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Üdvözöljük! 
Gratulálunk a Motorola telefonkészülék megvásárláshoz! A Motorola 
világelső a mobil technológiák terén. A Motorola telefonjainak 
szolgáltatásai a használók számára páratlan szolgáltatásokat 
biztosítanak, ugyanakkor nem hivalkodóak. 

Vezérlés 

Testre szabható gyorsmenü 
Gyűjtse össze a kilenc leggyakrabban használt szolgáltatást saját 
személyes menüjébe, így ezek már két billentyű lenyomásával 
elérhetővé válnak. 

Hangcímke tárcsázás 
Hangparancs segítségével hívhatja fel a telefonkönyvében tárolt 
számokat. 

Diszkréció 

• VibraCall� jelzés 
Ha nem szeretné, hogy a telefonja csörögjön, beállíthatja, hogy 
vibrálással figyelmeztesse a hívásokra. 

• Hívásjelzés leállítása  
A jelzésnek a hívás fogadása nélküli leállításához nyomja meg a 
E gombot, amikor a telefon csörög vagy vibrál. 

Teljesítmény 

• Kiváló akkumulátorteljesítmény  
A készülék több órányi beszélgetést vagy több napi készenléti 
időt biztosít. 
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Alapmenü tárcsa 

 

További részletek a �Menük használata� vagy a �Menü � tárgymutató� 
fejezetben találhatók.  

Telefonkönyv 
Korábbi hívások Üzenet 

Hangjelzések Internet 

SMS Chat Beállítások 

Eszközök Játék 
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A szerzői jog védelme 
A jelen kézikönyvben ismertetett Motorola termékek között 
szerepelhetnek a Motorola vagy harmadik fél tulajdonában lévő, 
félvezető memóriában vagy egyéb adathordozóban tárolt szoftverek. 
Az Egyesült Államok és más országok törvényei a Motorola és a 
többi szoftvergyártó számára a szerzői jog védelme alá tartozó 
szoftverekre bizonyos kizárólagos jogokat biztosítanak, például a 
szerzői jog védelme alá tartozó szoftver terjesztésére vagy 
másolására vonatkozó kizárólagos jogot. Ennek megfelelően a 
Motorola termékekben található, a szerzői jog védelme alá tartozó 
szoftverek nem módosíthatók, terjeszthetők, fejthetők vissza vagy 
másolhatók semmilyen módszerrel a törvény által megengedett 
mértékig. Ezen felül a Motorola termékek megvásárlása nem jelenti 
se közvetlenül, se közvetve a Motorola vagy más szoftvergyártó 
szerzői jogai vagy szabadalmai alá tartozó licenc átruházását a 
szokásos, nem kizárólagos, jogdíjmentes használati engedélyeken 
kívül, amelyek a termék értékesítésekor a törvény értelmében 
érvénybe lépnek. 
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Általános biztonsági 
tudnivalók 

 

Fontos tudnivalók a készülék hatékony 
és biztonságos működtetéséről 
Olvassa el ezt a tájékoztatót, mielőtt 
használatba veszi a személyi kommunikátort. 
Az itt közölt információk hatálytalanítják a jelen tájékoztató kiadása 
előtt kiadott kézikönyvekben olvasható általános biztonsági 
tudnivalókat. A rádió veszélyes környezetben való használatával 
kapcsolatos információkért forduljon a Factory Mutual (FM) 
minősítési mellékletéhez vagy használati adatlapjához, amelyet az 
ilyen funkcióval rendelkező rádiómodellekhez csatolnak 

Rádiófrekvencia működésének jellemzői 
A személyi kommunikátor egy rádió adóvevő. Amikor a rádió ON 
üzemmódban van, a készülék rádiófrekvenciás (RF) jeleket vesz és 
ad, miközben rádiófrekvenciás energiát sugároz. A személyi 
kommunikátor 900 MHz és 1990 MHz közti frekvenciatartományban 
működik, digitális moduláló technikát alkalmaz. 
A személyi kommunikátor használatakor a híváskezelő rendszer 
szabályozza a kommunikátor kimeneti teljesítményszintjét. 
A kimeneti szint 0,063 W és 1,58 W közti tartományban van. 
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A rádiófrekvenciás energia hatása 
A Motorola személyi kommunikátort úgy tervezték, hogy megfeleljen 
az alábbi, a rádiófrekvenciás elektromágneses energia emberekre 
gyakorolt hatásáról szóló nemzetközi és országos szabályoknak, 
illetve előírásoknak: 
• United States Federal Communications Commission, Code of 

Federal Regulations: 47 CFR part 2 sub-part J (Egyesült Államok 
Központi Kommunikációs Hivatala, Szövetségi törvénykönyv; 
47 CFR, 2. rész, J. alrész) 

• American National Standards Institute (ANSI) / Institute of 
Electrical and Electronic Engineers (IEEE) C95. 1-1992 (Amerikai 
Országos Szabványügyi Hivatal / Villamosmérnöki és Elektronikai 
Kutatóintézet C95 - 1992- 1.) 

• Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) C95.  
1-1999 Edition (Villamosmérnöki és Elektronikai Kutatóintézet 
C95 - 1999. - 1. kiadás) 

• National Council on Radiation Protection and Measurements 
(NCRP) of the United States, Report 86, 1986 (Egyesült Államok 
Országos Sugárzásvédelmi és Mérési Tanácsa, 1986.,  
86. jelentés) 

• International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection 
(ICNIRP) 1998 (Nemzetközi Bizottság a Nemionizáló 
Sugárzásvédelemről, 1998) 

• National Radiological Protection Board of the United Kingdom 
1995 (Egyesült Királyság Országos Sugárzásvédelmi Bizottsága, 
1995) 

• Ministry of Health (Canada) Safety Code 6. Limits of Human 
Exposure to Radiofrequency Electromagnetic Fields in Frequency 
Range from 3 kHz to 300 GHz, 1999 (Kanadai Egészségügyi 
Minisztérium 6. sz. Biztonsági törvénye, A 3 kHz és 300 GHz 
tartományú rádiófrekvenciás elektromágneses tér emberekre 
gyakorolt hatásának határértékeiről.) 

• Australian Communications Authority Radiocommunications 
(Elektromagnetic Radiation - Human Exposure Standard 1999 
(Ausztráliai Kommunikációs Hivatal, Elektromágneses sugárzás 
emberekre gyakorolt hatására vonatkozó 1999. évi szabvány, 
csak vezeték nélküli telefonokra) 
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Az optimális teljesítmény biztosítására, valamint annak érdekében, 
hogy a rádiófrekvenciás elektromágneses energia emberekre 
gyakorolt hatása a fenti szabványokban előírt határokon belül 
maradjon, eleget kell tennie az alábbi óvintézkedéseknek: 

A hordozható személyi kommunikátor 
működtetése és az elektromágneses hatás 
Az antenna kezelése 
Kizárólag a készülékhez mellékelt vagy jóváhagyott csereantennát 
használjon. A jóvá nem hagyott antennák, módosítások és egyéb 
kellékek károsíthatják a személyi kommunikátort és megszeghetik az 
FCC és az egyéb alkalmazandó előírásokat. 
Ne fogja meg az antennát, ha a személyi kommunikátor IN USE 
üzemmódban van. Az antenna érintése befolyásolja az átvitel 
minőségét, a személyi kommunikátor a szükségesnél több energiát 
fogyaszthat. 
A telefon üzemeltetése 
A személyi kommunikátor fülhallgatóval való használatra tervezték.  
A személyi kommunikátor elhelyezhető egy tokban, a tok az övre, 
zsebre, kézitáskára vagy más ruhadarabra tűzhető és fülhallgatóval 
használható.  
Üzemeltetés ruházaton 
Ha a személyi kommunikátort adatátvitel közben a ruházatára tűzve 
viseli, mindig tegye a személyi kommunikátort a Motorola által kínált 
vagy elfogadott tokba, tartóba vagy övbe annak érdekében, hogy 
eleget tegyen az FCC rádiófrekvenciás előírásainak. A nem Motorola 
gyártmányú tartozékok meghaladhatják az FCC előírásaiban 
megadott rádiófrekvenciás határértékeket. Ha nem ruházatára tűzött 
tartozékot használ, gondoskodjon róla, hogy adatátvitelkor az 
antenna a testétől legalább 2,5 cm távol legyen 

Jóváhagyott tartozékok 
A Motorola által jóváhagyott tartozékok listáját lásd a jelen kézikönyv 
tartozékokról szóló részben. 
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Elektromágneses  
zavarás / összeférhetőség 
Szinte minden elektronikus készülék érzékeny az elektromágneses 
zavarra, ha nincs megfelelően árnyékolva, kialakítva vagy bármilyen 
más módon beállítva az elektromágneses összeférhetőség 
biztosítására. 

Létesítmények 
Az elektromágneses zavar elkerülése érdekében kapcsolja ki a 
személyi kommunikátort azokban a létesítményekben, ahol erre a 
kifüggesztett feliratok felszólítják. Kórházak, egészségügyi 
intézmények gyakran használnak olyan berendezéseket, amelyek 
érzékenyek a külső rádiófrekvenciás energiára. 

Repülőgépek 
Amikor erre felszólítják, kapcsolja ki a személyi kommunikátort a 
repülőgép fedélzetén. A személyi kommunikátort kizárólag a 
repülőgép személyzete által adott utasításoknak megfelelően szabad 
használni. 

Orvosi készülékek 
Pacemakerek 
A Health Industry Manufacturers Association (Orvosi Eszközöket 
Gyártók Egyesülete) ajánlása szerint a kézben tartott vezeték nélküli 
telefon és a pacemaker között legalább 15 centiméter távolságot kell 
tartani. Ezt a javaslatot a vezeték nélküli technológiai kutatások 
független vizsgálatai és ajánlásai is alátámasztják.  
A pacemakert használó személy: 
• a bekapcsolt személyi kommunikátort MINDIG legalább 
15 centiméterre tartsa a pacemakertől, 

• ne hordja a személyi kommunikátort a szivarzsebében, 
• a telefont tegye a pacemakerrel ellenkező oldalon levő füléhez a 

zavarás veszélyének csökkentésére, 
• azonnal kapcsolja ki a személyi kommunikátort, ha bármilyen 

okból arra gyanakszik, hogy a kommunikátor zavarja a 
szívritmusszabályozót. 
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Hallókészülékek 
Bizonyos digitális vezeték nélküli telefonok zavarhatják a 
hallókészülékeket. Ebben az esetben fel kell venni a kapcsolatot a 
hallókészülék gyártójával az alternatív lehetőségek megbeszélésére. 

Egyéb orvosi készülékek 
Egyéb orvosi készülékek használata esetén a gyártóval meg kell 
beszélni, hogy a készülék védve van-e rádiófrekvenciás energiával 
szemben. A szükséges információk megszerzéséhez az orvosa is 
segítséget nyújthat. 

Általános biztonsági tudnivalók 
Használat Gépjárműben 
Tájékozódjon a mobiltelefonok gépjárműben történő használatára 
vonatkozó jogszabályokról és előírásokról. Mindig kövesse ezeket a 
szabályokat. 
Ha a személyi kommunikátort gépjárműben használja, használja a 
kéz nélküli üzemmódot és álljon meg egy parkolóban, ha 
telefonhívást akar kezdeményezni vagy fogadni.  

Működéssel kapcsolatos figyelmeztetés 
Légzsákkal rendelkező járművek 
Ne tegye a személyi kommunikátort a légzsák fölé ill. a légzsák 
felfúvódási helyére. A légzsák nagy erővel nyílik ki. Ha a személyi 
kommunikátort a légzsák felfúvódási területére teszik és a légzsák 
kinyílik, a személyi kommunikátor nagy erővel repülhet el sérülést 
okozva ezáltal a jármű utasainak. 
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Robbanásveszélyes környezet 
Kapcsolja ki a személyi kommunikátort mielőtt robbanásveszélyes 
területre lép, kivéve ha kifejezetten ilyen területen történő 
használatra, �Valóban biztonságos�-ként minősítették (pl. Factory 
Mutual, CSA vagy OL jóváhagyás). Ilyen területeken ne távolítsa el, 
helyezze be és ne töltse a telepeket. A robbanásveszélyes helyeken 
a szikrák személyi sérülést, esetleg halált okozó tüzet vagy 
robbanást kelthetnek. 
FONTOS: Robbanásveszélyes helynek számít többek között az 
üzemanyagtöltő állomás, a hajók fedélzete alatti helyiségek, az 
üzemanyag- vagy vegyianyag- szállító és tároló létesítmények, ahol  
a levegő különböző vegyi anyagokat és részecskéket tartalmaz, pl. 
szemcsét, port vagy fémport, és egyéb olyan helyek, ahol a baleset 
elkerülése érdekében általában ki kell kapcsolni a jármű motorját.  
A robbanásveszélyes helyeket gyakran, de nem mindig jelölik meg . 
Robbanóanyagok és robbantási területek 
A robbantási műveletek zavarásának elkerülése érdekében 
kapcsolja ki a személyi kommunikátort, ha robbantási terület 
közelében van, vagy ahol ki van függesztve a figyelmeztetés:  
�A rádió adóvevőket ki kell kapcsolni�. Tartsa be az összes 
figyelmeztetést és utasításokat. 

Üzemeltetéssel kapcsolatos óvintézkedések 
Antennák 
Ne használja a személyi kommunikátort, ha az antenna sérült.  
Ha a bőréhez ér a sérült antenna kisebb égési sebeket okozhat. 
Telepek 
A telepek kárt, sérülést vagy égési sebeket okozhatnak, ha 
valamilyen elektromosan vezető anyag, például ékszer, kulcs vagy 
lánc ér a telep érintkezőihez. Ezek a tárgyak rövidre zárhatják az 
áramkört, és ennek követeztében felforrósodhatnak. A feltöltött telep 
használatakor óvatosan járjon el, különösen ha azt fémtárgyat 
tartalmazó zsebbe, kézitáskába vagy tokba helyezi. 
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Nyilatkozat az Európai Unió előírásainak 
való megfelelésről 
A Motorola kijelenti, hogy a termék megfelel 

• az 1999/5/EC előírás lényeges követelményeinek és 
más vonatkozó előírásoknak 

• minden más vonatkozó EU-előírásnak 
 

Fent egy példa látható a Termék-jóváhagyási számra. 
Az 1999/5/EC (R&TTE) előírásnak való megfelelést tanúsító 
megfelelési nyilatkozat (Declaration of Conformity, DoC) 
megtalálható a www.motorola.com/rtte weblapon. A megfelelési 
nyilatkozat megtekintéséhez írja be a Termék-jóváhagyási számot a 
�Search� (Keresés) mezőbe. 

0168 
Type: MC2-41H14 

IMEI: 350034/40/394721/9 

Termék-
jóváhagyá
si szám 
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A vásárlók teljes megelégedettsége 
A Motorola számára a vásárlók teljes megelégedettsége az első 
számú szempont. Ha kérdése, javaslata vagy problémája van 
Motorola mobiltelefonjával kapcsolatban, forduljon hozzánk 
bizalommal. 
A Motorola ügyfélszolgálata a +44 (0) 131 458 6732 faxszámon, és 
az alábbi helyi telefonszámokon érhető el: 

Amerikai Egyesült Államok 1 800 331 6456 

Ausztria 0800 297246 

Belgium 0800 72 370 

Cseh Köztársaság 00420 2 21 85 21 01 

Dánia 4348 8005 

Dél-Afrika 0800 11 48 49 

Egyesült Arab Emirátusok 04 32 11 66 

Egyesült Királyság 0870 9010 555 

Egyiptom 02 3411800 

Finnország 0800 117 036 

Franciaország 0 803 303 302 

Görögország 00800 441 28150 

Hollandia 0800 022 27 43 

Hong Kong 852 25063888 

Írország 01 402 6887 

Jordánia 06 863750 

Kanada 1 800 461 4575 

Katar 418999 

Kínai Népköztársaság 86 10 68466060 

Kuvait 484 2000 Ext 1177 
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Lengyelország 0801 620 620 

Libanon 01 744156 

Luxemburg 0800 21 99 

Magyarország 0036 40 200 800 

Németország 0180 35050 

Norvégia 22 55 10 04 

Olaszország 02 696 333 16 

Omán 790925 

Portugália 21 318 0051 

Spanyolország 902 100 077 

Svájc 0800 553 109 

Svédország 08 445 1210 

Szaud-Arábia 01 2303294 

Szingapúr 65 4855 333 

Taivan 886 2 87731746 

Törökország 0212 425 9090 

E-mail: mcrc@ei.css.mot.com 

Internet: http://www.motorola.com 
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A garanciára vonatkozó tudnivalók 
A Motorola garantálja a vásárlónak, hogy a hivatalos Motorola 
viszonteladótól vásárolt mobiltelefon és annak tartozékai 
(továbbiakban: a �termék�) megfelelnek a törvényes előírásoknak, a 
rendeltetésszerű használat követelményeinek, továbbá a gyártás 
időpontjában érvényes Motorola szabványoknak. A Motorola a 
vonatkozó jogszabályok szerint a termékre, annak vásárlási 
dátumától számított egy (1) évig, jótállást vállal (�jótállási idő�).  
Amennyiben a termék nem felel meg a fentiekben felsoroltak szerinti 
követelményeknek, a termék hibáját a jótállási időn belül a jelen 
dokumentumban foglaltak szerint haladéktalanul tudatni kell a 
Motorolával azáltal, hogy az alább leírtak szerint a terméket javításra 
beviszi a Motorola viszonteladóhoz vagy szervizközponthoz. A 
Motorolát nem kötelezik azok a nyilatkozatok, amelyeket bármelyik 
másik fél tett a termékkel kapcsolatban. A termékhez csatoltuk a 
Motorola szervizközpontok listáját  
A jótállási idő alatt a Motorola külön díj felszámítása nélkül megjavítja 
vagy kicseréli a hibásnak bizonyult terméket, illetve leszállítja vagy 
visszatéríti a termék vételárát.  
Ha a terméket eredetileg nem a Motorolától, vagy vele szerződéses 
viszonyban lévő, felhatalmazott viszonteladótól vásárolták, a 
Motorola a termékre nem vállal semmilyen jótállást, feltételt és 
kikötést. 
A jótállás a jótállási idő végén jár le. Jelen jótállás képezi a termékre 
vonatkozó teljes, kifejezett jótállást és semmilyen más hallgatólagos 
vagy kifejezett jótállás nem érvényes.  
A Motorola által biztosított jótálláson túlmenően a vevő a fogyasztói 
érdekvédelmi jogait, így a megfelelő minőségre és a hasonló 
termékek normál körülmények közötti használat céljára való 
megfelelésre vonatkozó igényeket, valamint a termék eladójával 
szembeni, az adásvételből eredő jogokat a vonatkozó jogszabályok 
szerint gyakorolhatja. 
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Hogyan érvényesíthető jótállási igény? 
A jótállási igényt fő szabály szerint annál a hivatalos Motorola 
viszonteladónál kell bejelenteni, ahol a Motorola mobil telefont és 
annak eredeti tartozékait vásárolta, illetve felszereltette és ez a 
viszonteladó kezeli a jótállási igényt és/vagy elvégzi a jótállás körébe 
tartozó javítást. Alternatív megoldásként kérjük, forduljon a mobil 
szolgáltató vevőszolgálatához vagy hívja a mellékelt lista alapján az 
adott országban a Motorola szervizközpontját a jótállás körébe 
tartozó javításra vonatkozó további információért. 
A jótállás körébe tartozó javítás elvégzéséhez juttassa vissza a hibás 
terméket a hivatalos Motorola viszonteladóhoz vagy a Motorola 
szervizközponthoz. Ne felejtse benne az olyan kiegészítő 
tartozékokat, mint pl. a SIM kártya. A termékkel együtt adja meg a 
nevét, címét és telefonszámát, a mobil szolgáltató nevét és a 
probléma leírását. Ha gépjárműbe volt felszerelve a mobil telefon, a 
gépkocsit is el kell vinni a szervizbe, mert lehetséges, hogy a 
gépkocsit is meg kell vizsgálni a probléma kiküszöbölése végett. 
A jótállási igények érvényesítéséhez be kell mutatni a termékre 
vonatkozó jótállási jegyet és a vásárlást és annak dátumát igazoló 
dokumentumokat. A készüléken az eredeti kompatibilis elektronikus 
gyártási számnak (IMEI) és a műszaki gyártási számnak (MSN) is 
szerepelnie kell. Ez az információ a termékkel együtt található.  

Feltételek 
A jótállás érvényét veszíti, ha a termék típus- vagy gyártási számát 
módosították, törölték, eltávolították vagy ha azok olvashatatlanná 
váltak. A Motorola fenntartja a jogot, hogy elutasítsa a jótállási igényt, 
ha a szükséges dokumentumok nem állnak rendelkezésre, 
hiányosak, olvashatatlanok, vagy nem egyeznek meg a gyári 
dokumentációval. 
Javításkor a Motorola saját belátása szerint kicserélheti a kártyákat 
és alkatrészeket azokkal funkcionálisan azonos új alkatrészekkel 
vagy kártyákkal. A jótállási jegyen fel nem tüntetett 
cserealkatrészekre, tartozékokra, telepekre vagy kártyákra is az 
eredeti jótállásból fennmaradó időtartam érvényes. A jótállási idő 
nem hosszabbítható meg. Minden eredeti tartozék, telep, alkatrész 
és mobil készülék, amely kicseréltek, a Motorola tulajdonába kerül.  
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A Motorola nem vállal jótállást a termék, a tartozékok, a telepek vagy 
az alkatrészek illetéktelen vagy nem megfelelő üzembe helyezéséért, 
karbantartásáért, illetve javításáért.  
A Motorola nem vállal jótállást semmilyen módon a nem Motorola 
által gyártott vagy beszerelt kiegészítő készülékekre vagy 
tartozékokra, amelyeket a termékhez csatlakoztatnak vagy azzal 
együtt használnak, illetve a Motorola készülék más kiegészítő 
készülékekkel való használatáért. Minden ilyen készülék vagy 
tartozék kifejezetten ki van zárva a jótállás alól. 
Ha a terméket nem a Motorola által gyártott kiegészítő vagy 
segédeszközökkel együtt használja, a Motorola nem vállal jótállást a 
termék és segédeszköz együttes használatáért és a Motorola nem 
teljesít semmilyen jótállási igényt, ha a hiba az együttes használat 
során következett be és a Motorola terméke nem volt hibás. A 
Motorola különösképpen elzárkózik jótállás vállalásától olyan károk 
esetén, akár a Motorola készülékben, vagy akár más készülékben 
következtek be, amelyek bármely módon a mobil telefon, annak 
tartozékai és kiegészítői révén (többek között például a telepek, 
töltők, adapterek és tápegységek) következtek be, ha a tartozékokat 
és kiegészítőket nem a Motorola gyártotta. 

Mire nem vonatkozik a jótállás 
A jótállás nem érvényes azokra a károkra, amelyek a karbantartás 
hiányából, illetéktelen módosításból vagy változtatásokból, nem 
rendeltetésszerű használatból, rongálásból vagy illetéktelenül végzett 
javításokból erednek. 
A jótállás nem érvényes: 
1  a telefon nem rendeltetésszerű használatából eredő 

meghibásodásokra és károkra;  
2  a helytelen használatból, balesetből vagy hanyagságból eredő 

meghibásodásokra és károkra;  
3  a helytelen kipróbálásból, használatból, karbantartásból, üzembe 

helyezésből, módosításból vagy bármilyen módosításból és 
változtatásból eredő hibákra;  

4  az antenna károsodására vagy törésére, kivéve, ha azt anyag- 
vagy gyártási hiba okozta;  

5  azokra a termékekre, amelyeket a teljesítményüket károsan 
befolyásoló módon szereltek szét és javítottak meg, illetve oly 
módon, amely nem teszi lehetővé a készülék megfelelő 
vizsgálatát és bármilyen jótállási igény igazolását; 
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6  a mobiltelefon szolgáltatás terjedelmével, lefedettségével, 
elérhetőségével, minőségével vagy a mobil kezelő által 
üzemeltetett rendszer működéséből eredő károkra és hibákra;  

7  nedvesség, folyadék vagy beszivárgó étel következtében 
jelentkező hibákra és károkra;  

8  a termék vezérlőegységének kitágult vezetékére, a letört 
modemfülre;  

9  a rendeltetésszerű használat esetén bekövetkező karcolásokra 
vagy károsodásokra a készülék felületén,  

10  a bőrtokra (erre egy külön jótállás érvényes); 
11  a rendszeres karbantartás vagy a rendeltetésszerű használat 

során elkopott alkatrészekre; 
A Az újratölthető Motorola telep beszédideje, készenléti ideje és 

teljes élettartama a használati feltételektől és a hálózati 
konfigurációtól függ. Ettől a fogyóeszköztől a műszaki adatoknak 
megfelelően a vásárlás idejétől számított első hat hónapon belül, 
legfeljebb 200 töltésig várhat optimális teljesítményt a Motorola 
mobil telefon használatakor. 

Az újratölthető Motorola telepekre vonatkozó garancia érvényét 
veszti, ha 
(i) a telepet nem Motorola által a telep töltésére jóváhagyott töltőben 

töltik fel, 
(ii) a telepen levő zár fel van törve vagy látszik, hogy a telepet 

felnyitották, 
(iii) a telepet nem az adott mobiltelefonnal, hanem más készülékkel 

vagy szolgáltatással együtt használták. 
 
A jelen jótállási feltételekben nem szabályozott kérdésekben az 
egyes tartós használatra rendelt termékek jótállási kötelezettségéről 
szóló 117/1991 (IX.10) Kormányrendelet, a polgári törvénykönyvről 
szóló 1959. évi IV. törvény és az egyéb vonatkozó magyar 
jogszabályok rendelkezései irányadóak. 
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A telefon bemutatása  
 

Billentyűk és kijelző 

 
 

Hívások fogadása, 
választás 

megerősítése, 
hangtárcsázás 

Menü megnyitása, 
gyorsmenü 

(nyomva tartva) 

Görgetés fel és le, 
hangerő beállítása 

Hangposta felhívása 
(nyomva tartva) 

Görgetés fel és le 
(vagy balra és 

jobbra), billentyuzet 
zárolása 

(mindketto 
megnyomásával) 

A telefon be- és 
kikapcsolása 

Fülhallgató 

Rovátka 
(hátul) 

Töltő 
csatlakozója 

Fejhallgatóport 

Mikrofon 
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rx Térerő Minél több szelvény jelenik meg, 
annál nagyobb a térerő (a 
jelerősség). 

h Csengő A csengetéses üzemmód be van 
kapcsolva. 

L VibraCall jelzés Be van kapcsolva. 

 
Barangolás Nem a saját rendszerében van 

regisztrálva. 

o Üzenet Szöveges üzenet érkezett (akkor 
villog, ha a tárterület megtelt). 

q Akkumulátor 
töltése 

Minél több szelvény jelenik meg, 
annál nagyobb a töltés. 

 Figyelmeztetés Valamelyik emlékeztetőnek eljött az 
ideje. 

12:00 Óra  

ƒ vagy  Szolgáltatás Csatlakozás a GPRS (ƒ) vagy a 
CSD ( ) szolgáltatáshoz. 

n Kezdőzóna Az elérhetőség a szolgáltatótól  
függ. 

R Hangposta Hangposta-üzenet érkezett. 
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Akkumulátor 

Az akkumulátor behelyezése és 
eltávolítása 
Az akkumulátor eltávolítása törli az időbeállításokat és a korábbi 
chat-beszélgetések adatait. 
1  Az akkumulátor eltávolítása előtt kapcsolja ki a telefont. 
2  Távolítsa el az akkumulátortartó rekesz fedelét (lásd lent).  
• Behelyezés: Csúsztassa be az akkumulátort, és nyomja le az 

alját.  
• Eltávolítás: Húzza fel az akkumulátort, és emelje ki az alsó élét. 

A fedél eltávolítása 
Az akkumulátor 
behelyezése 

  
Nyomja meg a nyitógombot,  
a fedelet húzza hátra, és 
emelje ki. 

Csúsztassa be a felső élét; 
Eltávolítás: emelje fel az 
alsó élt. 

 Ügyeljen arra, hogy az akkumulátor megfelelő része álljon felfelé 
(illessze össze az akkumulátor és a telefon csatlakozási pontjait). 
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Az akkumulátor töltése 
Az akkumulátor töltéséhez 
csatlakoztassa a töltőt a 
telefonhoz (a telefon lehet ki- 
vagy bekapcsolt állapotban is). 
Az új akkumulátorok 
nincsenek töltve, és körülbelül 
14 óráig kell őket tölteni.  
Az akkumulátorok néhány 
teljes töltési/lemerülési ciklus 
után érik el legjobb 
teljesítményüket.  

 
Gyenge akku � Már csak néhány percnyi beszélgetés van hátra. 
Rossz akku � Az akkumulátor sérült vagy nem Motorola 
akkumulátor. 

A termék energiaellátását biztosító akkumulátort a megfelelő 
módon kell kidobni, és esetleg újra fel lehet használni. Az 

akkumulátor típusát az akkumulátor címkéje mutatja. A megfelelő 
ártalmatlanítási módszereket a helyi újrafeldolgozási központtól 
tudhatja meg. Soha ne dobja az akkumulátort tűzbe, mert 
robbanásveszélyes. 

A SIM-kártya 
A SIM (Subscriber Identity Module � előfizetői azonosítómodul) olyan 
intelligens kártya, amely tartalmazza a telefonszámot, a szolgáltatás 
adatait, a Telefonkönyv számainak tárolásához szükséges memóriát 
és az üzeneteket. A SIM-kártyát bármilyen GSM-telefonban 
használhatja, és a hívás díja Önt terheli. 

! Védje a SIM-kártyát a karcolásoktól, a nedvességtől és a statikus 
elektromosságtól. 

Töltő 
csatlakozója 

Fülhallgató 
csatlakozója 
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SIM-kártya behelyezése és eltávolítása 
1  Kapcsolja ki a telefont a S billentyű nyomva tartásával.  
2  Távolítsa el az akkumulátor fedelét és az akkumulátort. 
3  Húzza el a SIM-kártyatartót a kártya fölül. 
4  A bal oldalról csúsztassa be a SIM-kártyát a résbe, hogy a kártya 

jobb széle a tok nyílása alá illeszkedjen.  
5  A SIM-kártya a bal felső sarokban lévő rovátka segítségével 

marad a tartóban. 
6  Csúsztassa rá a SIM-kártyatartót a kártyára. 
7  Helyezze vissza az akkumulátort és az akkumulátor fedelét. 
8  A kártya eltávolításához húzza el a SIM-kártyatartót a kártya felől, 

és óvatosan emelje ki a kártyát. 

 
Ellenőrizze a kártyát � Távolítsa el a kártyát, és helyezze 

be újra. 
Hibás, hívja az ügyf.szolg. � Forduljon a szolgáltatóhoz. 
Zárolt, hívja az ügyf.szolg. � Forduljon a szolgáltatóhoz. 

4 

3 6 

SIM-kártya SIM-kártya tartója 
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Előlapok 
A telefon előlapjának kicserélésével egyéni megjelenést adhat a 
készüléknek. 

 
1  Kapcsolja ki a telefont, és távolítsa el az akkumulátor fedelét. 
2  A telefon alján található mélyedés segítségével óvatosan 

válassza szét az előlapot és a készüléket. 
3  Emelje felfelé az előlapot, így a felső él is elválik a készüléktől. 
4  Az előlap felhelyezéséhez akassza be a felső élét a készülékbe, 

és nyomja lefelé addig, amíg a helyére nem pattan. 
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A kézikönyv használata 
A kézikönyvben néhány hasznos jelkép segítségével segíti a 
tájékozódást. 
• Billentyűk 

Például a $OC azt jelenti, hogy először nyomja meg a $ 
billentyűt, majd a O, végül a Cbillentyűt egymás után. 

• Utasítások és üzenetek 
Az LCD-szövegek (például a "PIN-t kérem") a kijelzőn 
megjelenő szöveget jelzik. 

• Egyéb jelképek 
Figyelje meg a következő karaktereket is: 
! Biztonsági információkat tartalmaz. 

j A személyre szabható Personality szolgáltatásokat jelzi. 
i A gyorsbillentyűk leírását tartalmazza. 
r A hálózattól függően választható szolgáltatásokat jelzi. A 

hálózaton és a SIM-kártyával elérhető szolgáltatásokról a 
hálózati szolgáltatótól kérhet információt.  
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Alapvető feladatok 
 

A telefon bekapcsolása 
1  Nyomja le a S billentyűt. 
2  Adja meg a PIN-kódot (ha szükséges). 
3  Nyomja le a O billentyűt. 

12:00rx q

PIN kódot kérem:

 
Zárolt - Ha a PIN-kódot háromszor egymás után rosszul írja be, a 

telefon zárolttá válik. Részletek a �A PIN vagy PIN2 zárolása� 
című részben találhatók. 

j Feloldó kódot kérem: - A feloldó kód egy négyjegyű szám 
(Az alapérték 1234). Módosításához lépjen a �Telefon zár� 
ponthoz, vagy nyomja meg a $ billentyűt az utasítás 
megjelenésekor (ehhez szükség van a biztonsági kódra). 
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Hívás kezdeményezése 
1  Írja be a telefonszámot. 
2  Nyomja le a O billentyűt. 

3  A hívás befejezéséhez nyomja le a C billentyűt. 

5551212
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Hívás?
 

A szám beírása közben a C billentyűvel törölhet. 

! A világszerte hívható GSM segélyhívó szám 112. 

i A telefonkönyvben szereplő szám hívásához alapállapotban 
nyomja le a memóriahely számát, majd a >O billentyűt. 
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Hívás fogadása 
1  A hívás beérkezik. 
2  A hívást a O billentyű lenyomásával tudja fogadni. 

3  A hívás befejezéséhez nyomja le a C billentyűt. 

12:00rx q

Hívás

Fogadás?
 

Ha van hívóazonosító szolgáltatása, megjelenik a hívó fél száma 
vagy neve. 
A hívás beérkezésekor: 
1  Nyomja meg a O billentyűt a hívás fogadásához. 

2  A C billentyű lenyomásával foglalt jelzést küldhet  
vagy átirányíthatja a hívást (ha a Beállítások  
menüben be van állítva a �Hívás átirányítás�). 

3  A hívás elutasításához nyomja le a C billentyűt. 

A billentyűzet zárolása 
A billentyűzet zárolásához vagy a zárolás feloldásához nyomja le 
egyidejűleg a <> billentyűket. Ezzel megakadályozhatja, hogy 
véletlenül lenyomjon valamilyen billentyűt, mivel a S (ki- és 
bekapcsolás) és a O (bejövő hívás fogadása) kivételével mindegyik 
billentyű inaktívvá vált. 

A hangposta meghallgatása 
r A hangpostafiók számának hívásához tartsa lenyomva a  

1 billentyűt: A szám tárolásához lépjen a  
�Hangposta telefonszám� ponthoz (az Üzenet beállítás 
menüben). 
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A telefon testreszabása 
j A �Telefon beállítása� menüben a következőket módosíthatja: 
• betűméret 
• nyelv 
• hívásátirányítás 
• gyorsmenü 
• képernyővédő 
• beviteli mód 
• hívásvárakoztatás 
• billentyűhangok 
• képélesség 
• időmérők 
• akkumulátorkímélő 
• telefonvonal 

A menük használata 
• Nyomja le a $ billentyűt. 

• A E billentyűvel lépegethet. 

• A O lenyomásával válassza ki a megfelelő pontot. 

• A menü lezárásához nyomja meg a C billentyűt. 
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•Telefonkönyv
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Üzenetek
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Üzenetek
Üz. szerk.
Beérkezett üzenetek

Választ?
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A menükkel egyszerűen és gyorsan érheti el a telefon szolgáltatásait:  

• A $ megnyomásával léphet be az aktuális menübe  
(a speciális menük a feladatok végzése közben jelennek meg).  
A $ nyomva tartásával léphet alapállapotban a 
Gyorsmenübe. 

• A E, <, >, O és C billentyűk lenyomásával 
lépkedhet a pontok között, választhatja ki vagy vonhatja vissza a 
beállításokat. 

• A C lenyomásával zárhatja be a menüt. A C nyomva 
tartásával zárhat be minden menüt. 

Gyorsmenü 
• Nyomja le a $ billentyűt az alapállapotú kijelzőn. 

• A E lenyomásával lépegethet. 

• A O lenyomásával választhatja ki a megfelelő pontot. 

• A C lenyomásával zárja be a menüt. 

rx
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π

Név keresése?
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Vibrálás Be/Ki?
be
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y VibraCall
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A Gyorsmenü szokásos beállításai a következők: 

1 B�

Név keresése 6 L Vibrálás Be/Ki 

2 T Kártya memó-ba 7 N Csengő hangerő 

3 W Nem fogadott 
hívások 8  Emlékeztető 

4 K Beérkezett 
üzenetek 9 P Átir. be/ki 

5 a�

Üzenet írása    

Bizonyos szolgáltatóknál ezek a beállítások eltérőek lehetnek.  
A �Gyorsmenü beállítás� pontban lehet őket módosítani. 



Hívások   29 

Hívások 
 

Hívás kezdeményezése 
Hívást a következő módokon kezdeményezhet: 

A számjegybillentyűkkel 
1  Írja be a telefonszámot. 
2  Nyomja le a O billentyűt. 
3  A hívás befejezéséhez nyomja le a C billentyűt. 

5551212
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Hívás?
 

A szám beírása közben a C billentyűvel törölhet. 

Automatikus újrahívással 
Sikertelen hívási kísérlet után a telefonon öt másodpercig az 
Újrahívás? üzenet látható. Nyomja le a O billentyűt. 

Az utolsó hívott szám újrahívása 
Alapállapotban nyomja le a OOO billentyűt. 

Nemrégen hívott szám újrahívása 
Az �Utolsó hívások megtekintése� részből tudhatja meg, hogyan lehet 
az utolsó hívások számát felhasználni. 
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jjjj    Gyorstárcsázás 

Alapállapotban tartsa a 2 és a 9 közötti billentyűk valamelyikét 
az azon a helyen tárolt telefonszám hívásához. 

jjjj    Telefonkönyv-bejegyzés hívása 

Nyomja meg a hely számát, majd a >O billentyűket. 

Telefonkönyv-bejegyzés hívása hangtárcsázással 

Alapállapotban tartsa lenyomva a O billentyűt, majd a hangjelzés 
után mondja ki a telefonszámhoz tartozó hangcímkét. 

Szöveges üzenetben lévő szám hívása 
A részletek az �Üzenet elolvasása� részben olvashatók. 

Hívástippek 

Nemzetközi hívások  
Tartsa lenyomva a 0 billentyűt, így automatikusan megjelenik 
annak az országnak az előhívószáma, amelyikből a hívást 
kezdeményezi (a kijelzőn + jelenik meg).  

Szünetek 

A < billentyű lenyomásával iktathat be egy három másodperces 
�szünetet� a telefonszámba.  
(a kijelzőn Ü jelenik meg.) A számban az első szünet a hívás 
fogadásakor kezdődik.  

Segélyhívások 
A világon mindenhol hívható GSM segélyhívó szám a 112. Ez a 
biztonsági korlátozásoktól függetlenül és (egyes hálózatokon)  
SIM-kártya nélkül is működik. 
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Hívás fogadása 
1  A hívás beérkezik. 
2  A hívást a O billentyű lenyomásával tudja fogadni. 

3  A hívás befejezéséhez nyomja le a C billentyűt. 

12:00rx q

Hívás

Fogadás?
 

Ha van hívóazonosító szolgáltatása, megjelenik a hívó fél száma 
vagy neve. 
A hívás beérkezésekor : 
1  Nyomja meg a O billentyűt a hívás fogadásához. 

2  A O billentyű lenyomásával foglalt jelzést küldhet, vagy 
átirányíthatja a hívást (ha be van állítva).  
A hívások átirányításához lépjen a Beállítások menüben a 
�Hívás átirányítás� ponthoz). 

3  A hívás elutasításához nyomja le a C billentyűt. 
Nem fogadott hívás � Hívást kapott, de nem fogadta.  

A Nem fogadott hívások lista tárolja a hívás adatait. 
Névtelen � A hívó visszatartotta (letiltotta) a számát. 
Ismeretlen � A hálózat nem tudja azonosítani a hívót. 
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Második hívás fogadása 
r Ha hívás közben újabb hívást kap: 
1  Beérkezik a második hívás. 

2  A hívást a O billentyű lenyomásával tudja fogadni. 

3  A $ billentyű lenyomásával tud a másik hívásra átkapcsolni. 

4  A C billentyűvel fejezheti be az aktív hívást. 
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Hívás

Fogadás?

rx

Aktív hívás vége
Hívás váltás
Konferencia hívás

Választ?
 

Hívás közben a $ lenyomásával nyithatja meg a Hívási menüt. 

rA Hívási menü használata 
Hívás közben a $ lenyomásával nyithatja meg a Hívási menüt. 
 

 
Hívás tartás 
Új hívás 
Számkijelzés hívott félnél 
Aktív hívás vége 
Tartott hívás vége 
Aktív & tartott hívás vége 
Hívás váltás 
Konferencia hívás 
Hívás átadás 
Privát 
Hívás várakozt. 
elutasítása 
Tartott hívás kapcsolása 
Némítás be vagy ki 
 

Hívási menü 
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Hívástartás 
Az aktív hívást várakoztatja. 

Új hívás 
Új hívást kezdeményezhet. 

Számkijelzés hívott félnél 
Beállíthatja, hogy a következő hívásnál elküldi (Kijelzés) vagy elrejti 
(Korlátozás) a telefonszámát. Az alapbeállítás a Titkosítás menüben 
adható meg. 

Aktív hívás vége 
Befejezi az aktív hívást, és aktiválja a tartott hívást.  

Tartott hívás vége 
Befejezi a tartott hívást. 

Aktív & tartott hívás vége 
Befejez minden folyamatban lévő hívást. 

Hívás váltás 
Vált az aktív és a tartott hívás között. 

Konferencia hívás 
Összekapcsolja az aktív és a tartott hívást.  

Hívás átadás 
Átadja az aktív hívást a tartott hívásnak, vagy megadhat egy 
telefonszámot, amelyre az aktív hívást át szeretné adni (ha nincs 
tartott hívás). Átadás után a kapcsolat Önnel automatikusan 
megszakad. 

Privát 
Privátbeszélgetést folytathat a konferenciahívás egyik résztvevőjével. 
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Hívás várakozt. elutasítása 
Elutasítja a várakozó hívást. 

Tartott hívás kapcsolása 
Aktiválja a tartott hívást (ha van egy tartott és egy várakoztatott 
hívása). 

Némítás be vagy ki 
Hívás közben ki- vagy bekapcsolhatja a mikrofont. 
Próbálkozik � A telefon és a hálózat kérést dolgoz fel. 
2. hívás nem tartható � Már van egy tartott hívás, és nem 

lehet egyszerre két hívást tartani. 
Foglalt, próbálja később � A telefon egy korábbi parancson 

dolgozik. Rövid várakozás után ismételje meg a parancsot. 
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Telefonkönyv 
 

Új bejegyzés felvétele 
1  Nyomja meg a $ billentyűt alapállapotban. 

2  Válassza a Telefonkönyv pontot, majd a O billentyűt. 
3  Válassza ki a Személyes telefonszámok pontot. 
4  Válassza ki az Új bejegyzés pontot. 
5  Válassza ki a célt. 
6  Írja be a telefonszámot. 

7  Tárolja a számot a O billentyűvel. 
8  Adja meg a következő adatokat:  
• Név beírása 
• Csoport kiválasztása 
• Memória hely beírása 
• Hangcímke megadás 
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•Telefonkönyv
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Telefonkönyv

Hangcímke tárcsázás
Menü opciók?

Személyes telefons

rx

Keresés név szerint
Keresés hely szerint
Új bejegyzés

Menü opciók?

rx

Új bejegyzés
Tel. memóriába
Kártya memó-ba

Választ?

5551212!
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Telefonszám:

OK?
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Bejegyzés használata 
Tárolt bejegyzés felhasználásához nyissa meg a telefonkönyvet, és 
válassza ki a megfelelő pontot: 

Keresés név szerint 
A bejegyzést a név alapján keresi. 

Keresés hely szerint 
Adja meg a bejegyzés helyét. Ha megtalálta a bejegyzést, a O 
lenyomásával megjelennek a választási lehetőségek:  
• Nézetváltás 

Megnyitja a bejegyzés adatait. 
• Szám hívása  

Felhívja a kiválasztott telefonszámot. 
• Név / szám módosítása 

Lehetővé teszi a bejegyzés adatainak szerkesztését. 
• Név és szám törlése  

Törli a kiválasztott bejegyzést. 
• Hangcímke módosítás  

Rögzíti a hangcímkét. 
• Törölje ki a Hangcímkét  

Törli a hangcímkét (ha van) 

A hangtárcsázás használata 
Ha hangcímkét szeretne megadni valamely telefonkönyv-
bejegyzéshez, a következő lehetőségek közül választhat: 

1  Nyomja meg a O billentyűt, amikor az új bejegyzésnél 
megjelenik a Hangcímke megadása utasítás. 

2  Keresse meg a megfelelő tárolt bejegyzést, és válassza ki a 
Hangcímke módosítás pontot. 

3  A O lenyomásával rögzítheti a hangcímkét. 
4  Mondja ki a hangcímkét. 
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5  A címke megismétlésével erősítse meg, majd nyomja le a O 
billentyűt. 

A A hangcímkék hossza körülbelül 2 másodperc. 
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u Nyomjon OK-t
ha kész
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A hangjelzés
után mondjon

nevet

 
10 hangcímkét tárolhat. Nem vehet fel hangcímkét a SIM-kártyán 
tárolt bejegyzésekhez, illetve semelyik bejegyzéshez se, ha a 
memóriához való hozzáférés korlátozva van. (Részletek a �Memória 
korlátozása� fejezetben.) 
A hangcímke használata: 
1  Tartsa lenyomva a O billentyűt a telefon alapállapotában. 
2  A hangjelzés után mondja ki a hangcímkét. 
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Híváscsoport használata 
Ez a szolgáltatás öt csoportot biztosít. Mindegyik csoportban a 
hozzárendelt telefonkönyv-bejegyzésekhez egyedi csengőhang, 
üzenet-hangjelzés és vibrálási beállítás tartozik. 
A csoport adatainak módosítása: 
1  Nyomja meg a $ billentyűt alapállapotban. 

2  Válassza a Hangjelzések pontot, majd a O billentyűt. 
3  Válassza a Híváscsoport pontot. 
4  Válasszon egy csoportot, és adja meg az adatokat. 

®
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Csengőhang

rx

2. csengőhang beáll
Üzenet hangjelzés
Hvscsoport

Menü opciók?

rx

Cseng. típ
SMS hangjlz

Menü opciók?
 

Az �Alapértelmezés szerint� csoport tárolja a standard beállításokat. 
Ha telefonkönyv-bejegyzést szeretne hozzárendelni egy 
csoporthoz, keresse meg a bejegyzést, és válassza ki a Név / 
szám módosítása pontot. 
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Üzenetek 
 

Üzenet elolvasása 
r A telefon két GSM üzenetküldési szolgáltatást támogat: 

SMS üzenetek 
Ha üzenetet kap valakitől, a telefon csenget vagy vibrál, és 
megjelenik a Most olvas? üzenet. Az üzenet megnyitásához 
nyomja le O billentyűt, bezárásához a C billentyűt. 

A A telefon tárolja ezeket az üzeneteket, és megjeleníti a o jelet. 

A Az SMS üzenetek és az SMS chat előzmények ugyanott 
találhatók a SIM-kártya memóriájában. 

Üzenetközvetítés 
Ha a szolgáltató közvetít egy üzenetet, az üzenet végiggördül  
a kijelzőn. Megállításához nyomja le a E billentyűt, törléséhez  
a C billentyűt.  
A A telefon ezeket az üzeneteket nem tárolja. 
Tárolt SMS üzenet elolvasása: 
1  Nyomja meg a $ billentyűt alapállapotban. 

2  Válassza az Üzenet pontot, majd nyomja meg a O billentyűket. 
3  Válassza a Beérkezett üzenetek pontot. 
A A telefonon megjelenik az üzenetek száma, majd az üzenetek 

listája a legújabbtól a legrégebbiig. 
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Üzenetek
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Beérkezett üzenetek

Választ?
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4  A létrehozott üzenet megtekintéséhez válassza a Kimenő 
tárolás pontot. 

Üzenet kiválasztásakor a O billentyű lenyomásával tekintheti meg a 
választási lehetőségeket: 
• Nézetváltás 

Megjeleníti az üzenet szövegét (és bezárja). 
• Chat 

Chat-beszélgetést indít az üzenet küldőjével. 
• Üzenet törlés  

Törli az üzenetet. 
• Számelőhívás 

Megjeleníti az üzenetben található telefonszámokat.  
Felhívhatja vagy tárolhatja ezeket a számokat. 

• Üzenetre válaszol 
Válaszüzenetet hoz létre. 

• Visszahívás 
Felhívja az üzenetet küldő személyt. 

• Üzenet szerkesztés 
Segítségével szerkesztheti, elküldheti vagy tárolhatja az 
üzenetet. 

• Következő üzenet 
Megjeleníti a következő üzenetet. 

• Összes üzenet törlése  
Minden üzenetet töröl. 

• Legrégebbi tizet törli 
Törli a tíz legrégebbi üzenetet. 

Üzenet írása 
1  r Alapállapotban nyomja meg a $ billentyűt. 

2  Válassza az Üzenet pontot, majd nyomja meg a O billentyűket. 
3  Válassza az Üzenet írása pontot. 
4  A billentyűk segítségével írhatja be a szöveget. 
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A A szövegbevitel módjának módosításához vagy személyes 

üzenet, illetve sablon beviteléhez a szöveg beírása közben 
nyomja meg a $ billentyűt. 

5  Az üzenet befejezésekor nyomja meg a O billentyűt, és 
válasszon a következő lehetőségek közül: 

• Üzenet küldése 
Adja meg a telefonszámot, majd nyomja le a O billentyűt. 

• Üzenet tárolás 
Tárolja az üzenetet a Kimenő tárolóban. 

• Személyes üzenet tárolás 
Az üzenetet személyes üzenetként tárolja későbbi 
felhasználásra. 

Szöveg bevitele 
A 0 és a 9 közötti billentyűk segítségével hatféleképpen lehet 
szöveget bevinni. 
A beviteli mód kiválasztásához a szöveg beírása közben nyomja le a 
$ billentyűt. 
Az alapérték �Telefon beállítása menüben� tekinthető meg. 

Személyes üzenet 
Ezek előre megírt üzenetek, amelyeket az üzenetszerkesztőben hozhat 
létre, szerkeszthet vagy küldhet el. 

Sablonok 
Ezek előre megírt üzenetek, amelyeket az üzenetszerkesztőből 
küldhet el, de nem szerkeszthet. 
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iTAP� 
Nyomjon meg egy billentyűt egy karakter beírásához. Megjelennek az 
adott karakterrel kezdődő lehetőségek. A további karakterekhez 
nyomja le a megfelelő billentyűket (valamelyik lehetőség 
kiválasztásához nyomja meg a E és a O billentyűt). 
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A Az iTAP dinamikus szótár megtanulja a leggyakrabban használt 
szavakat. Az iTAP nem használható minden nyelven. 

Hagyományos 
A karakterek a billentyűk lenyomásával írhatók be. 

Számokkal 
Csak számokat lehet beírni (például telefonszámokat). 

Hangulatjelek 
Különleges ikonok írhatók be (a beíráshoz válassza ki a megfelelő 
ikont): 
1 ;-) mosolyka 8 :># vau 15 o<I buli 

2 ;-) kacsintás 9 8<) Teddy 16 iii hurrá 

3 B-) klassz 10 =:I varázslat 17 Ÿ>- virágok 

4 :-P pfrtt 11 (O) szerelem 18 =:I ital 

5 :-( szomorka 12 (X) törött 19 (II ebéd 

6 :-/ brrr 13 Yo! Yo    

7 :<* miaú 14 ==b gratulálok!    
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Beviteli tábla 
Ez a tábla az egyes billentyűkhöz rendelt nagybetűs (felső sor) és 
kisbetűs (alsó sor) karaktereket mutatja. Tartsa lenyomva a 
megfelelő billentyűt a kis- és nagybetűs írásmód közötti váltáshoz. 

 
 Az iTAP szótárban használható karaktereket azonosítja. 

A 1 és a 0 billentyűknél az írásmód nem változtatható. 
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Internet 
A telefon segítségével használni tudja a szolgáltató által 
biztosított mobil internetes szolgáltatásokat (például a híreket 
vagy az utazási információkat). 
1  Ellenőrizze, hogy saját SIM-kártyája van behelyezve.  

(Ha nem, további részleteket �A SIM-kártya beállítása az 
interneteléréshez� című részben olvashat.) 

2  Az internetkapcsolat indításához válassza az Internet pontot a 
főmenüben. A telefon csatlakozik és betölti a honlapot. Az 
internetes oldalakon a következő műveleteket végezheti: 

Művelet Mobil interneten Szövegs-
zerkesztőben 

.A $ 
lenyomása 

Kiválasztja az első 
programozott billentyűt. 

Lásd �Szöveg 
bevitele�. 

A O  
lenyomása 

Kiválasztja a második 
programozott billentyűt. 

 

A $ nyomva 
tartása 

Megjeleníti az Internet 
menüt. 

 

A C 
lenyomása 

Visszalép az előző oldalra 
(befejezi a munkát az 
adott honlapon). 

Törli a kurzor 
előtti karaktert. 

A C nyomva 
tartása 

Visszalép az internetes 
honlapra. 

Töröl minden 
karaktert. 

Számbillentyű 
lenyomása 

Kiválaszt egy menüpontot  
a listából (a 1 és a 
9 között). 

Beszúr egy 
karaktert. 

Számbillentyű 
nyomva 
tartása 

Visszalép a könyvjelzővel 
jelzett oldalra (a 1 és a 
9 között). 

Átvált a kis- és 
nagybetűs 
írásmód között. 

A E 
lenyomása 

Feljebb vagy lejjebb lép a 
listában. 

Jobbra vagy 
balra mozgatja a 
kurzort. 
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r Az internetszolgáltatás figyelmeztetései 
Ha ilyen figyelmeztetést kap (akár csatlakozik az internethez, akár 
nem), a telefon hangjelzést ad, és megjelenik egy értesítés a 
figyelmeztetés részleteivel. 
A O billentyű lenyomásával tekintheti meg a figyelmeztetés 
tartalmát, a C lenyomásával pedig törölheti azt. 

r GPRS és CSD 
A modemhívások, mint az internet-hozzáférés és a GPRS (általános 
csomagkapcsolt rádiószolgáltatás) egy dedikált adatcsatornát, 
a CSD (vonalkapcsolt adatok) egy hangcsatornát vesz igénybe. 
A használati díjak eltérőek lehetnek, ezért a telefonon megjelenő ikon 
mutatja, hogy GPRS ƒ vagy CSD kapcsolatot  használ. 
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Chat-beszélgetés indítása 

A Egyszerre csak egy chat-beszélgetés lehet megnyitva, tehát nem 
kezdhet új beszélgetést, amíg egy másik chat folyamatban van. 

Bármilyen két telefon, amelyen van SMS Chat szolgáltatás, 
küldhet egymásnak rövid szöveges üzeneteket chat-beszélgetés 
keretében. Egyszerre csak egy chat lehet megnyitva. 
Chat-beszélgetés indítása: 
1  Nyomja meg a $ billentyűt alapállapotban. 

2  Válassza a Chat pontot, majd a O billentyűket. 
3  Válassza a Chat indítása pontot. 
4  Adja meg a becenevét. 
5  Írja be a chat-üzenetet. 
6  Válassza ki a megfelelő telefonkönyv-bejegyzést. 
7  Írja be a telefonszámot. 
8  Küldje el az üzenetet. 

rx

ø

œ

π

SMS csevegő

rx 12:00 q

SMS csevegő
Csevegő indul
Előzmények

Választ? !     !!!!

06rx

Eve 
Becenév:

 



!     !!!!

160rx

Számláló
Kurzor

rx 12:00 q

SMS átir.
Telefonszám megadása
Keresés név szerint

Választ?

12:00rx q

8804893 

Telefonszám:

Üzenet küldés?
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Eve >

rx

Helló
SMS csevegő

Csevegő?
 

• Ha chat-beszélgetést szeretne kezdeni a telefonkönyvében 
szereplő személlyel, válassza a Keresés név szerint 
pontot a Telefonkönyv menüben. 

• Ha chat-beszélgetést szeretne kezdeni valakivel, aki szöveges 
üzenetet küldött, olvassa el az �Üzenet elolvasása� című részt. 

• A szövegbeviteli mód megváltoztatásához, hangulatjelek vagy 
előre megírt üzenet beviteléhez a szöveg beírása közben nyomja 
meg a $ billentyűt. A szövegbevitelről a �Szöveg bevitele� 
részben tudhat meg többet. 

• Chat-beszélgetés megszakításához nyomja le a C billentyűt, 
majd a O billentyűvel erősítse meg. Bármikor újra beléphet a 
beszélgetésbe a SMS Chat menü Chat folytatása pontja 
segítségével. 

• A chat-beszélgetés befejezéséhez válassza a SMS Chat 
menüben a Chat vége pontot. 

Válasz chatre 
Ha chat-üzenetet kap: 

1  A O lenyomásával fogadja el. 
2  Adja meg a becenevét. 

3  A szerkesztő megnyitásához nyomja le a O billentyűt. 

4  Írja be a szöveget, és nyomja le a O billentyűt. 
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o
Eve

rx

Cseveg

Csevegőt választ?

rx 06

Luc 

Becenév:

OK?
 

Eve >

rx

Helló
SMS csevegő

Csevegő?

rx

 Hol vagy?

Üzenet küldés?
 

A A szövegbeviteli mód megváltoztatásához, hangulatjelek vagy 
előre megírt üzenet beviteléhez a szöveg beírása közben nyomja 
meg a $ billentyűt.  
A szövegbevitelről a �Szöveg bevitele� részben tudhat meg 
többet. 

Chat-beszélgetés áttekintése 
Az utolsó beszélgetés chat-üzeneteinek megtekintése: 
1  Nyomja meg a $billentyűt alapállapotban. 

2  Válassza a Chat pontot, majd a O billentyűket. 
3  Válassza az Előzmények pontot. 
4  A E billentyűvel lépegethet. 

œ

12:00rx q

ø

π

SMS csevegő

rx 12:00 q

SMS csevegő
Csevegő indul
Előzmények

Választ?
Hol vagy?
Helló

rx 12:00 q

Luc >
Eve >

OK?
 

A Az előzmények törléséhez válassza az Előzmények törlése 
pontot a menüből. 
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A Az Előzmények pont csak a chat-beszélgetés vége után 
tekinthető meg. 

A Az SMS Chat előzmények és az SMS-üzenetek ugyanott 
találhatók a SIM-kártya memóriájában. 

! Az akkumulátor eltávolítása törli az előzményeket. 
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Játék 
 

Tégla 
A Tégla játékban egy ütővel kell a labdát ütögetni, hogy 
nekipattanjon a téglafalnak. Ha a labda eltalál egy téglát, a tégla 
eltűnik, és a játékos pontot kap. Ha a labda leesik a földre, a játék 
véget ér. 
• felső sor téglái 30 pont 
• negyedik sor 25 pont 
• harmadik sor 20 pont 
• második sor 15 pont 
• első sor  10 pont 

 
A Tipp: A képélességet állítsa közepesre. 
• Az Új játék ponttal kezdhet új játékot. 
• Az Elmentett játék ponttal nyithatja meg újra az utoljára mentett 

játékot. 
• Az Eddigi csúcs pont az egyes játékszintek legjobb eredményeit 

jeleníti meg. 



52   Játék 

A játékot a következő billentyűkkel irányíthatja: 

4 balra lép 

6 jobbra lép 

C játék vége vagy felfüggesztése (a folytatáshoz nyomja meg 
újra, a O billentyűvel pedig bezárhatja vagy mentheti a 
játékot) 

• A játék kezdetekor az ütő megjelenik a kijelző alján középen, 
felette a labda. A labda először véletlenszerűen indul el, később a 
pattanások röppályáját követi. 

• A játék végén a képernyő háromszor felvillan, majd megjelenik az 
eredmény. 

• Ha hívás vagy emlékeztető érkezik, a telefon leállítja és menti a 
játékot. 

A A kijelző képélességének beállításához vagy a billentyűhangok 
kikapcsolásához válassza a Telefon beállítása menüben a 
�Képélesség beállítása� vagy a �Billentyűhang választás� pontot. 
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Eszközök 

Emlékeztető használata 
A telefonban tárolhatja bizonyos események időpontját és adatait, és 
az egyes eseményekhez figyelmeztetést kapcsolhat hozzá 
emlékeztetőként. 
A Ha az emlékeztetők tárolását követően eltávolítja az 

akkumulátort, újra be kell állítani az órát, egyébként a telefon nem 
a megfelelő időpontban emlékeztet az eseményre. 

Emlékeztetők létrehozása 
1  Nyomja meg a $ billentyűt alapállapotban. 

2  Válassza ki az eszközöket, majd nyomja meg a O billentyűket. 
3  Válassza az Emlékeztető pontot. 
4  Válassza az Eseményt beír pontot. 

®

œ

rx

™Eszközök

rx

Eszközök
Emlékztető
Számológép

Menü opciók?

rx

Mai nap eseményei
Másik nap eseményei
Eseményt beír

Választ?
 

Az esemény megnyitása után adja meg a következő adatokat: 
• Részletek � Az eseményre vonatkozó szöveg. 
• Dátum � Az esemény dátuma 
• Idő � Az esemény időpontja 
• Időtartama � Az esemény hossza 
• Emlékeztető � Adja meg, hogy szeretne-e emlékeztetőt kapni. 

Az emlékeztető az esemény kezdete előtt megjelenik a kijelzőn 
(Lásd �Emlékeztető időzítése�). 



54   Eszközök 

00:00

12:00rx q

t Emlékztető

Átnézi?
 

Emlékeztetők megtekintése 
1  Nyomja meg a $ billentyűt alapállapotban. 
2  Válassza ki az Eszközök pontot, majd nyomja meg a 

O billentyűket. 
3  Válassza az Emlékeztető pontot. 
4  Válassza a Mai nap eseményei lehetőséget. 

®

œ

rx

™Eszközök

rx

Eszközök
Emlékztető
Számológép

Menü opciók?

rx

Emlékztető
Mai nap eseményei
Másik nap eseményei

Választ?
 

Ha másik nap eseményeit szeretné megnézni, válassza a Másik 
nap eseményei lehetőséget. 
A telefonon megjelenik az események dátuma és száma.  
Az események megtekintéséhez nyomja le a O billentyűt. 
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Számolás / átváltás 
1  A számológép és pénznemváltó megnyitása: 
2  Nyomja meg a $ billentyűt alapállapotban. 
3  Válassza az Eszközök pontot, majd nyomja meg a 

O billentyűket. 
4  Válassza a Számológép pontot. 
5  Írja be a számokat vagy a műveleteket. 

rx

™

œ

®

Eszközök

rx

Eszközök
Emlékztető
Számológép

Menü opciók?

0

rx

. CE = + - x -
.
. $

Választ?
 

Alapvető matematikai számítások 
1  Írjon be egy számot: 7 

2  Válasszon ki egy műveletet: >O. 

3  Írjon be egy másik számot: 2. 

4  Válassza az �egyenlő� elemet: <<O. 

7

rx

. CE = + - x -
.
. $

Választ?

- 7

rx

. CE = + - x -
.
. $

Választ?
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- 2

rx

. CE = + - x -
.
. $

Választ?

5

rx

. CE = + - x -
.
. $

Választ?
 

• Az utolsó lenyomott billentyű visszavonásához nyomja meg a C 
billentyűt.  

• A C nyomva tartásával vagy a CE kiválasztásával törölheti az 
egész számítást. 

Pénznemváltás 
Az átváltási árfolyam tárolása: 
1  Válassza ki a pénznem ikonját: >>> >$. 

2  Adja meg az árfolyamot: 1> 65O. 

3  Írja be az összeget: 200 O. 
4  A telefonon megjelenik az eredmény (330). 

0

rx

. CE = + - x -
.
. $

Választ?

1.65

rx

!

Árfolyam:

OK?

200

rx

. CE = + - x -
.
. $

Választ?
 

Az átváltási árfolyam legfeljebb 10 karakter hosszú lehet (9 számjegy 
tizedesvesszővel). 
Ha több számot szeretne ugyanazzal az árfolyammal kiszámítani, 
egyszerűen írja be az összeget, majd válassza a $ billentyűt. A 
telefon az árfolyamot a következő módosításig megőrzi. 
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Hangjelzések 

A hangjelzés módosítása 

1  Nyomja meg a $ billentyűt alapállapotban. 

2  Válassza a Hangjelzések pontot, majd a O billentyűket. 
3  Válasszon egy hangjelzést. 

¶

®

rx

ßCsengőhang

rx

Csengőhang
Csengő hangerő
Cseng v. vibrál

Választ?
 

A híváscsoportokhoz hozzárendelt telefonszámok egyedi hangon 
csörögnek (lásd �Híváscsoport használata�). 
A Meghatározott hívócsoportokhoz különböző hangjelzéseket 

rendelhet hozzá. 
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A Hangjelzések menü lehetőségei: 

• Csengő hangerő 
Megjeleníti és beállítja a beérkező hívás hangjelzésének 
hangerejét. A módosításhoz nyomja meg a E vagy a 
<> billentyűket. 

j Csenget vagy vibrál 
Beállítja, milyen figyelmeztetést adjon a telefon, ha hívás érkezik. 

j Csengetési hang beállítása 
Beállítja a csengetési hangot az 1. vonalon érkező hívásokhoz. 

j 2. csengőhang beállítása 
Beállítja a 2. vonalon beérkező hívások hangjelzését. 

• Üzenet hangjelzés beállítása 
Beállítja az új üzenetek hangjelzését. 

A Meghatározott hívócsoportokhoz különböző hangjelzéseket 
rendelhet hozzá. 
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Utolsó hívások 

Utolsó hívások megtekintése 
1  Nyomja meg a $ billentyűt alapállapotban. 
2  Válassza az Utolsó hívások pontot, majd a O billentyűket. 
3  Válassza az Utolsó 10 hívás pontot. 
4  Válasszon egy híváslistát. 

•

ß

rx

¶ Utolsó hvs

rx

Utolsó hvs
Utolsó tíz hívás
Díjszáml. kijel.

Lehetőségek?

rx

Ut. 10 hvs
Nem fogadott hívások
Fogadott hívások

Választ?
 

Az elemeket három híváslistában tekintheti meg, hívhatja, tárolhatja 
vagy törölheti: 
• Nem fogadott hívások 

Ez az utolsó tíz hívás, amit nem fogadott.  
• Fogadott hívások 

Ez az utolsó tíz fogadott hívás.  
• Kimenő hívások 

Ez az utolsó tíz kimenő hívás. 
A listákban megjelenik a hívások időpontja, dátuma, száma (ha van 
hívóazonosító szolgáltatás) és neve (ha a bejegyzés szerepel a 
telefonkönyvben).  
Mindhárom listában választhatja az Összes szám törlése 
lehetőséget. 

Utolsó hívások beállításai 
Lapozzon valamelyik listaelemhez, és a O lenyomásával válasszon 
az alábbi lehetőségek közül: 
• Szám hívása 

Hívja a telefonszámot. 
• Nézetváltás 

Megnyitja vagy bezárja a bejegyzés adatait. 
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• Telefon memóba 
Telefonkönyv-bejegyzést hoz létre a telefonban. 

• Kártya memóba 
Telefonkönyv-bejegyzést hoz létre a SIM-kártyán. 

Hívás idejének vagy díjának 
megtekintése 
1  Nyomja meg a $ billentyűt alapállapotban. 

2  Válassza az Utolsó hívások pontot, majd a hívási O billentyűket. 
3  Jelenítse meg a díj- vagy időmérőket. 
4  Válasszon egy idő- vagy díjmérőt. 

•

ß

rx

¶ Utolsó hvs

rx

Utolsó tíz hívás
Díjszáml. kijel.
Időmérők kijelzése

Lehetőségek?

rx

Időmérők kijelzése
Utolsó hívás
Összes hívási díj va

Választ?
 

A következő idő- vagy díjmérők közül választhat: 
• Utolsó hívás 

Az utolsó hívás díja (csak a fizetendő kimenő hívásoknál). 
• Összes hívási díj vagy idő 

Az összes kimenő hívás díja vagy ideje a mérő utolsó lenullázása 
óta. 

• Fennmaradó hitelkeret 
(Csak a Díjszámlálás kijelzése menüben) Kivonja a hívások teljes 
költségét a díjkorlátból. A beállítások módosításához olvassa el a 
�Hívásdíj-beállítások� vagy a �Teljes díjkorlátozás beállítása� című 
témakört. 

• Összes időmérő nullázás 
(Csak az Időmérők kijelzése menüben) Nullára állítja azokat az 
időmérőket, amelyeket le lehet nullázni. 

A hívás közben látható idő- vagy díjmérő beállításához olvassa el a 
�Hívás alatti kijelzés beállítása� című részt. 
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Menü 
A telefon különböző menüket tartalmaz, amelynek beállításai közül 
választani lehet.  
Ez a rész a menük választási lehetőségeit írja le.  
A menük használatáról a �Menük használata� részben olvashat. 

¶

™

œ

ø

¶

≈

ß

®

•

••••

™™™™
œœœœ
øøøø
ππππ
≈≈≈≈

¶¶¶¶

®®®®
ßßßß

Telefonkönyv
Személyes telefonszámok
Hangcímke tárcsázás
Saját számok
SIM és telefon között más
Gyorstárcsázás hozzárende
Rend. álló szolgáltatások

Üzenetek
Üz. szerk.
Beérkezett üzenetek
Kimenő üzenetek
Hangposta hívás
Celluláris közvetí
Üzenet beállítás

SMS csevegő

Csevegő indul
Előzmények
Előzm.-t törö

Játékok
Tégla

Eszközök
Emlékztető
Számológép

Beállítások
Tel. beállítása
Idő/Dátum
Titkosítás
Hálózat választás
Tartozék beállítás

Csengőhang
Csengő hangerő
Csenget vagy vibrál
Csengetési hang beállítás
2. csengőhang beállítása
Üzenet hangjelzés beállítá
Hvscsoport

Utolsó hvs
Utolsó tíz hívás
Díjszáml. kijel.
Időmérők kijelzése
Hívás alatti kijelzés
Hívási díj beállítások
Élettartam időmérő

Főmenü
Telefonkönyv
Üzenetek
Internet
SMS csevegő
Játékok
Eszközök
Beállítások
Csengőhang
Utolsó hvs
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•        Telefonkönyv menü 

Személyes telefonszámok 

Keresés név szerint 
A telefonkönyvben kereshet név szerint (írjon be legfeljebb három 
karaktert). Válassza ki a bejegyzést, majd nyomja le a O billentyűt a 
választási lehetőségek megtekintéséhez. 

Keresés hely szerint 
Megjelenik a beírt számnak megfelelő memóriahelyen tárolt 
telefonszám. Válassza ki a bejegyzést, majd nyomja le a O 
billentyűt a választási lehetőségek megtekintéséhez. 

Keresési beállítások 

Ha megtalálta a telefonkönyv-bejegyzést, a O billentyű 
lenyomásával tekintheti meg a választási lehetőségeket. 
• Nézetváltás 

A bejegyzés nevéről a részletes adatokra vált. 
• Szám hívása 

Hívja a kiválasztott bejegyzést. 
• Név / szám módosítása  

Itt szerkeszthetők az adatok. (Lásd még �Híváscsoport 
használata� vagy �A hangtárcsázás használata�.) 

• Név és szám törlése  
Törli a kiválasztott bejegyzést. 

• Hangcímke módosítás 
Lásd �A hangtárcsázás használata�. 

• Új bejegyzés 
Bejegyzés felvétele (tárolása) a telefonkönyvbe.  
(Lásd �Új bejegyzés felvétele�.) 

A Ha bejegyzést hoz létre egy előhívószám tárolásához, a 
bejegyzés megkeresésével és a szám befejezésével gyorsan 
tudja hívni az így kezdődő számokat. 
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• Kap. ellenőrzés 
Az üres bejegyzések számát jeleníti meg. 

• Memória korlátozása 
Letiltja a SIM-kártyán vagy a telefonon, vagy mindkettőn a 
telefonkönyv bejegyzéseihez való hozzáférést. 

Hangcímke tárcsázás 
A hangcímke kimondásakor felhívja a telefonkönyv megfelelő 
bejegyzését (lásd �A hangtárcsázás használata�). 

Saját szám(ok) 
Megjeleníti a mobiltelefon SIM-kártyán tárolt számát (egyes 
szolgáltatóknál ez a szám szerkeszthető). 

SIM és telefon között másol 
A telefonkönyv bejegyzéseit másolja a telefon és a SIM-kártya között. 
A Ha a bejegyzéseket két SIM-kártyák között szeretné átmásolni, 

másolja a bejegyzéseket a SIM-kártyáról a telefonra, cserélje ki a 
SIM-kártyát, majd másolja az adatokat a telefonról az új SIM-
kártyára. 

Gyorstárcsázás hozzárendelés 
Beállítja, hogy a gyorstárcsázás mely számokat hívja. (Lásd még 
�Gyorstárcsázás�.) 
• Telefon memóriába 

A telefonkönyv bejegyzései 2-től 9-ig. 
• SIM kártya 

A telefonkönyv bejegyzései 102-től 109-ig. 
• Rögzített tárcsázási lista 

A rögzített tárcsázási lista memóriahelyei 2-től 9-ig. 

r Rendelkezésre álló szolgáltatások 
Megjeleníti a szolgáltató szolgáltatásait (a SIM-kártyától függ). 
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r    ≈    Üzenetek menü 

Üzenet írása 
Üzenetet hoz létre. (Lásd �Üzenet írása�.) 

j Beérkezett üzenetek 
Megjeleníti a beérkezett üzenetek, és ezek közül az új üzenetek 
számát, majd kilistázza az üzeneteket (először a legújabbat). 
Válasszon ki egy üzenetet, majd nyomja le a O billentyűt a 
következő lehetőségek megtekintéséhez: 
• Nézetváltás 

Az üzenet címéről a részletes adatokra vált. 
• Üzenet törlés 

Törli az éppen megtekintett üzenetet. 
• Számelőhívás 

Megjeleníti az üzenetben található telefonszámokat.  
Felhívhatja vagy tárolhatja ezeket a számokat. 

• Üzenetre válaszol 
Válaszüzenetet hoz létre. 

• Visszahívás 
Felhívja az üzenetet küldő személyt (ha az ismert), vagy az 
üzenetben idézőjelek között szereplő számot. 

• Üzenet szerkesztő 
Segítségével szerkesztheti, elküldheti vagy tárolhatja az 
üzenetet. 

• Következő üzenet 
Megjeleníti a következő üzenetet. 

• Összes üzenet törlése  
Minden üzenetet töröl. 

• Legrégebbi tízet törli 
Törli a tíz legrégebbi üzenetet. 
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Kimenő üzenetek 
Megjeleníti a létrehozott és tárolt üzenetek számát, majd listázza a 
SIM-kártyán tárolt üzeneteket. Válasszon ki egy üzenetet, és nyomja 
le a O billentyűt a következő lehetőségek megtekintéséhez: 
• Nézetváltás 

Megnyitja vagy bezárja az üzenet szövegét. 
• Üzenet küldése 

Elküldi az üzenetet a megadott telefonszámra. 
• Szám beírása 

Itt kézzel kell beírni a telefonszámot. 
• Keresés név / hely szerint 

Megkeresi a számot a telefonkönyvben. 
• Üzenet szerk. 

Segítségével szerkesztheti, elküldheti vagy tárolhatja az 
üzenetet. 

• Üzenet törlés  
Törli az üzenetet. 

• Következő üzenet 
Megjeleníti a következő üzenetet. 

j Hangposta hívás 
r Felhívja a hangposta tárolt számát (a szám tárolásához lépjen az 
Üzenet beállítás menüben a Hangposta telefonszám pontra). 
i Ha a telefon alapállapotban van, a 1 nyomva tartásával 
hívhatja a hangpostát. 

r Celluláris közvetítés 
Iratkozzon fel az üzeneteket (híreket, időjárást stb.) közvetítő 
�csatornákra�. A csatornák listáját a szolgáltatótól szerezheti meg. 
• Be 

Bekapcsolja a megadott csatornákhoz tartozó üzeneteket. 
• Ki 

Kikapcsol minden közvetített üzenetet 
• Csatorna lista 

Közvetítőcsatornákat írhat be vagy törölhet. 
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• Csatorna azonosító 
A csatornaszámokat adhatja meg vagy szerkesztheti. 

• Összes csatorna törlése 
Töröl minden csatornát. 

• Nyelvek listája 
Válassza ki az üzenetközvetítés nyelvét. Lásd még �Nyelv 
kiválasztása.� 

r Üzenet beállítás 
• Értesítés új üzenetről  

Ki- vagy bekapcsolja az új üzenetről szóló értesítést (így csak a 
o ikon figyelmeztet az üzenet érkezésére).  
[Csak Észak-Amerikában!] 

• Hangposta telefonszám 
Adja meg a hangposta-szolgáltatás telefonszámát, amelyet a 
�Hangposta hívás� használ. A számot és a hangposta 
szolgáltatásait a szolgáltatótól tudhatja meg. 

• Szolgáltató központ 
Írja be az üzenetek szolgáltatóközpontjának számát (a 
mobilszolgáltató adja meg). 

• Lejárati időtartam 
Adja meg, mennyi ideig (órában) próbálkozzon a 
szolgáltatóközpont az üzenet elküldésével. 

• Kimenő üzenet típusa  
Válassza ki a kimenő üzenetek alapértelmezés szerinti típusát. 
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r π Internet 
Az internetkapcsolat felvételéhez lépjen az �Internet� menübe. 

A mobil internet-hozzáférés beállítása 
A A szolgáltatónak kell a SIM-kártyát az internetelérésre 

alkalmassá tennie, és lehet, hogy a hozzáférést is beállítja. 
1  Válassza a főmenüben az Internet pontot. 
2  Tartsa lenyomva a $ billentyűt, amíg a Kereső menü meg nem 

jelenik. Válassza a Beállítás pontot. 
3  Válassza a Beállítás szerkesztése pontot. Megjelenik a 

három beállítás. 
A szolgáltató megadhat nem szerkeszthető beállításokat is. 

4  Válassza ki a szerkeszteni kívánt beállítást (a $ 
lenyomásával). A telefonon a következők jelennek meg: 
1 WAP-beállítás (a szolgáltató adja meg) 
2 Hozzáférés (a szolgáltató adja meg) 
3 Beállítás neve 

5  Válassza az 1 WAP-beállítás pontot, és adja meg az 
elsődleges IP-címet és portot, a másodlagos IP-címet és portot 
és a várakozási időt. 

6  Válassza a 2 Hozzáférés pontot. Beállíthatja a CSD vagy a 
GPRS, illetve mindkét szolgáltatást (használatkor a GPRS ƒ 
vagy a CSD  ikon jelenik meg). 

• Válassza az 1 GPRS pontot a beállítás GPRS-kapcsolatához 
tartozó hozzáférési portnév (APN), felhasználói név és jelszó 
megadásához. 

• Válassza a 2 CSD pontot a beállítás CSD-kapcsolatához tartozó 
telefonszám, felhasználói név, jelszó, vonaltípus (modem vagy 
ISDN) és várakozási idő megadásához. 

7  Válassza a 3 Beállítás neve pontot, és rendelje hozzá a 
beállítás nevét. 
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A SIM-kártya beállítása az interneteléréshez 
Biztonsági okokból a telefon csak egy SIM-kártya számára teszi 
lehetővé az internet használatát (ez nem érinti a hanghívásokat).  
A telefon az internethez való első csatlakozáskor választja ki ezt a 
kártyát.  
Az internet-hozzáférés beállítása új SIM-kártyához: 
1  A szolgáltatóval állíttassa be a fiók alapértékeit. 
2  Helyezze be az új SIM-kártyát. (Lásd �SIM-kártya behelyezése és 

eltávolítása�.) 
3  Válassza a főmenüben az Internet pontot. 
4  Válassza az Új kód pontot. A telefon felismeri az új kártyát. 

r ø SMS Chat menü 

Chat indítása 
Chat-beszélgetést indít (ha nincs chat folyamatban). 

Előzmények 
Megtekintheti az utolsó beszélgetés szövegét (amikor nincs chat 
folyamatban). 

Előzmények törlése 
Törölheti az utolsó beszélgetés szövegét (amikor nincs chat 
folyamatban). 

Chat vége 
Befejezi a folyamatban lévő chat-beszélgetést. 

Chat folytatása 
Folytatja a folyamatban lévő chat-beszélgetést. 

œ    Játék menü 
Lásd �Játékok�. 
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™ Eszközök menü 

Emlékeztető 
A Ha az emlékeztetők tárolását követően eltávolítja az 

akkumulátort, újra be kell állítani az órát, egyébként a telefon nem 
a megfelelő időpontban emlékeztet az eseményre. 

Figyelmeztetéssel ellátott események beírása és kezelése: 
• Mai nap eseményei 

Az aznapi eseményeket jeleníti meg.  
• Másik nap eseményei 

Megadott nap eseményeit jeleníti meg. 
• Eseményt beír  

Adja meg az esemény leírását, dátumát, kezdetét, időtartamát és 
a figyelmeztetést. Akár 100 esemény is tárolható. 

• Emlékeztető időzítése 
Beállíthatja, milyen korán kapjon figyelmeztetést. Ha például 
15 percet ad meg az emlékeztető időzítéséhez, akkor a 10:00 
órakor kezdődő esemény figyelmeztetése (µ)  
9:45-től 10:00-ig látható. 

• Emlékeztető hangjelzése 
A figyelmeztetésekhez egyedi hangjelzést adhat meg. Ha a 
telefon töltés alatt áll, az emlékeztetők mindig hangjelzést adnak.  

Számológép 
Lásd �Számolás / átváltás�. 

® Beállítások menü 

Telefon beállítása menü 
• Betűméret 

Beállítja a kijelző betűméretét (nem minden nyelven). 
• Képernyővédő 

Képernyővédőt állít be a telefon kijelzőjéhez. 
• Képélesség beállítása 

Beállítja a kijelzőn a képélességet. 
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• Háttérvilágítás 
A háttérvilágítás kikapcsolható, beállítható folyamatosra vagy 
normálra (a billentyűk lenyomása után 15 másodpercig világít). 
[Csak Észak-Amerikában!] 

j Nyelv kiválasztása 
Megváltoztatja a kijelző nyelvét. 

• Beviteli mód kiválasztása 
Beállítja az alapértelmezés szerinti beviteli módot. 

• Akku töltés kijelzése 
Megjeleníti a hátralévő akkumulátortöltést. 

j  Hangos időzítő állítás 
Beállítja az időzítőt, hogy sípoljon hívás közben: 
Egyszeres időzítő � A megadott időpont előtt tíz másodperccel 
sípol. 
Ismétlő időzítő � A megadott időpont előtt tíz másodperccel, 
majd utána rendszeres időközönként sípol. 

j r Hívás átirányítás 
A hívásokat másik számra irányítja át. 
Hanghívás átirányítás � Válassza az Átirányít ha nem elérhető, 
Minden hang hívás átirányítása vagy a Feltételes átirányítás 
lehetőséget. 
Átirányítások törlése � Törli az átirányítás beállításait és 
számait. 

j r Hívás várakoztatás 
A hívásvárakoztatást Ki vagy Be lehet kapcsolni.  

• Akkukímélő üzemmód 
 A gazdaságosabb energiafelhasználás érdekében a telefon 
nemfolytonos átvitelre kapcsol (DTX), és kikapcsolja a közvetített 
üzenetek háttérvilágítását. 

• Gyorsmenü beállítás 
A Gyorsmenüt tetszése szerint módosíthatja. Lapozzon 
valamelyik szolgáltatáshoz, és a tároláshoz tartsa lenyomva a 
billentyűt. 
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Név keresése Kimenő üzenetek Hanghívás 
átirányítás 

Hely keresése Üzenet létrehozása Kontraszt beállítása 
Új bejegyzés 
telefonba 

Nem fogadott hívások Internet-hozzáférés 

Új bejegyzés SIM-re Utolsó hívás díja Emlékeztető 
Hangposta hívás Utolsó hívás ideje Játék 
Töltöttség mérő Idő és dátum kijelzése Fogadott hívások 
Telefon zárás azonnal Fennmaradó 

hitelkeret 
Kimenő hívások 

Némítás be vagy ki Számkorlátozás köv. 
hívásnál 

Számológép 

Csengő hangerő Új hálózat keresése Betűméret 
(bizonyos 
nyelveken) 

VibraCall Alert be/ki Vonalcsere Chat 
Memória váltás Sávváltás  
Üzenetek olvasása Rend. álló 

szolgáltatások 
 

• Internet beállítások 
Három internetes beállítás és honlap adható meg.  
Lásd �A mobil internet-hozzáférés beállítása�. 

j Billentyűhang választás 
A billentyűhangok módosítása vagy kikapcsolása. 

• Telefonvonal választás 
Vált az 1. vonal és a 2. vonal között. 

• Telefon állapot 
Megjeleníti vagy törli a telefon beállításait. 
Állapot áttekintése 
Megjeleníti az alapértelmezéshez képest módosított 
beállításokat. 
Alapbeállításra vissza 
Elővigyázatosan kell alkalmazni. Visszaállítja az automatikus 
hívásfogadás, a hangos időzítők, a hívás alatti kijelzés, az 
akkumulátorkímélő üzemmód (DTX), az automatikus zárás, a 
celluláris közvetítés, a nyelv, a beviteli mód, a billentyűhangok, a 
csengőhangok, az SMS-hangjelzések, a hangerő, a hálózat-
keresési gyakoriság és a szolgáltatási sáv eredeti beállításait. 
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Teljes törlés 
Különösen elővigyázatosan kell alkalmazni. Törli az 
Alapbeállításra vissza pontban szereplő beállításokat, valamint a 
telefonkönyvet (a SIM-kártyát nem), az utolsó tíz hívást, az 
üzenetszerkesztőt, a lenullázható időmérőket és a felvett 
hangcímkéket is. 

r Sávváltás 
Másik szolgáltatási sávra vált. (Az alapértelmezés annak az 
országnak a sávja, ahol a telefont eladták.) 

j Idő és dátum menü 
• Idő/dátum kijelzése 

Megjeleníti az időt vagy a dátumot. 
• Idő és dátum megadása 

Beállítja az időt és a dátumot (24 órás formátumban). 

! A telefonakkumulátor eltávolítása törli az idő beállításait. 

• Idő formátum beállítása 
Az órát 12 vagy 24 órás formátumra állítja. 

Titkosítás menü 
j Telefon zár 

Beállítja és módosítja a zár kódját (az alapértelmezés 1234).  
Automatikus zárás � Minden kikapcsoláskor lezárja a telefont. 
Azonnali zárás � Azonnal lezárja a telefont. 
Nyitó kód cseréje � Módosítja a négyjegyű kódot. 

• SIM kártya PIN kód kell 
A telefon bekapcsolásához PIN-kód szükséges. 

! Ha háromszor rossz PIN- vagy PIN2-kódot ad meg, olvassa el a 
�A PIN vagy a PIN2 zárolása� című részt. 

• SIM PIN kód módosítása 
A 4 jegyű PIN-kódot 8 jegyűre cseréli. 

• SIM PIN2 kód változtatása 
A 4 jegyű PIN2-kódot 8 jegyűre cseréli. 

j Megváltoztatja a titkosítási menühöz való hozzáférést biztosító 6 
jegyű kódot (az alapértelmezés 000000). 
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j Hívás letiltás 
Beállítja a hívásletiltási szolgáltatást (hálózati szolgáltatás). 

r A szolgáltató biztosítja a kezdő letiltó jelszót. 
 Kimenő hívás letiltása 

Letilt minden hívást (a segélyhívások kivételével), a nemzetközi 
hívásokat vagy a nemzetközi hívásokat a hazaiak kivételével. 
Bejövő hívások letiltása 
Letiltja a hívásokat barangolás közben vagy mindig. 
Összes tiltás törlése 
Kikapcsolja az összes letiltási beállítást. 
Letiltó jelszó cseréje 
Megváltoztatja ezt a 4 jegyű jelszót. 

• Rögzített tárcsázás 
Ha ez a szolgáltatás be van kapcsolva, a telefon csak a rögzített 
tárcsázás listában szereplő számokat tudja hívni (korlátozza a 
szöveges üzeneteket és az internet-hozzáférést is). Ha a listában 
nem szereplő számot próbál hívni, a Korlátozva felirat jelenik 
meg. A lista a SIM-kártya bejegyzései közül 40-et tárol. 
A segélyhívó számokat nem korlátozza. 
Rögzített tárcs. lista megjelenítés 
Megjeleníti a rögzített tárcsázás listát.  
Rögzített tárcsázás beállítás 
Ki- vagy bekapcsolja a rögzített tárcsázás szolgáltatást, és 
lehetővé teszi a rögzített tárcsázás lista szerkesztését. 
(ehhez szükség van a PIN2 biztonsági kódra).  
A hívásletiltás hatással lehet a rögzített tárcsázásra (lásd 
�Hívásletiltás�). 

r Számkijelzés hívott félnél 
Megjeleníti vagy elrejti az Ön telefonszámát a hívóazonosítással 
rendelkező telefonokon (ez hálózati szolgáltatás). Ha egyetlen 
híváshoz szeretné beállítani, lépjen a Hívási menübe. 

Hálózat választás 
A telefon automatikusan ebben a fontossági sorrendben 
regisztráltatja magát a különböző hálózatokban: a saját hálózat, a 
preferált hálózatok listájáról választott hálózat és bizonyos 
jelerősséget elérő egyéb hálózatok. 
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• Elérhető hálózatok 
Megkeresi és megjeleníti az elérhető hálózatokat. Ha kiválaszt 
egyet, akkor a 
Regisztrálás most 
beállítás megpróbálja regisztráltatni a telefont a hálózaton. 
Preferált hálóz.-k listájába 
Felveszi a hálózatot a preferált hálózatok listájába. 

• Hálózat keresés 
Beállítja, hogyan keresi meg a telefon hálózatokat. 
Keresés módja 
Beállítja, hogy a telefon automatikusan próbálja magát 
regisztráltatni (Automatikus), vagy megjelenítsen egy 
hálózatlistát, ahonnan Ön választhat (Manuális). 
Keresés gyakorisága 
Beállítja, milyen gyakran keressen a telefon hálózatot, miközben 
regisztrálásra vár. 

! Az ismételt keresések jelentős energiát használnak fel. 

j Preferált hálózatok 
Megjeleníti a preferált hálózatok listáját, és lehetővé teszi 
szerkesztését. 
Hálózatlistába felvesz 
A Választható pont segítségével választhat az elérhető 
hálózatok közül, a Tárolt hálózatokból választ 
segítségével az előre beállított listából, vagy az Új hálózati 
kód felvétele segítségével írhat be kódot közvetlenül. 
Tárolt hálózatok listája 
A Preferált hálózatok segítségével veheti fel a kiválasztott 
hálózatot a listára, a Hálózat törlése segítségével 
távolíthatja el, vagy a Nézetváltás segítségével tekintheti meg 
a nevét, azonosítóját és prioritását. 

• Új hálózat keresése 
Megpróbálja a telefont másik hálózatban regisztráltatni. 
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Tartozék beállítás 
A telefon fejhallgató és autós kihangosító készlet használatát teszi 
lehetővé. 
• Automatikus hívásfogadás 

A telefon automatikusan fogadja a hívásokat a második csengés 
után, ha fejhallgatóhoz vagy kihangosítóhoz csatlakozik. A 
fejhallgató vagy kihangosító kihúzásával ez a beállítás kikapcsol, 
és a hívások a szokásos módon fogadhatók. 

ß    Hangjelzések menü 

Csengő hangerő 
Megjeleníti a csengő hangerejét. A hangerő a E billentyűvel 
módosítható. 

j    Csengés vagy vibrálás 
Beállítja, milyen figyelmeztetéssel jelzi a telefon az érkező hívásokat: 
• Csak csengetés 

A Csengetési hang beállítása pontban megadott 
hangjelzéssel csenget. 

• Csak vibrálás 
A VibraCall� jelzéssel vibrál. 

• Vibrál majd csenget 
Kétszer vibrál, majd csenget. 

• Nincs hangjelzés 
Csak a Hívás üzenet jelenik meg. 

j Csengetési hang beállítása 
Beállítja az 1. vonalon beérkező hívások hangjelzését. 

j 2. csengőhang beállítása 
Beállítja a 2. vonalon beérkező hívások hangjelzését. 

Üzenet hangjelzés beállítása 
Beállítja a beékező üzenetek hangjelzését. 
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Híváscsoport 
Ez a szolgáltatás öt csoportot (beállítást) biztosít. Mindegyik 
csoportban a hozzárendelt telefonkönyv-bejegyzésekhez egyedi 
csengőhang tartozik. 
Ha telefonkönyv-bejegyzéseket szeretne hozzárendelni egy 
híváscsoporthoz, olvassa el a �Bejegyzés használata� című részt. 
• Alapértelmezés szerinti beállítás 

Beállítja a híváscsoporthoz hozzá nem rendelt telefonszámokhoz 
tartozó jelzéseket (a beállítás egyezik a �Csengetési hang 
beállítása� és az �Üzenet hangjelzés beállítása� ponttal). 

• Beállítások 
Lehetővé teszi a csengetés típusának, az üzenet hangjelzésének 
és az egyes csoportok nevének szerkesztését (lásd 
�Híváscsoport használata�). 

A A híváscsoport beállításai csak a telefon memóriájában tárolt 
számokhoz kapcsolhatók, a SIM-kártyán tároltakhoz NEM. 

¶ Utolsó hívások menü 

Utolsó tíz hívás 
Az elemeket három híváslistában tekintheti meg, hívhatja, tárolhatja 
vagy törölheti: 
• Nem fogadott hívások 

Az utolsó tíz hívás, amit nem fogadott.  
• Fogadott hívások 

Az utolsó tíz fogadott hívás. 
• Kimenő hívások 

Az utolsó tíz tárcsázott szám. 
Válasszon ki egy elemet a listából, és nyomja meg a O billentyűt 
a következő műveletekhez: 
Szám hívása � Felhívja a telefonszámot. 
Nézetváltás � Megnyitja vagy bezárja a bejegyzés részleteit. 
Kártya / Telefon memó-ba � Létrehoz egy telefonkönyv-
bejegyzést. 

• Összes szám törlése 
Törli az összes számot mindhárom listából. 
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Díjszámlálás kijelzése 
Megjeleníti a hívások díját. (Lásd �Díjszámláló típus beállítása�.) 
• Utolsó hívás 

Az utolsó (fizetendő) hívás díja. 
• Összes hívási díj vagy idő 

Az összes hívás díja a mérő utolsó lenullázása óta.  
(Lásd �Hívási díj nullázása�.) 

• Fennmaradó hitelkeret 
Kivonja a hívások teljes díját a díjkorlátból.  
(Lásd �Teljes díjkorlátozás beállítása�.) 

Időmérők kijelzése 
Megjeleníti és lenullázza a kimenő hívások időmérőit. 
A Az időmérő által rögzített hálózati kapcsolat ideje nem feltétlenül 

egyezik a szolgáltatótól kapott számlán szereplő adatokkal. A 
számlázással kapcsolatos információkért forduljon közvetlenül a 
szolgáltatóhoz. 

• Utolsó hívás 
Az utolsó (kimenő) hívás időtartama. 

• Összes hívási díj vagy idő 
Az összes hívás ideje az időmérők lenullázása óta. 

• Összes időmérő nullázás 
Nullára állítja a lenullázható időmérőket. 

Hívás alatti kijelzés beállítása 
Beállítja, hogy az idő- vagy díjmérők megjelenjenek hívás közben (ha 
be van állítva a teljes díjkorlátozás, akkor hívás közben a 
Fennmaradó hitelkeret látható). 
• Idő kijelzése hívásonként 

Megjeleníti az időmérőt a hívások alatt. 
r Díj kijelzése hívásonként, Összes hívási díj kijelzése 

Megjeleníti a hívások díját hívás közben. (Lásd még �Díjszámláló 
típus beállítása�.) 

• Hívás alatt nem jelez ki 
Kikapcsolja a hívás alatt megjelenő díj- és időmérőket. 
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r    Hívási díj beállítások 
Segítségével testre szabhatja a hívási díj beállításait (ehhez szükség 
van a PIN2-kódra). 
• Hívási díj nullázása 

A díjmérőt nullára állítja. 
• Teljes díjkorlátozás beállítása 

Megadja a hívásdíjak felső határát (e fölött a hálózat nem 
engedélyezi a fizetendő hívásokat). Ha beállította a korlátozást, 
hívás alatt a kijelzőn a fennmaradó hitelkeret látható. Az utolsó 
két perchez érve a Közel van a díjkorlát figyelmeztető 
üzenet jelenik meg.  

• Díjszámláló típus beállítása 
Beállítja a pénznemet vagy egységet a díj kijelzéséhez. 
Egységek � Beállítja, hogy a díj telefonegységben jelenjen meg. 
Pénznem � Beállítja, hogy a díj pénznemben jelenjen meg.  
Pénznem neve � 3 karakter hosszú jelölés (például az angol 
fonté GBP, a német márkáé DEM) 
Egységdíj � A telefonegységenkénti pénzérték. 

Élettartam időmérő 
Megjeleníti a telefonról kezdeményezett hívások teljes időtartamát.   
Ezt az értéket nem lehet lenullázni (nem érintik az Összes 
időmérő nullázás, az Alapbeállításra vissza vagy a 
Teljes törlés beállítások).  

Hívások előrefizetése 
A telefonszámla rendezésének választható módja. Részletekért 
forduljon a szolgáltatóhoz. 
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Tartozékok 
Az itt szereplő tartozékok ehhez a telefonhoz készültek. Kiegészítő 
tartozékok vásárolhatók külön csomagolva is. Erről a helyi 
szolgáltató vagy kiskereskedő tud további tájékoztatást nyújtani.  
A A mobil eszközök és tartozékaik (�eszközök�) használata bizonyos 

helyeken tilos vagy korlátozva van. Ezeknek az eszközöknek a 
használata során mindig tartsa be a törvényeket és előírásokat. 

A Amennyiben külső csatlakozót használ a telefonhoz, ellenőrizze, 
hogy az tökéletesen be van helyezve. 

Előlapok 
A különböző előlapokkal változtatható a telefon megjelenése. 

Akkumulátortöltő 
Az akkumulátortöltő csatlakozik a telefonhoz. Ha a csatlakozás 
megfelelő, az akkumulátor töltődik. 

Autós töltő 
Az autós töltő a telefonhoz csatlakozik, és lehetővé teszi a telefon 
töltését vezetés közben. 

Kihangosító készlet 
A kihangosító készlet segítségével a kéz szabaddá tehető, így 
vezetés közben is használhatja a telefont.  
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Fejhallgató 
A kényelmes fejhallgató készlet tartalmaz egy fülhallgatót és egy 
mikrofont is, így kezei a bizalmas telefonbeszélgetések közben is 
szabadon maradhatnak. A fejhallgató közvetlenül a telefon jobb 
oldalán lévő, a főcsatlakozó alatti csatlakozóba köthető, így a telefon 
viselése közben is szabadon mozoghat.  

Tok 
A tok tartja a telefont, ha azt az övén viseli. 
A tok az Ön kényelmét szolgálja, és nem védi a telefont minden 
körülmény között.  
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Mit tegyek, ha... 

Nem sikerül a telefont bekapcsolni 
• Ellenőrizze az akkumulátort:  

fel van-e töltve, megfelelően illeszkedik-e, a csatlakozók tiszták 
és szárazak-e.  
Lásd �Akkumulátor�. 

Nem tud hívást kezdeményezni vagy 
fogadni (vagy az internethez 
csatlakozni) 
• Ellenőrizze a jelerősség-mérőt  (rx).  

Ha a jel gyenge, menjen nyitott térre vagy közelebb egy ablakhoz. 
• Ellenőrizze a Hálózat választás beállításait.  

Próbálkozzon a Manuális keresés lehetőséggel vagy egy másik 
hálózattal.  
Lásd �Hálózat keresése�. 

• Ellenőrizze a szolgáltató lefedettségi térképét. 
• Ellenőrizze a Hívás letiltás, Hívás átirányítás és a Rögzített 

tárcsázás beállításokat. 
• Elérte a díjfizetési korlátot?  

Nullázza le, vagy forduljon a szolgáltatóhoz. 
Lásd �Teljes díjkorlát beállítása� 

• Új SIM-kártyát helyezett be? 
Ellenőrizze, hogy nincsenek-e rajta korlátozások. 

• Ellenőrizze a csengő és a VibraCall jelzés beállításait.  
Ha mindkettő ki van kapcsolva, akkor nincs semmilyen jelzés. 
Lásd �Csengés vagy vibrálás�. 
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A telefont nem sikerül megnyitni 
• Új SIM-kártyát helyezett be?  

Adja meg az új PIN-kódot. Lásd �SIM-kártya behelyezése és 
eltávolítása�. 

• Cseretelefont használ? 
Írja be az 1234 számokat (alapértelmezés). 

• Elfelejtette a feloldó kódot?  
Nyomja meg a $ billentyűt a feloldó kód megváltoztatásához 
(ehhez szükség van a biztonsági kódra). 

A PIN vagy a PIN2 zárolása 
A szolgáltató adja a nyolcjegyű PIN (és PIN2) feloldó kódokat. Írja be 
ezeket a számokat a szolgáltatások feloldásához. 
<<05<EOFO

FO (a PIN2 szolgáltatásokhoz a PIN2 kódot 
használja) 

! Ha ezt a műveletet 10-szer egymás után rosszul hajtja végre, a 
SIM-kártya végleges zárolás alá kerül. 

A SIM-kártya nem működik 
• A megfelelő oldalával felfelé helyezte be? 

Lásd �SIM-kártya eltávolítása�. 
• Látható sérülés van rajta?  

Jutassa vissza a szolgáltatóhoz. 
• A SIM-kártya csatakozásai tiszták?  

Antisztatikus törlőruhával lehet őket tisztítani. 
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Az akkumulátor nem töltődik, vagy az 
ikon nem jelenik meg 
• Ellenőrizze a töltőt. 

Megfelelően csatlakozik? Tiszták és szárazak a csatlakozók?  
Lásd �Akkumulátor�. 

• Ellenőrizze az akkumulátor csatlakozóit.  
Tiszták és szárazak? 

• Ellenőrizze az akkumulátor hőmérsékletét.  
Ha meleg, először hagyja kihűlni. 

• Az akkumulátor már többéves?  
Cserélje ki az akkumulátort. 

• Eredeti Motorola akkumulátort használ?  
Lehet, hogy a töltő nem ismeri fel az akkumulátort.  
Lásd �Akkumulátor�. 

Az akkumulátor a szokásosnál 
gyorsabban lemerül 
• Gyenge a térerő?  

Ez több energiát fogyaszt. 
• Új az akkumulátor?  

Lásd �Az akkumulátor töltése�. 
• Az akkumulátor már többéves?  

Cserélje ki az akkumulátort. 
• Az akkumulátor teljesen lemerült?  

Hagyja teljesen lemerülni (amíg a telefon magától ki nem 
kapcsol), majd töltse egész éjszaka. 

• Kapcsolja be az akkumulátorkímélést (�Akkukímélő üzemmód�), 
majd keressen egy alacsony keresési gyakoriságot (�Keresés 
gyakorisága�). 

• Szélsőséges hőmérsékleten használja a telefont?  
Az akkumulátor élettartamát csökkenti a szélsőségesen alacsony 
vagy magas hőmérséklet. 
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Nem sikerül törölni a 
hívásátirányításokat vagy 
hívásletiltásokat 
Próbálja meg újból olyan helyen, ahol nagyobb a térerő. 

Villog a o jel 
Az üzenetmemória megtelt. Töröljön néhány üzenetet. 

Nem tud nemzetközi hívásokat 
kezdeményezni 
• A szolgáltatónál nincsenek letiltva a nemzetközi hívások? 
• Helyesen tárcsázott? Lásd �Nemzetközi hívások�. 
• Ellenőrizze a Hívás letiltás, Hívás átirányítás és a Rögzített 

tárcsázás beállításokat. 
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Tárgymutató 

A 
A telefonzárolás feloldása, 

82 
Akku gyenge 

Akku gyenge, 18 
Akkukímélo üzemmód 

Kímélo üzemmód, 70 
Akkumulátor 

Behelyezés, 17 
Eltávolítás, 17 
Töltés, 18, 70, 71 

Alapbeállításra vissza, 71 
Állapot 

Akkumulátor, 70, 71 
Átirányítás 

Hanghívások, 70, 71 
Törlés, 70, 71 

Automatikus 
Újrahívás, 29 
Zárás, 72 

Azonnali zárás, 71, 72 

B 
Batteries 

Travel Charger, 18 
Beállítás 

Csengetési hang 2  
(2. vonal), 75 

Hívás alatti kijelzés, 77 
Híváscsoport, 38, 76 
Ido és dátum, 72 
Rögzített tárcsázás, 73 
Üzenet hangjelzés, 75 

Beérkezett üzenetek, 64 
Szöveg, 70 

Betuméret, 69, 71 
Beugró figyelmeztetések, 

66 
Bevitel 

Karakterek, 41 
Szöveg, 41 

Beviteli módok 
Kiválasztás, 41, 70 
Sablonok, 41 
Személyes üzenet, 41 

Biztonsági kód, 72 

C 
Celluláris közvetítés 

Csatornalista, 65 
Akkukímélo üzemmód, 70 

Chat 
Beszélgetés indítása, 47 
Elozmények, 68 
Napló, 49 
Válasz, 48 

Csengés 
Hangero, 58, 75 
Hangok, 57, 58, 75 
Vagy vibrálás, 58,75 

(2.) csengohang beállítása 
(2. vonal), 58 

D 
Dinamikus szótár, 42 
DTX akkukímélo 

üzemmód, 70 
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E 
Elérhető hálózatok, 74 
Élettartam időmérő, 78 
Emlékezteto 

Hangjelzés beállítása, 69 
Megtekintés, 69 
Új felvétele, 69 

Eszközök, 53 

F 
Feltétel nélküli 

hívásátirányítás, 71 
Fogadott hívások, 59, 76 

G 
Gyorsmenü beállítása, 70 
Gyorstárcsázás, 30, 63 

H 
Hálózat választás, 73 
Hálózati sáv, Váltás, 71, 72 
Hangaktiválás, 63 
Hangcímke 

Megadás új bejegyzéshez, 
36 

Megadás vagy szerkesztés 
meglévo címkénél, 36 

Hangcímke tárcsázás, 63 
Hangero 

Csengo beállítása, 58, 75 
Hangjelzés beállítása, 58 
Hangok 

Beállítás, 58, 75 
Üzenet hangjelzés, 58, 75 

Hangposta 
Szám tárolása, 66 
Tárcsázás, 65 

Háttérvilágítás, 70 
Hibaelhárítás, 81 
Hibakeresés, 81 
Hívás befejezése, 31 
Híváscsoport, 38, 76 
Hívási beállítások 

Aktív & tartott hívás vége, 
33 

Hívástartás, 33 
Privát, 33 
Számkorlátozás és 

számkijelzés, 33 
Tartott hívás kapcsolása, 34 
Új hívás, 33 

Hívások, 78 
Átadás, 33 
Befejezés, 31 
Díjak, 78 
Fogadás, 31 
Fogadott, 59, 76 
Gyorstárcsázás, 30 
Hangposta, 65 
Idozítés, 70 
Kimeno, 59, 76 
Mérés, 60, 77, 78 
Nem fogadott, 31, 59, 76 
Nemzetközi, 30 
Segélyhívás, 30 
Tartás, 33 
Telefonkönyv számai, 30 
Várakoztatás, 33 

Hívások  
Elorefizetése, 78 
Fogadása, 31 

Hívásváltás, 33 
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I 
Időmérők, 78 
Idozíto, 70 
Internet 

Beállítás, 67 
Elérés, 45 

Internet-hozzáférés, 67, 71 

J 
Játékok, 51 
Jelszavak 

Biztonsági kód, 72 
Hívásletiltás, 73 
Nyitó kód, 72 
SIM-kártya PIN-kód, 72 

K 
Kapacitás 

Akkumulátor, 70 
Telefonkönyv, 63 

Kapacitás ellenorzése, 63 
Karakterek, Tábla, 43 
Képélesség, 69 
Kijelzés 

Akkutöltés, 70, 71 
Díjszámlálás, 60, 77 
Ido és dátum, 72 
Időmérők, 60, 77 
Szolgáltatások, 63 

Kijelzo 
Háttérvilágítás, 70 
Ikonok, 15 
Karakterek, 43 
Képélesség beállítása, 69 
Képernyovédo, 69 

Kimeno hívások, 59, 76 
Kimeno üzenetek, 65, 71 

Kontraszt 
Kijelző, 71 

Kontraszt beállítása, 71 
Közvetítés 

Beállítás, 65 
Üzenetek, 39 

L 
Letiltás 

Bejövo hívások, 73 
Jelszó, 73 
Kimeno hívások, 73 

M 
Memória korlátozása 

Telefon, 71, 72 
Telefonkönyv, 63 

Menü tárgymutató, 61 
Menük 

Eszközök, 53 
Hálózat választás, 73 
Hangjelzések, 57 
Hívás átirányítás, 70 
Hívási, 33 
Hívásmérok, 77 
Hívásmérők, 60 
Játékok, 51 
Tartozék, 79 
Titkosítás, 72 
Utolsó hívások, 59 
Üzenetek küldése, 65 

Mi a teendo, ha..., 81 
Módosítás 

Letiltó jelszó, 73 
Nyitó kód, 72 
Sáv, 71 
SIM-kártya PIN-kód, 72 
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N 
Nem fogadott hívások, 59, 

76 
Némítás, 34 
Nemzetközi hívások, 30 
Nevek 

Beírás, 41 
Törlés, 62 

Telefonkönyv-
bejegyzés 
Bejegyzések 

törlése, 36 
Nyelvek 

Celluláris közvetítés, 66 
Telefon kijelzoje, 70 

Nyitó kód, 72 

P 
Pénznemváltó, 55 
Számológép, 69 
PIN Code 

Setting and Changing, 72 
PIN2-kód, 72 
PIN-kód 

beírás, 23 
Privát hívás, 33 

R 
Rögzített tárcsázás, 73 

S 
Sablonok, 41 
Saját szám, 63 
Saját telefonszám 

kijelzése, 63 
Sáv, Váltás, 71, 72 

Sávváltás, 72 
Segélyhívó számok, 30 
SIM � Telefon, 63 
SIM-kártya 

behelyezés / eltávolítás, 19 
PIN2-kód, 72 
PIN-kód, 23, 72 

Számelohívás, 40, 64 
Számkorlátozás és 

számkijelzés, 33, 71 
Számológép, 55 
Személyes  

Telefonszámok, 62 
Üzenet, 41 

Szerkesztés 
Telefonkönyv-bejegyzések, 

62 
Üzenetek, 40, 64 

Szolgáltató központ, 66 

T 
Tárcsázás 

Gyors, 30, 63 
Rögzített, 73 
Segélyhívó számok, 30 
Számok szöveges 

üzenetben, 40, 64 
Telefonkönyv számai, 30 
Utolsó hívott szám, 29 

Telefon állapot, 71 
Telefon zár, 72 
Telefonkönyv 

Bejegyzések másolása  
(SIM / Telefon), 63 

Bejegyzések törlése, 62 
Kapacitás, 63 
Memória korlátozása, 63 
Név / szám módosítása, 62 
Számok hívása, 30, 36, 62 
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Név vagy szám módosítása 
Telefonkönyv-

bejegyzések, 36 
Új szám, 62, 71 

Telefonkönyv-bejegyzések 
keresése 
Hely szerint, 36, 62, 71 
Név szerint, 36, 62, 71 

Telefonszámok 
Saját kijelzése, 63 
Tárolás, 62 

Teljes törlés, 72 
Titkosítás, 72 
Törlés 

Telefonkönyv-bejegyzések, 
62 

Utolsó tíz hívás, 76 
Üzenetek, 40, 64, 65 

U 
Utolsó hívások, 59 

Díj, 71 
Felvétel a telefonkönyvbe, 

60, 76 
Idő, 71 
Menü, 59, 76 
Törlés, 76 

Utolsó tárcsázott szám 
újrahívása, 29 

Üzenet hangjelzés 
beállítása, 58 

Üzenetek 
Beállítások, 66 
Beérkezett, 64 
Definiált, 39 
Hangjelzés, 66 
Írás, 40 
Közvetítés, 39 
Küldés, 40, 65 
Létrehozás, 71 
Nézetváltás, 40, 64, 65 
Sablonok, 41 
Személyes, 41 
Szerkesztés, 40, 64 
Törlés, 40, 64, 65 

Üzenetküldés, 65 

V 
Váltás 

Nézet, 40, 59, 64, 65, 76 
VibraCall� jelzés,  71, 75 
Visszahívás, 40, 64 
Vonalválasztás, 71 

Z 
Zárás 

Telefon, 71, 72 
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