-os internetmegosztás ikon). Ha ezek az
ikonok megjelentek, a beállítás készen van.

5 A funkció letiltásához koppintson újból a Bluetooth megosztása kapcsolóra.

Megjegyzés

A Bluetooth megosztása funkció kikapcsol, valahányszor kikapcsolja a készülékét vagy a
Bluetooth funkciót.

A készülék használata hordozható Wi-Fi csatlakozási pontként

1 Keresse meg a Beállítások > Hálózat és internet > Csatlakozási pont és
internetmegosztás elemet, és koppintson rá.
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2 Koppintson a Hordozható csatlakozási pont beállításai > Csatlakozási pont
konfigurálása elemre.

3 Adja meg a Hálózat neve értéket.
4 A biztonság típusának kiválasztásához koppintson a Biztonság mezőre. Szükség

esetén írja be a jelszót.
5 Koppintson a Mentés elemre.
6 A funkció engedélyezéséhez koppintson a  (Vissza gomb) elemre, majd a Wifi-

hotspot kapcsolóra.
7 Ha a rendszer kéri, a megerősítéshez koppintson az OK gombra. Amint a

hordozható Wi-Fi csatlakozási pont aktívvá válik, az állapotsoron megjelenik az 
(Internetmegosztás ikon).

8 A Wi-Fi-hálózaton keresztüli adatkapcsolat megosztásának megszüntetéséhez a
Wifi-hotspot kapcsolóra koppintva tiltsa le a funkciót.

A hordozható csatlakozási pont átnevezése és biztonságossá tétele

1 Keresse meg a Beállítások > Hálózat és internet > Csatlakozási pont és
internetmegosztás elemet, és koppintson rá.

2 Koppintson a Hordozható csatlakozási pont beállításai > Csatlakozási pont
konfigurálása elemre.

3 Adja meg a Hálózat neve értéket.
4 A biztonság típusának kiválasztásához koppintson a Biztonság mezőre.

Szükség esetén írja be a jelszót.
5 Koppintson a Mentés elemre.

Adathasználat szabályozása

Nyomon követheti, hogy adott időszak során mekkora adatforgalmat bonyolított a
készülékén mobil adatkapcsolaton vagy Wi-Fi kapcsolaton keresztül. Megnézheti
például az egyes alkalmazások által használt adatok mennyiségét. A mobil
adatkapcsolattal átvitt adatok esetében adathasználati figyelmeztetéseket és
korlátozásokat is beállíthat a további díjak elkerülése érdekében.

Az adathasználat csökkentése

1 Keresse meg a Beállítások > Hálózat és internet > Adathasználat >
Adatforgalom-csökkentő elemet, és koppintson rá.

2 A funkció engedélyezéséhez vagy letiltásához koppintson a kapcsolóra.

Adatforgalom be- vagy kikapcsolása

1 Keresse meg a Beállítások > Hálózat és internet > Adathasználat elemet, és
koppintson rá.

2 Az adatforgalom be- vagy kikapcsolásához koppintson a Mobiladatok kapcsolóra.

Tipp

A készülék az adatforgalom kikapcsolása esetén is létre tud hozni Wi-Fi- és Bluetooth-
kapcsolatot.

Adathasználati figyelmeztetés beállítása

1 Kapcsolja be a mobil adatforgalmat.
2 Keresse meg a Beállítások > Hálózat és internet > Adathasználat > Számlázási

ciklus elemet, és koppintson rá.
3 A figyelmeztetési szint beállításához koppintson az Adatforgalmi figyelmeztetés

beállítása kapcsolóra.
4 Koppintson az Adatforgalmi figyelmeztetés lehetőségre, adja meg a kívánt

adatkorlátot, és koppintson a Beállítás elemre. A készülék figyelmeztetést küld,
amikor az adatforgalom mennyisége eléri a beállított szintet.
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Mobil adathasználati korlát beállítása

1 Kapcsolja be a mobil adatforgalmat.
2 Keresse meg a Beállítások > Hálózat és internet > Adathasználat > Számlázási

ciklus elemet, és koppintson rá.
3 Koppintson a Adatkorlát beállítása kapcsolóra, majd az OK lehetőségre.
4 Az adathasználati korlát beállításához koppintson az Adatforgalmi korlátozás

lehetőségre, adja meg a kívánt adatkorlátot, és koppintson a Beállítás lehetőségre.

Megjegyzés

Amikor a mobilhálózati adatok mennyisége eléri a beállított szintet, a készülék mobil
adatforgalma automatikusan kikapcsol.

Az egyes alkalmazások adathasználatának szabályozása

1 Keresse meg a Beállítások > Alkalmazások és értesítések elemet, és koppintson
rá.

2 Koppintson a szabályozni kívánt alkalmazásra, majd koppintson az Adathasználat
elemre.

Tipp

Az egyes alkalmazások teljesítménye változhat, ha módosítja a kapcsolódó adathasználati
beállításokat.

Az adathasználat ellenőrzése

1 Keresse meg a Beállítások > Hálózat és internet > Adathasználat elemet, és
koppintson rá.

2 Ha meg szeretné nézni a mobil adatkapcsolaton keresztüli adatforgalom
mennyiségét, koppintson a Mobiladat-forgalom elemre.

3 Ha meg szeretné nézni a Wi-Fi-kapcsolaton keresztüli adatforgalom mennyiségét,
koppintson az Adathasználat Wi-Fi-kapcsolaton elemre.

SIM-kártya kiválasztása adatforgalomhoz

Megjegyzés

Ez a funkció csak dupla SIM-kártyás készülékek esetén érhető el.

Dupla SIM-kártya használata esetén megadhatja, hogy adott időpontokban melyik
SIM-kártya kezelje az adatokat. Ezt elvégezheti a készülék alapbeállítása során,
illetve megadhatja vagy később módosíthatja a Beállítások menüben.

Az adatforgalomhoz használt SIM-kártya módosítása

1 Keresse meg a Beállítások > Hálózat és internet > Dupla SIM kártya >
Mobiladatok elemet, és koppintson rá.

2 Válasszon egy SIM-kártyát.

Mobilhálózatok kiválasztása

A készülék automatikusan vált a mobilhálózatok között attól függően, hogy az
adott területen melyik érhető el. A készülék manuálisan is beállítható egy adott
mobilhálózati üzemmód használatára. Dupla SIM-kártyás készülék használatakor
ez mindegyik SIM-kártyára vonatkozik.

Az állapotsoron különböző állapotjelző ikonok jelennek meg a csatlakoztatott
hálózat típusától és módjától függően. A különböző állapotikonok kinézetét
megtekintheti az Állapotjelző ikonok című témakörben (31. oldal).

Hálózati üzemmód kiválasztása

1 Keresse meg a Beállítások > Hálózat és internet > Mobilhálózatok elemet, és
koppintson rá.
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2 Ha dupla SIM-kártyát használ, válasszon egy SIM-kártyát.
3 Koppintson a Preferált hálózattípus lehetőségre, majd jelöljön ki egy hálózati

üzemmódot.

Megjegyzés

Dupla SIM-kártyás készülék használata esetén az LTE lehetőség csak egy SIM-kártya
esetében választható ki.

Másik hálózat kiválasztása kézzel

1 Keresse meg a Beállítások > Hálózat és internet > Mobilhálózatok elemet, és
koppintson rá.

2 Ha dupla SIM-kártyát használ, válasszon egy SIM-kártyát.
3 Koppintson a Hálózatüzemeltetők > Hálózatkeresés elemre.
4 Válasszon egy hálózatot.

Megjegyzés

Ha kézzel állítja be a hálózatot, a készülék akkor sem fog másik hálózatot keresni, ha
elhagyja a kézzel kiválasztott hálózat hatótávolságát.

Automatikus hálózatválasztás bekapcsolása

1 Keresse meg a Beállítások > Hálózat és internet > Mobilhálózatok elemet, és
koppintson rá.

2 Ha dupla SIM-kártyát használ, válasszon egy SIM-kártyát.
3 Koppintson a Hálózatüzemeltetők > Automatikus elemre.
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Alapbeállítások

Beállítások megnyitása

A beállításmenüben tudja a készülék beállításait megnézni vagy módosítani. A
beállításmenü az alkalmazás-képernyőről és a Gyors beállítások panelről is
elérhető.

A készülék beállításmenüjének megnyitása az alkalmazás-képernyőről

• Keresse meg a Beállítások elemet, és koppintson rá.

A készülékére vonatkozó adatok megnézése

• Keresse meg a Beállítások > Rendszer > A telefonról elemet, és koppintson rá.

A gyorsbeállítási panel megnyitása

• Két ujjával húzza az állapotsort lefelé.

A gyorsbeállítási panelen megjelenítendő beállítások kiválasztása

1 Két ujjával húzza teljesen le az állapotsort, majd koppintson a  (Szerkesztés ikon)
elemre.

2 Ha egy beállítást fel szeretne venni a gyorsbeállítási panelre, húzza az ikont a
képernyő felső részére. Beállítás eltávolításához húzza az ikont a képernyő alsó
részére.

A gyorsbeállítási panel átrendezése

1 Húzza teljesen le az állapotsort, és koppintson a  (Szerkesztés ikon) elemre.
2 Érintsen meg és tartson lenyomva egy ikont, majd helyezze át a kívánt helyre.

A zseblámpa bekapcsolása

1 Két ujjával húzza az állapotsort lefelé.
2 Koppintson a  (Zseblámpa ikon) elemre.

Hangerő, rezgés és hang

A hangerő és a rezgés megváltoztatható a hangerőbillentyűkkel, illetve egy
beállítás módosításával. A hangok és hangjelzések csak egy beállításból
módosíthatók.

Megjegyzés

Az alkalmazásbeállítások felülírhatják a kiválasztott hangerőt, rezgést és hangbeállításokat.

Hangerő és rezgés

A hangerőbillentyűt használva gyorsan módosíthatja a csengőhang, a média és a
riasztás hangerejét. Emellett beállíthatja, hogy a készüléke rezegjen  (Rezgés
ikon), illetve aktiválhatja a Ne zavarjanak funkciót  (Néma ikon) a hangok és
rezgések elnémításához. A Ne zavarjanak funkció részleteiről lásd: A készülék
elnémítása a Ne zavarjanak funkcióval, 53. oldal.

A csengőhang hangereje  (Csörgés hangereje ikon) a bejövő hívásokra és az
értesítésekre, a média hangereje pedig  (Média hangereje ikon) a zenére,
videókra, játékokra és egyéb médiára van hatással. Ha például egy videó
megnézésekor módosítja a hangerőt, megváltozik a média hangereje. A riasztás
hangerejét a  (Riasztásértesítés ikon) jelzi.
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A hangerő módosítása

1 Nyomja meg a hangerőbillentyűt fent vagy lent. Ez módosítja a csengőhang és az
értesítés hangerejét.

2 A média vagy a riasztás hangerejének módosításához koppintson a  (További
műveletek ikon) lehetőségre. A hangerő beállításához használja a csúszkát.

Tipp

Koppintson a hangerő ikonra a hangerő gyors be- vagy kikapcsolásához.

A rezgés és a Ne zavarjanak üzemmód aktiválása

1 Nyomja meg hosszan a hangerőbillentyűt, amíg a  (Rezgés ikon) elem meg nem
jelenik a rezgés üzemmód aktiválásához.

2 Engedje fel a hangerőbillentyűt, és nyomja le újra a Ne zavarjanak üzemmód
aktiválásához.

Hang bekapcsolása rezgéssel a bejövő hívásokhoz

1 Keresse meg a Beállítások > Hang elemet, és koppintson rá.
2 A funkció engedélyezéséhez koppintson a A hívásoknál rezegjen is kapcsolóra.

Hangok és hangjelzések

A csengőhang megadása

1 Keresse meg a Beállítások > Hang > Telefon csengőhangja elemet, és koppintson
rá.

2 Ha dupla SIM-kártyát használ, válasszon egy SIM-kártyát.
3 Válasszon egy lehetőséget a listából, vagy koppintson a Csengőhang hozzáadása

ikonra, és válasszon egy zenefájlt a készülékén tároltak közül.
4 A megerősítéshez koppintson a OK gombra.

Tipp

Ha egy partnerhez adott csengőhangot szeretne beállítani, itt talál további információkat:
Névjegyek felvétele és szerkesztése, 66. oldal. A két SIM-kártyát használók különböző
csengőhangot állíthatnak be az egyes SIM-kártyákhoz.

Az értesítési hang megadása

1 Keresse meg a Beállítások > Hang > Speciális > Értesítési hang elemet, és
koppintson rá.

2 Válasszon egy hangot a listából, vagy a Nincs lehetőséget választva kapcsolja ki az
összes értesítési hangot, és állítsa az értesítéseit csak rezgésre.

3 A készülékén tárolt zenefájl kiválasztásához koppintson a Csengőhang
hozzáadása elemre.

4 A megerősítéshez koppintson a OK gombra.

Megjegyzés

Az alkalmazásbeállításokat módosítva akkor is engedélyezheti adott alkalmazások hangját,
amikor az értesítési hanghoz a Nincs beállítást adja meg. Lásd: Értesítések, 28. oldal.

Egyéb hangok és hangjelzések engedélyezése vagy letiltása

1 Keresse meg a Beállítások > Hang > Speciális elemet, és koppintson rá.
2 Koppintson a kapcsolókra a különböző hangok és hangjelzések engedélyezéséhez

vagy letiltásához.
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A készülék elnémítása a Ne zavarjanak funkcióval

A Ne zavarjanak üzemmódot aktiválva némítsa el a hangokat, és korlátozza a
rezgést és a vizuális jelzéseket az olyan helyzetekben, amelyekben nem szeretné,
ha zavarnák (például éjszaka).

A Ne zavarjanak bekapcsolása

1 A gyorsbeállítási panel megnyitásához két ujjával húzza lefelé az állapotsort.
2 Koppintson a  (Ne zavarjanak ikon) elemre.
3 A korlátozási szint beállításához koppintson a  (További műveletek ikon) elemre.
4 A Teljes némítás, a Csak ébresztések vagy a Csak prioritásos lehetőségre

koppintva válassza ki a korlátozási szintet.
5 Adja meg, hogy milyen időtartamra szeretné aktiválni a Ne zavarjanak

üzemmódot, és koppintson a KÉSZ gombra.

Tipp

A Ne zavarjanak üzemmód a hangerőbillentyűt lenyomva is aktiválható a készülék rezgés
üzemmódjában  (Rezgés ikon).

A Ne zavarjanak üzemmód kikapcsolása

1 Nyomja le a hangerőnövelő billentyűt.
2 Ha a Csak prioritásos beállítás van megadva, koppintson a Kikapcsolás most

lehetőségre.

Tipp

A Ne zavarjanak üzemmód a  (Néma ikon) vagy a  (Teljes némítás ikon) lehetőségre
koppintva a Gyors beállítások panelen is kikapcsolható.

Korlátozási szintek

Teljes némítás

Az összes rezgés, csengőhang, média- és riasztási hang ki van kapcsolva.

Csak ébresztések

A csengőhang ki van kapcsolva. A riasztási és médiahangok továbbra is be
vannak kapcsolva.

Csak prioritásos

Csak a kiválasztott értesítéseket és hívásokat fogadja. A riasztási és
médiahangok továbbra is be vannak kapcsolva.

Csak prioritás beállítás megadása

1 Keresse meg a Beállítások > Hang > Ne zavarjanak > Csak a Prioritás
engedélyezett beállítást, és koppintson rá.

2 Koppintson a kapcsolókra egy vagy több lehetőség aktiválásához.

Tipp

Bizonyos alkalmazásoknak engedélyezheti a prioritás megkerülését. Lásd: Értesítések, 28.
oldal..

Megjelenő értesítések tiltása

1 Keresse meg a Beállítások > Hang > Ne zavarjanak > Megjelenő értesítések
tiltása beállítást, és koppintson rá.

2 Koppintson a kapcsolókra egy vagy több lehetőség aktiválásához.
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Automatikus szabályok

Automatikus szabályokat beállítva aktiválhatja a Ne zavarjanak üzemmódot adott
időtartamokra vagy eseményekre.

Automatikus szabály megadása

1 Keresse meg a Beállítások > Hang > Ne zavarjanak elemet, és koppintson rá.
2 Koppintson egy automatikus szabályra, például a Hétvége szabályra.
3 Koppintson a beállításokra a szabálynév, az idő és a működés tetszés szerinti

megadásához.
4 Koppintson a kapcsolóra a szabály aktiválásához.

Tipp

Új szabály létrehozásához koppintson a Továbbiak hozzáadása elemre, és kövesse a
képernyőn látható utasításokat.

Képernyő-beállítások

Módosíthatja a képernyő működését, fényerősségét, a megjelenítési méretet és
minőséget. Választhat például nagyobb betűtípust vagy megjelenítési méretet a
könnyebb olvashatóság kedvéért, vagy módosíthatja az állapotsoron látható
ikonokat.

A háttér módosításával kapcsolatban lásd: Háttér, 28. oldal. Ha módosítani
szeretné, hogy mennyi ideig legyen a képernyő bekapcsolva a kikapcsolása előtt,
olvassa el: A képernyő be- és kikapcsolása, 20. oldal.

Képernyő-beállítás módosítása

1 Keresse meg a Beállítások > Megjelenítés elemet, és koppintson rá.
2 Koppintson a módosítandó beállításra.
3 A módosításhoz használhatja a csúszkákat, a jelölőnégyzeteket vagy a további

menüket.

Fényerőszint

A fényerősség a csúszkával állítható be. Az Alkalmazkodó fényerő funkciót
engedélyezve a környezeti fényviszonyok alapján automatikusan optimalizálhatja a
fényerősséget.

Fehéregyensúly

A kijelző fehéregyensúlyának módosításához húzza a csúszkákat a kívánt
pozícióba. Az alapértelmezett beállítás visszaállításához koppintson az
Alapértelmezett értékek lehetőségre.

Automatikus képernyőforgatás

Beállíthatja, hogy a készülék elforgatásakor a képernyő automatikusan elforduljon,
illetve hogy álló nézetben maradjon.

Képernyő rögzítése

A képernyőrögzítés funkcióval úgy állíthatja be a készüléket, hogy csak egy konkrét
alkalmazás képernyőjét jelenítse meg. Ha például játszik a készüléken, és
véletlenül megnyomja a Kezdőképernyő gombot, akkor a képernyőrögzítés funkció
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megakadályozza az aktív játékablak kis méretre állítását. Akkor is használhatja a
funkciót, ha kölcsönadja valakinek a készüléket, és nem akarja, hogy könnyen
hozzáférhessen más alkalmazásokhoz. Ha például kölcsönadja a készüléket
valakinek fénykép készítése céljából, a Kamera alkalmazásra rögzítheti a
képernyőt, ha nem akarja, hogy az illető könnyen használhasson más
alkalmazásokat is, például az e-mail-levelezést.

Megjegyzés

A képernyőrögzítés nem biztonsági funkció, és nem akadályozza meg azt, hogy más
felhasználók feloldják a képernyőrögzítést, és hozzáférjenek a készülékhez. Adatai védelme
érdekében úgy állítsa be a készülékét, hogy kérjen képernyő-zárolási PIN-kódot, jelszót vagy
mintát a képernyőrögzítés feloldása előtt.

A képernyőrögzítés engedélyezése vagy letiltása

1 Keresse meg a Beállítások > Képernyőzár és biztonság > Képernyő rögzítése
elemet, és koppintson rá.

2 A funkció engedélyezéséhez vagy letiltásához koppintson a kapcsolóra.

Tipp

A képernyőrögzítés működéséhez nem kötelező mintát, PIN-kódot vagy jelszót megadni.

Képernyő rögzítése

1 Ellenőrizze, hogy készülékén be van-e kapcsolva a képernyőrögzítés.
2 Nyisson meg egy alkalmazást, és lépjen arra a képernyőre, amelyet rögzíteni

szeretne.
3 Koppintson a  (Legutóbbi alkalmazások gomb) elemre.
4 A képernyőrögzítés ikon megjelenítéséhez csúsztasson felfelé, és koppintson a 

(Képernyőrögzítés ikon) elemre.
5 A megjelenő ablakban koppintson az ÉRTEM elemre.

Képernyő rögzítésének feloldása

• A rögzített képernyőn érintse meg és tartsa lenyomva a  (Vissza gomb) és a 
(Legutóbbi alkalmazások gomb) elemet, amíg fel nem oldja a képernyő rögzítését.

Tipp

Ha a képernyőrögzítés funkció aktiválásakor kiválasztott egy biztonsági lehetőséget, a
képernyőrögzítés feloldása előtt meg kell adnia a mintát, a PIN-kódot vagy a jelszót.

Alkalmazásbeállítások

Egyes alkalmazások engedélyeket kérnek, mikor használatba veszik őket. Minden
alkalmazásra vonatkozóan külön lehet az engedélyeket megadni vagy megtagadni
a Beállítások menüben vagy az Engedély megerősítő párbeszédpanelen. Az
alkalmazások fejlesztői koncepciójától függ, hogy milyen engedélyek megadása
szükséges a használatukhoz.

Engedélyek megadása vagy megtagadása

Ha a párbeszédpanel megjelenik, eldöntheti, hogy az engedélyeket megadja vagy
megtagadja. Ha korábban már használt másik Android-verziót, a legtöbb
alkalmazás már rendelkezik a szükséges engedélyekkel.

Engedély megadása

• Engedély megadásához koppintson az ENGEDÉLYEZÉS gombra. Tetszés szerint
bejelölheti a Ne jelenjen meg többé jelölőnégyzetet is.
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Engedély megtagadása

• Egy engedély megtagadásához koppintson a ELUTASÍTOM lehetőségre, ha
megjelenik a párbeszédpanel.

Tipp

Egyes alkalmazások akkor is használhatók, ha megtagadta bizonyos engedélyek megadását
a számukra.

Alapvető fontosságú engedélyek

Bizonyos engedélyek megadása elengedhetetlen ahhoz, hogy egy alkalmazás
megfelelően működjön. Ilyen esetekben a párbeszédpanel tájékoztat erről.

Alkalmazások konfigurálása

1 Keresse meg a Beállítások > Alkalmazások és értesítések elemet, és koppintson
rá.

2 Válasszon egy konfigurációs lehetőséget. Válasszon ki például egy konfigurálandó
alkalmazást.

Alapvető fontosságú engedélyek megadása

1 Keresse meg a Beállítások > Alkalmazások és értesítések >
Alkalmazásengedélyek elemet, és koppintson rá.

2 Válasszon egy lehetőséget, és koppintson a megfelelő kapcsolóra az engedélyek
módosításához.

Automatikus alkalmazásfrissítések engedélyezése vagy letiltása

Ha az automatikus frissítési funkció engedélyezve van, a rendszer az Ön
megkérdezése nélkül frissíti az alkalmazásokat, így előfordulhat, hogy a tudta
nélkül nagy mennyiségű adatot tölt le. Az esetleges magas adatátviteli költségek
elkerülése érdekében letilthatja az automatikus frissítéseket, illetve kizárólag Wi-Fi-
kapcsolaton keresztül engedélyezheti az automatikus frissítést. Az alkalmazások
automatikus frissítésének elkerüléséhez a Play Store alkalmazásban le kell tiltania
az automatikus frissítési funkciót.

Az összes alkalmazás automatikus frissítésének engedélyezése vagy letiltása a
Play Áruházban

1 Keresse meg a  (Play Store ikon) elemet, és koppintson rá.
2 Koppintson a  (Lehetőségek ikon) elemre, majd az Beállítások > Alkalmazások

automatikus frissítése lehetőségre.
3 Jelölje ki a kívánt lehetőséget.

Alkalmazások összekapcsolása

A készülék meg tudja határozni, hogy egy adott webhivatkozást alapértelmezés
szerint melyik alkalmazás kezeljen. Ha tehát egy hivatkozás be van állítva, akkor
nem kell minden alkalommal kiválasztani a hivatkozást megnyitó alkalmazást. Az
alapértelmezett alkalmazás bármikor módosítható.

Alkalmazások társításainak kezelése a Beállítások menüből

1 Keresse meg a Beállítások > Alkalmazások és értesítések elemet, és koppintson
rá.

2 Koppintson a Speciális > Alapértelmezett alkalmazások > Linkek megnyitása
elemre.

3 Jelöljön ki egy alkalmazást, és tetszés szerint módosítsa a beállításokat.
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Az alkalmazások alaphelyzetbe állítása

Ha egy alkalmazás nem válaszol vagy problémákat okoz a készülékén, akkor
alaphelyzetbe állíthatja, vagy törölheti az alkalmazás adatait.

Alkalmazásbeállítások visszaállítása

1 Keresse meg a Beállítások > Alkalmazások és értesítések elemet, és koppintson
rá.

2 Koppintson a  (Minden alkalmazás megtekintése ikon) elemre az összes
alkalmazás megtekintéséhez.

3 Koppintson a  (Menü ikon) > Alapbeállítások > Alapbeállítások elemre.

Tipp

Az alkalmazásbeállítások visszaállítása nem töröl alkalmazásadatokat a készülékről.

Alkalmazásadatok törlése

1 Keresse meg a Beállítások > Alkalmazások és értesítések elemet, és koppintson
rá.

2 Jelöljön ki egy alkalmazást vagy szolgáltatást, és koppintson a Tárhely > ADATOK
TÖRLÉSE > OK parancsra.

Megjegyzés

Az alkalmazásadatok törlésekor a kijelölt alkalmazás adatai véglegesen törlődnek a
készülékről. Az alkalmazásadatok törlése nem minden alkalmazásnál és szolgáltatásnál
érhető el.

Az alkalmazás gyorsítótárának kiürítése

1 Keresse meg a Beállítások > Alkalmazások és értesítések elemet, és koppintson
rá.

2 Jelöljön ki egy alkalmazást vagy szolgáltatást, és koppintson a Tárhely >
GYORSÍTÓTÁR TÖRLÉSE parancsra.

Megjegyzés

Az alkalmazás gyorsítótárának kiürítése nem minden alkalmazásnál és szolgáltatásnál
érhető el.

Az alkalmazás alapbeállításának törlése

1 Keresse meg a Beállítások > Alkalmazások és értesítések elemet, és koppintson
rá.

2 Jelöljön ki egy alkalmazást vagy szolgáltatást, és koppintson a Megnyitás
alapértelmezés szerint > ALAPÉRTÉKEK TÖRLÉSE parancsra.

Megjegyzés

Az alkalmazás alapbeállításának törlése nem minden alkalmazásnál és szolgáltatásnál
érhető el.

Nyelvi beállítások

Kiválaszthatja a készülék alapértelmezett nyelvét, amelyet később bármikor
másikra cserélhet. Lehetősége van a szövegbeviteli nyelv módosítására is.

A nyelv megváltoztatása

1 Keresse meg a Beállítások > Rendszer > Nyelvek és bevitel > Nyelvek elemet, és
koppintson rá.

2 A nyelv megváltoztatásához húzza a kívánt nyelvet a lista tetejére. Ha a kívánt
nyelv jelenleg nem szerepel a listában, a felvételéhez koppintson a  (Hozzáadás
ikon) elemre.
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Megjegyzés

Ha nem megfelelő nyelvet választott, és nem tudja elolvasni a menüszövegeket, keresse
meg a  (Beállítások ikon) >  (Rendszermenü ikon) elemet, és koppintson rá. Válassza a 
(Billentyűzet ikon) melletti szöveget, majd a megnyíló menü első elemét. Ezután
kiválaszthatja a kívánt nyelvet.

Dátum és idő

Módosíthatja a készüléke által mutatott dátumot és időt.

A dátum beállítása kézzel

1 Keresse meg a Beállítások > Rendszer > Dátum és idő elemet, és koppintson rá.
2 A kapcsolóra koppintva tiltsa le az Automatikus dátum és idő funkciót.
3 Koppintson a Dátum beállítása elemre.
4 Csúsztasson balra vagy jobbra, vagy a nyilak segítségével adja meg a kívánt

dátumot.
5 Koppintson a OK elemre.

Az idő beállítása kézzel

1 Keresse meg a Beállítások > Rendszer > Dátum és idő elemet, és koppintson rá.
2 A kapcsolóra koppintva tiltsa le az Automatikus dátum és idő funkciót.
3 Koppintson a Idő beállítása elemre.
4 Adja meg a megfelelő óra- és percértéket.
5 Koppintson a OK elemre.

Az időzóna beállítása kézzel

1 Keresse meg a Beállítások > Rendszer > Dátum és idő elemet, és koppintson rá.
2 A kapcsolóra koppintva tiltsa le az Automatikus időzóna funkciót.
3 Koppintson a Időzóna kiválasztása elemre.
4 Válasszon egy lehetőséget.

Több felhasználói fiók

A készülék támogatja több felhasználói fiók használatát. A készüléket elsőként
beállító felhasználó válik a készülék tulajdonosává. Csak a tulajdonos kezelheti a
többi felhasználó fiókját.

Keresse meg a Beállítások > Felhasználók és fiókok > Felhasználók > Felhasználó
hozzáad. elemet, és koppintson rá. A tulajdonos kétféle fiókot hozhat itt létre:

• Általános jogú felhasználó: Ez a fióktípus annak való, aki rendszeresen használja a
készüléket.

• Vendég felhasználó: A vendég fiókkal használhatja a készüléket bárki, aki csak
ideiglenesen akarja használni.

Megjegyzés

Bizonyos funkciók csak a tulajdonos számára érhetők el. Például a szoftverfrissítés vagy az
adatátvitel. Ezek a funkciók nem jelennek meg a menüben, ha Általános jogú felhasználó
vagy Vendég felhasználó jelentkezik be.

Váltás több felhasználói fiók között

1 Két ujjával húzza lefelé az állapotsort, és koppintson a  (Felhasználó ikon) elemre.
2 Az ikonjára koppintva jelölje ki azt a felhasználói fiókot, amelyre váltani szeretne.

Megjelenik az adott felhasználói fiókhoz tartozó lezárt képernyő.
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Szöveg beírása

Képernyőn megjelenő billentyűzetek

A készüléken számos előre telepített szövegbeviteli szolgáltató található.

Megjegyzés

Az alapértelmezett szövegbeviteli szolgáltató a használt területi vagy nyelvi beállításoktól
függ. Előfordulhat, hogy egy vagy több szövegbeviteli szolgáltató nem érhető el az Ön
régiójában.

SwiftKey® billentyűzet

Szöveget beírhat a képernyőn megjelenő billentyűzet egyes betűire külön-külön
koppintva, illetve használhatja a SwiftKey Flow funkciót is, és a szavakat ujjának
betűről betűre csúsztatásával is formálhatja.

1 Számok és szimbólumok megjelenítése

2 Váltás a kisbetűs, a nagybetűvel kezdődő és a csupa nagybetűs írásmód között

3 Emojik elérése

4 Vessző beírása

5 Szóköz beszúrása

6 Tartománynév beírása

7 Írásjelek beírása

8 Törlés

9 Sortörés beszúrása

Tipp

• Ha pontot akar tenni egy szó után, a szó beírását követően koppintson duplán a
szóközbillentyűre.

• A SwiftKey szolgáltatásról a https://swiftkey.com/ webhelyen talál további információkat.

Váltás a képernyőn megjelenő különböző billentyűzetlehetőségek között

1 Keresse meg a Beállítások > Rendszer > Nyelvek és bevitel > Képernyő-
billentyűzet elemet, és koppintson rá.

2 Koppintson a Billentyűzetek kezelése elemre, és a billentyűzet engedélyezéséhez
vagy letiltásához koppintson a kapcsolóra.

Szöveg beírása az Ujjmozdulatos bevitel funkcióval

1 Amikor megjelenik a képernyőn a billentyűzet, az ujját betűről betűre csúsztatva
írja be a kívánt szót.

2 Miután befejezte egy szó beírását, emelje fel az ujját. A követett betűk alapján
megjelenik egy javasolt szó.

3 Ha nem jelenik meg a kívánt szó, a  (Visszatörlés ikon) elemre koppintva nézze
meg a többi lehetőséget, és válasszon ennek megfelelően. Ha nem jelenik meg a
kívánt lehetőség, törölheti az egész szót és kezdheti előröl, vagy a betűkre
egyenként koppintva megadhatja a szót.
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Szövegszerkesztés

Írás közben lehetősége van a szöveg kijelölésére, kivágására, másolására és
beillesztésére. A szerkesztési lehetőségek eléréséhez koppintson duplán a beírt
szövegre. A szerkesztési lehetőségek ezután egy alkalmazássávon keresztül válnak
elérhetővé.

Alkalmazássáv

A kijelölt szövegen az alábbi műveleteket végezheti el:

• Kivágás
• Másolás
• Beillesztés
• Megosztás
• Összes kijelölése

Megjegyzés

A Beillesztés parancs csak akkor jelenik meg, ha szöveget másolt a vágólapra.
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Hívás

Hívások indítása

Hívást indíthat egy telefonszámot kézzel tárcsázva, illetve az intelligens tárcsázási
funkciót használva gyorsan megkeresheti a partnerlistában és a hívásnaplókban
lévő számokat. Videohívás indításához használhatja a videocsevegésre szolgáló
Duo alkalmazást a készülékén.

A dupla SIM-kártyát használók beállíthatnak egy alapértelmezett SIM-kártyát a
hívások indításához, illetve lehetőségük van minden hívásindításkor kiválasztani a
SIM-kártyát. Ha ki szeretne választani egy lehetőséget, keresse meg a Beállítások >
Hálózat és internet > Dupla SIM kártya > Hívások beállítást, és koppintson rá.

Hívásindítások áttekintése

1 Az intelligens tárcsázás és lehetőségek megjelenítése

2 Törlés

3 Tárcsázó

4 Hívás gomb

A tárcsázó megnyitása

1 Keresse meg a  (Telefon ikon) lehetőséget, és koppintson rá.
2 Ha nem jelenik meg a tárcsázó, koppintson a  (Tárcsázó ikon) elemre.

Telefonszám tárcsázása

1 Keresse meg a  (Telefon ikon) lehetőséget, és koppintson rá.
2 Ha a hívásnapló látható, a tárcsázó megjelenítéséhez koppintson a  (Tárcsázó

ikon) lehetőségre.
3 Írja be a telefonszámot, és koppintson a  (Hívás gomb) lehetőségre.
4 Ha a rendszer kéri, a dupla SIM-kártyát használók válasszanak egy SIM-kártyát.

Hívás kezdeményezése intelligens tárcsázással

1 Keresse meg a  (Telefon ikon) elemet, és koppintson rá.
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2 Ha a hívásnapló látható, a tárcsázó megjelenítéséhez koppintson a  (Tárcsázó
ikon) lehetőségre.

3 A tárcsázóbillentyűzetet használva írja be a hívni kívánt kapcsolatnak megfelelő
számokat vagy betűket. Amikor elkezdi beírni a betűket vagy a számokat,
megjelenik a lehetséges találatok listája.

4 Koppintson a hívni kívánt kapcsolatra.
5 Ha a rendszer kéri, a dupla SIM-kártyát használók válasszanak egy SIM-kártyát.

Nemzetközi hívás kezdeményezése

1 Keresse meg a  (Telefon ikon) elemet, és koppintson rá. Ekkor megjelenik a
hívásnapló.

2 A  (Tárcsázó ikon) lehetőségre koppintva jelenítse meg a tárcsázót.
3 Érintse meg és tartsa lenyomva a 0 billentyűt, amíg a „+” jel meg nem jelenik.
4 Írja be az ország hívószámát, a körzetszámot (kezdő 0 nélkül) és a telefonszámot.

Ezután koppintson a  (Hívás gomb) lehetőségre.
5 Ha a rendszer kéri, a dupla SIM-kártyát használók válasszanak egy SIM-kártyát.

Közvetlen tárcsázású szám felvétele a kezdőképernyőre

1 Érintsen meg és tartson lenyomva egy üres területet a Kezdőképernyőn.
2 A testreszabási menüben koppintson a Parancsikonok elemre.
3 Léptessen végig az alkalmazások listájában, és válassza a Közvetlen tárcsázás

elemet.
4 Válassza ki a kapcsolatot és a számot, amelyet közvetlen tárcsázású számként

szeretne használni.

A telefonszám megjelenítése vagy elrejtése kimenő hívások során

1 Keresse meg a  (Telefon ikon) elemet, és koppintson rá.
2 Koppintson a  (Menü ikon) > Beállítások elemre.
3 Ha két SIM-kártyát használ, koppintson a Telefonos fiókok elemre, és válasszon

egy SIM-kártyát. Ha egy SIM-kártyát használ, koppintson a Hívások elemre.
4 Koppintson a További beállítások > Hívóazonosító beállításra, és válasszon egy

lehetőséget.

Megjegyzés

Előfordulhat, hogy ezt a lehetőséget nem minden üzemeltető biztosítja.

Hívásfogadás

Ha bejövő hívást fogad, amikor a készülék alvó üzemmódban van, vagy zárolt a
képernyő, a telefonalkalmazás teljes képernyős formátumban nyílik meg. Dupla
SIM-kártyás készülékek esetén a képernyő háttérszíne jelzi, hogy melyik SIM-
kártyára érkezik a hívás. A háttérszín a Hívásbeállítások alatt módosítható.

Ha akkor hívják, amikor a képernyő aktív, a bejövő hívás értesítésként jelenik meg,
amelyik az aktuális képernyő fölé úszik. Dupla SIM-kártyás készülék használata
esetén a SIM-kártyák adatai is megjelennek. Az értesítés érkezésekor választhat a
hívás fogadása és a telefon alkalmazás-képernyőjének megnyitása, valamint a
hívás elutasítása között, ha az aktuális képernyőn szeretne maradni.

Hívás fogadása, amikor a képernyő nem aktív

• Bejövő hívás esetén csúsztassa a  (Bejövő hívás ikon) elemet felfelé.

Hívás fogadása, amikor a képernyő aktív

• Amikor hívják, a képernyő tetején megjelenő figyelemfelhívó értesítésen
koppintson a FOGADÁS elemre.
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Tipp

A hívás fogadása helyett a figyelemfelhívó értesítési ablak felső részére koppintva a
telefonalkalmazás főképernyőjére léphet. Ezzel a módszerrel több híváskezelési lehetőség
közül választhat. Dönthet például úgy, hogy egy üzenettel elutasítja a hívást.

Hívás elutasítása, amikor a képernyő nem aktív

• Bejövő hívás esetén csúsztassa a  (Bejövő hívás ikon) elemet lefelé.

Hívás elutasítása, amikor a képernyő aktív

• Amikor hívják, a képernyő tetején megjelenő figyelemfelhívó értesítésen
koppintson az ELUTASÍTÁS elemre.

Tipp

A hívás elutasítása helyett a figyelemfelhívó értesítési ablakra koppintva a telefon fő
alkalmazás-képernyőjére léphet. Ily módon több híváskezelési lehetőség közül választhat.
Dönthet például úgy, hogy egy üzenettel elutasítja a hívást.

Bejövő hívás csengőhangjának elnémítása

• A hívás fogadásakor nyomja meg a hangerőbillentyűt.

Hívás elutasítása szöveges üzenettel

A hívásokat elutasíthatja szöveges üzenettel is, amelyet automatikusan küld a
rendszer a hívónak, és a kapcsolattal együtt tárol az Üzenetek beszélgetésében.

Választhat a készülékén elérhető számos előre megadott üzenet közül, illetve
létrehozhat új üzenetet is. Az előre megadott üzenetek szerkesztésével saját
személyre szabott üzeneteket is készíthet.

Hívás elutasítása szöveges üzenettel, amikor a képernyő nem aktív

1 Bejövő hívás esetén húzza a  (Elutasítás válasszal ikon) elemet a képernyő
közepére.

2 Jelöljön ki egy előre megadott üzenetet, vagy koppintson a Új üzenet írása
lehetőségre.

Hívás elutasítása szöveges üzenettel, amikor a képernyő aktív

1 Bejövő hívás esetén koppintson a figyelemfelhívó értesítési ablakra, ahol a
kapcsolat telefonszáma vagy neve látható.

2 Húzza a  (Elutasítás válasszal ikon) elemet a képernyő közepére.
3 Jelöljön ki egy előre megadott üzenetet, vagy koppintson a Új üzenet írása

lehetőségre.

Másik hívás elutasítása szöveges üzenettel

1 Ha hívás közben ismétlődő hangjelzést hall, húzza a  (Elutasítás válasszal ikon)
elemet a képernyő közepére.

2 Jelöljön ki egy előre megadott üzenetet, vagy koppintson a Új üzenet írása
lehetőségre.

A hívás elutasításához használt szöveges üzenet szerkesztése

1 Keresse meg a  (Telefon ikon) elemet, és koppintson rá.
2 Koppintson a  (Menü ikon) > Beállítások elemre.
3 Ha két SIM-kártyát használ, koppintson a Telefonos fiókok elemre, és válasszon

egy SIM-kártyát. Ha egy SIM-kártyát használ, koppintson a Hívások elemre.
4 Koppintson a Hívás elutasítása üzenettel elemre.
5 Koppintson a szerkesztendő üzenetre, és végezze el a szükséges módosításokat.
6 Koppintson a OK elemre.
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Hívások átirányítása

Átirányíthatja a hívásokat egy másik hívotthoz, például másik telefonszámra vagy
eszközre.

Ha dupla SIM-kártyás készüléket használ, a hívásokat átirányíthatja az 1. SIM-
kártyáról a 2. SIM-kártyára, amikor az 1. SIM-kártya nem érhető el, vagy fordítva. Ez
a funkció a Dupla SIM elérhetőség. A funkciót manuálisan kell engedélyeznie.

Hívások átirányítása

1 Keresse meg a  (Telefon ikon) elemet, és koppintson rá.
2 Koppintson a  (Menü ikon) > Beállítások elemre.
3 Ha két SIM-kártyát használ, koppintson a Telefonos fiókok elemre, és válasszon

egy SIM-kártyát. Ha egy SIM-kártyát használ, koppintson a Hívások elemre.
4 Koppintson a Hívásátirányítás elemre, és válasszon egy lehetőséget.
5 Írja be a telefonszámot, amelyre hívásokat szeretne továbbítani, majd koppintson a

Bekapcsolás parancsra.

A hívásátirányítás kikapcsolása

1 Keresse meg a  (Telefon ikon) elemet, és koppintson rá.
2 Koppintson a  (Menü ikon) > Beállítások elemre.
3 Ha két SIM-kártyát használ, koppintson a Telefonos fiókok elemre, és válasszon

egy SIM-kártyát. Ha egy SIM-kártyát használ, koppintson a Hívások elemre.
4 Koppintson a Hívásátirányítás elemre.
5 Válasszon egy lehetőséget, és koppintson a Kikapcsolás gombra.

A Dupla SIM elérhetőség funkció engedélyezése

Megjegyzés

Ez a funkció csak dupla SIM-kártyás készülékek esetén érhető el.

1 Keresse meg a Beállítások > Hálózat és internet > Dupla SIM kártya > Dupla SIM
elérhetőség elemet, és koppintson rá.

2 A funkció engedélyezéséhez koppintson a Dupla SIM elérhetőség csoportban a
kapcsolóra.

3 A képernyőn látható utasításokat követve végezze el az eljárást.

Tipp

Ha a Dupla SIM elérhetőség funkció az engedélyezését követően nem működik, ellenőrizze,
hogy helyesen adta-e meg a telefonszámokat az egyes SIM-kártyákhoz. Bizonyos esetekben
a számokat a beállítás során automatikusan észleli a program. Egyéb esetben manuálisan
kell megadnia őket.

Szám letiltása

Lehetősége van letiltani, hogy bizonyos számokról felhívják Önt, illetve üzeneteket
küldjenek Önnek. Válasszon a tárolt számok közül, illetve írja be a számot saját
maga.

Tárolt szám letiltása

1 Keresse meg a  (Telefon ikon) elemet, és koppintson rá.
2 Érintse meg és tartsa lenyomva a letiltani kívánt számot.
3 Koppintson a Szám letiltása elemre, majd a LETILTÁS lehetőségre. A rendszer

letiltja a hívásokat és az SMS-eket erről a számról.

Szám letiltása a szám beírásával

1 Keresse meg a  (Telefon ikon) elemet, és koppintson rá.
2 Koppintson a  (Menü ikon) > Beállítások > Számok letiltása > Szám hozzáadása

elemre.
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3 Adja meg a letiltandó telefonszámot, majd koppintson a LETILTÁS elemre. A
rendszer letiltja a hívásokat és az SMS-eket erről a számról.

Letiltott szám feloldása

1 Keresse meg a  (Telefon ikon) elemet, és koppintson rá.
2 Koppintson a  (Menü ikon) > Beállítások > Számok letiltása elemre.
3 Koppintson a feloldani kívánt telefonszám melletti  (Megszakítás ikon) elemre,

majd a TILTÁS FELOLDÁSA gombra. A rendszer a továbbiakban nem tiltja le a
hívásokat és az SMS-eket erről a számról.
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Névjegyek

Névjegyek felvétele és szerkesztése

Névjegyeket felvehet, szerkeszthet és törölhet a készülékén és a szinkronizált
fiókokban. Névjegyképeket hozzáadva vagy egyéni csengőhangokat beállítva
személyre szabhatja a névjegyeket. Szerkesztheti a saját névjegyadatait is.

Névjegy felvétele

1 Keresse meg a  (Névjegyek ikon) elemet, és koppintson rá.
2 Koppintson az  (Új névjegy hozzáadása ikon) elemre.
3 Ha először vesz fel névjegyet, és több fiókot szinkronizál a készülékével, jelöljön ki

egy fiókot. Ez lesz a névjegyek mentéséhez használt alapértelmezett fiók. Később
a  (Új névjegy hozzáadása ikon) > Mentés ide beállításra koppintva kiválaszthatja,
hogy hová szeretné menteni a névjegyet.

4 Írja be vagy adja meg a névjegyhez szükséges adatokat.
5 Amikor elkészült, koppintson a MENTÉS parancsra.

Megjegyzés

Ha szeretné módosítani a névjegyek mentésének alapértelmezett beállítását, koppintson a
 (Lehetőségek ikon) elemre, és jelölje ki az új fiókot. Másik lehetőségként válassza a

Telefonban l. kapcsolat beállítást, ha csak a készülékén szeretné tárolni a névjegyeket. Ha
egy meglévő névjegyet át szeretne helyezni egy új fiókba, újból létre kell hoznia a
névjegyet, majd az új fiókba kell mentenie.

Tipp

Ha egy névjegybeli telefonszám elé beír egy pluszjelet és az országkódot, külföldről
kezdeményezett híváskor nem kell átírnia a telefonszámot.

Névjegy szerkesztése

1 Keresse meg a  (Névjegyek ikon) elemet, és koppintson rá.
2 Koppintson a szerkeszteni kívánt névjegyre, majd a  (Szerkesztés ikon)

lehetőségre.
3 Szerkessze a kívánt adatokat.
4 Ha elkészült, koppintson a MENTÉS gombra.

Megjegyzés

Bizonyos szinkronizálási szolgáltatások nem teszik lehetővé a névjegyadatok szerkesztését.

Névjegykép felvétele vagy eltávolítása

1 Keresse meg a  (Névjegyek ikon) elemet, és koppintson rá.
2 Koppintson a szerkeszteni kívánt névjegyre, majd a  (Szerkesztés ikon)

lehetőségre.
3 Koppintson a  (Kamera ikon) elemre, és válasszon egy lehetőséget.
4 A kép frissítését követően koppintson a MENTÉS parancsra.

Tipp

A névjegyhez közvetlenül az Album alkalmazásból is felvehet egy képet.

Csengőhang hozzárendelése névjegyhez

1 Keresse meg a  (Névjegyek ikon) elemet, és koppintson rá.
2 Koppintson a szerkeszteni kívánt névjegyre, majd a  (Menü ikon) > Csengőhang

lehetőségre.
3 Jelöljön ki egy csengőhangot, vagy koppintson a  (Hozzáadás ikon) elemre a

készülékén tárolt egyik zenefájl kiválasztásához.
4 Koppintson a OK elemre.
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Kapcsolat minden hívásának hangpostára küldése

1 Keresse meg a  (Névjegyek ikon) elemet, és koppintson rá.
2 Jelölje ki a kívánt kapcsolatot.
3 Koppintson a  (Menü ikon) > Átirányítás a hangpostára elemre.

Névjegyek törlése

1 Keresse meg a  (Névjegyek ikon) elemet, és koppintson rá.
2 Érintse meg és tartsa nyomva a törlendő névjegyet.
3 Koppintson a  (Törlés ikon) elemre, majd a TÖRLÉS lehetőségre.
4 Ha néhány vagy az összes névjegyet szeretne törölni, jelölje be a törölni kívánt

névjegyek mellett lévő jelölőnégyzeteket.
5 Koppintson a  (Törlés ikon) elemre, majd a TÖRLÉS lehetőségre.

Saját névjegyadatok szerkesztése

1 Keresse meg a  (Névjegyek ikon) elemet, és koppintson rá.
2 Koppintson a  (Lehetőségek ikon) > Saját adatok elemre.
3 Koppintson a  (Szerkesztés ikon) elemre, és adja meg az új adatokat, vagy

végezze el a kívánt módosításokat.
4 Ha elkészült, koppintson a MENTÉS gombra.

Új névjegy létrehozása SMS-ből

1 Keresse meg az  (Üzenetek ikon) elemet, és koppintson rá.
2 Válassza ki a telefonszámot, és koppintson a  (Menü ikon) > Névjegy hozzáadása

elemre.
3 Jelöljön ki egy meglévő névjegyet, vagy koppintson az Új névjegy létrehozása

parancsra.
4 Módosítsa a névjegyadatokat, és koppintson a MENTÉS parancsra.

Névjegyek csoportosítása

Létrehozhat névjegycímkéket a kapcsolódó névjegycsoportok rendszerezéséhez. A
csoportokat elnevezheti például „Család” vagy „Barátok” néven, hogy
megkülönböztesse őket a többi névjegytől.

Új csoportcímke létrehozása

1 Keresse meg a  (Névjegyek ikon) elemet, és koppintson rá.
2 Koppintson a  (Lehetőségek ikon) elemre, majd az Címke létrehozása

lehetőségre.
3 Adja meg, hogy hol szeretné tárolni a névjegyeket.
4 Írjon be egy címkenevet, és koppintson az OK gombra.

Csoportcímke törlése

1 Keresse meg a  (Névjegyek ikon) elemet, és koppintson rá.
2 Koppintson a  (Lehetőségek ikon) elemre, majd a törölni kívánt címkére.
3 Koppintson a  (Menü ikon) elemre, majd a Címke törlése lehetőségre.

Névjegyek átvitele

Új készülékére többféleképpen vihet át névjegyeket. Szinkronizálhatja egy online
fiók névjegyeit, illetve importálhat közvetlenül egy másik eszközről.

Ha a régi készülékén lévő névjegyeit egy online fiókkal szinkronizálja, azt a fiókot
használva viheti át a névjegyeket az új készülékre.

Másolhatja a névjegyeket memóriakártyára, használhat Bluetooth technológiát,
illetve mentheti a névjegyeket SIM-kártyára is. A névjegyek régi készülékről való
átviteléről a régi készülék felhasználói útmutatója nyújt tájékoztatást.
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Névjegyek átvitele online fiók használatával

Ha névjegyeit a régi készülékén vagy a számítógépén egy online fiókkal (például
Google Sync™ vagy Microsoft Exchange ActiveSync) szinkronizálta, akkor azt a
fiókot használva viheti át a névjegyeket az új készülékre.

Automatikus adatszinkronizálás be- vagy kikapcsolása

1 Keresse meg a  (Névjegyek ikon) elemet, és koppintson rá.
2 Koppintson a  (Lehetőségek ikon) elemre, majd a Beállítások lehetőségre.
3 Koppintson a Fiókok elemre, majd a funkció engedélyezéséhez vagy letiltásához

koppintson a Adatok automatikus szinkronizálása kapcsolóra.
4 Koppintson a OK elemre.

Megjegyzés

Mielőtt a névjegyek szinkronizálásához használhatná, be kell jelentkeznie a megfelelő
szinkronizálási fiókba.

Névjegyek átvitelének egyéb módjai

Régi készülékéről többféle módon is átviheti névjegyeit az új készülékére. A
névjegyeket másolhatja például egy memóriakártyára, illetve használhatja a
Bluetooth technológiát is. A névjegyek régi készülékről való átviteléről a régi
készülék felhasználói útmutatója nyújt tájékoztatást.

Névjegyek importálása memóriakártyáról

1 Keresse meg a  (Névjegyek ikon) elemet, és koppintson rá.
2 Koppintson a  (Lehetőségek ikon) elemre, majd a Beállítások > Importálás > SD-

kártya vagy belső tárhely (.vcf fájl) lehetőségre.
3 Adja meg, hogy hol szeretné tárolni a névjegyeket.
4 Koppintson a  (Lehetőségek ikon) elemre, majd válassza az SD-kártya

lehetőséget.
5 Koppintással válassza ki az importálandó fájlokat.

Névjegyek importálása Bluetooth-kapcsolattal

1 Ellenőrizze, hogy a Bluetooth funkció be van-e kapcsolva, és a készülék látható-e.
2 Amikor a készülékén értesítést kap egy bejövő fájlról, húzza az állapotsort lefelé, és

a fájlátvitel jóváhagyásához koppintson az értesítésre.
3 A fájlátvitel indításához koppintson az Fogadás gombra.
4 Húzza az állapotsort lefelé. Az átvitel befejeződésekor koppintson az értesítésre.
5 Koppintson a fogadott fájlra, és adja meg, hogy hová szeretné menteni a

névjegyeit.

Névjegyek importálása SIM-kártyáról

1 Keresse meg a  (Névjegyek ikon) elemet, és koppintson rá.
2 Koppintson a  (Lehetőségek ikon) elemre, majd a Beállítások > Importálás

lehetőségre.
3 Ha egy SIM-kártyát használ, koppintson az Importálás SIM kártyáról elemre. Ha

dupla SIM-kártyát használ, válasszon egy SIM-kártyát.
4 Adja meg, hogy hol szeretné tárolni a névjegyeket.
5 Jelölje ki az importálni kívánt névjegyeket, majd koppintson az Importálás

parancsra.

Névjegyek biztonsági mentése

A névjegyekről belső tárhelyre, memóriakártyára vagy SIM-kártyára is készíthet
biztonsági másolatokat.
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Az összes névjegy exportálása memóriakártyára

1 Keresse meg a  (Névjegyek ikon) elemet, és koppintson rá.
2 Koppintson a  (Lehetőségek ikon) > Beállítások > Exportálás > SD-kártyára vagy

belső tárhelyre (.vcf fájl) elemre.
3 Koppintson a  (Lehetőségek ikon) > SD-kártya elemre.
4 Jelöljön ki egy célmappát, majd koppintson a MENTÉS parancsra.

Névjegyek exportálása SIM-kártyára

Megjegyzés

Amikor névjegyet exportál SIM-kártyára, előfordulhat, hogy nem minden információt sikerül
exportálni. Ennek oka a SIM-kártyák korlátozott memóriakapacitása.

1 Keresse meg a  (Névjegyek ikon) elemet, és koppintson rá.
2 Koppintson a  (Lehetőségek ikon) > Beállítások > Exportálás elemre.
3 Ha egy SIM-kártyát használ, koppintson a Exportálás SIM-kártyára elemre. A

dupla SIM-kártyát használók jelöljék ki, hogy melyik SIM-kártyára szeretnének
exportálni.

4 Koppintson a OK elemre.
5 Jelölje ki az exportálandó névjegyeket, majd koppintson az Exportálás parancsra.
6 Válasszon egy lehetőséget, majd koppintson az OK gombra.

Az összes névjegy exportálása belső tárhelyre

1 Keresse meg a  (Névjegyek ikon) elemet, és koppintson rá.
2 Koppintson a  (Lehetőségek ikon) > Beállítások > Exportálás > SD-kártyára vagy

belső tárhelyre (.vcf fájl) elemre.
3 Koppintson a  (Menü ikon) > Belső tárhely mutatása elemre.
4 Koppintson a  (Lehetőségek ikon) elemre, majd a készülék típusszámára a 

(Belső tárhely ikon) mellett.
5 Jelöljön ki egy célmappát, vagy egyszerűen koppintson a MENTÉS parancsra.
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Üzenetek és csevegés

Üzenetek olvasása és küldése

Az Üzenetek alkalmazásban üzeneteit és beszélgetéseit is megtalálja. Az adott
címzetteknek küldött és a tőlük kapott összes üzenet csoportosítva jelenik meg.

Megjegyzés

Az egyetlen üzenetben elküldhető karakterek száma függ a szolgáltatótól és a használt
nyelvtől. Az MMS-üzenetek maximális mérete, amely magába foglalja a hozzáadott
médiafájlok méretét is, szintén az üzemeltetőtől függ. További információért forduljon a
hálózatüzemeltetőhöz.

Az Üzenetek áttekintése

1 Vissza a beszélgetéslistára

2 Az üzenet feladójának hívása

3 Menüparancsok megjelenítése

4 Küldött és fogadott üzenetek

5 Teljes üzenet küldése

6 Mellékletek hozzáadása

Üzenet írása és elküldése

1 Keresse meg az  (Üzenetek ikon) elemet, és koppintson rá.
2 Koppintson az  (Új üzenet ikon) elemre.
3 Adja meg a címzett nevét vagy telefonszámát, majd válasszon a megjelenő

javaslatok közül. Ha a címzett nem szerepel kapcsolatként, írja be a számát kézzel.
4 Ha csoportos üzenetet szeretne küldeni, koppintson a  (Címzett hozzáadása

ikon) lehetőségre, és vegyen fel több címzettet.
5 Ha dupla SIM-kártyát használ, koppintson a  (SIM-választás ikon) lehetőségre a

használni kívánt SIM-kártya kiválasztásához.
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6 Írja be az üzenet szövegét. Ha mellékletet szeretne csatolni, koppintson a 
(Hozzáadás ikon) lehetőségre, és válassza a megfelelő csatolási lehetőséget.

7 Az üzenet elküldéséhez koppintson a  (Küldés ikon) lehetőségre.

Tipp

Ha kilép egy üzenetből, mielőtt elküldené, a program piszkozatként menti azt. A program
Piszkozat címkével látja el a beszélgetést.

Fogadott üzenet olvasása

1 Keresse meg a  (Üzenetek ikon) elemet, és koppintson rá.
2 Koppintson a kívánt beszélgetésre.
3 Ha az üzenet még nincs letöltve, koppintson rá.

Tipp

Alapértelmezés szerint a program minden fogadott üzenetet ment a készülék memóriájába.

Üzenet megválaszolása

1 Keresse meg az  (Üzenetek ikon) elemet, és koppintson rá.
2 Koppintson az üzenetet tartalmazó beszélgetésre.
3 Ha dupla SIM-kártyát használ, koppintson a  (SIM-választás ikon) lehetőségre a

használni kívánt SIM-kártya kiválasztásához.
4 Írja meg a választ, és koppintson a  (Küldés ikon) lehetőségre.

Üzenet továbbítása

1 Keresse meg az  (Üzenetek ikon) elemet, és koppintson rá.
2 Koppintson a kívánt üzenetet tartalmazó beszélgetésre.
3 Ha dupla SIM-kártyát használ, koppintson a  (SIM-választás ikon) lehetőségre a

használni kívánt SIM-kártya kiválasztásához.
4 Érintse meg és tartsa nyomva a kívánt üzenetet, majd koppintson az  (Üzenet

továbbítása ikon) elemre.
5 Jelöljön ki egy legutóbb használt kapcsolatot a listából, vagy koppintson az Új

üzenet ikonra, és adja meg a címzett nevét vagy telefonszámát, majd válasszon a
megjelenő javaslatok közül. Ha a címzett nem szerepel kapcsolatként, írja be a
számát kézzel.

6 Szükség esetén módosítsa az üzenetet, és koppintson a  (Küldés ikon) elemre.

Fogadott üzenetben található fájl mentése

1 Keresse meg a  (Üzenetek ikon) elemet, és koppintson rá.
2 Ha az üzenet még nem töltődött le, koppintson rá.
3 Érintse meg és tartsa lenyomva a menteni kívánt fájlt, majd válassza ki a kívánt

lehetőséget.

Üzenetkezelési beállítások

Módosíthatja az üzenetekről szóló értesítési beállításokat, és kiválaszthatja, hogy
engedélyezi-e a visszajelzést az üzenetek kézbesítéséről.

Üzenetre vonatkozó értesítési beállítások módosítása

1 Keresse meg az  (Üzenetek ikon) elemet, és koppintson rá.
2 Koppintson a  (Menü ikon) elemre, majd a Beállítások lehetőségre.
3 Ha dupla SIM-kártyát használ, koppintson az Általános lehetőségre.
4 Értesítési hang beállításához koppintson az Értesítések > Hang beállításra, majd

válasszon egy lehetőséget, vagy koppintson a  (Hozzáadás ikon) elemre, és
válasszon egy zenefájlt a készülékén tároltak közül.

5 A megerősítéshez koppintson a OK gombra.
6 További értesítési beállítások módosításához koppintson a kapcsolókra.
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Kimenő üzenetek kézbesítési visszajelzésének engedélyezése vagy letiltása

1 Keresse meg a  (Üzenetek ikon) elemet, és koppintson rá.
2 Koppintson a  (Menü ikon) elemre, majd a Beállítások lehetőségre.
3 Ha dupla SIM-kártyát használ, válasszon egy SIM-kártyát. Ha egy SIM-kártyát

használ, koppintson a Speciális elemre.
4 A funkció engedélyezéséhez vagy letiltásához koppintson a SMS-kézbesítési

jelentések beolvasása kapcsolóra.

Megjegyzés

A kézbesítési visszajelzések bekapcsolása után a sikeresen kézbesített üzenetekhez
megjelenik a „Kézbesítve” szöveg.

A levelezés beállítása

A készüléken az E-mail alkalmazással  (E-mail ikon) küldhet és fogadhat e-mail
üzeneteket az e-mail fiókjain keresztül. Egyszerre akár több e-mail fiókot is
használhat, köztük vállalati Microsoft Exchange ActiveSync-fiókokat.
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Zene és FM-rádió

Zene átvitele számítógépről a készülékre

Zenét kétféleképpen vihet át a készülékére egy számítógépről:

• USB Type-C típusú kábelt használva csatlakoztassa a készüléket egy
számítógéphez. Válassza a Fájlok átvitele lehetőséget a készülékén, majd másolja
és illessze be, vagy húzza át a fájlokat a számítógép használatával.

• Mentse el a számítógépen a médiafájlokat a Google Drive tárhelyre. Ezután a
Google-fiókba bejelentkezve szinkronizálhatja a készülékén lévő adatokat.

Megjegyzés

Előfordulhat, hogy az Album alkalmazásban nem minden zenefájlformátum használható.

Zenehallgatás

Kedvenc zenéit a Zene alkalmazással hallgathatja meg.

A zenelejátszó áttekintése

1 A teljes képernyős lejátszó kis méretre állítása

2 Keresés a készülékére mentett összes zeneszám között

3 A lejátszási sor megjelenítése

4 Menüparancsok megjelenítése

5 Lemezborító (ha van)

6 Zeneszám felvétele kedvencként vagy eltávolítása a kedvencek közül

7 Az éppen játszott zeneszámból eltelt idő

8 Zeneszám felvétele lejátszási listára

9 Folyamatjelző – az előre- vagy visszatekeréshez húzza vagy koppintson valamely pontjára

10 Az aktuális zeneszám hossza

11 Az aktuális zeneszám vagy a lejátszási sorban lévő összes zeneszám ismétlése
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12 Koppintással a következő zeneszámra ugrás, megérintéssel és nyomva tartással az aktuális
zeneszám előretekerése

13 Zeneszám lejátszása vagy szüneteltetése

14 Koppintással az aktuális zeneszám elejére, dupla koppintással az előző zeneszám elejére léphet,
megérintéssel és nyomva tartással az aktuális zeneszámot visszatekerheti

15 A lejátszási sorban lévő összes zeneszám lejátszása véletlen sorrendben

Tipp

Az  (Előző gomb) használata zeneszám lejátszása közben.

• Ha a lejátszás első 5 másodpercében koppint a gombra, a készülék az előző zeneszámra
lép.

• Ha a lejátszás első 5 másodperce után koppint a gombra, a készülék az aktuális zeneszám
elejére lép, ha duplán koppint rá, az előző zeneszám elejére lép.

A Zene kezdőképernyője

1 A Zene menü megnyitása

2 Felfelé vagy lefelé léptetés a tartalom megnézéséhez

3 Ide koppintva elindíthatja a lejátszási sorban lévő egyik zeneszám lejátszását

4 Az összes zeneszám véletlenszerű lejátszása

5 Ugrás a zenelejátszó képernyőjére

Megjegyzés

Előfordulhat, hogy a szerzői joggal védett számokat nem tudja lejátszani. Győződjön meg
arról, hogy rendelkezik a használni kívánt tartalomhoz szükséges jogosultsággal.

Zenei adatok szerkesztése és lemezborító letöltése

1 Amikor a Zene alkalmazásban egy zeneszámot játszik le, a zenelejátszó
képernyőjén koppintson a lemezborítóra, majd a Zenei adatok szerkesztése
lehetőségre.

2 Szükség szerint módosítsa az adatokat.
3 Lemezborító beállításához vagy letöltéséhez koppintson a  (Szerkesztés ikon)

elemre, és válasszon a lehetőségek közül.
4 Ha elkészült, koppintson a MENTÉS gombra.
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A Zene alkalmazás kis méretre állítása

• Zenelejátszás közben a  (Kezdőlap gomb) elemre koppintva nyissa meg a
Kezdőképernyőt. A Zene alkalmazás továbbra is fut a háttérben.

A Zene alkalmazás megnyitása, miközben a háttérben zenét játszik le

• Miközben a háttérben egy zeneszám hallható, húzza az állapotsort lefelé, és
koppintson a Zene alkalmazás értesítésére.

• Másik lehetőségként keresse meg a  (Zene ikon) elemet, és koppintson rá.

Rádióhallgatás

A készülék FM-rádiója ugyanúgy működik, mint bármely más FM-rádió. Kereshet és
hallgathat FM-rádióállomásokat, illetve mentheti őket kedvencként. A rádió
használatához vezetékes headsetet vagy fejhallgatót kell csatlakoztatni a
készülékéhez. Erre azért van szükség, mert a headset vagy a fejhallgató
antennaként funkcionál. Miután csatlakoztatta valamelyik eszközt, a hangot tetszés
szerint átirányíthatja a hangszóróra.

Az FM-rádió áttekintése

1 Kedvencek listája

2 Rádió be- és kikapcsológomb

3 Menüparancsok megjelenítése

4 Behangolt frekvencia

5 Állomás mentése kedvencként vagy eltávolítása a kedvencek közül

6 Hangolótárcsa

7 Frekvenciasáv – balra vagy jobbra húzással válthat az állomások között

8 Állomás kereséséhez mozgassa felfelé a frekvenciasávot

9 Mentett kedvenc állomás

10 Állomás kereséséhez mozgassa lefelé a frekvenciasávot
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Az FM-rádió hallgatása

1 Csatlakoztasson headsetet vagy fülhallgatót a készülékhez.
2 Keresse meg a  (FM-rádió ikon) lehetőséget, és koppintson rá. A frekvenciasávon

léptetéskor megjelennek az elérhető állomások.

Megjegyzés

Az FM-rádió indításakor automatikusan megjelennek az elérhető állomások. Ha egy
csatorna RDS-információkkal rendelkezik, azok a műsor kezdetét követő másodpercekben
megjelennek.

Rádióállomások közötti váltás

• Húzza a frekvenciasávot balra vagy jobbra.
• Másik lehetőségként a sáv bármely szélén a nyilakra koppintva a következő tisztán

fogható rádiójelre ugorhat.

Rádióállomás új keresésének indítása

1 Miközben a rádió meg van nyitva, koppintson a  (Menü ikon) lehetőségre.
2 Koppintson a Csatornák keresése lehetőségre. A rádió beolvassa a teljes

frekvenciasávot, és megjeleníti az összes elérhető állomást.

A rádió hangjának átirányítása a hangszóróra

1 Miközben a rádió meg van nyitva, koppintson a  (Menü ikon) lehetőségre.
2 Koppintson a Lejátszás a hangszórón lehetőségre.

Tipp

Ha a hangot vissza szeretné váltani a vezetékes headsetre vagy a fejhallgatóra, koppintson a
 (Menü ikon) lehetőségre, és koppintson a Lejátszás fejhallgatón parancsra.
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Kamera

A kamera bemutatása

1 Szín és fényerősség

2 Váltás az előlapi és a főkamera között

3 Kamerabeállítások

4 Hely mentése

5 Nagyítás vagy kicsinyítés a hangerőbillentyűvel

6 Fényképek és videók megnézése, megosztása és szerkesztése a miniatűrre koppintva

7 Váltás fényképek és videók készítése között

8 Az exponálógomb használata fényképek készítéséhez vagy videók rögzítéséhez

9 Visszalépés vagy kilépés a kameramódból

10 Felvételi üzemmód kiválasztása

11 Jelenetválasztás menü

12 Vakubeállítások

13 Oldalarány kiválasztása

14 Előlapi objektív

Alapvető tanácsok a kamerához

• Ellenőrizze, hogy tiszta-e az objektív. Egy ujjlenyomat vagy kevés kosz ronthatja a
fénykép minőségét.

• Önkioldót használhat, amikor több időre van szüksége az előkészítéshez, illetve
nem szeretné, hogy a fénykép életlen legyen.

• Gyakran ellenőrizze a készülék memóriájának állapotát. A nagy felbontású
fényképekhez és videókhoz több memóriára van szükség.

A kamera indítása

• Csúsztassa el a  (Kamera ikon) elemet a lezárt képernyőn.
• Az alkalmazás-képernyőn koppintson a  (Kamera ikon) elemre.
• Nyomja meg kétszer a bekapcsológombot.

Exponálógomb

Az exponálógomb a felvételi üzemmódtól és az aktivált funkcióktól függően
különbözőképpen használható.
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Az exponálógomb áttekintése

Fénykép készítése

Videó rögzítése

Videó rögzítésének leállítása

Az Önkioldó be van kapcsolva

Az oldalarány módosítása

1 A kamera használatakor koppintson a  (Oldalarány ikon) elemre.
2 Válasszon egy beállítást.

A kamerabeállítások módosítása

1 A kamera használatakor koppintson a  (Beállítások ikon) elemre.
2 A listát csúsztatva jelenítse meg az elérhető beállításokat, és válasszon egyet.

Megjegyzés

A rendelkezésre álló beállítások a kiválasztott felvételi üzemmódtól függnek.

Fényképek és videók megnézése, megosztása és szerkesztése

1 A kamera használatakor egy fénykép vagy videó megnyitásához koppintson a
megfelelő miniatűrre.

2 Csúsztasson balra vagy jobbra a fényképek vagy a videók megnézéséhez.
3 Koppintson a képernyőre a fényképek vagy a videók szerkesztéséhez.

Tipp

A fényképek és a videók tárolása az Album alkalmazásban történik. További lehetőségek:
Fényképek és videók megnézése, 86. oldal.

Felvételi üzemmódok

A Mód elemre koppintva felvételi üzemmódot választhat.
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Megjegyzés

A rendelkezésre álló beállítások a kiválasztott felvételi üzemmódtól függnek.

A felvételi üzemmódok áttekintése

Az alábbiakban ismertetünk néhány főbb felvételi üzemmódot.

Háttér-homályosítás (bokeh)

Fényképezés elmosódás effektussal

Szelfiportré

Tetszetősebb szelfik készítése

Panorámaképek

Nagylátószögű és panorámaképek készítése

Váltás fényképek és videók készítése között

• A kamera használatakor a képernyőn csúsztatva válasszon egy fényképet vagy
videó üzemmódot.

Felvételi üzemmód kiválasztása

• A kamera használatakor koppintson a Mód elemre, és válasszon felvételi
üzemmódot.

Váltás az előlapi és a főkamera között

• A kamera használatakor a  (Kameraváltás ikon) lehetőségre koppintva válthat az
előlapi és a főkamera között.

Tipp

A kameraképernyőt lefelé csúsztatva is válthat a kamerák között.

A zoom használata

• Csippentse össze vagy húzza szét a kamera képernyőjét.
• Használja a hangerőbillentyűt.

Tipp

A legalább háromszoros nagyítás befolyásolhatja a kép minőségét. Készítse el ehelyett
nagyítás nélkül a fényképet, majd vágja körbe.

Fénykép készítése

• Koppintson az exponálógombra.

Videó rögzítése

1 A kamera használatakor a képernyőn csúsztatva válassza a  (Rögzítés ikon)
elemet.

2 Rögzítés indításához vagy leállításához koppintson az exponálógombra.

Fénykép készítése előbeállításokkal a jelenetnek megfelelően

1 A kamera használata közben koppintson egy jelenetválasztás ikonra, például az
SCN vagy az AUTO ikonra.

2 Válasszon egy lehetőséget.
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Önkioldó

Az Önkioldót használva több ideje lesz a fénykép előkészítésére. Emellett abban is
segít, hogy a készülék ne mozduljon be, és a fényképek ne legyenek
elmosódottak.

Az önkioldó használata a főkamerával

1 A főkamera használatakor koppintson a  (Beállítások ikon) elemre.
2 Koppintson az Önkioldó lehetőségre, és válassza ki a késleltetési időt.
3 Zárja be a beállításmenüt. Ekkor az alkalmazás menti az Önkioldó beállítást.
4 Koppintson az exponálógombra a fénykép elkészítéséhez. Sípoló hangjelzések

jelzik a visszaszámlálást a fénykép elkészítéséig.

Expozíció, szín és fényviszonyok

A fényképek megfelelő expozíciójához megfelelő mennyiségű fényre van szükség.
A kamera automatikusan észleli a környezeti fényviszonyokat, és annak
megfelelően állítja be az expozíciót.

Különböző expozíciókra van szükség, amikor például arcokat vagy mozgó témát,
illetve gyenge fényviszonyok mellett fényképez.

A fényviszonyok optimalizálása

• Keressen olyan irányú és színű fényt, amely karaktert és mélységet ad a képeknek.
Ilyen fénnyel találkozhat a természetben kevéssel napfelkelte előtt és
napnyugtakor. Az ablakon beszűrődő természetes fény is jó.

• Ha kevés fényben jobb minőségű fényképet szeretne készíteni, stabilan kell
tartania a kamerát. Elhelyezheti a kamerát szilárd felületen, és használhat
önkioldót.

• Még gyenge fényviszonyok között is érdemes megpróbálnia vaku nélkül elkészíteni
a fényképeket. A vaku nélkül készített képek minősége időnként jobb lesz.

A vaku használata

1 A kamera használatakor koppintson a képernyőn látható vaku ikonra, például: 
(Automatikus vakuzás ikon).

2 Szükség esetén módosítsa a vaku beállítását.
3 Koppintson az exponálógombra a fénykép elkészítéséhez vagy videó rögzítéséhez.

Megjegyzés

A rendelkezésre álló beállítások a kiválasztott felvételi üzemmódtól függnek.

Tipp

Ha a háttér világosabb, mint a téma, a Derítő vakuzás használatával eltávolíthatja a
nemkívánatos sötét árnyékokat.

Szín, fényerő és expozíciós érték

A kamera a fényviszonyokat észlelve és a környezeti fény színhőmérsékletét
megbecsülve automatikusan módosítja a színt, a fényerőt és az expozíciós értéket.
A digitális kamerák csak hozzávetőlegesen tudják meghatározni a
színhőmérsékletet, ezért előfordulhat, hogy pontosítania kell a beállításokat.

Ha a beltéren készült fényképek sárga színűek lesznek, vagy vaku használata
esetén kékesen színeződnek el, módosítsa a színt.

Ha gyengén megvilágított környezetben jobb expozíciót szeretne elérni, módosítsa
a fényképekhez és videókhoz beállított fényerőt.
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A szín és a fényerősség módosítása

1 A kamera használatakor koppintson a  (Szín és fényerősség ikon) elemre.
2 A szín és a fényerő módosításához húzza el a csúszkákat.
3 Koppintson az exponálógombra a fénykép elkészítéséhez vagy videó rögzítéséhez.
4 A színbeállítás visszaállításához és bezárásához koppintson a  (Megszakítás ikon)

lehetőségre.

Záridő

A záridő azt jelzi, hogy milyen hosszan van nyitva a zár, és mennyi ideig éri fény a
kameraérzékelőt.

A fényképekhez és videókhoz beállított záridő automatikusan módosul.

ISO

Az ISO határozza meg, hogy a kamera mennyire érzékeny a fényre.

Fényképek és videók felvételekor az ISO érték automatikusan módosul.

Fehéregyensúly

Fényképek és videók felvételekor a fehéregyensúly automatikusan módosul.

Az expozíció optimalizálása

A fényméréssel a témát megvilágító fény mennyisége mérhető az expozíció
optimalizálása érdekében.

Fényképek és videók felvételekor a fénymérést a készülék automatikusan
korrigálja.

Személyek, szelfik és mosolygó arcok

A fókuszban lévő arcokat színes keret jelzi.

Fényképek és videók készítése személyekről

• Figyeljen a kamera tájolására. A közelképekhez álló tájolást használva kitöltheti a
keretet. Közeli csoportképekhez használjon fekvő tájolást, vagy rögzítse a témát a
háttérben.
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• A kamerát szilárd felületre helyezve és önkioldót használva elkerülheti, hogy a
fényképek elmosódottak legyenek.

Szelfi készítése

1 A kamera használatakor válasszon egy fényképkészítési vagy videorögzítési
üzemmódot a szelfihez.

2 Az előlapi kamera bekapcsolásához koppintson a  (Kameraváltás ikon) elemre.
3 Ha önkioldót szeretne használni, koppintson a  (Beállítások ikon) > Önkioldó

elemre.
4 Zárja be a beállításmenüt. Ekkor az alkalmazás menti a beállítást a kijelölt felvételi

üzemmódhoz.
5 Szelfi készítéséhez koppintson az exponálógombra.

Szelfiportré

A Szelfiportré funkció tetszetősebb szelfik készítését teszi lehetővé.

Szelfiportré áttekintés

Háttér-homályosítás (bokeh)

Elmosás effektust alkalmaz a személy körül

Sima bőr

Lágyítja a bőrtónusokat.

Bőr fényereje

Fényesíti a bőrtónusokat.

Szemek nagyobbítása

Felnagyítja a szemeket.

Keskeny arc

Vékonyabbá teszi az arc megjelenését

Szelfi készítése a Szelfiportré funkcióval

1 A kamera használatakor koppintson a Mód >  (Szelfiportré ikon) elemre.
2 Koppintson az alkalmazni kívánt effektus ikonjára, és a csúszka húzásával állítsa be

az effektust. Ha szeretné, a többi effektust is hasonlóképpen tudja beállítani.
3 Koppintson az exponálógombra a fénykép elkészítéséhez.

Tipp

Ha az előnézettel azonos tájolással akarja a portrét elmenteni, koppintson a  (Tükrözés
ikon) > Be elemre.

Bokeh effektus

Készüléke dupla kameráját használva készíthet képeket Bokeh effektussal. A Bokeh
effektus művészi hatást kelt azzal, hogy csökkenti a fénykép hátterének fókuszát,
kiemelve az előtérben lévő témákat.

Fényképezés Háttér-homályosítás (bokeh) effektussal

1 A kamera használatakor koppintson a Mód > Háttér-homályosítás (bokeh)
elemre.

2 A háttér elmosódásának mértékét a (Dupla kamera effektus ikon) > (Bokeh ikon)
lehetőségre koppintva tudja beállítani. A beállításhoz húzza el a csúszkát.
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3 A fényerő beállításához koppintson a (Fényerősség ikon) elemre. A beállításhoz
húzza el a csúszkát.

4 Koppintson az exponálógombra a fénykép elkészítéséhez.

Tipp

Ha a Háttér-homályosítás (bokeh) effektus használata közben túlságosan megközelíti az
objektumot, vagy túl messze kerül tőle, megjelenik egy figyelmeztetés. Ebben az esetben
növelje a távolságot a kamera és az objektum között, ha a Háttér-homályosítás (bokeh)
effektussal szeretne fényképezni.

Különféle felvételi üzemmódok használata

A felvételi üzemmódok használatával kreatívabb fényképeket és videókat
készíthet, és megoszthatja őket a barátaival. Létrehozhat virtuális jeleneteket,
panorámaképeket és sok mást. A Google által biztosított felvételi üzemmódokat is
használhatja.

Háttér-homályosítás (bokeh)

Készüléke dupla kameráját használva készíthet képeket Bokeh effektussal. A Bokeh
effektus művészi hatást kelt azzal, hogy csökkenti a fénykép hátterének fókuszát,
kiemelve az előtérben lévő témákat.

Fényképezés Háttér-homályosítás (bokeh) effektussal

1 A kamera használatakor koppintson a Mód > Háttér-homályosítás (bokeh)
elemre.

2 A háttér elmosódásának mértékét a (Dupla kamera effektus ikon) > (Bokeh ikon)
lehetőségre koppintva tudja beállítani. A beállításhoz húzza el a csúszkát.

3 A fényerő beállításához koppintson a (Fényerősség ikon) elemre. A beállításhoz
húzza el a csúszkát.

4 Koppintson az exponálógombra a fénykép elkészítéséhez.

Tipp

Ha a Háttér-homályosítás (bokeh) effektus használata közben túlságosan megközelíti az
objektumot, vagy túl messze kerül tőle, megjelenik egy figyelmeztetés. Ebben az esetben
növelje a távolságot a kamera és az objektum között, ha a Háttér-homályosítás (bokeh)
effektussal szeretne fényképezni.

Panorámaképek

A Panorámaképek alkalmazással nagylátószögű és panorámaképeket készíthet.

Panorámakép készítése

1 A kamera használatakor koppintson a Mód elemre.
2 Koppintson a  (Panoráma ikon) elemre.
3 Koppintson az exponálógombra.
4 A kamerát lassan és egyenletesen mozgassa a képernyőn jelzett irányba.

Szelfiportré

A Szelfiportré funkció tetszetősebb szelfik készítését teszi lehetővé.

Szelfiportré áttekintés

Háttér-homályosítás (bokeh)
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Elmosás effektust alkalmaz egy személy körül

Sima bőr

Lágyítja a bőrtónusokat

Bőr fényereje

Fényesíti a bőrtónusokat

Szemek nagyobbítása

Felnagyítja a szemeket

Keskeny arc

Vékonyabbá teszi az arc megjelenését

Szelfi készítése a Szelfiportré funkcióval

1 A kamera használatakor koppintson a Mód >  (Szelfiportré ikon) elemre.
2 Koppintson az alkalmazni kívánt effektus ikonjára, és a csúszka húzásával állítsa be

az effektust. Ha szeretné, a többi effektust is hasonlóképpen tudja beállítani.
3 Koppintson az exponálógombra a fénykép elkészítéséhez.

Tipp

Ha az előnézettel azonos tájolással akarja a portrét elmenteni, koppintson a  (Tükrözés
ikon) > Be elemre.

Felbontás és memória

A tárolható fényképek és videók száma a használt felbontás és MP (megapixel)
értékétől és a videók hosszától függ.

A nagy felbontású fényképek és videók több memóriát igényelnek, ezért tartsa
szem előtt, hogy az alacsonyabb felbontás alkalmasabb lehet a mindennapos
használathoz.

Ellenőrizze rendszeresen a memória állapotát. Amikor megtelik a memória, hely
felszabadításához átvihet fényképeket és videókat másik tárolóeszközre. Lásd:
Biztonsági mentés és szinkronizálás Google-fiókkal , 40. oldal.

A kamera beállításmenüjének Adattároló lehetőségét használva adja meg, hogy a
fényképeket és a videókat készüléke belső tárhelyén vagy egy SD-kártyán
szeretné-e tárolni.

A felbontás módosítása

1 A kamera használatakor koppintson a  (Beállítások ikon) elemre.
2 Koppintson a Állókép mérete vagy a Videoméret lehetőségre.
3 Adja meg a felbontást, és zárja be a beállításmenüt. Ekkor az alkalmazás menti a

beállítást a kijelölt felvételi üzemmódhoz.

Tipp

A felbontást külön-külön adhatja meg az egyes felvételi üzemmódokhoz.

További kamerabeállítások

Helycímkével ellátás

A fényképekkel és videókkal együtt mentheti a készítésük helyét is. Ezt nevezik
helycímkével ellátásnak, más néven geocímkézésnek. A fényképek és videók
helycímkével ellátásához vezeték nélküli hálózatra, valamint a GPS funkció
engedélyezésére van szükség.
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A helycímkével ellátás bekapcsolása

1 A kamera használatakor koppintson a  (Beállítások ikon) elemre.
2 Az engedélyezéshez koppintson a Hely mentése kapcsolóra. Ekkor az alkalmazás

menti a beállítást.

Helycímkézési állapotjelző ikonok

A földrajzi hely mentve van.

A földrajzi hely nem található.

A hangerőbillentyű különféle használati módjai

Módosíthatja a hangerőbillentyű használati módját is.

A hangerőbillentyű használatának módosítása

1 A kamera használatakor koppintson a  (Beállítások ikon) elemre.
2 Koppintson a Hangerőbillentyű haszn. mint elemre, és válasszon egy

lehetőséget. Ekkor az alkalmazás menti a beállítást.

A hangerőbillentyű beállításai

Zoom A hangerőbillentyűt használhatja nagyításhoz vagy kicsinyítéshez.

Exponálás A hangerőbillentyűt exponálógombként használhatja a fényképekhez
és a videókhoz.

Hang

A Hang bekapcsolásakor a kamera hangjelzést ad, amikor fényképet készít, illetve
elindít vagy leállít egy videorögzítést. Emellett, ha önkioldót használ, az a
visszaszámlálás jelzésére sípoló hangjelzéseket ad ki.

A hang be- és kikapcsolása

1 A kamera használatakor koppintson a  (Beállítások ikon) elemre.
2 A Hang engedélyezéséhez vagy letiltásához koppintson a kapcsolóra. Ekkor az

alkalmazás menti a beállítást.
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Fényképek és videók az albumban

Fényképek és videók megnézése

Az Album alkalmazás használható a készülék kamerájával készített fényképek és
videók, illetve a készülékre mentett hasonló tartalmak megnézésére. Az összes
fénykép és videó időrendben, rácsos elrendezésben jelenik meg.

Az Album áttekintése

1 Az Album kezdőképernyő-menüjének megnyitása

2 Menüparancsok megjelenítése

3 Fényképek és videók megjelenítése diavetítésben

4 Jobbra csúsztatva megnyithatja az Album kezdőképernyő-menüjét

5 A csoportbeli elemek dátumának megnézése

6 Fénykép vagy videó megjelenítése koppintással

7 Felfelé vagy lefelé léptetés a tartalom megnézéséhez

Az Album kezdőképernyőjének menüje

Az Album kezdőképernyőjének menüjét használva böngészhet fényképalbumai
tartalmában, beleértve a speciális effektusok használatával készített fényképeket
és videókat. Az Album alkalmazásban ezenkívül elvégezhet egyszerű szerkesztési
műveleteket, és tartalmat oszthat meg különféle módokon, többek között
Bluetooth-kapcsolaton keresztül és e-mailben.
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1 Visszalépés az Album alkalmazás kezdőképernyőjére az összes tartalom megnézéséhez

2 A készülék kamerájával készített összes fénykép és videó megnézése

3 A készüléken különböző mappákba mentett összes fénykép és videó megnézése

4 A készülékre mentett összes videó megnézése

5 Kedvenc fényképek és videók megnézése

6 A nézetből elrejtett fényképek és videók megnézése

7 Az Album alkalmazás beállításmenüjének megnyitása
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Kapcsolódás

A készülék csatlakoztatása USB-tartozékokhoz

Készülékét USB Type-C típusú állomásadaptert használva csatlakoztathatja USB-
tartozékokhoz, többek között USB-háttértárhoz, játékvezérlőkhöz, USB-
billentyűzetekhez és USB-egérhez. Ha az USB-tartozék rendelkezik USB Type-C
típusú csatlakozóval, nincs szükség USB Type-C típusú állomásadapterre.

Az USB Type-C típusú állomásadapterek külön vásárolhatók meg. A Sony nem
garantálja, hogy készüléke minden USB-tartozékot támogat.

Megjegyzés

Ez a készülék fedél nélküli USB Type-C típusú porttal rendelkezik. Ha a készüléket víz érte,
szárítsa ki teljesen a portot, mielőtt USB Type-C típusú kábelt csatlakoztatna hozzá.

USB-kapcsolati mód

A Fájlok átvitele kapcsolati módot használhatja a fájlok kezeléséhez és a készülék
szoftverének frissítéséhez. Ez az USB-mód használatos a Microsoft® Windows®
rendszerű számítógépekkel. A töltés alapértelmezés szerint engedélyezve van.

Készülékét használhatja Energiaellátásként is, és más csatlakoztatott eszközt
tölthet vele. Ellenőrizze, hogy a másik eszköz támogatja-e az USB-töltést.

A Készülék használata MIDI-eszközként mód használatával készüléke MIDI
bemenetként szolgálhat a hangszeralkalmazásokhoz.

Az USB-kapcsolati mód megváltoztatása

1 Csatlakoztasson egy USB Type-C típusú csatlakozót a készülékhez.
2 Húzza lefelé az állapotsort, majd koppintson Az eszköz USB-s töltése lehetőségre.
3 Koppintson a kívánt üzemmódra.

NFC (Near Field Communication)

Az NFC használható adatok (például videók, fényképek, weblapcímek, zenefájlok
vagy névjegyek) megosztására más eszközökkel. Az NFC-vel emellett leolvashatók
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az adott termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatos részletesebb információkat
tartalmazó, valamint a készüléken bizonyos funkciókat aktiváló címkék is.

Az NFC egy vezeték nélküli technológia, amelynek maximális hatótávolsága egy
centiméter, ezért az adatokat megosztó eszközöket egymáshoz közel kell tartani.
Győződjön meg arról, hogy az NFC funkció mindkét eszközön be van kapcsolva, és
mindkét eszköz képernyője aktív, és nincs zárolva.

Az NFC-érzékelési terület a készülék hátlapján található. Tartsa készülékét közel
egy másik eszközhöz vagy egy NFC-olvasóhoz, hogy az NFC-érzékelési területük
érintkezzen.

Megjegyzés

Az NFC nem minden országban vagy régióban érhető el. Egyes alkalmazásokat használva
néhány NFC-funkció akkor is engedélyezhető, amikor a készülék ki van kapcsolva. Ne
feledje, hogy nem minden készülék támogatja ezt a funkciót.

Az NFC funkció engedélyezése vagy letiltása

1 Keresse meg a Beállítások > Eszközkapcsolat elemet, és koppintson rá.
2 A funkció engedélyezéséhez vagy letiltásához koppintson a NFC kapcsolóra.

Névjegy megosztása másik eszközzel NFC használatával

1 A kapcsolatok megtekintéséhez keresse meg a  (Névjegyek ikon) elemet, és
koppintson rá.

2 Koppintással jelölje ki a megosztandó névjegyet.
3 Tartsa készülékét és a fogadó eszközt közel egymáshoz, hogy az NFC-érzékelési

területük érintkezzen. Az eszközök kapcsolódásakor megjelenik a kapcsolat
miniatűrképe.

4 Koppintson a miniatűrre az átvitel elindításához.
5 Az átvitel befejeződésekor a fogadó eszköz menti a névjegyadatokat, és

megjeleníti őket a képernyőjén.

Zenefájl megosztása másik eszközzel NFC használatával

1 A Zene alkalmazás megnyitásához keresse meg a  (Zene ikon) elemet, és
koppintson rá.

2 Válasszon ki egy zenei kategóriát, és keresse meg a megosztandó zeneszámot.
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3 A zeneszámra koppintva indítsa el a lejátszást. Ezután a  (Szüneteltetés ikon)
elemre koppintva szüneteltetheti a lejátszást. Az átvitel a zeneszám lejátszásakor,
illetve szüneteltetésekor is működik.

4 Jelenítse meg a zeneszámot teljes képernyőn.
5 Tartsa készülékét és a fogadó eszközt közel egymáshoz, hogy az NFC-érzékelési

területük érintkezzen. Az eszközök kapcsolódásakor megjelenik a zeneszám
miniatűrképe.

6 Koppintson a miniatűrre az átvitel elindításához.
7 Az átvitel befejeződésekor a fogadó eszköz menti a zenefájlt.
8 A zenefájl megjelenítéséhez az állapotsoron duplán koppintva nyissa meg az

értesítési panelt, majd koppintson az Átvitel befejezve. lehetőségre.

Fénykép vagy videó megosztása másik eszközzel NFC használatával

1 Ha fényképeket és videókat szeretne nézegetni a készülékén, keresse meg az
Album alkalmazást, és koppintson rá.

2 Koppintson a megosztandó fényképre vagy videóra.
3 Tartsa készülékét és a fogadó eszközt közel egymáshoz, hogy az NFC-érzékelési

területük érintkezzen. Az eszközök kapcsolódásakor megjelenik a fénykép vagy
videó miniatűrképe.

4 Koppintson a miniatűrre az átvitel elindításához.
5 Az átvitel befejeződésekor a fogadó eszköz menti a fényképet vagy a videót.
6 A fénykép vagy a videó megjelenítéséhez húzza lefelé az állapotsort az értesítési

panel megnyitásához, majd koppintson az Átvitel befejezve. lehetőségre.

Webcím megosztása másik eszközzel NFC használatával

1 A webböngésző megnyitásához keresse meg a  (Chrome ikon) elemet, és
koppintson rá.

2 Töltse be a megosztandó weblapot.
3 Tartsa készülékét és a fogadó eszközt közel egymáshoz, hogy az NFC-érzékelési

területük érintkezzen. Az eszközök kapcsolódásakor megjelenik a weblap
miniatűrképe.

4 Koppintson a miniatűrre az átvitel elindításához.
5 Az átvitel befejeződésekor a weblap megjelenik a fogadó eszköz képernyőjén.

NFC címkék beolvasása

A készülék különféle NFC címkék beolvasásával további információkhoz, például
webcímekhez jut. Beolvashat például beágyazott címkéket posztereken,
reklámokon vagy kiskereskedők termékei mellett.

NFC-matrica beolvasása

1 Győződjön meg róla, hogy bekapcsolta a készülékén az NFC funkciót, és aktiválta a
képernyőt, illetve feloldotta annak zárolását.

2 Tartsa a készüléket a matricához úgy, hogy az NFC-érzékelési terület hozzáérjen. A
készülék ekkor beolvassa a matricát, és megjeleníti a tartalmát. A megnyitásához
koppintson a matrica tartalmára.

Csatlakozás NFC-kompatibilis eszközhöz

A készüléket csatlakoztathatja a Sony által gyártott más NFC-kompatibilis
eszközhöz, mint például hangszóróhoz vagy fejhallgatóhoz. Az ilyen típusú
kapcsolatok létrehozásához a kompatibilis eszköz használati útmutatójában talál
további információkat.

Megjegyzés

Előfordulhat, hogy a sikeres csatlakoztatáshoz mindkét eszközön be kell kapcsolni a Wi-Fi
vagy a Bluetooth funkciót.
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Bluetooth vezeték nélküli technológia

A Bluetooth funkcióval fájlokat küldhet más Bluetooth-kompatibilis eszközökre,
illetve vezeték nélküli tartozékokat csatlakoztathat. A Bluetooth-kapcsolatok
10 méteres hatótávolságon belül működnek a legjobban, ha nincsenek az útban
tömör tárgyak. Bizonyos esetekben lehetséges, hogy készülékét manuálisan kell
párosítania más Bluetooth-eszközökkel.

Megjegyzés

A Bluetooth-eszközök együttműködése és kompatibilitása változó lehet.

Tipp

Ha több felhasználóval közösen használ egy készüléket, bármelyik felhasználó módosíthatja
a Bluetooth-beállításokat, amelyek mindenkire érvényesek lesznek.

A Bluetooth funkció be- vagy kikapcsolása

1 Keresse meg a Beállítások > Eszközkapcsolat > Bluetooth elemet, és koppintson
rá.

2 A funkció engedélyezéséhez vagy letiltásához koppintson a Bluetooth kapcsolóra.

Tipp

A gyorsbeállítási panelen be- és kikapcsolhatja a Bluetooth funkciót.

A készülék elnevezése

A készüléket tetszés szerint elnevezheti. Ez a név láthatóvá válik más eszközök
számára, ha bekapcsolja a Bluetooth funkciót, és engedélyezi a készülék
láthatóságát.

A készülék elnevezése

1 Ellenőrizze, hogy a Bluetooth funkció be van-e kapcsolva.
2 Keresse meg a Beállítások > Eszközkapcsolat > Bluetooth elemet, és koppintson

rá.
3 Koppintson a Eszköz neve elemre.
4 Adja meg készüléke nevét.
5 Koppintson a ÁTNEVEZÉS elemre.

Párosítás másik Bluetooth-eszközzel

Ha másik eszközzel párosítja a készülékét, akkor csatlakoztathatja például
Bluetooth-headsethez vagy Bluetooth autós kihangosítóhoz, és ezeket az
eszközöket használhatja zene megosztására.

Ha korábban már párosította a készüléket egy másik Bluetooth-eszközzel, a
készülék megjegyzi a párosítást.

Megjegyzés

Egyes Bluetooth-eszközök, például a legtöbb Bluetooth-headset működéséhez egyaránt
szükséges párosítani és csatlakoztatni a másik eszközhöz.

Tipp

Eszközét számos Bluetooth-eszközzel párosíthatja, de egyszerre csak egy Bluetooth-
profilhoz csatlakozhat.

A készülék párosítása egy másik Bluetooth-eszközzel

1 Kapcsolja be a készülékkel párosítani kívánt eszköz Bluetooth funkcióját, és a
készüléket tegye láthatóvá más Bluetooth-eszközöknek.

2 Keresse meg a Beállítások > Eszközkapcsolat > Bluetooth elemet, és koppintson
rá.
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3 A funkció engedélyezéséhez koppintson az Bluetooth kapcsolóra. Ekkor
megjelenik az elérhető Bluetooth-eszközök listája.

4 Koppintson a párosítandó Bluetooth-eszközre.

A készülék csatlakoztatása másik Bluetooth-eszközhöz

1 Keresse meg a Beállítások > Eszközkapcsolat > Bluetooth elemet, és koppintson
rá.

2 Koppintson a csatlakoztatandó Bluetooth-eszközre.

Bluetooth-eszköz párosításának megszüntetése

1 Keresse meg a Beállítások > Eszközkapcsolat > Bluetooth elemet, és koppintson
rá.

2 A Párosított eszközök listában koppintson a  (Beállítások ikon) lehetőségre
annak az eszköznek a neve mellett, amelynek a párosítását meg szeretné
szüntetni.

3 Koppintson a Elfelejt elemre.

Elemek küldése és fogadása a Bluetooth technológia
segítségével

A Bluetooth technológia arra használható, hogy más Bluetooth-kompatibilis
eszközökkel, például telefonokkal vagy számítógépekkel osszon meg elemeket. Az
alábbi típusú elemeket küldheti el és fogadhatja:

• Fényképek és videók
• Zene- és egyéb hangfájlok
• Weblapok

Elemek küldése Bluetooth használatával

1 Ellenőrizze, hogy a Bluetooth funkció be van-e kapcsolva a fogadó eszközön, és
hogy a készülék látható-e más Bluetooth-eszközök számára.

2 A küldő eszközön nyissa meg a küldeni kívánt elemet tartalmazó alkalmazást.
Léptessen az elemre.

3 Az alkalmazástól és a küldendő elemtől függően előfordulhat, hogy meg kell
érintenie és nyomva kell tartania az elemet, meg kell nyitnia azt, majd a 
(Megosztás ikon) elemre kell koppintania.

4 Válassza a Bluetooth elemet.
5 Ha a rendszer megkérdezi, kapcsolja be a Bluetooth funkciót.
6 Koppintson a fogadó eszköz nevére.
7 A fogadó eszközön kérésre fogadja el a kapcsolatot.
8 A küldő eszközön kérésre erősítse meg a fogadó eszköznek való továbbítást.
9 Fogadja a bejövő elemet a fogadó eszközön.

Elemek fogadása Bluetooth használatával

1 Ellenőrizze, hogy a Bluetooth funkció be van-e kapcsolva, és a készülék látható-e
más Bluetooth-eszközök számára.

2 A küldő eszköz ekkor elindítja az adatok küldését a készülékre.
3 Amikor a készülékén értesítést kap egy bejövő fájlról, húzza az állapotsort lefelé, és

a fájlátvitel jóváhagyásához koppintson az értesítésre.
4 A fájlátvitel indításához koppintson az Fogadás gombra.
5 A fájlátvitel folyamatának megjelenítéséhez húzza az állapotsort lefelé.
6 Fogadott elem megnyitásához húzza az állapotsort lefelé, és koppintson a

kapcsolódó értesítésre.

A Bluetooth használatával fogadott fájlok megtekintése

1 Keresse meg a Beállítások > Eszközkapcsolat > Bluetooth elemet, és koppintson
rá.

2 Koppintson a Fogadott fájlok megjelenítése elemre.
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Időt megtakarító intelligens
alkalmazások és funkciók

A készülék használata pénztárcaként

A készülék pénztárcaként használható a fizetéshez anélkül, hogy elő kellene
vennie a valóságos pénztárcáját, és egy helyről kezelheti vele az összes fizetési
szolgáltatást. Fizetéskor először be kell kapcsolnia az NFC funkciót, mielőtt a
készüléket a kártyaolvasóhoz érintené. Az NFC funkcióról bővebben itt olvashat:
NFC (Near Field Communication), 88. oldal.

Megjegyzés

Előfordulhat, hogy a mobiltelefonos fizetési szolgáltatások még nem érhetők el az Ön
régiójában. Dupla SIM-kártyás készülékek esetén az NFC funkcióval kezdeményezett
fizetések csak akkor támogatottak, ha az 1. SIM-kártyafoglalatba NFC-kompatibilis SIM-
kártya van behelyezve.

Fizetési szolgáltatások kezelése

1 Győződjön meg arról, hogy az NFC be van kapcsolva a készüléken.
2 Keresse meg a Beállítások > Alkalmazások és értesítések > Speciális >

Alapértelmezett alkalmazások > Érintéssel való fizetés elemet, és koppintson rá.
Megjelenik a fizetési szolgáltatások listája.

3 Szükség szerint kezelje a fizetési szolgáltatásokat. Módosíthatja például az
alapértelmezett fizetési szolgáltatást.
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Óra és naptár

Naptár

A Naptár alkalmazással kezelheti az időbeosztását.

Ha naptárakat tartalmazó egy vagy több online fiókkal (például Google-fiókkal)
jelentkezett be és szinkronizálta a készülékét, az ezekből a fiókokból származó
naptáresemények is megjelennek a Naptár alkalmazásban. Lehetősége van
kiválasztani azokat a naptárakat, amelyeket az egyesített Naptár nézetbe kíván
integrálni.

Amikor közeledik egy találkozó időpontja, a készülék hangjelzéssel emlékezteti rá.
Ezenfelül egy  (Naptári értesítés ikon) is megjelenik az állapotsoron.

A Naptár áttekintése

1 Beállítások megnyitása, nézettípus és a megjelenítendő naptárak kiválasztása

2 Az aktuális hónap áttekintésének megnyitása

3 Visszalépés az aktuális dátumra

4 Menüparancsok megjelenítése

5 Tallózás a naptáron felfelé vagy lefelé léptetéssel

6 Naptárbejegyzés hozzáadása

Óra

Egy vagy több riasztást is beállíthat, és riasztási jelként használhatja a készüléken
mentett bármelyik hangfájlt. Ha kikapcsolja a készüléket, a riasztás nem szólal
meg.

A riasztás időformátuma megegyezik az általános időbeállításokban megadott
formátummal (például 12 vagy 24 órás).
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Az óra áttekintése

1 A Riasztás lap megnyitása

2 A Óra lap megnyitása

3 A Időzítő lap megnyitása

4 A Stopperóra lap megnyitása

5 Az aktuális lap menüopcióinak megjelenítése

6 Világóra hozzáadása

Új riasztás beállítása

1 Keresse meg a Óra > Riasztás elemet, és koppintson rá.
2 Koppintson az  (Elem hozzáadása ikon) elemre.
3 Jelölje ki a kívánt értéket.
4 Koppintson a OK elemre.

Tipp

A riasztás szerkesztéséhez koppintson a  (További műveletek ikon) elemre.

Riasztás elhalasztása a megszólalásakor

• Riasztás megszólalásakor koppintson a SZUNDI gombra.

Riasztás kikapcsolása a megszólalásakor

• Riasztás megszólalásakor koppintson a BEZÁRÁS gombra.

Tipp

Halasztott riasztás kikapcsolásához húzza az állapotsort lefelé az értesítési panel
megnyitásához, majd koppintson a BEZÁRÁS lehetőségre.

Riasztás időpontjának módosítása

1 Keresse meg az Óra > Riasztás lehetőséget, koppintson rá, majd koppintson a
módosítani kívánt riasztás  (További műveletek ikon) elemére.

2 Koppintson a kijelzett időre, jelölje ki a kívánt értékeket, és koppintson az OK
gombra.
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Riasztás be- és kikapcsolása

• Keresse meg az Óra > Riasztás elemet, és koppintson rá, majd koppintson a
kapcsolóra.

Riasztás törlése

• Keresse meg az Óra > Riasztás lehetőséget, koppintson rá, majd koppintson a
módosítani kívánt riasztás  (További műveletek ikon) elemére, majd a Törlés
lehetőségre.

Riasztások szerkesztése

1 Keresse meg a Óra > Riasztás elemet, és koppintson rá.
2 Koppintson a  (Menü ikon) elemre, majd a Beállítások lehetőségre.
3 Jelölje ki a kívánt lehetőséget, és állítsa be.

Riasztás hangjának beállítása

1 Keresse meg az Óra > Riasztás lehetőséget, koppintson rá, majd koppintson a
módosítani kívánt riasztás  (További műveletek ikon) elemére.

2 Koppintson a  (Riasztási hang ikon) beállításra, és válasszon egy lehetőséget,
vagy koppintson az Új felvétele elemre, és válasszon egy zenefájlt.

3 Koppintson a  (Vissza gomb) elemre. Ekkor az alkalmazás menti a beállítást.

Ismétlődő riasztás beállítása

1 Keresse meg az Óra > Riasztás lehetőséget, koppintson rá, majd koppintson a
módosítani kívánt riasztás  (További műveletek ikon) elemére.

2 Jelölje be az Ismétlés jelölőnégyzetet.
3 Jelölje be a szükséges megfelelő napokat.

Rezgő riasztás beállítása

1 Keresse meg az Óra > Riasztás lehetőséget, koppintson rá, majd koppintson a
módosítani kívánt riasztás  (További műveletek ikon) elemére.

2 Jelölje be az Rezgés jelölőnégyzetet.

Riasztási címke beállítása

1 Keresse meg az Óra > Riasztás lehetőséget, koppintson rá, majd koppintson a
módosítani kívánt riasztás  (További műveletek ikon) elemére.

2 Koppintson a Címke gombra, és írjon be egy címkenevet.
3 Koppintson a OK elemre.
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Kisegítő lehetőségek

Nagyítás

A Nagyítás lehetővé teszi a képernyő részleteinek nagyítását, ha egymás után
háromszor az érintőképernyő valamelyik területére koppint.

Nagyítás engedélyezése vagy letiltása

1 Keresse meg a Beállítások > Kisegítő lehetőségek > Nagyítás elemet, és
koppintson rá.

2 Jelöljön ki egy lehetőséget, és a kapcsolóra koppintva engedélyezze a funkciót.

Terület nagyítása és pásztázás a képernyőn

1 Győződjön meg arról, hogy a Nagyítás engedélyezve van.
2 Ha ideiglenesen nagyítani szeretné a területet, a kijelölt nagyítási lehetőségtől

függően koppintson háromszor a képernyőre, vagy először koppintson a 
(Nagyítás ikon) elemre, majd a képernyőre.

3 A területet két vagy több ujjal húzva mozgathatja.
4 Ha ki szeretne lépni a nagyítási üzemmódból, koppintson háromszor a területre,

vagy koppintson újból a  (Nagyítás ikon) elemre.

Tipp

Egyes alkalmazásokban a terület csippentésével is nagyíthat vagy kicsinyíthet.

Betűméret

A Betűméret beállítást engedélyezve megnövelheti a készüléken megjelenített
szöveg alapértelmezett méretét.

Betűméret beállítása

1 Keresse meg a Beállítások > Kisegítő lehetőségek elemet, és koppintson rá.
2 Koppintson a Betűméret elemre, majd a skálára koppintva adja meg a kívánt

betűméretet.

Kijelző mérete

A Megjelenített méret beállítást használva nem csak a szöveg, hanem a képernyő
összes elemét növelheti vagy csökkentheti.

A megjelenítési méret beállítása

1 Keresse meg a Beállítások > Kisegítő lehetőségek elemet, és koppintson rá.
2 Koppintson a Megjelenített méret elemre, majd a skálára koppintva adja meg a

kívánt megjelenítési méretet.

Színkorrekció

A Színkorrekció beállítással adható meg, hogy miként jelenjenek meg a színek a
képernyőn a színvakok és színtévesztők számára.

A Színkorrekció engedélyezése vagy letiltása

1 Keresse meg a Beállítások > Kisegítő lehetőségek > Színkorrekció elemet, és
koppintson rá.

2 A funkció engedélyezéséhez vagy letiltásához koppintson a Színkorrekció elem
alatti kapcsolóra.
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3 Koppintson a Javítási mód lehetőségre, majd jelölje ki a megfelelő
színérzékenységet.

Megjegyzés

A Színkorrekció funkció jelenleg még kísérleti fázisban van, és hatással lehet a készülék
teljesítményére.

Monó hang

A Monó hang beállítás esetén a hangok lejátszásakor egyidejűleg hallható a bal és
a jobb oldali hangcsatorna. A sztereó helyett monó hang használata bizonyos
típusú halláskárosodásban szenvedő felhasználóknak, illetve biztonsági
szempontok miatt a legfontosabb, például amikor meg kell figyelnie a környezet
zajait.

Monó hang engedélyezése vagy letiltása

1 Keresse meg a Beállítások > Kisegítő lehetőségek elemet, és koppintson rá.
2 A funkció engedélyezéséhez vagy letiltásához koppintson a Monó hang

kapcsolóra.
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Támogatás alkalmazás

A Támogatás alkalmazásról

A Támogatás alkalmazás segítségével megkeresheti a készülék és a szoftver
adatait. Támogatási témaköröket olvashat, hibaelhárítást végezhet, illetve hasznos
alkalmazásokat használhat, például készüléktesztelést. A webes támogatást
közvetlenül az alkalmazásból felkeresve felhasználói útmutatókat és
tudásbáziscikkeket olvashat, illetve használhatja a támogatási fórumot.

Megjegyzés

A támogatási kapcsolatfelvételi adatok akár hálózati kapcsolatok nélkül is elérhetők a
kapcsolatfelvételi menüből.

A Támogatás alkalmazás megnyitása

• Keresse meg a Beállítások >  (Támogatás ikon) elemet, és koppintson rá.

Tipp

A Támogatás alkalmazás használatakor csatlakozzon az internethez, hogy a lehető legjobb
támogatáshoz férjen hozzá.
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Jogi közlemények

Általános
Ezt a Használati útmutatót a Sony Mobile Communications Inc., illetve egy helyi társ- vagy leányvállalata adta ki bármiféle jótállás vállalása
nélkül. A tipográfiai hibák, az aktuális információk pontatlansága, illetve a programok és/vagy a készülékek fejlesztése miatt a Sony Mobile
Communications Inc. előzetes figyelmeztetés nélkül bármikor javíthatja és módosíthatja a Használati útmutatót. Az ilyen módosítások a
jelen használati útmutató későbbi kiadásaiban kapnak helyet. Az útmutatóban szereplő ábrák csak szemléltetési célokat szolgálnak, és
nem feltétlenül ábrázolják pontosan a szóban forgó készüléket.

A jelen dokumentumban említett termék- és vállalatnevek a megfelelő tulajdonosok védjegyei vagy bejegyzett védjegyei. Az összes többi
védjegy a védjegytulajdonosok tulajdonát képezi. Minden itt kifejezetten át nem engedett jog fenntartva. További információkat a
www.sonymobile.com/us/legal/ oldalon talál.

Előfordulhat, hogy a használati útmutató harmadik felektől származó szolgáltatásokra vagy alkalmazásokra hivatkozik. E programok vagy
szolgáltatások használata az őket harmadik félként biztosító szolgáltatóknál külön regisztrációt, díjfizetést vagy hitelkártyaadatok
megadását igényelheti, valamint további felhasználási, módosítási, megszakítási vagy megszűnési feltételek vonatkozhatnak rá. A
harmadik fél webhelyén vagy azon keresztül elért alkalmazásokkal kapcsolatban előzetesen tekintse át az adott webhelyre vonatkozó
felhasználási feltételeket és érvényes adatvédelmi irányelveket. A Sony nem szavatolja vagy garantálja egyetlen harmadik fél
alkalmazásának, webhelyeinek vagy kínált szolgáltatásainak elérhetőségét vagy teljesítményét.

A készülék alkalmas kiegészítő tartalom (például csengőhangok) letöltésére, tárolására és továbbítására. Az ilyen tartalom használatát
harmadik felek jogai korlátozhatják vagy tilthatják, korlátozás nélkül ideértve az alkalmazandó szerzői jogi törvények korlátozásait. A
készülékére letöltött vagy arról továbbított kiegészítő tartalommal kapcsolatos minden felelősség Önt terheli, nem a Sony vállalatot.
Minden kiegészítő tartalom használata előtt győződjön meg arról, hogy rendelkezik a használathoz szükséges licenccel vagy más
jogosultsággal. A Sony nem garantálja a kiegészítő tartalom vagy bármely más, harmadik féltől származó tartalom pontosságát,
sértetlenségét vagy minőségét. A Sony semmilyen körülmények között nem felelős azért, ha Ön helytelen módon használja a kiegészítő
vagy harmadik féltől származó bármely más tartalmat.

A termék az MPEG-4 képi megjelenítési és az AVC szabadalomhoz tartozó licencek értelmében személyes és nem üzleti célú
felhasználásra licencelhető egy fogyasztó számára (i) videoanyag kódolására az MPEG-4 képi megjelenítési szabványnak megfelelően
(„MPEG-4 videoanyag”) vagy az AVC szabványnak megfelelően („AVC videoanyag”) és/vagy (ii) olyan MPEG-4 vagy AVC videoanyag
dekódolására, amelyet egy fogyasztó személyes és nem üzleti célú tevékenység során rögzített és/vagy amely MPEG-4 és/vagy AVC
videoanyag szolgáltatására MPEG LA általi licenccel rendelkező videoszolgáltatótól származik. Licenc nem adható át és nem alkalmazható
semmiféle egyéb felhasználásra. További információkért, illetve promóciós, belső használatra jogosító vagy kereskedelmi célú
felhasználási feltételekért és licencek beszerzéséért forduljon az MPEG LA, L.L.C. szervezethez. Lásd: www.mpegla.com. Az MPEG Layer-3
hangkódoló technológia felhasználásának alapja a Fraunhofer IIS és Thomson licence.

Megjegyzés: A Sony Mobile azt javasolja a felhasználóknak, hogy készítsenek biztonsági másolatot a személyes adataikról és
információikról.

A SONY MOBILE SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT SEM FELELŐS A KÉSZÜLÉKEN TÁROLT SZEMÉLYES ADATOK VAGY FÁJLOK
ELVESZTÉSÉÉRT, TÖRLÉSÉÉRT ÉS FELÜLÍRÁSÁÉRT (BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN A NÉVJEGYEKET, ZENESZÁMOKAT ÉS KÉPEKET),
AMELY KÉSZÜLÉKÉNEK A JELEN HASZNÁLATI ÚTMUTATÓBAN VAGY DOKUMENTÁCIÓBAN ISMERTETETT BÁRMILYEN MÓDSZERREL TÖRTÉNŐ
FRISSÍTÉSE MIATT KÖVETKEZIK BE. A SONY MOBILE ÉS SZÁLLÍTÓI SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT SEM FELELŐSEK SEMMILYEN KÁRÉRT,
VESZTESÉGÉRT ÉS OKÉRT (AKÁR SZERZŐDÉSBŐL, AKÁR ANNAK MEGSZEGÉSÉBŐL ERED, BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT, DE NEM KIZÁRÓLAG A
HANYAGSÁGOT) A KÉSZÜLÉKÉRT ÖN ÁLTAL TÉNYLEGESEN FIZETETT ÖSSZEGET MEGHALADÓ MÉRTÉKBEN.

©2019 Sony Mobile Communications Inc.

Minden jog fenntartva.

Jótállás, SAR és használati útmutatók
A jótállással, az SAR (fajlagos elnyelési tényező) értékével és a biztonsági irányelvekkel kapcsolatos információkért olvassa el a Fontos
tudnivalók című tájékoztatást, amely a készüléken a Beállítások > Rendszer > A telefonról > Jogi információk részen található.
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Internetes változat. Csak magáncélú felhasználásra.

https://www.sonymobile.com/us/legal/
http://www.mpegla.com/
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