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Tippek és tanácsok az új Nokia 6820-as készülékkel és a régi készüléken talá
adatok átvitelével kapcsolatban

■ Adatok átvitele a régi készülékrõl
• Ha a régi telefon nem támogatja a PC Suite programcsomag használ

akkor az adatátvitelt csak a SIM-kártyával végezhetjük el.
1. Vigyük át az összes névjegy-információt (neveket és telefonszámoka

régi telefonról a SIM-kártyára. További információkért olvassuk el a r
készülék felhasználói útmutatóját.

2. Távolítsuk el a SIM-kártyát, majd helyezzük be azt a Nokia 6820-as 
készülékbe.

3. A névjegyek új készülékre való másolásához nyomjuk meg a Menü go
és válasszuk a Névjegyzék, a Másolás, a SIM-kártyáról telefonra és az
Összes másolása lehetõséget.

• Ha a régi telefon támogatja a PC Suite programcsomag használatát, 
elképzelhetõ, hogy a telefonkönyv és a naptár szinkronizálható a PC 
programcsomag Nokia PC Sync alkalmazásával.

Ha már nincs meg a régi telefon, de az adatokat szinkronizáltuk egy 
kompatibilis PC-re, akkor valószínûleg még vissza tudjuk állítani azokat 
készülékre. Vegyük figyelembe, hogy csak a legutóbbi szinkronizálás sorá
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régi telefonra mentett adatokat lehet visszaállítani a Nokia 6820-as 
készülékre. További információkért olvassuk el a PC Suite dokumentációját.
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1. Telepítsük a Nokia 6820-as készülékhez mellékelt PC Suite 
programcsomagot, vagy töltsük le azt a Nokia webhelyérõl.

Megjegyzés: Az új verzió telepítése elõtt el kell távolítani a régi 
készülékhez tartozó PC Suite programcsomagot.

2. Indítsuk el a Nokia PC Sync alkalmazást.

3. Ha még megvan a régi telefon, csatlakoztassuk azt a számítógéphez,
vigyük át az adatokat a telefonról a számítógépre.

4. Csatlakoztassuk az új készüléket a számítógéphez, és végezzük el a N
PC Sync alkalmazás által kért szükséges beállításokat.

5. Kezdjük el a szinkronizálást, miáltal a régi telefon névjegyzék- és 
naptáradatai átkerülnek a számítógéprõl az új készülékre.

• Ha a régi telefon támogatja a PC Suite használatát, akkor elképzelhe
hogy az adatokat a PC Suite programcsomag Nokia Content Copier 
alkalmazásával is átvihetjük.
Az adatokat közvetlenül átmásolhatjuk a régi telefonról az új készülékre.
elõbb telepíteni kell a Nokia PC Suite 5.8-as vagy újabb verzióját a 
számítógépre, majd át kell másolnunk a tartalmat a régi telefonról. Vegy
figyelembe, hogy a régebbi PC Suite csomaggal készített másolatok nem
kompatibilisek a Nokia PC Suite 5.8-as programcsomaggal, mert azt 
kifejezetten a Nokia 6820-as készülékhez írták. Arról se feledkezzünk me
hogy csak azokat az adatokat lehet visszaállítani, amelyeket az utolsó 
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adatmásoláskor mentettünk a régi telefonról a számítógépre. További 
információkért olvassuk el a PC Suite dokumentációját.
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1. Telepítsük a Nokia 6820-as készülékhez mellékelt PC Suite 
programcsomagot, vagy töltsük le azt a Nokia webhelyérõl.

Megjegyzés: Az új verzió telepítése elõtt el kell távolítani a régi 
készülékhez tartozó PC Suite programcsomagot.

2. Indítsuk el a Nokia Content Copier alkalmazást.

3. Csatlakoztassuk a régi telefont a számítógéphez, és vigyük át az adat
telefonról a számítógépre a Tartalommásolás a telefonról a számító
lehetõség kiválasztásával.

4. Csatlakoztassuk az új készüléket a számítógéphez, és vigyük át az ad
a számítógéprõl a telefonra a Tartalommásolás a számítógéprõl a 
telefonra lehetõség kiválasztásával.

A Nokia Content Copier alkalmazással a következõ adatokat lehet 
átmásolni az alábbi Nokia készülékekrõl:

• Az összes tárolt adatot

• Nokia 3100-as készülékrõl

• Nokia 3200-as készülékrõl

• Nokia 5100-as készülékrõl

• Nokia 6100-as készülékrõl

• Nokia 6220-as készülékrõl

• Nokia 6230-as készülékrõl
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• Nokia 6310i készülékrõl

• Nokia 6510-es készülékrõl

10-es 

t 
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• Nokia 6610-es készülékrõl

• Nokia 6650-es készülékrõl

• Nokia 6800-as készülékrõl

• Nokia 6810-es készülékrõl

• Nokia 7200-as készülékrõl

• Nokia 7210-es készülékrõl

• Nokia 7250-es készülékrõl

• Nokia 7250i készülékrõl

• Nokia 7600-as készülékrõl

• Nokia 8310-es készülékrõl

• Nokia 8910-es készülékrõl

• Nokia 8910i készülékrõl

• A Névjegyzék és a Naptár elemeit a Nokia 6210-es, 6250-es és 71
készülékekrõl

• Csak a Névjegyzék elemeit a Nokia 5210-es, 8210-es és 8850-es 
készülékekrõl

Vegyük figyelembe, hogy az e-mail beállításokról nem lehet másolato
készíteni, így azokat nem is lehet átvinni a régi telefonról.
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Ezenfelül arra is ügyeljünk, hogy az MMS-üzeneteket sem lehet átmásolni a 
régi telefonról.

éti 
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■ Visszatérés készenléti állapotba
• A menüben bárhol a  gomb megnyomásával térhetünk vissza készenl

állapotba (egy megnyitott alkalmazásban az alkalmazás bezárásához ké
kell megnyomni a  gombot .

■ A telefon használata készenléti állapotban
• Új üzenet írásához toljuk a joystickot balra.

• Az aktuális hónap Naptár alkalmazásban való megtekintéséhez toljuk a 
joystickot jobbra.

• A névjegyek eléréséhez toljuk a joystickot lefelé.

• A kamera bekapcsolásához toljuk a joystickot felfelé.

• A 20 legutoljára tárcsázott szám listájának eléréséhez nyomjuk meg a 
gombot. Lapozzunk a kívánt számra, és a szám hívásához nyomjuk meg a
gombot.

• Egy böngészõ-szolgáltatással való kapcsolat létrehozásához (hálózati 
szolgáltatás) nyomjuk meg a  gombot.

• A hangpostafiók hívásához (hálózati szolgáltatás) nyomjuk meg és tarts
lenyomva az  gombot.
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A funkció használatához a gyorshívásos tárcsázás funkciónak bekapcsolva kell 
lennie. Nyomjuk meg a Menü gombot, és válasszuk a Beállítások, a További 

ent 
bot.

édi. 
r a 

 

e 

ü, 
ellett 
ajd 
old és 
dot.

 

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

beállítások, a Hívásbeállítások és a Gyorshívásos tárcsázás lehetõséget.

• Írjuk be a telefonszámot, és egy új névjegy mentéshez nyomjuk meg a M
gombot. Ezután írjuk be a nevet, és nyomjuk meg az OK, majd a Kész gom

• Az üzemmód módosítása: Nyomjuk meg a  gombot, lapozzunk a 
bekapcsolandó üzemmódhoz, és nyomjuk meg a Választ gombot.

■ A biztonsági billentyûzár használata
• A biztonsági billentyûzár a telefon billentyûzetét egy biztonsági kóddal v

Lásd: Biztonsági kód (5-10 számjegy) címû rész (25. oldal). A billentyûzá
fedõlap lenyitásakor is aktív marad. Nyomjuk meg a Menü gombot, és 
válasszuk a Beállítások, a További beállítások, a Telefon- beállítások és a
Biztonsági billentyûzár lehetõséget.

Írjuk be a biztonsági kódot. A billentyûzár bekapcsolásához válasszuk a B
lehetõséget.

Ha a fedõlap zárva van, a billentyûzár aktiválásához nyomjuk meg a Men
majd pedig másfél másodpercen belül a  gombot. Nyitott fedõlap m
a billentyûzár kikapcsolásához nyomjuk meg a Kiold és az OK gombot, m
adjuk meg a biztonsági kódot. Ha a fedõlap zárva van, nyomjuk meg a Ki
másfél másodpercen belül a  gombot, majd írjuk be a biztonsági kó

Ha bekapcsolt biztonsági billentyûzár mellett egy Bluetooth-kapcsolat 
létrehozására irányuló kérelmet kapunk egy másik készülékrõl, a kérelem
elfogadása elõtt fel kell oldani a biztonsági billentyûzárat.
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■ A telefon megvilágításának bekapcsolása
• Ha a billentyûzet le van zárva, a kijelzõ és a billentyûzet világításának 

omjuk 

 és a 
ímû 

 a 

e 
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bekapcsolásához nyomjuk meg a bekapcsológombot ( ).

• Ha a fedõlap nyitva van, a billentyûzet világításának bekapcsolásához ny
meg a háttérvilágítás-kapcsoló gombot ( ).

■ Az e-mail alkalmazás használata
• A telefon e-mail alkalmazásának használatához meg kell adni az e-mail

kapcsolatbeállításokat. További információkért lásd: E-mail beállításai c
rész (104. oldal).

Az e-mail szolgáltatás beállításához tekintsük meg a www.nokia.com/
phonesettings oldalt. 

■ Bluetooth-kapcsolat beállítása
1. Nyomjuk meg a Menü gombot, válasszuk a Beállítások, a Kapcsolatok és

Bluetooth menüpontot.

2. A Bluetooth-kapcsolat aktiválásához válasszuk a Bluetooth, majd a Be 
lehetõséget.

3. Kompatibilis eszközök kereséséhez válasszuk az Audiotartozékok keresés
pontot, és válasszuk ki a csatlakoztatni kívánt eszközt. 

4. Adjuk meg a kiválasztott eszköz jelszavát.
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■ Szöveg írása
• A prediktív szövegbevitel írás közbeni ki- vagy bekapcsolásához nyomjuk meg 
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kétszer a  gombot, vagy nyomjuk meg és tartsuk lenyomva az Opci
gombot.

• Ha hagyományos szövegbevitellel akarunk speciális karaktereket beírni, 
nyomjuk meg a  gombot, míg prediktív szövegbevitel esetén tartsuk
lenyomva a  gombot.

A joystickkal lépjünk a kívánt karakterre, majd nyomjuk meg a Beszúr go

• Az MMS-üzenetekben használt betûk méretének módosításához nyomju
a Menü gombot, majd válasszuk az Üzenetek, az Üzenetbeállítások, a M
beállítások és a Betû mérete lehetõséget.

■ Névjegyek megtekintése
• Egy névjegy és az ahhoz tartozó alapértelmezett szám megtekintéséhez 

nyomjuk le és tartsuk lenyomva a  gombot, miközben a Névjegyzék
menüben lapozunk.

■ A naptár és a naptárjegyzetek megtekintése
• Az aktuális hónap Naptár menüben való gyors megtekintéséhez készenlé

módban toljuk a joystickot jobbra.

• A naptárjegyzetek megtekintése közben a jegyzetek közötti lapozáshoz t
joystickot jobbra.
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■ Személyes hivatkozások testreszabása
• Funkciók hivatkozásként való kiválasztásához nyomjuk meg a Kedven. 
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etünk.
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gombot, és válasszuk a Lehetõségek pontot.

• A funkciók hivatkozáslistabeli sorrendjének módosításához nyomjuk me
Kedven. gombot, és válasszuk az Átrendezés lehetõséget.

■ A kamera használata
• A kamera bekapcsolásához toljuk a joystickot felfelé.

• A keresõnézetben a kameramód módosításához toljuk a joystickot jobbra
balra. A következõ lehetõségek állnak rendelkezésünkre: Normál, Arckép
Éjszakai és Videó.

• A kamera funkcióiról további információkat a következõ helyen olvashat
Kamera (kód: 6) címû rész (152. oldal).

■ A számológép használata
• A számológép lezárt fedõlap melletti használatakor a  gomb egysze

megnyomásával összeadást, kétszeri megnyomásával kivonást, háromsz
megnyomásával szorzást, míg négyszeri megnyomásával osztást végezh



13

Tartalom

....  21

....  25

........ 25

........ 25

........ 25

........ 26

........ 26

........ 27

........ 27

........ 28

....  30

........ 30

........ 33

........ 33

........ 34

....  36

........ 36

........ 37

........ 38

........ 40

........ 42

........ 42

........ 42

........ 45
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

BIZTONSÁGUNK ÉRDEKÉBEN......................................................................

Általános információ ....................................................................................
Hozzáférési kódok ............................................................................................................................

Biztonsági kód (5-10 számjegy)................................................................................................
PIN-kód és PIN2-kód (4-8 számjegy), modul-PIN-kód és aláíró PIN-kód....................
PUK-kód és PUK2-kód (8 számjegy) ........................................................................................
Korlátozó jelszó (4 számjegy) ....................................................................................................
Mobiltárcakód (4-10 számjegy)................................................................................................

A telefon funkcióinak áttekintése................................................................................................
Osztott memória............................................................................................................................

1. Használatbavétel .......................................................................................
A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése..........................................................................
Az akkumulátor töltése...................................................................................................................
A telefon be- és kikapcsolása .......................................................................................................

A billentyûzet háttérvilágításának be- és kikapcsolása.....................................................

2. A telefon....................................................................................................
Gombok (zárt fedõlap esetén).......................................................................................................
Csatlakozók ........................................................................................................................................
Gombok (lenyitott fedõlap esetén)..............................................................................................
Készenléti állapot .............................................................................................................................

Képernyõvédõ.................................................................................................................................
Háttérkép.........................................................................................................................................
Alapvetõ indikátorok készenléti állapotban ..........................................................................

Billentyûzár ........................................................................................................................................



14

Éteren keresztül fogadott beállítások................................................................................................. 46

3. Hívásfunkciók ................................................................................................  48
........ 48
........ 49
........ 50
........ 51
........ 51

....  54

........ 54

........ 55

........ 56

........ 56

........ 56

........ 57

........ 58

........ 58

........ 59

....  61

........ 61

........ 63

....  67

........ 67

........ 67

........ 68

........ 68

........ 69
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Hívás kezdeményezése ....................................................................................................................
Telefonszámok gyorshívása ........................................................................................................

Bejövõ hívás fogadása vagy elutasítása.....................................................................................
Hívásvárakoztatás .........................................................................................................................

Opciók hívás közben ........................................................................................................................

4. Szöveg írása...............................................................................................
Szövegbevitel a kiegészítõ billentyûzettel ................................................................................

Ékezetes karakterek beírása .......................................................................................................
Nyelvre jellemzõ ékezetes karakterek bevitele .....................................................................

Szöveg bevitele a fedõlap zárt állapotában..............................................................................
Prediktív szövegbevitel be- és kikapcsolása ..........................................................................
Prediktív szövegbevitel használata ..........................................................................................

Összetett szavak írása ..............................................................................................................
Hagyományos szövegbevitel használata ................................................................................
Tippek a szövegíráshoz ................................................................................................................

5. A menü használata ...................................................................................
Belépés egy menüfunkcióba..........................................................................................................
Menüfunkciók listája .......................................................................................................................

6. Menüfunkciók ...........................................................................................
Üzenetek (kód: 1)..............................................................................................................................

Szöveges üzenetek (SMS) ...........................................................................................................
Üzenetek írása és elküldése ....................................................................................................
Az üzenetküldés különbözõ módjai ......................................................................................
E-mail írása és küldése szöveges üzenetben .....................................................................



15

Szöveges üzenetek és SMS-ként küldött e-mail üzenetek olvasása, 
válaszüzenet küldése ........................................................................................................................ 70

........ 72

........ 72

........ 73

........ 73

........ 75

........ 75

........ 76

........ 79

........ 81

........ 81

........ 82

........ 82

........ 83

........ 85

........ 86

........ 87

........ 87

........ 88

........ 90

........ 91

........ 91

........ 93

........ 94

........ 94

........ 95

........ 96
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Bejövõ és kimenõ elemek mappája.......................................................................................
Archívum mappa és saját mappák ...........................................................................................
Sablonok ..........................................................................................................................................
Címzettlista.....................................................................................................................................
Szöveges üzenetek számlálója ..................................................................................................
Multimédia üzenetek ...................................................................................................................

Multimédia üzenetek írása és küldése.................................................................................
Multimédia üzenetek olvasása és válaszüzenet küldése................................................
A Bejövõ, a Kimenõ, a Mentett üzenetek és az Elküldött üzenetek mappa..............
Megtelt a multimédia memória ............................................................................................

Üzenetek törlése............................................................................................................................
E-mail üzenetek.............................................................................................................................

E-mail írása és küldése ............................................................................................................
E-mail üzenetek letöltése az e-mail fiókból ......................................................................
E-mail olvasása és válaszüzenet küldése............................................................................
A Bejövõ és egyéb mappák (Vázlatok, Archívum, Kimenõ, Elküldött).........................
E-mail üzenetek törlése ...........................................................................................................

Csevegés ..........................................................................................................................................
A csevegés menü megnyitása ................................................................................................
Kapcsolat létrehozása a csevegõszolgáltatással, a kapcsolat bontása ......................
Csevegés kezdeményezése ......................................................................................................
Csevegési meghívások elfogadása vagy elutasítása ........................................................
Csevegõüzenet olvasása ..........................................................................................................
Részvétel csevegésben .............................................................................................................
Saját adatok szerkesztése .......................................................................................................
Csevegõpartnerek ......................................................................................................................



16

Üzenetek blokkolása és a blokkolás feloldása ........................................................................... 97
Csoportok............................................................................................................................................. 98

........ 99

.....  100

.....  100

.....  101

.....  102

.....  102

.....  104

.....  108

.....  108

.....  108

.....  109

.....  110

.....  111

.....  111

.....  112

.....  113

.....  114

.....  115

.....  116

.....  116

.....  117

.....  119

.....  120

.....  121

.....  122

.....  122

.....  123
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Hangüzenetek ................................................................................................................................
Hálózati hírek .................................................................................................................................
Üzenetek beállításai .....................................................................................................................

Szöveges és SMS e-mail üzenetek beállításai...................................................................
Felülírás beállításai ...................................................................................................................
Multimédia üzenetek beállításai ...........................................................................................

E-mail beállításai ..........................................................................................................................
Betûméret beállítása....................................................................................................................
Szolgáltatói parancsok ................................................................................................................

Hívásinfó (kód: 2) .............................................................................................................................
Híváslisták .......................................................................................................................................
Idõzítõk és számlálók ...................................................................................................................

Névjegyzék (kód: 3)..........................................................................................................................
Beállítások kiválasztása a névjegyzékben ..............................................................................
Nevek és telefonszámok mentése (Új név) ............................................................................

Több telefonszám és szöveges tétel eltárolása egy névhez...........................................
Kép hozzáadása a névjegyzékben szereplõ nevekhez és számokhoz .............................
Nevek keresése...............................................................................................................................
Név törlése ......................................................................................................................................
Adatok módosítása és törlése a névjegyzékben ...................................................................
Saját jelenlét ..................................................................................................................................
Figyelt partnerek ...........................................................................................................................

Partnerek felvétele a figyelt partnerek közé......................................................................
Figyelt partnerek megtekintése .............................................................................................
Partner figyelésének megszüntetése....................................................................................

Névjegyek másolása .....................................................................................................................
Névjegykártya küldése és fogadása .........................................................................................



17

Gyorshívások........................................................................................................................................  123
Hanghívás.............................................................................................................................................  124

Hangminták hozzáadása és kezelése ........................................................................................  124
.....  125
.....  126
.....  126
.....  126
.....  127
.....  127
.....  128
.....  129
.....  130
.....  132
.....  133
.....  134
.....  134
.....  136
.....  137
.....  137
.....  138
.....  141
.....  141
.....  143
.....  146
.....  147
.....  148
.....  149
.....  152
.....  153
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Tárcsázás hangminta használatával.....................................................................................
Információs és szolgáltatási számok .......................................................................................
Saját számok ..................................................................................................................................
Hívócsoportok ................................................................................................................................

Beállítások (kód: 4) ..........................................................................................................................
Üzemmód.........................................................................................................................................
Csevegés és jelenlét beállításai.................................................................................................
Hangbeállítások .............................................................................................................................
Kijelzõ beállításai ..........................................................................................................................
Dátum és idõ beállítása...............................................................................................................
Személyes hivatkozások ..............................................................................................................
Kapcsolatok.....................................................................................................................................

Bluetooth vezeték nélküli technológia................................................................................
Bluetooth-kapcsolat .................................................................................................................
Bluetooth-beállítások...............................................................................................................
Infravörös.....................................................................................................................................
(E)GPRS.........................................................................................................................................

További beállítások .......................................................................................................................
Hívásbeállítások .........................................................................................................................
A telefon beállításai..................................................................................................................
Tartozékok beállításai...............................................................................................................

Biztonsági beállítások..................................................................................................................
Gyári beállítás visszaállítása ......................................................................................................

Galéria (kód: 5)..................................................................................................................................
Kamera (kód: 6).................................................................................................................................

Fénykép készítése..........................................................................................................................



18

Videoklip rögzítése.............................................................................................................................  154
A kamera beállításai..........................................................................................................................  154

Szervezõ (kód: 7)....................................................................................................................................  155
.....  155
.....  157
.....  158
.....  159
.....  160
.....  161
.....  162
.....  162
.....  163
.....  164
.....  165
.....  166
.....  166
.....  167
.....  167
.....  169
.....  170
.....  171
.....  171
.....  172
ra.  173
.....  174
.....  175
.....  175
.....  176
.....  178
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Ébresztõóra .....................................................................................................................................
Naptár ..............................................................................................................................................

Naptári jegyzet létrehozása....................................................................................................
Ha a telefon hanggal jelzi a jegyzetet.................................................................................

Teendõk............................................................................................................................................
Jegyzetek .........................................................................................................................................
Mobiltárca.......................................................................................................................................

A mobiltárca használata..........................................................................................................
Kártyaadatok mentése .............................................................................................................
Jegyzetek......................................................................................................................................
Mobiltárcaprofil létrehozása ..................................................................................................
Mobiltárca beállításai...............................................................................................................
Útmutató a Mobiltárcával történõ vásárláshoz................................................................

Szinkronizálás ................................................................................................................................
Szinkronizálás kezdeményezése a telefonról.....................................................................
A szinkronizáláshoz szükséges beállítások .........................................................................
Szinkronizálás kompatibilis számítógéprõl ........................................................................

Alkalmazások (kód: 8) .....................................................................................................................
Játékok .............................................................................................................................................
Gyûjtemények.................................................................................................................................

Egyéb rendelkezésre álló lehetõségek alkalmazás vagy alkalmazáscsoport számá
Játékok és alkalmazások letöltése ........................................................................................

Extrák................................................................................................................................................
Hangrögzítõ.................................................................................................................................
Számológép .................................................................................................................................
Idõzítés .........................................................................................................................................



19

Stopperóra ........................................................................................................................................  178
Böngészõ (kód: 9) ..................................................................................................................................  180

Alapvetõ lépések a szolgáltatások eléréséhez és használatához .........................................  181
.....  181
.....  181
.....  182
.....  183
.....  184
.....  184
.....  185
.....  185
.....  186
.....  187
.....  187
.....  188
.....  188
.....  189
.....  190
.....  190
.....  190
.....  191
.....  193
.....  194

..  195

.....  195

.....  197

.....  198

..  199
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

A telefon beállítása a szolgáltatáshoz ....................................................................................
A kapcsolatbeállítások kézi beírása......................................................................................

Csatlakozás szolgáltatáshoz ......................................................................................................
A szolgáltatások oldalainak böngészése.................................................................................

A telefon gombjainak használata böngészés közben......................................................
Lehetõségek böngészés közben .............................................................................................
Közvetlen hívás ..........................................................................................................................

Kapcsolat bontása a szolgáltatással........................................................................................
A több módban mûködõ böngészõ megjelenésének beállításai ......................................
Cookie-k...........................................................................................................................................
Könyvjelzõk .....................................................................................................................................

Könyvjelzõk fogadása ...............................................................................................................
Letöltés.............................................................................................................................................
Hírpostafiók ....................................................................................................................................
Cache memória..............................................................................................................................
Böngészõ biztonsági beállításai................................................................................................

Biztonsági modul .......................................................................................................................
Tanúsítványok .............................................................................................................................
Digitális aláírás...........................................................................................................................

SIM-alkalmazások (kód: 10)..........................................................................................................

7. A telefon csatlakoztatása számítógéphez ..............................................
PC Suite ...............................................................................................................................................

(E)GPRS, HSCSD és CSD...............................................................................................................
Adatkommunikációs alkalmazások használata........................................................................

8. Akkumulátorra vonatkozó információk ..................................................



20

Töltés és kisütés .....................................................................................................................................  199

KEZELÉS ÉS KARBANTARTÁS........................................................................  201

..  203
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK ...........................................................



21

BIZTONSÁGUNK ÉRDEKÉBEN
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Olvassuk el az alábbi egyszerû útmutatót. A szabályok megszegése veszélyekkel járha
törvénysértõ lehet. Mindezekrõl bõvebb információt is találhatunk ebben a kézikönyv

Ne kapcsoljuk be a telefont olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használat
illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.

AZ ÚTON ELSÕ A BIZTONSÁG
Kézi telefonkészüléket ne használjunk vezetés közben.

INTERFERENCIA
A rádiótelefonok interferencia-érzékenyek, ami idõnként a teljesítmény ro
okozhatja.

KÓRHÁZBAN KAPCSOLJUK KI
Tartsuk be a vonatkozó elõírásokat és szabályokat. Orvosi berendezések 
közelében kapcsoljuk ki a telefont.

REPÜLÕGÉPEN KAPCSOLJUK KI
A mobil készülékek interferenciát okozhatnak a repülõgépen.

TANKOLÁSKOR KAPCSOLJUK KI
Ne használjuk a telefont üzemanyagtöltõ állomásokon. Üzemanyag vagy 
vegyszerek közelében ne telefonáljunk.

ROBBANTÁSI MÛVELETEK HELYSZÍNÉN KAPCSOLJUK KI
Ne használjuk a telefont olyan helyen, ahol robbantást készítenek elõ. Üg
a korlátozásokra, és tartsuk be az érvényes szabályokat és elõírásokat.
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MEGFELELÕ HASZNÁLAT
A telefont csak normál helyzetben használjuk. Feleslegesen ne érjünk az 
antennához.

zzuk. 

erése 
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 hívás 

 meg a 
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SZAKSZERÛ SZERVIZ
A készülék üzembe helyezését és javítását csak szakember végezheti.

TARTOZÉKOK ÉS AKKUMULÁTOROK
Csak a gyártó által jóváhagyott tartozékokat és akkumulátorokat alkalma
Ne csatlakoztassunk inkompatibilis készülékeket.

CSATLAKOZÁS MÁS KÉSZÜLÉKHEZ
Más eszközökhöz való csatlakoztatás elõtt, a biztonsági elõírások megism
érdekében, olvassuk el a másik készülék ismertetõjét is. Ne csatlakoztassu
inkompatibilis készülékeket.

BIZTONSÁGI MÁSOLATOK
Fontosabb adatainkról mindig készítsünk biztonsági másolatot.

VÍZÁLLÓSÁG
A telefon nem vízálló. A készüléket tartsuk szárazon.

HÍVÁS
Gyõzõdjünk meg róla, hogy a telefon be van kapcsolva és mûködik. Írjuk b
telefonszámot a körzetszámmal együtt, és nyomjuk meg a  gombot. A
befejezéséhez nyomjuk meg a  gombot. Hívás fogadásához nyomjuk

 gombot.
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SEGÉLYKÉRÕ HÍVÁSOK
Gyõzõdjünk meg róla, hogy a telefon be van kapcsolva és mûködik. A kijelzõ 
törléséhez (pl. egy hívás befejezéséhez, kilépéshez egy menübõl stb.) a  
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gombot annyiszor nyomjuk meg, ahányszor szükséges. Írjuk be a segélysz
számát, majd nyomjuk meg a  gombot. Adjuk meg a tartózkodási hely
Ne szakítsuk meg a kapcsolatot, amíg fel nem szólítanak rá.

■ Hálózati szolgáltatások
A tájékoztatóban ismertetett rádiótelefon használata az EGSM 900-as, a GSM 1800-
GSM 1900-as hálózatokon megengedett.

A háromsávos funkció hálózatfüggõ. A funkció elérhetõségérõl és használatáról a hel
szolgáltatónál érdeklõdjünk.

A Nokia 6820-as vezeték nélküli telefon egy 3GPP GSM Release 99 szabványú, az (E)G
szolgáltatást támogató készülék, amely a Release 97 szabvány szerinti GPRS-hálózat
támogatja. Nem garantálható azonban, hogy minden Release 97 szabvány szerinti GP
hálózatban megfelelõen fog mûködni. Bõvebb információért forduljunk a szolgáltató
vagy a Nokia márkaképviselõhöz.

A telefon támogatja a TCP/IP protokollon alapuló WAP 2.0-protokollokat (HTTP és SS
telefon egyes funkcióit, mint például a multimédia üzenetküldést, a böngészést, az e-
üzeneteket, a csevegést, a jelenlét-információval bõvített névjegyzéket, a távoli 
szinkronizálást vagy a böngészõn, illetve az MMS-en keresztüli tartalomletöltést csa
vehetjük igénybe, ha azt a hálózat támogatja.

Az útmutatóban ismertetett számos funkció hálózati szolgáltatás. Ezek speciális 
szolgáltatások, amelyeket a mobil hálózat üzemeltetõje biztosít. A hálózati szolgálta
csak akkor vehetjük igénybe, ha a szolgáltatónál elõfizetünk rájuk, és a hálózat 
üzemeltetõjétõl megkapjuk a használatukra vonatkozó útmutatást.
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Megjegyzés: Egyes hálózatok nem támogatnak minden nyelvtõl függõ karaktert 
és/vagy szolgáltatást.
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■ A tartozékok
Mielõtt a készülékkel használjuk, ellenõrizzük a töltõ modellszámát. A készülék ACP-
ACP-8, ACP-9, ACP-12, LCH-8, LCH-9 LCH-12 és AC-1 jelû áramforrással használhat

Figyelmeztetés: A telefonhoz kizárólag a telefon gyártója által jóváhagyot
akkumulátorokat, töltõkészülékeket és tartozékokat használjunk. Más típus
alkalmazása érvényteleníti a telefonra vonatkozó engedélyeket és garanciá
amellett veszélyes is lehet.

A gyártó által engedélyezett tartozékokról a márkakereskedõknél kaphatun
bõvebb felvilágosítást.

Néhány praktikus szabály a tartozékok használatával kapcsolatban
• Minden tartozékot tartsunk gyermekektõl távol.

• A tartozékok hálózati kábelét mindig a csatlakozónál fogva húzzuk ki a konnekto

• Rendszeresen ellenõrizzük, hogy a jármûbe beszerelt tartozékok rögzítése és mûk
megfelelõ-e.

• A bonyolult autós tartozékok beszerelését kizárólag szakember végezheti.
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■ Hozzáférési kódok

Biztonsági kód (5-10 számjegy)
A biztonsági kód a telefon jogosulatlan használatától véd. Az elõre beállítot
12345. Változtassuk meg a kódot, és az új kódot tartsuk titkos, biztonságos 
a telefontól távol. A kód módosításával és a telefon kódkérésre való beállítá
kapcsolatban tekintsük át a következõt: Biztonsági beállítások címû rész 
(147. oldal).

Ha egymás után ötször hibás biztonsági kódot adunk meg, a telefonon a Kó
üzenet jelenik meg. Ilyenkor várjunk öt percet, majd írjuk be a helyes kódot.

PIN-kód és PIN2-kód (4-8 számjegy), modul-PIN-kód és a
PIN-kód
• A PIN-kód (személyes azonosító szám) megvédi a SIM-kártyát a jogosula

használat ellen. A PIN-kódot általában a SIM-kártyával kapjuk. Ha azt 
szeretnénk, hogy a telefon bekapcsoláskor kérje a PIN-kódot, olvassuk el
következõt: Biztonsági beállítások címû rész (147. oldal).

• A PIN2-kód, melyet a SIM-kártyával kaphatunk, bizonyos funkciók 
használatához szükséges.
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• A modul-PIN-kód a biztonsági modul információinak eléréséhez kell. Lásd: 
Biztonsági modul címû rész (190. oldal). A modul-PIN-kódot a SIM-kártyával 

s 

 adjuk 
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kapjuk, ha a SIM-kártya tartalmaz biztonsági modult. 

• Az aláíró PIN-kód a digitális aláírásokhoz szükséges. Lásd: Digitális aláírá
címû rész (193. oldal). Az aláíró PIN-kódot a SIM-kártyával kapjuk, ha a 
SIM-kártya tartalmaz biztonsági modult.

Ha egymás után háromszor hibás PIN-kódot írunk be, a kijelzõn a PIN-kód 
blokkolva vagy a PIN-kód letiltva szöveg jelenik meg, és a telefon kéri, hogy
meg a PUK-kódot.

PUK-kód és PUK2-kód (8 számjegy)
A PUK-kód (Personal Unblocking Key – Személyes feloldó kulcs) a blokkolt 
PIN-kódok módosításához szükséges. A PUK2-kód a blokkolt PIN2-kód 
módosításához szükséges.

Ha a kódot nem kaptuk meg a SIM-kártyával együtt, kérjük azt a hálózat 
üzemeltetõjétõl vagy a szolgáltatótól.

Korlátozó jelszó (4 számjegy)
A korlátozó jelszó a Híváskorlátozás funkció használatakor szükséges, lásd: 
Biztonsági beállítások címû rész (147. oldal). Ezt a jelszót a szolgáltatótól 
kaphatjuk meg.
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Mobiltárcakód (4-10 számjegy)
A mobiltárcakód a mobiltárca-szolgáltatások eléréséhez szükséges. Ha többször 
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egymás után hibásan adjuk meg a mobiltárcakódot, a Mobiltárca alkalmazá
percre lezár. Bõvebb információkért lásd: Mobiltárca címû rész (162. oldal).

■ A telefon funkcióinak áttekintése
A Nokia 6820-as készülék EGSM 900-as, GSM 1800-as és GSM 1900-as 
hálózatokban használható. A telefon számos, a mindennapokban hasznos 
szolgáltatást nyújt: található benne naptár, óra, ébresztõóra, beépített kam
hogy csak néhányat említsünk. A kamerával videoklipeket rögzíthetünk, tov
fényképeket is készíthetünk, melyeket készenléti állapotban háttérképként, 
Névjegyzék alkalmazásban indexképként használhatunk. Lásd: Kamera (kód
címû rész (152. oldal). A készülék által nyújtott további szolgáltatások:

• EDGE (Megnövelt adatátviteli sebesség a második generációs rendszerek
Ezzel kapcsolatban lásd:(E)GPRS (138 oldal). A csomagkapcsolt EDGE-
hálózatok a GPRS-hálózatoknál gyorsabb adatátvitelt biztosítanak.

• Az xHTML-böngészõ segítségével színesebb és gazdagabb grafikus tartal
tölthetünk le a webszerverekrõl, és tekinthetünk meg. Lásd: Böngészõ (k
címû rész (180. oldal).

• A jelenlétet érzékelõ továbbfejlesztett névjegyzék segítségével tudathat
munkatársainkkal, családtagjainkkal vagy barátainkkal, hogy elérhetõk 
vagyunk. Lásd: Saját jelenlét címû rész (117. oldal).
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• A Csevegés szolgáltatással rövid szöveges üzeneteket küldhetünk a 
bejelentkezett felhasználóknak. Lásd: Csevegés címû rész (88. oldal).
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• Az írást külön külsõ billentyûzet teszi kényelmessé. Lásd: Üzenetek írása
elküldése címû rész (68. oldal). 

• Az e-mail szolgáltatással e-mail üzeneteket írhatunk, küldhetünk és 
tölthetünk le e-mail fiókunkból. Lásd: E-mail üzenetek címû rész (82. old

• A multimédia üzenetküldési szolgáltatás (MMS) segítségével kompatibil
készülékrõl küldhetünk, illetve ilyen készüléken fogadhatunk szöveget, k
hangot és videofájlt tartalmazó multimédia üzeneteket. A képeket és a 
csengõhangokat menthetjük, majd segítségükkel testre szabhatjuk 
telefonunkat. Ezzel kapcsolatban lásd: Multimédia üzenetek (75. oldal).

• A többszólamú hang (MIDI) több, egyszerre megszólaltatott hangból áll.
telefon több mint 40 hangszer hangján képes megszólalni, melyek közül
egyidejûleg maximum 16 játszható le. A telefon támogatja a skálázható
többszólamú MIDI-formátumot (SP-MIDI).

• A Java 2 Micro Edition (J2METM) tartalmaz néhány Java-alkalmazást 
és -játékot, melyeket kifejezetten mobiltelefonokhoz fejlesztettek. Új 
alkalmazások és játékok letöltésével kapcsolatban lásd: Alkalmazások (k
címû rész (171. oldal).

Osztott memória
A telefon alábbi funkciói használhatnak osztott memóriát: névjegyzék, szöv
csevegõ- és multimédia üzenetek, e-mail, hangminták, SMS-címzettlisták, 
galériában található képek, csengõhangok, video- és hangfájlok, kamera, na
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teendõjegyzetek, Java-játékok és alkalmazások és jegyzetszerkesztõ. Bármely 
ilyen funkció használata csökkentheti az osztott memóriát használó funkciókhoz 

nak 
 

 
 
gy 
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tartozó memóriát. Ez különösen igaz a funkciók gyakoribb használatakor (an
ellenére, hogy egyes funkciók saját memóriaterülettel is rendelkeznek a más
funkciókkal megosztott memórián kívül). Ha például sok képet és Java-
alkalmazást mentünk, akkor elõfordulhat, hogy ezekkel lefoglaljuk az egész
osztott memóriát, melyrõl a készülék egyébként értesít is minket. Ilyenkor a
folytatáshoz törölnünk kell néhány, az osztott memóriában tárolt elemet va
információt.
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1. Használatbavétel

 vagy 
l vagy 

van 
zután 
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■ A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése
• A miniatûr SIM-kártyákat tartsuk kisgyermekek számára elérhetetlen helyen.

• A SIM-kártya és az érintkezõi könnyen megsérülhetnek, ha megkarcoljuk
meghajlítjuk, ezért legyünk óvatosak a kártya kezelésénél, behelyezéséné
eltávolításánál.

• A SIM-kártya behelyezése elõtt gyõzõdjünk meg arról, hogy a telefon ki 
kapcsolva, továbbá nem csatlakozik egyetlen tartozékhoz sem, és csak e
távolítsuk el az akkumulátort.

1. A telefon hátát magunk felé tartva 
nyomjuk le a hátlap kioldógombját (1), és 
a gombot nyomva tartva csúsztassuk le a 
hátlapot a telefonról (2).
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2. Az akkumulátort addig 
nyomjuk, amíg az 

la, 
ozók 
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helyére nem pattan.

3. A SIM-kártya 
tartójának kioldásához 
csúsztassuk a tartót 
visszafelé (4), majd felemelve nyissuk fel azt (5).

4. A SIM-kártyát helyezzük a SIM-kártya tartójába (6). Gyõzõdjünk meg ró
hogy a SIM-kártya megfelelõen van behelyezve, és az aranyszínû csatlak
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lefelé néznek. Zárjuk be a SIM-kártya tartóját (7), majd csúsztassuk vissza a 
helyére (8).

tsuk a 
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

5. Forgassuk a hátlapot a telefon záróreteszeinek irányába (9), majd pattin
hátlapot a helyére (10). 
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■ Az akkumulátor töltése
1. A töltõ kábelét csatlakoztassuk a 

y perc 

típusú 
a 30 

onok 
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

telefon alján lévõ aljzatba.

2. Csatlakoztassuk a töltõt váltóáramú 
hálózati konnektorba.

Ha a telefon be van kapcsolva, a 
kijelzõn rövid idõre megjelenik a 
Töltés szöveg. Abban az esetben, ha 
az akkumulátor teljesen lemerült, a töltés jelzése lehet, hogy csak néhán
múlva jelenik meg, addig telefonhívást sem tudunk kezdeményezni.

A telefont a csatlakoztatott töltõvel is használhatjuk.

A töltési idõ függ a használt töltõtõl és az akkumulátortól. Például a BL-5C 
akkumulátor ACP-12 akkumulátortöltõvel történõ feltöltése körülbelül 1 ór
percig tart, ha ezalatt a telefon mindvégig készenléti állapotban van.

■ A telefon be- és kikapcsolása
Figyelmeztetés: Ne kapcsoljuk be a telefont olyan helyen, ahol a rádiótelef
használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.
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Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a bekapcsológombot .

• Ha a telefon a PIN-kódot vagy a biztonsági kódot kéri, 

lefon 
kell 

sõ 
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írjuk be a kódot, és nyomjuk meg az OK gombot.

Lásd még: Biztonsági beállítások címû fejezet (147. 
oldal) és Általános információ címû fejezet (25. oldal).

• Ha a kijelzõn a Nincs SIM-kártya vagy a A SIM-kártya 
nem támogatott felirat jelenik meg, annak ellenére, 
hogy a telefonban van megfelelõen behelyezett SIM-
kártya, forduljunk a hálózat üzemeltetõjéhez vagy a szolgáltatóhoz. A te
nem támogatja az 5 voltos SIM-kártyákat, ezért lehet, hogy a kártyát ki 
cserélni.

TIPPEK A HATÉKONY ÜZEMELTETÉSHEZ: A telefon 
beépített antennával rendelkezik. Más rádió adó-
vevõkhöz hasonlóan, lehetõleg ne érjünk a bekapcsolt 
telefon antennájához. Az antenna megérintése a 
hangminõség romlását okozhatja, és a telefon esetleg a 
szükségesnél magasabb energiaszinten fog üzemelni. 
Hívás közben ne érjünk az antennához, ezzel 
optimalizálhatjuk az antenna teljesítményét és a telefon 
beszélgetési idejét.

A billentyûzet háttérvilágításának be- 
és kikapcsolása
• A fedõlap lenyitásakor a billentyûzet háttérvilágítása nem kapcsol be 

automatikusan. A bekapcsoláshoz meg kell nyomni a billentyûzet bal fel
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sarkában található háttérvilágítás-kapcsoló gombot ( ). A háttérvilágítás 
bizonyos idõ elteltével kialszik, ezután viszont bármelyik gombot lenyomva 
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

automatikusan bekapcsol.

• A billentyûzet háttérvilágításának kikapcsolásához nyomjuk le a 
háttérvilágítás-kapcsoló gombot vagy zárjuk be a fedõlapot.
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2. A telefon
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■ Gombok (zárt fedõlap esetén)
1. Bekapcsológomb 

A telefon be- és kikapcsolására 
használható.

Ha a billentyûzet le van zárva, a 
bekapcsológomb megnyomásával a 
kijelzõ világítását nagyjából 15 
másodpercre bekapcsolhatjuk.

2. Kihangosító
3. Választógombok:  és

A gombok funkciója attól függ, 
hogy milyen szöveg látható a 
kijelzõn a gombok felett. Lásd: 
Készenléti állapot címû rész (40. 
oldal).

4. 5 irányú irányítógomb 

Lehetõvé teszi a lapozást a nevek, 
telefonszámok, menük vagy 
beállítások között. Az ötirányú 
joystick segítségével szövegbeíráskor, a naptár, valamint egyes játékok 
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használatakor a kurzor mozgatható fel, le, jobbra, illetve balra. Az 
irányítógomb rövid megnyomásával az adott funkció választható ki.

etünk.
be. 

gál.
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5.  - telefonszám tárcsázása és hívás fogadása. Készenléti állapotban a 
legutoljára hívott számok listáját jeleníti meg.

6.  - aktív hívás befejezése. Használatával bármely funkcióból kiléph
7.  -  - ezekkel a gombokkal számokat és karaktereket írhatunk 

A  és a  gomb különbözõ funkciókban különbözõ célokat szol

■ Csatlakozók
1. Töltõ csatlakozója

2. Pop-PortTM csatlakozó a 
fülhallgatóhoz, adatkábelhez és 
egyéb tartozékokhoz A 
tartozékot a képen látható 
módon csatlakoztassuk a telefon 
Pop-portjához.
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3. Mikrofon

4. Infravörös port

n 
al). 

l a 
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5. A kamera lencséje a telefon hátoldalán

■ Gombok (lenyitott fedõlap esetén)
A fedõlapot lenyitva a kijelzõ képe 90 fokkal elfordul, a 
bal, a középsõ és a jobb választógombok más helyzetbe 
kerülnek, de a felettük lévõ szövegek nem változnak. A 
gombok beíráskor, illetve szerkesztéskor történõ használatával kapcsolatba
tekintsük át a következõt: Szövegbevitel a kiegészítõ billentyûzettel (54. old

1. A billentyûzet háttérvilágításának kapcsológombja ( ) segítségéve
billentyûzet háttérvilágítása kapcsolható be és ki, így a billentyûzet 
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használatakor szabályozható a fényerõ. Bõvebb információért lásd még: A 
billentyûzet háttérvilágításának be- és kikapcsolása címû rész (34. oldal).

kterek 

s 
azza 
6. 

 a 
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2. A bekapcsológomb  a telefon be- és kikapcsolására használható.

3. 5 irányú irányítógomb  Használatával 
kapcsolatban lásd: Gombok (zárt fedõlap 
esetén) címû rész (36. oldal). Ha a fedõlap 
nyitva van, egy funkciót a képen látható 
módon az irányítógomb megnyomásával 
választhatunk ki.

4. A törlésgomb ( ) segítségével 
karaktereket törölhetünk.

5. A karaktergomb ( ) segítségével szövegszerkesztéskor különféle kara
és szimbólumok érhetõk el.

• A  segítségével olyan betûk láthatók el ékezettel, melyek ékezete
változatai nem szerepelnek a billentyûzeten, illetve a  sem tartalm
õket. Lásd: Nyelvre jellemzõ ékezetes karakterek bevitele címû rész (5
oldal).

6. A kiegészítõ gombok (  és ) segítségével vihetünk be 
nagybetûket, valamint szimbólumokat. Ehhez vagy elõször nyomjuk meg
kiegészítõ gombot, majd a kívánt gombot, vagy egyszerre nyomjuk meg 
mindkettõt.

7. A szóközgombok (  és ) segítségével írhatunk be szóközt.
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8.  - A  gomb segítségével telefonszámot tárcsázhatunk, és hívást 
fogadhatunk. Készenléti állapotban a legutoljára hívott számok listáját jeleníti 

n 

. 

ég 
n van.

illetve 

ségét 
nnál 

níti 
 fel 
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meg.

9. Választógombok:  és . A gombok funkciója attól függ, hogy milye
szöveg látható a gombok mellett.

10. A  gomb segítségével befejezhetjük az aktív hívást. Használatával 
bármely funkcióból kiléphetünk.

11. A bevitelgomb ( ) segítségével szöveg szerkesztésekor új sor nyitható

■ Készenléti állapot
Ha a telefon használatra kész (a fedõlap nyitott vagy zárt állapotában), de m
nem nyomtunk le egyetlen gombot sem, akkor a telefon készenléti állapotba

1. A telefon által használt hálózat nevét, 
az operátorlogót jeleníti meg.

2. Az adott hely mobilhálózatának jelerõs
jeleníti meg. Minél magasabb az oszlop, a
erõsebbek a jelek.

3. Az akkumulátor töltöttségi szintjét jele
meg. Minél hosszabb a sáv, annál jobban
van töltve az akkumulátor.

4.A bal választógomb falirata készenléti 
állapotban: Kedven.
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A Kedven. gombbal megjeleníthetõk a személyes hivatkozások listájához 
hozzáadható funkciók. Nyomjuk meg az Opciók gombot, és válasszunk az 

nk is 

 egy 
kozás 

ott és 
).
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alábbi lehetõségek közül:

• A Lehetõségek pontban a hozzáadható funkciók listája olvasható.

Lapozzunk a kívánt mûvelethez, és a hivatkozási listához való 
hozzárendeléshez nyomjuk meg a Kijelöl gombot. A listából törölhetü
mûveletet, ezt az Elvet gombbal tehetjük meg.

• A listában levõ mûveletek átrendezéséhez válasszuk az Átrendezés 
lehetõséget. Jelöljük ki a kívánt funkciót, nyomjuk meg az Áthelyez 
gombot, és válasszuk ki, hová szeretnénk elhelyezni a funkciót.

Ha a Kedven. menü tartalmát valamilyen okból kitöröltük, funkciók 
hozzáadásához nyomjuk meg a Hozzáad gombot.

5. A középsõ választógomb felirata készenléti állapotban: Menü.

6. A jobb oldali választógomb felirata készenléti állapotban Névj., de lehet
üzemeltetõtõl függõ gomb, illetve egy választott funkciót aktiváló hivat
is. Ha a jobb választógomb felett az alábbi feliratok láthatók, a gomb a 
következõ funkciót tölti be:

• A Névj. gombbal a Névjegyzék menübe léphetünk.

• a hálózatfüggõ gombbal egy üzemeltetõ által megadott webhelyet 
érhetünk el.

• közvetlenül elérhetjük a Jobb oldali választógomb menüben kiválaszt
aktivált funkciót. Lásd: Személyes hivatkozások címû rész (133. oldal
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Bõvebb információért lásd még: Alapvetõ indikátorok készenléti állapotban címû 
rész (42. oldal).

yik 
sz 

eg. 

es 
net 

netek 

ta 
ással, 
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Képernyõvédõ
A telefon automatikusan bekapcsolja a képernyõvédõt, ha bizonyos ideig eg
funkciót sem használtuk. Ezzel kapcsolatban lásd: Kijelzõ beállításai címû ré
(130. oldal). 

Háttérkép
Beállíthatjuk, hogy készenléti állapotban a telefon háttérképet jelenítsen m
Ezzel kapcsolatban lásd: Kijelzõ beállításai (130. oldal).

Alapvetõ indikátorok készenléti állapotban
Egy vagy több szöveges, illetve képüzenetünk érkezett. Lásd: Szöveg
üzenetek és SMS-ként küldött e-mail üzenetek olvasása, válaszüze
küldése címû rész (70. oldal).

Egy vagy több multimédia üzenetünk érkezett. Lásd: Multimédia üze
olvasása és válaszüzenet küldése címû rész (79. oldal).

 vagy 
A telefonnal csevegõszolgáltatáshoz kapcsolódtunk, melynek állapo
online vagy offline. Lásd: Kapcsolat létrehozása a csevegõszolgáltat
a kapcsolat bontása címû rész (91. oldal).
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Csevegõ üzeneteket kaptunk és a csevegõszolgáltatáshoz kapcsolódtunk. 
Lásd: Kapcsolat létrehozása a csevegõszolgáltatással, a kapcsolat bontása 

jezet 

r, 

tások 

sz 

. 

 ikon 

ldalon 
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címû rész (91. oldal).

A telefon billentyûzára be van kapcsolva. Lásd: Billentyûzár címû fe
(45. oldal), valamint A telefon beállításai címû fejezet (143. oldal), 
Automatikus billentyûzár és Biztonsági billentyûzár címû rész.

A telefon nem csörög bejövõ hívás vagy szöveges üzenet érkezéseko
mert a Hívásjelzés módja lehetõség beállítása Nincs jelzés, és az 
Üzenetjelzõ hang lehetõség beállítása Nincs hang. Lásd: Hangbeállí
címû rész (129. oldal).

Az ébresztõóra Bekapcsol állapotban van. Lásd: Ébresztõóra címû ré
(155. oldal).

Az idõzítés folyamatban van. Lásd: Idõzítés címû rész (178. oldal).

A stopperóra a háttérben mûködik. Lásd: Stopperóra címû rész (178
oldal).

Ha az (E)GPRS-kapcsolat módja Folyamatos állapotban van, és az 
(E)GPRS-szolgáltatás elérhetõ, akkor a kijelzõ bal felsõ részében ezt
jelzi. Lásd: (E)GPRS-kapcsolat címû rész (139. oldal).

 (E)GPRS-kapcsolat létesítésekor az indikátor a kijelzõ tetején, bal o
jelenik meg. Lásd: (E)GPRS-kapcsolat címû rész (139. oldal) és A 
szolgáltatások oldalainak böngészése címû rész (183. oldal)
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Az (E)GPRS-kapcsolat akkor kerül felfüggesztésre, ha például a telefon az 
(E)GPRS-kapcsolat alatt bejövõ vagy kimenõ hívást érzékel. 

 (137. 

lküli 

an, 
 pedig 

al 

27. 
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Az infravörös kapcsolatot jelzõ indikátor. Lásd: Infravörös címû rész
oldal). 

A Bluetooth-kapcsolatot jelzõ indikátor. Lásd: Bluetooth vezeték né
technológia címû rész (134. oldal).

Minden hívás más számra van átirányítva. Ha két telefonvonalunk v
akkor az elsõ vonal átirányítási indikátora az , a második vonalé
a . Lásd: Hívásbeállítások címû rész (141. oldal).

 vagy 
Hat két telefonvonalunk van, akkor a kijelzõn az éppen aktuális von
száma jelenik meg. Lásd: Hívásbeállítások címû rész (141. oldal).

A hangszóró aktív. Lásd: Opciók hívás közben címû rész (51. oldal).

A hívásokat egy zárt hívócsoportra korlátoztuk. Lásd: Biztonsági 
beállítások címû rész (147. oldal).

Az idõzített üzemmód ki van választva. Lásd: Üzemmód címû rész (1
oldal).

, ,  vagy 

Fülhallgató, kihangosító, hurok vagy zeneállvány van a telefonhoz 
csatlakoztatva. 

Idõ és dátum 
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Lásd: Dátum és idõ beállítása címû rész (132. oldal).

elül a 

mbot, 
em 

Hívás 
gy 

 át a 
zár 
sai 

vagy 
 is 
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■ Billentyûzár
Lezárhatjuk a billentyûzetet annak érdekében, hogy megelõzzük a gombok 
véletlen lenyomását (például, ha a telefont a kézitáskánkban hordjuk). A 
billentyûzár csak akkor kapcsolható be, ha a fedõlap be van zárva.

• A billentyûzet lezárása
Készenléti állapotban nyomjuk meg a Menü, majd másfél másodpercen b

 gombot.

• A billentyûzár feloldása
Nyomuk meg a Kiold gombot, majd másfél másodpercen belül a  go
vagy pedig nyissuk le a fedõlapot. A fedõlap bezárásával a billentyûzár n
kapcsol be automatikusan.

Hívás fogadásához (aktív billentyûzár mellett) nyomjuk meg a  gombot. 
közben a telefon a szokásos módon mûködtethetõ. Ha a hívást befejeztük va
elutasítottuk, a billentyûzár automatikusan bekapcsol.

A billentyûzár hívás alatti aktiválásával kapcsolatos tudnivalókért tekintsük
következõt: Opciók hívás közben címû rész (51. oldal), a biztonsági billentyû
beállításával kapcsolatban pedig olvassuk át a következõt: A telefon beállítá
címû fejezet (143. oldal) Biztonsági billentyûzár címû része.

Megjegyzés: A telefonba elõre beprogramozott segélykérõ szám (pl. 112, 
más, hivatalos segélykérõ telefonszám) a billentyûzár bekapcsolása esetén
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felhívható. Írjuk be a segélyszolgálat számát, és nyomjuk meg a  gombot. A szám csak 
azután jelenik meg, hogy beütöttük az utolsó számjegyét.

 a 
at 
, mint 
os 
hoz 

 a 
-jét: 

omjuk 
t 
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■ Éteren keresztül fogadott beállítások
Az MMS, (E)GPRS és egyéb vezeték nélküli szolgáltatások igénybevételéhez
telefonon meg kell adnunk a megfelelõ kapcsolatbeállításokat. A beállítások
közvetlenül OTA-üzenetként is megkaphatjuk. Ez esetben nincs más dolgunk
a beállításokat a telefonra menteni. A beállítások elérhetõségével kapcsolat
további tájékoztatásért forduljunk a hálózat üzemeltetõjéhez, a szolgáltató
vagy a Nokia hivatalos viszonteladójához.

Az (E)GPRS, a multimédia üzenetek, a szinkronizálás, a csevegés és jelenlét 
szolgáltatás, az e-mail és a többmódú böngészõ kapcsolati beállításainak 
fogadására van lehetõség.

Ha a kapcsolatbeállításokat OTA-üzenetként kapjuk, a kijelzõn a 
Kapcsolatbeállítás érkezett szöveg jelenik meg.

• A beállítások mentéséhez nyomjuk meg az Opciók gombot, és válasszuk
Mentés lehetõséget. Ha a telefon kijelzõjén az Adja meg a beállítások PIN
üzenet jelenik meg, írjuk be a beállításokhoz tartozó PIN-kódot, majd ny
meg az OK gombot. A PIN-kóddal kapcsolatban forduljunk a beállításoka
biztosító szolgáltatóhoz.

Ha még nincs mentett beállítás, a beállításokat a telefon az elsõ szabad 
csatlakozási csomagba menti.
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• A kapott beállítások megtekintéséhez nyomjuk meg az Opciók gombot, és 
válasszuk a Megjelenítés lehetõséget. A beállítások mentéséhez nyomjuk meg 
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rlendõ 
eg 
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a Ment gombot.

• Az éteren keresztül kapott beállítások aktiválásához válasszuk az Aktivá
lehetõséget a megfelelõ alkalmazás beállításmenüjében az Üzenetbeállí
menün belül.

A beállítások aktiválásáról szóló további információkhoz lásd: Csatlakozás 
szolgáltatáshoz címû rész (182. oldal).

Ha ki akarunk törölni egy kapcsolatcsomagot a telefonból, készenléti állapo
írjuk be a *#335738# kódot (ugyanez betûkkel: *#delset#), válasszuk ki a tö
kapcsolatcsomagot, majd nyomjuk meg a Töröl gombot. Ezután erõsítsük m
választásunkat, és a telefon visszatér a készenléti állapotba.
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3. Hívásfunkciók
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■ Hívás kezdeményezése
1. Írjuk be a telefonszámot a körzetszámmal együtt. A véletlenül rosszul 

megadott karaktert a Töröl gombbal törölhetjük. Ha a fedõlap nyitva van
szeretnénk hívást kezdeményezni, írjuk be a telefonszámot a 
számbillentyûkön. A fedõlap lenyitásakor a kihangosító automatikusan 
bekapcsol.

Nemzetközi híváskor a nemzetközi elõtag beírásához nyomjuk meg kétsz
 gombot, illetve a fedõlap lenyitott állapotában nyomjuk meg a + g

(a + karakter helyettesíti a nemzetközi elõhívót), ezután írjuk be az orszá
hívókódját, a körzetszámot a kezdõ 0 nélkül, majd a telefonszámot.

2. A telefonszám hívásához nyomjuk meg a  gombot.

Hívás közben a hangerõt az irányítógomb jobbra tolásával növelhetjük, b
tolásával pedig csökkenthetjük. 

3. A hívás befejezéséhez vagy a hívási kísérlet megszakításához nyomjuk m
 gombot.

Bõvebb információért lásd még: Opciók hívás közben címû rész (51. oldal).

Hívás kezdeményezése a névjegyzék használatával
• A Névjegyzék menübe mentett nevek és telefonszámok keresésérõl a köv

helyen olvashatunk: Nevek keresése (115. oldal). A kijelzõn lévõ telefons
hívásához nyomjuk meg a  gombot.
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Utolsó szám újratárcsázása
• Készenléti állapotban egyszer nyomjuk meg a  gombot, ezzel belépünk a 20 
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utoljára hívott vagy hívni próbált telefonszám listájába. Lapozzunk a kív
számra vagy névre, és a szám hívásához nyomjuk meg a  gombot.

A hangpostafiók számának tárcsázása (hálózati szolgáltatás)
• Készenléti állapotban, ha a fedõlap zárva van, nyomjuk meg és tartsuk 

lenyomva a  gombot, vagy nyomjuk meg a  és a  gombot. H
fedõlap nyitva van, nyomjuk le, és tartsuk nyomva a billentyûzet megfele
számgombját.

Ha a telefon kéri a hangpostafiók számát, adjuk meg, és nyomjuk meg az
gombot. Bõvebb információért lásd még: Hangüzenetek címû rész (99. o

Telefonszámok gyorshívása
Mielõtt a gyorshívási szolgáltatást használni tudnánk, végezzük el a követk
lépéseket:

Nyomjuk meg a Menü gombot, válasszuk a Beállítások, a További beállításo
Hívásbeállítások és a Gyorshívásos tárcsázás menüpontokat. Válasszuk a Be
lehetõséget.

Telefonszámot rendelhetünk a gyorshívógombokhoz, -tól -ig. Lá
Gyorshívások (123. oldal). A számot a következõ módszerek egyikével tudjuk
felhívni:
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• Nyomjuk meg a kívánt gyorshívógombot, majd a  gombot. Gyorshívás a 
fedõlap lenyitott állapotában a megfelelõ számgomb lenyomva tartásával is 
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kezdeményezhetõ.

• Ha a Gyorshívásos tárcsázás funkció be van kapcsolva, nyomjuk meg, és t
lenyomva a gyorshívógombot mindaddig, amíg a hívás el nem kezdõdik. 

■ Bejövõ hívás fogadása vagy elutasítása
Bejövõ hívás fogadásához nyomjuk meg a  gombot, a hívás befejezéséhe
pedig a  gombot.

A bejövõ hívás elutasításához nyomjuk meg a  gombot.

Ha megnyomjuk a Némít gombot, csak a csengõhang némul el. Ezután 
fogadhatjuk vagy elutasíthatjuk a hívást.

Ha egy kompatibilis, gombbal rendelkezõ fülhallgató csatlakozik a telefonh
akkor a fülhallgató gombjának lenyomásával fogadhatunk, illetve befejezhe
egy hívást.

Tipp: Ha az Átirányítás, ha foglalt funkció bekapcsolásával a híváso
átirányításra kerülnek (például a hangpostafiókra), a bejövõ hívás 
elutasításával a hívás egyben átirányításra is kerül. Lásd: Hívásbeáll
címû rész (141. oldal).

Beérkezõ hívás esetén a telefon kijelzi a hívó fél nevét, telefonszámát, illetv
Magántelefonszám vagy a Hívás szöveg jelenik meg. Ha a Névjegyzék menü
több név is talalálható, melynek utolsó hét telefonszámjegye megegyezik a 
fél telefonszámának utolsó hét számjegyével, akkor csak a hívó száma kerül
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kijelzésre, amennyiben az rendelkezésre áll. A telefon a hívó számához tartozó 
nevet helytelenül jelenítheti meg, ha ezt a számot nem mentettük a Névjegyzék 
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menübe, ugyanakkor egy oda mentett másik telefonszámban az utolsó hét 
számjegy megegyezik az aktuális hívó fél számában szereplõ hét számjeggy

Hívásvárakoztatás
Hívás közben, a várakoztatott hívás fogadásához nyomjuk meg a  gombo
elsõ hívás tartásba kerül. Az aktív hívás befejezéséhez nyomjuk meg a  
gombot.

A Hívásvárakoztatás funkció bekapcsolásáról további információért lásd: 
Hívásbeállítások címû rész (141. oldal).

■ Opciók hívás közben
A hívás közben használható szolgáltatások közül sok hálózati szolgáltatás. A
elérhetõséggel kapcsolatos információért forduljunk a hálózat üzemetetõjé
vagy a szolgáltatóhoz. Hívás közben nyomjuk meg az Opciók gombot, és 
válasszunk az alábbi lehetõségek közül:

• Billentyûzár, Felvétel, Hívás törlése, Új hívás (hálózati szolgáltatás), Össz
bontása, Névjegyzék, Menü, Mikrofon ki vagy Mikrofon be, Tartás vagy 
Beléptetés, Privát hívás (hálózati szolgáltatás), Fogadás és Elutasítás.

• A Konferencia segítségével maximum öt személy részt vehet egy 
konferenciahívásban. Hívás közben új hívás létesítéséhez használjuk az Ú
hívás lehetõséget. Az elsõ hívás tartásba kerül. Miután az új hívást fogad
Konferencia lehetõséggel kapcsoljuk be az elsõ résztvevõt a 
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konferenciahívásba. Az egyik résztvevõvel történõ magánbeszélgetés 
folytatásához válasszuk a Privát hívás lehetõséget, majd válasszuk ki a 
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résztvevõt. A magánbeszélgetés után a konferenciahívásba való visszalép
válasszuk a Konferencia lehetõséget.

• A DTMF-küldés olyan hangfrekvenciás (Dual Tone Multi-Frequency) jelso
küldésére használható, mint például jelszavak vagy bankszámlaszámok. 
Minden nyomógombos telefon DTMF rendszert használ. Írjuk be a DTMF
jelsort, vagy keressük meg a Névjegyzék menübe. A  gomb többszö
megnyomásával beírhatjuk a "w" várakozásjelet vagy a "p" szünetjelet.

• A Felcserélés lehetõség (hálózati szolgáltatás) az aktív és a tartott hívás k
váltásra, az Átkapcsolás lehetõség (hálózati szolgáltatás) a tartott hívás
hívással történõ összekapcsolására és a hívásból történõ kilépésre haszn

• A Hangszóró lehetõség segítségével telefonunkat hívás során akár 
kihangosítóként is használhatjuk. Kihangosítás közben ne tartsuk a telef
fülünkhöz, mert a hangerõ túlságosan hangos lehet. A kihagosítás 
aktiválásához nyissuk le a fedõlapot. Ha a fedõlap zárva van, nyomjuk m
Opciók gombot, majd válasszuk a Hangszóró lehetõséget, vagy nyomjuk
Hangsz. gombot, amennyiben az rendelkezésre áll.

Ha hívás közben szeretnénk kikapcsolni a kihangosítást, zárjuk be a fedõ
vagy a fedõlap nyitott helyzetében nyomjuk meg a Normál gombot. Ha a
fedõlap zárva van, nyomjuk meg az Opciók gombot, majd válasszuk a Te
lehetõséget, vagy nyomjuk meg a Normál gombot, amennyiben az 
rendelkezésre áll.
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A kihangosító automatikusan kikapcsol, ha a hívást vagy a 
híváskezdeményezést befejezzük, ha kompatibilis kihangosítót vagy 
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fülhallgatót csatlakoztatunk a telefonhoz, illetve ha bezárjuk a fedõlapo

Amennyiben egy kompatibilis kihangosító egységet vagy fülhallgatót 
csatlakoztattunk a telefonhoz, úgy a listában a Telefon helyett a Kihang
vagy a Fülhallgató lehetõség, a választógombnál pedig a Normál helyett
Kihang. vagy a Fülhallg. felirat jelenik meg.
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4. Szöveg írása
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A telefont úgy tervezték, hogy a szövegbevitel a lehetõ legkényelmesebb leg
legegyszerûbben a kiegészítõ billentyûzetet használva a hüvelykujjunkkal 
gépelhetünk. Megtehetjük például, hogy az üzenetet a billentyûzeten kezdjü
majd becsukjuk a fedõlapot, és az írást a normál vagy prediktív szövegbevite
módot használva folytatjuk. A prediktív módot a fedõlap lenyitott állapotáb
nem használhatjuk.

■ Szövegbevitel a kiegészítõ billentyûzettel
Ha a fedõlap nyitva van, szöveges üzenetet vagy jegyzetet kétféle módon 
írhatunk. Nyomjuk meg a Menü gombot, válasszuk az Üzenetek, Szöveges ü
majd az Új üzenet menüpontot. Lásd: Üzenetek írása és elküldése címû rész 
(68. oldal).

Tipp: Ha gyorsan el szeretnénk kezdeni egy új üzenet írását, késze
módban toljuk a joystickot balra.

Vagy: A jegyzetek megnyitásához készenléti állapotban nyomjuk meg az eg
betût tartalmazó gombot. Ezzel kapcsolatban lásd: Jegyzetek címû rész 
(161. oldal).

Ha a fedõlap nyitott, akkor szövegbevitelkor a következõ lehetõségek állnak
rendelkezésre:

• Szám beírásához nyomjuk meg a szükséges számgombokat. Készenléti 
állapotban a számgombok lenyomása híváskezdeményezést eredményez
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• Kis- és nagybetûs üzemmód közötti váltáshoz, melyet a kijelzõ bal felsõ 
sarkában az , az  vagy az  jelöl, illetve szimbólum beviteléhez 
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nyomjuk le a  vagy a  gombot. Lenyomhatjuk a kiegészítõ g
és a kívánt karaktert tartalmazó gombot egymás után, illetve egyszerre i
csak nagybetûket szeretnénk használni, nyomjuk le kétszer a  vag

 gombot.

• Karakterek kijelzõrõl történõ törléséhez nyomjuk meg a  vagy a Törö
gombot. A törlésgombot röviden megnyomva egyszerre egy karaktert 
törölhetünk, hosszan nyomva a törlés felgyorsul.

• Szóköz beviteléhez nyomjuk meg a billentyûzet alján található szóközgo
(  vagy ) egyikét.

• Új sor kezdéséhez nyomjuk le a  gombot.

Ékezetes karakterek beírása
A rendelkezésre álló karakterek a Telefon nyelve menüben kiválasztott nyelv
függnek. Lásd: A telefon beállításai címû rész (143. oldal). Ha a billentyûzete
látható ékezetes karaktert vagy szimbólumot szeretnénk beírni, hajtsuk vég
következõ lépések valamelyikét: 

• Az írásjeleket, ékezetes karaktereket és szimbólumokat tartalmazó lista 
megnyitásához nyomjuk le a  gombot. A joystick segítségével lépkedj
kívánt karakterre, majd kiválasztásához nyomjuk meg a Beszúr gombot. 

• Ha a  menüpont alatti lista nem tartalmazza az ékezetes karakter meg
változatát, azaz például „á” betût szeretnénk beírni, a  lenyomva tart
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mellett annyiszor nyomjuk meg az „a” gombot, amíg annak a kívánt ékezettel 
ellátott változata meg nem jelenik a kijelzõn.
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Nyelvre jellemzõ ékezetes karakterek bevitele
Ha olyan karaktert szeretnénk beírni, amely a billentyûzeten nem található 
illetve amely a  menüpont alatti karakterlistán sem szerepel, ilyen példá
portugál “õ” betû, akkor nyomjuk le a kívánt szimbólummal (~) rendelkezõ 
gombot, majd pedig a  gombot.

• Magyar:  beírásához nyomjuk le a ‘, majd pedig az  gombot.  beírá
nyomjuk le a ‘, majd pedig az  gombot. 

■ Szöveg bevitele a fedõlap zárt állapotában
A fedõlap zárt állapotában a prediktív és a hagyományos szövegbevitel is 
használható. Szövegíráskor a prediktív szövegbevitelt a , a hagyomány
szövegbevitelt pedig a  jelzi a kijelzõ bal felsõ sarkában. A kis- és nagybe
között a  gomb megnyomásával válthatunk. Azt, hogy kis- vagy nagyb
használunk-e, az , az  és az  indikátor jelzi. A számbeviteli 
üzemmódot az  ikon jelzi. A  gomb nyomva tartásával válthatunk
betû- és a számbeviteli üzemmód között.

Prediktív szövegbevitel be- és kikapcsolása
Amikor szöveget írunk, nyomjuk meg az Opciók gombot és válasszuk ki a Sz
lehetõséget.
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• A prediktív szövegbevitel bekapcsolásához válasszunk ki egy nyelvet a 
szótárlistából. A prediktív szövegbevitel csak a listán szereplõ nyelveken áll 
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rendelkezésre.

• Ha vissza akarunk váltani a hagyományos szövegbevitelre, válasszuk a S
ki lehetõséget.

Tipp: A prediktív szövegbevitel írás közbeni gyors ki- vagy 
bekapcsolásához nyomjuk meg kétszer a  gombot, vagy nyom
meg, és tartsuk lenyomva az Opciók gombot.

Prediktív szövegbevitel használata
A betûk bármelyikét egyetlen gombnyomással is beírhatjuk. A prediktív 
szövegbevitel olyan beépített szótárt használ, amely amelyhez új szavakat i
adhatunk.

1. A  -  gombokkal kezdjük el beírni a szót. Egy betûhöz csak egy
nyomjuk meg az adott gombot. A szó minden gombnyomás után változh

Példa: A Nokia szó beírásakor, ha angol szótár van kijelölve, az N
egyszer nyomjuk meg a  gombot, az o-hoz egyszer a  
gombot, a k-hoz egyszer az  gombot, az i-hez egyszer a 
gombot és az a-hoz egyszer a  gombot.

Ha betû-üzemmódban vagyunk, szám beírásához nyomjuk meg, és tartsu
lenyomva a megfelelõ számgombot.

A szövegírással kapcsolatban lásd: Tippek a szövegíráshoz címû rész (59.
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2. Miután befejeztük a szó beírását, és az helyes, véglegesítsük azt egy szóközt 
beírva a  gombbal vagy az irányítógombot jobbra mozgatva.
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Ha a szó nem az, amelyet szerettük volna, nyomjuk meg ismét a  go
vagy nyomjuk meg az Opciók gombot, majd válasszuk a Találatok lehetõ
Ha a kívánt szó megjelenik, véglegesítsük azt.

3. Ha a ? karakter jelenik meg a szó után, akkor a beírandó szó nem szerepe
szótárban. A szó szótárba történõ beviteléhez nyomjuk meg az Új szó go
írjuk be a szót (hagyományos szövegbevitelt használva), és nyomjuk meg
Ment gombot. Ha a szótár megtelik, az új szó a legrégebben bevitt szó h
kerül.

4. Kezdjük el írni a következõ szót.

Összetett szavak írása
Vigyük be az összetett szó elsõ tagját, majd az irányítógombot jobbra tolva 
erõsítsük meg azt. Írjuk be az összetett szó második tagját, majd az 
irányítógombot jobbra tolva ezt is erõsítsük meg.

Hagyományos szövegbevitel használata
Nyomjunk meg egy számgombot -tõl -ig, és addig nyomogassuk
a kívánt karakter meg nem jelenik. A számgombok alatt rendelkezésre álló 
karakterek nem mindegyike van a gombra nyomtatva. A rendelkezésre álló 
karakterek a Telefon nyelve menüben kiválasztott nyelvtõl függnek. Lásd: A 
telefon beállításai címû rész (143. oldal).
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Ha betû-üzemmódban vagyunk, szám beírásához nyomjuk meg, és tartsuk 
lenyomva a megfelelõ számgombot.
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• Ha a következõ betû ugyanazon a gombon van, mint az elõzõ, várjunk, a
kurzor ismét megjelenik, vagy toljuk az irányítógombot jobbra, majd írju
betût.

•  A közismertebb írásjelek és speciális karakterek az  gomb alatt 
találhatók.

A szövegírással kapcsolatban lásd: Tippek a szövegíráshoz címû rész (59. old

Tippek a szövegíráshoz
Hagyományos vagy prediktív szövegbevitelkor az alábbi lehetõségeket is 
használhatjuk:

• Szóköz beszúrásához nyomjuk meg a  gombot. 

• A kurzor fel, le, jobbra vagy balra mozgatásához toljuk az irányítógombo
megfelelõ irányba.

• Karakterek kijelzõrõl történõ törléséhez nyomjuk meg a Töröl gombot. H
karaktereket gyorsabban akarjuk törölni, tartsuk lenyomva a Töröl gomb

Üzenet írása közben az összes karakter egyidejû törléséhez nyomjuk meg
Opciók gombot, és válasszuk a Szöveg törlése lehetõséget.

• Ha a prediktív szövegbevitel használatakor olyan szót akarunk beszúrni, 
nincs a szótárban, nyomjuk meg az Opciók gombot, és válasszuk a Szó ír
lehetõséget. Hagyományos szövegbevitellel írjuk be a szót, és nyomjuk m
Ment gombot. A szó bekerül a szótárba.
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• Ha hagyományos szövegbevitellel akarunk speciális karaktereket beírni, 
nyomjuk meg a  gombot, vagy prediktív szövegbevitel esetén tartsuk 
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lenyomva a  gombot, vagy nyomjuk meg az Opciók gombot, és vála
a Jel beszúrása lehetõséget.

A joystickkal lépkedjünk a kívánt karakterre, majd a kiválasztáshoz nyom
meg a Beszúr gombot. 

Egy karakterhez a , ,  vagy a  gomb valamelyikével
eljuthatunk, a karaktert pedig a  gomb lenyomásával választhatjuk

Szöveges üzenet írásakor az alábbi lehetõségek állnak rendelkezésre:

• Ha betû-üzemmódban vagyunk, telefonszám beírásához nyomjuk meg a
Opciók gombot, és válasszuk a Szám beszúrása lehetõséget. Írjuk be a sz
vagy keressük meg a Névjegyzék menüben, és nyomjuk meg az OK gomb

• Név Névjegyzék menübõl történõ beszúrásához nyomjuk meg az Opciók
gombot, és válasszuk a Név beszúrása lehetõséget. Telefonszám vagy né
csatolt szöveg telefonkönyvbõl történõ beszúrásához nyomjuk meg az O
gombot, és válasszuk az Adatok lehetõséget.
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5. A menü használata
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A telefon különféle lehetõségek széles választékával rendelkezik, melyek me
vannak csoportosítva. A legtöbb menüfunkcióhoz egy rövid súgószöveg tart
súgószöveg megtekintéséhez lapozzunk a kívánt menüfunkcióhoz, és várjun
másodpercet. A súgószövegbõl való kilépéshez nyomjuk meg a Vissza gomb
Lásd: A telefon beállításai címû rész (143. oldal).

■ Belépés egy menüfunkcióba
Lapozással
1. A menübe való belépéshez nyomjuk meg a Menü gombot.

2. Az irányítógombot fel vagy le (keretnézetnél jobbra vagy balra) mozgatv
lapozzuk át a menüt, majd a Választ gombot lenyomva válasszuk ki péld
Beállítások lehetõséget. A menünézet módosításához lásd: Kijelzõ beállí
címû rész (130. oldal).

3. Ha a menü almenüket tartalmaz, válasszuk ki azt, amelyiket használni 
szeretnénk, például a Üzemmód menüt.

4. Ha a kiválasztott almenü további almenüket tartalmaz, ismételjük meg a
lépést. Válasszuk például a Bármely gomb fogad hívást almenüt.

5. Válasszuk ki a kívánt beállítást.

6. Ha vissza akarunk lépni az elõzõ menüszintre, nyomjuk meg a Vissza gom
ha ki akarunk lépni a menübõl, nyomjuk meg a Kilép gombot.
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Kód segítségével
A menük, almenük és a beállítási lehetõségek számozva vannak, és legtöbbjük a 

cen 
jainak 
edig 

bot, 
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kódszámuk beírásával gyorsan elõhívható.

• A menübe való belépéshez nyomjuk meg a Menü gombot. Két másodper
belül üssük be az elõhívandó menüfunkció indexszámát. Az 1. menü pont
eléréséhez nyomjuk meg sorban a Menü, ,  gombokat, majd p
írjuk be a kódszám többi számjegyét.

Ha vissza akarunk lépni az elõzõ menüszintre, nyomjuk meg a Vissza gom
ha ki akarunk lépni a menübõl, nyomjuk meg a Kilép gombot.
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■ Menüfunkciók listája
1. Üzenetek
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

1. Szöveges üzenet
2. Multim. üzenetek
3. E-mail
4. Csevegés
5. Hangüzenetek
6. Hírüzenetek
7. Üzenetbeállítások
8. Parancsszerk.

2. Hívásinfó
1. Nem fogadott hívások
2. Fogadott hívások
3. Tárcsázott hívások
4. Híváslisták törlése
5. Idõzítõk és számlálók

3. Névjegyzék
1. Keresés
2. Új név
3. Törlés
4. Saját jelenlét
5. Figyelt nevek
6. Másolás
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7. Beállítások
8. Gyorshívások

 a 
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9. Hangminták
10. Infó számok1

11. Szolgált. számai 1

12. Saját számok
13. Hívócsoportok

4. Beállítások
1. Üzemmód
2. Csevegés/jelenlét beállításai
3. Hangbeállítások
4. Kijelzõ beállítása
5. Dátum és idõ beállítása
6. Személyes hivatkozások
7. Kapcsolatok
8. További beállítások
9. Gyári beállítások visszaállítása

5. Galéria
1. Fotók
2. Videók
3. Képek

1. Csak akkor jelenik meg, ha a SIM-kártya támogatja. Az elérhetõség tekintetében forduljunk
hálózat üzemeltetõjéhez vagy a szolgáltatóhoz.
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4. Hangok
5. Hangfelvét.
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

6. Fényképezõ
1. Normál fénykép
2. Arckép
3. Éjszakai mód
4. Videó
5. Beállítások

7. Szervezõ
1. Ébresztõóra
2. Naptár
3. Teendõk
4. Jegyzetek
5. Mobiltárca
6. Szinkronizálás

8. Alkalmazások
1. Játékok
2. Gyûjtemény
3. Extrák 

9. Böngészõ
1. Kezdõlap
2. Könyvjelzõk
3. Letölt. hivatk.
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4. Hírpostafiók
5. Beállítások
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

6. Címhez lép
7. Cache ürítése

10. SIM-alkalm.1

1. Csak akkor jelenik meg, ha a SIM-kártya támogatja. A név és a tartalom 
a SIM-kártyától függ.
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6. Menüfunkciók
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■ Üzenetek (kód: 1)
Lehetõségünk van szöveges, multimédia és e-mail üzenetek 
írására, olvasására, küldésére és mentésére. Az üzeneteket a 
telefon mappákba rendezi.

Mielõtt bármilyen szöveges vagy képüzenetet, illetve szöveges (SMS) 
e-mail üzenetet elküldünk, mentenünk kell az üzenetközpont számát, lásd: 
Üzenetek beállításai címû rész (100. oldal).

Szöveges üzenetek (SMS)
Az SMS szolgáltatás segítségével küldhetünk és fogadhatunk láncolt üzene
amelyek több hagyományos szöveges üzenetbõl állnak (hálózati szolgáltatá
az üzenetek díjszabására is hatással lehet.

Küldhetünk és fogadhatunk olyan üzeneteket, melyek képeket tartalmaznak

A szöveges üzenetek tárolására a telefon osztott memóriát használ. Lásd: O
memória címû rész (28. oldal).

Megjegyzés: A képüzenet funkció csak akkor használható, ha a hálózat 
üzemeltetõje vagy a szolgáltató támogatja. Csak azok a telefonok képesek f
és megjeleníteni képüzenetet, melyek rendelkeznek a képüzenet funkcióval.
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Üzenetek írása és elküldése
A rendelkezésre álló karakterek száma és a többrészes üzenet aktuális részének 
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száma a kijelzõ jobb felsõ részén látható, például 120/2. A különleges (Unico
karakterek – például az „á” – több helyet foglalhatnak el az üzenetben, min
karakterek.

1. Nyomjuk meg a Menü gombot, válasszuk az Üzenetek, Szöveges üzenet,
az Új üzenet menüpontot.

Tipp: Ha gyorsan el szeretnénk kezdeni egy új üzenet írását, kész
módban toljuk a joystickot balra.

2. Írjuk be az üzenetet. Errõl bõvebb tájékoztatást a következõ helyen talál
Szöveg írása címû rész (54. oldal). Sablonok segítségével szöveget és kép
illeszthetünk az üzenetbe. Lásd: Sablonok címû rész (73. oldal). Egy 
képüzenetet több szöveges üzenet alkot. Ezért egy képüzenet elküldésén
magasabb, mint egy szöveges üzeneté.

3. Az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg a Küld vagy a  gombot.

4. Írjuk be a címzett telefonszámát, vagy keressük ki azt a Névjegyzék men
majd az OK gombot megnyomva küldjük el az üzenetet.

Az üzenetküldés különbözõ módjai
Miután megírtuk az üzenetet, nyomjuk meg az Opciók gombot, és válasszu
Küldés módja lehetõséget.

• Ha az üzenetet több címzettnek akarjuk elküldeni, válasszuk a Több címz
lehetõséget. Miután elküldtük az üzenetet mindenkinek, akinek akartuk,
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nyomjuk meg a Kész gombot. Ne feledjük: a telefon minden egyes címzettnek 
elküld egy-egy üzenetet.
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• Üzenet címzettlista segítségével történõ elküldéséhez válasszuk a Küldé
listára lehetõséget. Címzettlista létrehozásával kapcsolatban tekintsük á
következõt: Címzettlista címû rész (73. oldal).

• Ha az üzenetet egy általunk meghatározott üzenetmód használatával ak
elküldeni, válasszuk a Küldés módja lehetõséget, és jelöljük ki a használn
kívánt üzenetmódot. Üzenetmód meghatározásával kapcsolatban nézzü
következõ részt: Üzenetek beállításai (100. oldal).

Megjegyzés: Amikor üzenetet küldünk az SMS hálózati szolgáltatás haszná
a telefon kijelzõjén az Üzenet elküldve szöveg jelenhet meg. Ez azt jelenti, h
üzenetet a telefon a telefonba beprogramozott üzenetközpont számára kül
Ez nem jelenti azt, hogy az üzenet kézbesítve lett a címzettnek. Az SMS 
szolgáltatásra vonatkozó bõvebb információkért forduljunk a szolgáltatóho

E-mail írása és küldése szöveges üzenetben
Mielõtt e-mail üzenteket küldhetnénk SMS-ben, mentenünk kell az e-mail 
küldésre vonatkozó beállításokat. Ezzel kapcsolatban további tudnivalókat a
következõ helyen találunk: Üzenetek beállításai címû fejezet (100. oldal). Az
mail szolgáltatás elérhetõségérõl és az elõfizetés módjáról tájékoztatást a h
üzemeltetõje vagy a szolgáltató adhat. E-mail cím Névjegyzék menübe tört
mentésével kapcsolatban lásd: Több telefonszám és szöveges tétel eltárolás
névhez címû rész (113. oldal).

1. Nyomjuk meg a Menü gombot, válasszuk az Üzenetek, Szöveges üzenet,
az Új SMS e-mail menüpontot.
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2. Írjuk be a címzett e-mail címét, vagy keressük ki azt a Névjegyzék menübõl, 
majd nyomjuk meg az OK gombot.
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3. Ha kívánjuk, megadhatjuk az e-mail tárgyát is. Ezután is nyomjuk meg a
gombot.

4. Írjuk be az e-mail üzenetet. Lásd: Szöveg írása címû rész (54. oldal). A kij
jobb felsõ sarkában látható a még rendelkezésre álló karakterek száma. M
cím és a tárgysor is beleszámít az üzenet teljes hosszába.

Bõvebb információért lásd még: Sablonok címû rész (73. oldal). Az üzene
képet nem helyezhetünk el.

5. Az e-mail elküldéséhez nyomjuk meg a Küld vagy a  gombot. Ha még
mentettük az e-mail küldéséhez szükséges beállításokat, a telefon rákér
e-mail szerver számára. Az e-mail elküldéséhez nyomjuk meg az OK gom

Megjegyzés: E-mail SMS-en keresztüli küldésekor a telefon kijelzõjén az Üz
elküldve szöveg jelenhet meg. Ez azt jelzi, hogy az e-mailt a telefon továbbít
e-mail szervernek. Nem jelenti tehát azt, hogy az e-mailt a címzett megkap
e-mail szolgáltatásra vonatkozó bõvebb információért forduljunk a szolgált

Szöveges üzenetek és SMS-ként küldött e-mail üzenetek olvasás
válaszüzenet küldése
Üzenet vagy e-mail érkezésekor a kijelzõn a  ikon, a fogadott üzenetek s
és az üzenet érkezett felirat jelenik meg.

A villogó  ikon azt jelzi, hogy az üzenetek memóriája megtelt. Ilyenkor ú
üzenetek fogadásához néhány régi üzenetet törölnünk kell a Bejövõ mappá
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1. Az üzenet megtekintéséhez nyomjuk meg a Megnéz gombot, vagy ha ezt 
késõbb akarjuk megtenni, a Kilép gombot.
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Üzenet olvasása késõbb: Nyomjuk meg a Menü gombot, válasszuk az 
Üzenetek, a Szöveges üzenet, majd a Bejövõ menüpontot.

2. Ha több üzenetet kaptunk, válasszuk ki azt, amelyiket el szeretnénk olva
még olvasatlan szöveges üzenetet az elõtte lévõ  ikon jelzi.

3. Üzenet olvasása vagy megtekintése közben nyomjuk meg az Opciók gom

Lehetõségünk van például az üzenet törlésére és szerkesztésére, szövege
üzenetként vagy e-mailként történõ továbbítására, valamint az olvasott
üzenet másik mappába való áthelyezésére, és átnevezésére. 

A Másolás naptárba lehetõséget használva az üzenet elejét a telefon 
naptárába másolhatjuk, így emlékeztetõt hozhatunk létre az aktuális na

A küldõ nevének és telefonszámának, a használt üzenetközpont számán
fogadás dátumának és idõpontjának megjelenítéséhez válasszuk az Üzen
adatai lehetõséget, ha az rendelkezésre áll.

Az Adatmásolás lehetõség segítségével a számokat, e-mail címeket és 
webcímeket kinyerhetjük az aktuális üzenetbõl.

Képüzenet megtekintésekor a képet a Kép mentése lehetõség segítségév
Sablonok mappába menthetjük.

4. A Válaszol gombbal az üzenetre válaszolhatunk. Ha szeretnénk, hogy az
eredeti üzenet szerepeljen a válaszban, válasszuk az Eredeti üzenet 
lehetõséget. Elõre megírt üzenetet is beszúrhatunk a válaszba, illetve 
választhatjuk a Kijelzõ törlése lehetõséget.
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Írjuk meg a választ, majd hagyjuk változatlanul vagy módosítsuk az e-mail 
címet és a tárgyat.
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5. Az üzenet kijelzõn szereplõ számra való elküldéséhez nyomjuk meg a Kü
vagy a  gombot.

Bejövõ és kimenõ elemek mappája
A telefon a fogadott üzeneteket a Szöveges üzenet menüpont Bejövõ mapp
az elküldött üzeneteket pedig az Elküldött mappájába menti.

A késõbb elküldendõ szöveges üzenetek az Mentett, a Saját mappák vagy a 
Sablonok mappába menthetõk.

Archívum mappa és saját mappák
Üzenetek rendezéséhez egyes üzeneteket áthelyezhetünk az Mentett mapp
vagy új mappákat hozhatunk létre az üzenetekhez.

Üzenet olvasása közben nyomjuk meg az Opciók gombot. Válasszuk az Áthe
menüpontot, lépkedjünk ahhoz a mappához, ahová az üzenetet át szeretnén
helyezni, és nyomjuk meg a Választ gombot.

Mappa létrehozásához vagy törléséhez nyomjuk meg a Menü gombot, majd
válasszuk az Üzenetek, a Szöveges üzenet és a Saját mappák menüpontot.

• Mappa létrehozásához, nyomjuk meg az Opciók gombot, és válasszuk az
mappa lehetõséget. Ha még nem mentettünk saját mappát, új létrehozá
nyomjuk meg a Hozzáad gombot.

• Mappa törléséhez lapozzunk a törlendõ mappához, nyomjuk meg az Opc
gombot, és válasszuk a Törlés lehetõséget.
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Sablonok
A telefon szöveges és képi sablonokat is tartalmaz. Az elõbbieket a , az 
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utóbbiakat a  ikon jelzi.

A sablonlista megnyitásához nyomjuk meg a Menü gombot, válasszuk az 
Üzenetek, a Szöveges üzenet és a Sablonok lehetõséget.

• Ha egy éppen írt vagy válaszként küldött üzenetbe vagy e-mailbe 
szövegsablont szeretnénk beilleszteni, nyomjuk meg az Opciók gombot.
Válasszuk a Sablon beszúrása lehetõséget, majd jelöljük ki a használni kí
sablont.

• Ha egy éppen írt vagy válaszként küldött üzenetbe képet szeretnénk 
beilleszteni, nyomjuk meg az Opciók gombot. Válasszuk a Kép csatolása
lehetõséget, és jelöljük ki a megtekinteni kívánt képet. A kép üzenetbe tö
beszúrásához nyomjuk meg a Beszúr gombot. Az üzenet fejlécén lévõ 
mutatja, hogy az üzenethez képet adtunk hozzá. Az üzenetben továbbíth
karakterek száma függ a kép méretétõl.

Ha az üzenet elküldése elõtt a szöveget és a képet együtt szeretnénk meg
nyomjuk meg az Opciók gombot, és válasszuk a Megjelenítés lehetõsége

Címzettlista
Ha gyakran küldünk üzeneteket egy adott csoportnak, akkor létrehozhatunk
címzettlistát erre a célra. A címzettlistát a telefon és a SIM-kártya memóriá
egyaránt menthetjük. Ne feledjük, hogy a telefon a címzettlista minden tag
külön küldi el az üzenetet. A címzettlista segítségével történõ üzenetküldés
többe kerülhet, mint az egyetlen címzett részére való üzenetküldés.
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A címzettlisták osztott memóriát használnak. Lásd: Osztott memória címû rész 
(28. oldal).
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1. Készenléti állapotban nyomjuk meg a Menü gombot, és válasszuk az Üze
Szöveges üzenet, majd a Címzettlisták menüpontot.

2. Ha nincsenek címzettlistáink, új lista létrehozásához nyomjuk meg a Ho
gombot, ha pedig már vannak ilyen listáink, az Opciók gomb megnyomá
után válasszuk az Új lista lehetõséget.

A listán szereplõ nevek megjelenítéséhez lapozzunk a kívánt listához, és 
nyomjuk meg a Megnéz gombot.

Lista átnevezéséhez, ürítéséhez vagy törléséhez nyomjuk meg az Opciók
gombot, majd válasszuk a megfelelõ funkciót.

3. Ha a címzettlistát a 2. lépésben leírt módon a Megnéz gombbal nyitottu
a következõk közül választhatunk:

• Ha új nevet szeretnénk hozzáadni a listához, nyomjuk meg a Hozzáad
gombot, és válasszuk ki a megfelelõ nevet a Névjegyzék menübõl.

• Ha meg szeretnénk nézni valamelyik címzett elérhetõségeit, lapozzun
kívánt névhez, nyomjuk meg az Opciók gombot, és válasszuk az Adat
pontot. 

• Ha egy címzettet törölni szeretnénk a listáról, lapozzunk a kívánt név
nyomjuk meg az Opciók gombot, és válasszuk a Név törlése pontot.

Ha az üzenetet nem lehet kézbesíteni a címzettlista egyes tagjainak, a siker
üzenetküldések listája a Sikertelen mappában tekinthetõ meg. Az üzenet 
újraküldéséhez nyomjuk meg az Újraküld gombot, vagy az Opciók gomb 
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megnyomása után a Sikertelen lista törléséhez válasszuk a Lista törlése pontot, 
vagy válasszuk az Üzenet olvasása lehetõséget.
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Szöveges üzenetek számlálója
A szöveges üzenetek számlálója a fogadott és elküldött szöveges és képüzen
számát jeleníti meg. A képüzenetek több üzenetbõl is állhatnak. Megnézhet
például az üzenet címzettjét vagy feladóját, illetve az üzenet adatait. 

Multimédia üzenetek
Megjegyzés: A funkció csak akkor használható, ha a hálózat üzemeltetõje 
szolgáltató támogatja. Csak azok a telefonok képesek fogadni és megjelení
multimédia üzenetet, melyek rendelkeznek a multimédia üzenetekhez kapc
kompatibilis funkciókkal.

A multimédia üzenet tartalmazhat szöveget, egy képet, hangfájlt, videoklipe
diát. A készülék maximum 100 kB méretû multimédia üzeneteket képes kez
Ha az üzenet mérete meghaladja ezt a korlátot, elõfordulhat, hogy a telefon
lesz képes az üzenetet fogadni. A hálózattól függõen ilyenkor az is megtörté
hogy szöveges üzenetet kapunk, melyben a multimédia üzenet weboldalána
szerepel. Ezen a címen aztán számítógépen megtekinthetjük az eredeti üzen

Ha az üzenet képet tartalmaz, a telefon a képet lekicsinyíti akkorára, hogy t
egészében megjeleníthetõ legyen.

A multimédia funkció osztott memóriát használ. Lásd: Osztott memória cím
(28. oldal).
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A szerzõjogi védelem megakadályozhatja, hogy egyes képeket, csengõhangokat 
vagy más tartalmat lemásoljunk, módosítsunk, átmásoljunk vagy továbbítsunk.
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Megjegyzés: Ha a Multimédia üzenet fogadása beállítás Engedélyezve vag
hálózatban értékre van állítva, a hálózat üzemeltetõje vagy a szolgáltató d
számíthat fel minden fogadott üzenet után.

A multimédia üzenetek kezelése a következõ formátumokra terjed ki:

• Képek: JPEG, GIF, WBMP, BMP, PNG és OTA-BMP

• Hang: Skálázható többszólamú MIDI (SP-MIDI), AMR hang és egyszólam
csengõhangok

• A videoklipek H.263 formátumúak, SubQCIF képméretet és AMR hangot 
tartalmaznak.

A telefon nem feltétlenül támogatja a fenti fájlformátumok mindegyik variá
Ha a fogadott üzenet nem támogatott elemet tartalmaz, akkor helyette a fá
és a Nem támogatott objektumformátum szöveg jelenik meg.

Nem tudunk multimédia üzenetet fogadni hívás közben, játék vagy más Jav
alkalmazás futása közben és GSM-adathíváson keresztüli böngészõkapcsola
használatakor (lásd: A kapcsolatbeállítások kézi beírása címû rész, 181. olda
Mivel a multimédia üzenetek fogadása több okból is sikertelen lehet, ne 
hagyatkozzunk rá, ha fontos dologról van szó. 

Multimédia üzenetek írása és küldése
A multimédia üzenetek beállításainak megadásával kapcsolatban lásd: 
Multimédia üzenetek beállításai címû rész (102. oldal). A szolgáltatás 
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elérhetõségérõl és az elõfizetés módjáról további információt a hálózat 
üzemeltetõjétõl vagy a szolgáltatótól kaphatunk.

, majd 

unk: 

 a 
ppái 

etek 
juk 

. 

zni, 
zöveg 

z 
etkezõ 

 

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

1. Nyomjuk meg a Menü gombot, válasszuk az Üzenetek, Multim. üzenetek
az Új üzenet menüpontot.

2. Írjuk be az üzenetet. Errõl bõvebb tájékoztatást a következõ helyen talál
Szöveg írása címû rész (54. oldal).

• Fájl beillesztéséhez nyomjuk meg az Opciók gombot, majd válasszuk
Beszúrás menüpontot és a kívánt lehetõséget. A kijelzõn a Galéria ma
jelennek meg. Nyissuk meg a kívánt mappát, lépkedjünk a megfelelõ 
fájlhoz, majd nyomjuk meg az Opciók gombot, és válasszuk a Beszúr 
lehetõséget. A csatolt fájlt az üzenetben a fájl neve jelzi. 

• A telefon támogatja a több oldalt ('diát') tartalmazó multimédia üzen
küldését és fogadását. Ha diát szeretnénk az üzenetbe illeszteni, nyom
meg az Opciók gombot, és válasszuk a Beszúrás és a Dia lehetõséget
Minden egyes dia tartalmazhat szöveget, egy képet és egy hangfájlt.

• Ha a szöveges részt az üzenet tetejére vagy aljára szeretnénk áthelye
nyomjuk meg az Opciók gombot, és válasszuk a Szöveg felül vagy a S
alul lehetõséget.

• Ha az üzenet több diából áll, akkor a nekünk tetszõ dia megnyitásáho
nyomjuk meg az Opciók gombot, majd válasszunk az Elõzõ dia, a Köv
dia vagy a Diák listája lehetõségek közül.

• A diák megjelenítése közti idõ beállításához nyomjuk meg az Opciók
gombot, majd válasszuk a Diák idõzítése lehetõséget.
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• Név Névjegyzék menübõl történõ beszúrásához nyomjuk meg az Opciók 
gombot, majd válasszuk a Más beállítások és a Név beszúrása lehetõséget, 
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lapozzunk a kívánt névhez és válasszuk ki.

• Telefonszám beszúrásához nyomjuk meg az Opciók gombot, válasszu
Más beállítások, majd a Szám beszúrása lehetõséget. Írjuk be a számo
vagy keressük meg a Névjegyzék menübõl, és nyomjuk meg az OK go

3. Az üzenet elküldés elõtti megtekintéséhez nyomjuk meg az Opciók gom
válasszuk a Megjelenítés lehetõséget.

4. Az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg a Küld vagy a  gombot, vagy ny
meg az Opciók gombot, és válasszuk a Küldés (e-mail) vagy a Több címze
lehetõséget.

5. Adjuk meg a címzett telefonszámát (vagy e-mail címét), vagy keressük k
Névjegyzék menübõl. Nyomjuk meg az OK gombot. Az üzenet a továbbít
átkerül a Kimenõ mappába.

A multimédia üzenetek elküldése több idõbe telik, mint a szöveges üzene
A multimédia üzenetek küldése alatt a kijelzõn a  animált ikon jeleni
Ezen idõ alatt a telefon egyéb funkcióit minden további nélkül használha
Ha az üzenet küldése félbeszakad, a telefon néhányszor megpróbálja a k
újból végrehajtani. Ha ezen alkalmak során sem jár eredménnyel a küldé
üzenet a Kimenõ mappában marad. Az üzenetet megpróbálhatjuk késõb
elküldeni.

Ha az Elküldött üzenetek mentése beállítás értéke Igen, az elküldött üzen
telefon az Elküldött mappába menti. Ezzel kapcsolatban tekintsük át a 
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következõt: Multimédia üzenetek beállításai címû rész (102. oldal). Ez nem 
jelenti azt, hogy az üzenet kézbesítve lett a címzettnek.
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Multimédia üzenetek olvasása és válaszüzenet küldése
Multimédia üzenet fogadását a telefon az  animált ikonnal jelzi. Az üze
fogadásának befejezõdését az  ikon és a Multimédia üzenet érkezett szö
megjelenése jelzi.

A villogó  jel azt jelzi, hogy a multimédia üzenetek tárolására szolgáló 
memória megtelt. Ezzel kapcsolatban lásd: Megtelt a multimédia memória 
rész (81. oldal).

A multimédia üzenetek tárolására a telefon osztott memóriát használ. Lásd
Osztott memória címû rész (28. oldal).

1. Az üzenet megtekintéséhez nyomjuk meg a Megnéz gombot, vagy ha ké
akarjuk megnézni, nyomjuk meg a Kilép gombot.

Üzenet olvasása késõbb: Nyomjuk meg a Menü gombot, és válasszuk az
Üzenetek, Multim. üzenetek majd a Bejövõ menüpontot. Üzenetek 
megtekintéséhez lapozzunk a kívánt üzenethez.

2. Az üzenetek megtekintéséhez nyomjuk meg a Választ gombot. A középs
választógomb funkciója az éppen látható objektumtól függ.

• Válaszüzenet küldéséhez nyomjuk meg a Válaszol gombot.

• Az üzenetben található objektum törléséhez nyomjuk meg a Töröl go
Az Opciók gomb megnyomása után választhatjuk az Üzenet törlése 
lehetõséget is.
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• Ha a kapott üzenet egy prezentációt tartalmaz, az üzenet megjelenítéséhez 
nyomjuk meg az Indít gombot.
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Az üzenetben szereplõ hangfájl meghallgatásához, illetve videoklip 
megtekintéséhez nyomjuk meg az Indít gombot, a csatolt kép nagyítá
a Nagyítás gombot, a névjegykártya vagy naptári jegyzet megtekinté
pedig a Megnéz gombot.

Nyomjuk meg az Opciók gombot. A következõ lehetõségek közül 
választhatunk:

• Üzenet törlése - e lehetõséggel a mentett üzenetek törölhetõk.

• Válasz vagy Válasz mind.nek - egy üzenetre történõ válaszoláshoz. 
Válaszüzenet küldésével kapcsolatban lásd: Multimédia üzenetek írá
küldése, 76. oldal.

• Az Adatmásolás lehetõség segítségével a telefonszámokat, e-mail cím
és webcímeket kinyerhetjük az aktuális üzenetbõl.

• Tovább. (telefon), Továbbít. (e-mail) vagy Több címzett - az üzenet 
továbbításához

• A Módosítás lehetõséggel az általunk írt üzenet módosítható. Lásd: 
Multimédia üzenetek írása és küldése címû rész (76. oldal).

• Az Üzenet adatai lehetõséget választva az üzenet tárgya, mérete és 
osztálya tekinthetõ meg. 

• Prez. lejátszása - e menüponttal az üzenethez mellékelt prezentáció 
tekinthetõ meg.
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• A N.jegyzet megny. vagy a Névjegy megnyit. lehetõséggel a naptári 
jegyzetet, illetve a névjegykártyát tekinthetjük meg.
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Lásd még a Galéria menüben használható lehetõségeket: Galéria (kód: 5
rész (149. oldal).

A Bejövõ, a Kimenõ, a Mentett üzenetek és az Elküldött üzenete
mappa
A telefon a beérkezõ multimédia üzeneteket a Multim. üzenetek almenü Be
mappájába menti.

A még el nem küldött multimédia üzenetek a Multim. üzenetek almenü Kim
mappájába kerülnek.

A késõbb elküldendõ multimédia üzenetek a Multim. üzenetek almenü Men
mappájába menthetõk.

Ha az Elküldött üzenetek mentése beállítás értéke Igen, az elküldött üzenete
telefon a Multim. üzenetek almenü Elküldött mappájába menti. Ezzel 
kapcsolatban tekintsük át a következõt: Multimédia üzenetek beállításai cím
rész (102. oldal).

Megtelt a multimédia memória
Ha az üzenetek által elfoglalható memóriaterület megtelt, és új üzenetet ka
a kijelzõn a  ikon villog és A memória megtelt. Az új MMS nézhetõ. szöve
jelenik meg. A fogadásra váró üzenet megtekintéséhez nyomjuk meg a Meg
gombot. Az üzenet mentéséhez nyomjuk meg a Ment gombot, és töröljük a
üzeneteket. Ehhez elõször jelöljük ki a megfelelõ mappát, utána pedig a törl
üzeneteket.
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Ha a fogadásra váró üzenetet nem akarjuk megtartani, nyomjuk meg a Kilép, majd 
az Igen gombot. Ha a Nem gombot nyomjuk meg, megtekinthetjük az üzenetet.
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Üzenetek törlése
• Szöveges üzenetek törléséhez nyomjuk meg a Menü gombot, és válasszu

Üzenetek, a Szöveges üzenet és az Üzenetek törlése lehetõséget.

Ha mindegyik mappából törölni akarjuk az összes üzenetet, válasszuk a M
üzenet lehetõséget, és amikor a kijelzõn a Minden mappa minden üzenet
törli? kérdés jelenik meg, nyomjuk meg az Igen gombot. Ha a mappák 
olvasatlan üzeneteket is tartalmaznak, a telefon rákérdez, hogy azokat is
törölni szeretnénk-e.

Multimédia üzenetek törléséhez nyomjuk meg a Menü gombot, majd 
válasszuk az Üzenetek, a Multim. üzenetek és az Üzenetek törlése lehetõ

• Ha az összes üzenetet törölni szeretnénk egy adott mappából, válasszuk
a mappát, amelynek tartalmát törölni szeretnénk, és nyomjuk meg az Ige
gombot. Ha a mappa olvasatlan üzeneteket is tartalmaz, a telefon rákérd
hogy azokat is törölni szeretnénk-e.

E-mail üzenetek
Az e-mail alkalmazás segítségével a telefonról elérhetjük e-mail fiókunkat. 
telefon e-mail funkciója támogathatja az irodai vagy az otthoni kompatibil
levelezõrendszerünket. E-maileket írhatunk, küldhetünk és olvashatunk a te
segítségével. A telefon támogatja a POP3 és az IMAP4 e-mail szervereket.
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Az e-mail üzenetek tárolására a telefon osztott memóriát használ. Lásd: Osztott 
memória címû rész (28. oldal).
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E-mailek küldése és fogadása elõtt lehet, hogy végre kell hajtanunk a követk
lépéseket: 

• Kérnünk kell egy új e-mail fiókot, vagy az aktuális fiókot kell használnun
e-mail fiókkal kapcsolatos tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz. 

• Az e-mail használatához szükséges beállításokról a hálózat üzemeltetõj
a szolgáltató tud tájékoztatást adni. Ha szeretnénk az e-mail beállításai
éteren keresztül megkapni, tekintsük át a következõt: Éteren keresztül 
fogadott beállítások címû rész (46. oldal). 

• A telefon e-mail beállításainak megadásához nyomjuk meg a Menü gom
majd válasszuk az Üzenetek, Üzenetbeállítások és az E-mail üzenetek 
lehetõséget. Lásd: E-mail beállításai címû rész (104. oldal).

E-mail írása és küldése
Az e-mail üzenetet megírhatjuk az e-mail szolgáltatáshoz történõ kapcsoló
elõtt, vagy akár utána is.

1. Nyomjuk meg a Menü gombot, válasszuk az Üzenetek, az E-mail, majd a
mail létrehozása menüpontot. Megjelenik egy üzenet, hogy várjunk.

2. Adjuk meg a címzett e-mail címét, majd nyomjuk meg az OK gombot, va
nyomjuk meg a Módosít gombot, írjuk be az e-mail címet, majd nyomju
az OK gombot.

Ha a Névjegyzék menübõl szeretnénk kikeresni az e-mail címet, nyomjuk
az Opciók gombot, és válasszuk a Keresés menüpontot.
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3. Ha kívánjuk, megadhatjuk az e-mail tárgyát is. Ezután is nyomjuk meg az OK 
gombot.
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Nyomjuk meg az Opciók gombot. A következõ lehetõségek közül 
választhatunk: üzenet szerkesztése, üzenet küldése, új címzett hozzáadá
másolatot kapó vagy titkos másolatot kapó címzett hozzáadása.

4. Nyomjuk meg az Opciók gombot, és válasszuk az Üzenetszerkesztõ 
lehetõséget. Írjuk be az e-mail üzenetet. Errõl bõvebb tájékoztatást a 
következõ helyen találunk: Szöveg írása címû rész (54. oldal). A kijelzõ jo
felsõ sarkában látható a még rendelkezésre álló karakterek száma.

5. Az e-mail elküldéséhez nyomjuk meg a Küld gombot. Az alábbiak közül 
választhatunk:

• Az e-mail azonnali elküldéséhez válasszuk a Küldés lehetõséget. Ha m
nem léptünk volna be postafiókunkba, a telefon elõször létrehozza a 
kapcsolatot, azután elküldi az e-mail üzenetet.

• Ha az e-mailt késõbb szeretnénk elküldeni, válasszuk a Küldés késõbb
menüpontot. Ilyenkor a telefon az e-mailt a Kimenõ mappába menti.
e-mailt szerkeszteni szeretnénk, esetleg az üzenetírást késõbb kívánj
befejezni, a Vázlat mentése lehetõség segítségével mentsük az e-mai
Vázlatok mappába.

Az e-mail késõbbi elküldéséhez tegyük a következõket: Nyomjuk m
Menü gombot, és válasszuk az Üzenetek és az E-mail lehetõséget, m
nyomjuk meg az Opciók gombot, és válasszuk a Küldés most vagy a K
és fogadás lehetõséget.
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Az üzenet elküldése után a telefon megkérdezi, hogy szeretnénk-e bontatni a 
kapcsolatot az e-mail szolgáltatással. A kapcsolat bontásához válasszuk az 
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Igen, annak fenntartásához pedig a Nem lehetõséget.

Megjegyzés: Ha e-mailt küldünk, a telefon az Üzenet elküldve szöveget jele
meg. Ez azt jelzi, hogy az e-mailt a telefon továbbította az e-mail szerverne
jelenti tehát azt, hogy az e-mailt a címzett megkapta. Az e-mail szolgáltatá
vonatkozó bõvebb információért forduljunk a szolgáltatóhoz.

E-mail üzenetek letöltése az e-mail fiókból
1. Ha szeretnénk letölteni az e-mail fiókunkba érkezett e-mail üzeneteket,

nyomjuk meg a Menü gombot, majd válasszuk az Üzenetek, az E-mail, v
Letöltés menüpontot. Vagy:

Az új e-mail üzenetek letöltéséhez és a Kimenõ mappába mentett üzene
küldéséhez nyomjuk meg a Menü gombot, és válasszuk az Üzenetek és a
mail lehetõséget, majd nyomjuk meg az Opciók gombot, és válasszuk a K
és fogadás lehetõséget.

Ha az üzeneteket tároló memória tele van, az új üzenetek letöltése elõtt
töröljünk néhány régi levelet.

2. A telefon felveszi a kapcsolatot az e-mail szolgáltatással. Az e-mailek 
letöltésének folyamatáról állapotjelzõ tájékoztat.

A letöltés után a telefon megkérdezi, hogy szeretnénk-e bontatni a kapcs
az e-mail szolgáltatással. A kapcsolat bontásához válasszuk az Igen, ann
fenntartásához pedig a Nem lehetõséget.

3. Az új üzenet megtekintéséhez nyomjuk meg a Választ gombot a Bejövõ 
mappában, vagy a késõbbi megtekintéshez válasszuk a Vissza lehetõség
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Ha több üzenetet kaptunk, válasszuk ki az olvasandó üzenetet. A még nem 
olvasott szöveges üzeneteket az  ikon jelöli.
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E-mail olvasása és válaszüzenet küldése
1. Nyomjuk meg a Menü gombot, válasszuk az Üzenetek, az E-mail, majd a

Bejövõ menüpontot.

2. Üzenet olvasása közben nyomjuk meg az Opciók gombot.

Az éppen olvasott levéllel számos dolgot tehetünk, többek között 
megtekinthetjük az adatait, megjelölhetjük olvasatlanként, törölhetjük, 
válaszolhatunk rá, válaszolhatunk mindenkinek, továbbíthatjuk, illetve 
áthelyezhetjük másik mappába. 

Ha az üzenet nem fér ki az elsõ oldalra, a következõ oldal megtekintéséh
nyomjuk meg a Köv. old. gombot.

3. Ha az e-mailt szeretnénk megválaszolni, nyomjuk meg a Válaszol gombo
szeretnénk, hogy a válaszban szerepeljen az eredeti üzenet, akkor válass
Eredeti szöveg lehetõséget, ellenkezõ esetben használjuk az Kijelzõ törlé
menüpontot.

E-mail megválaszolásakor hagyjuk változatlanul vagy módosítsuk az e-m
címet és a tárgyat, majd írjuk meg a válaszüzenetet.

4. Az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg a Küld gombot, és válasszuk a Küld
lehetõséget.

Az üzenet késõbbi elküldéséhez nyomjuk meg a Küldés késõbb gombot. A
üzenet a Kimenõ mappába kerül.
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Az üzenet elküldése után a telefon megkérdezi, hogy szeretnénk-e bontatni a 
kapcsolatot az e-mail szolgáltatással. A kapcsolat bontásához válasszuk az 
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Igen, annak fenntartásához pedig a Nem lehetõséget.

A Bejövõ és egyéb mappák (Vázlatok, Archívum, Kimenõ, Elküldö
A telefon E-mail menüjében a következõ mappák találhatók:

• Bejövõ - Ide menthetjük az e-mail fiókból letöltött e-maileket.

• Az Egyéb mappák a következõ mappákat tartalmazza: Vázlatok - a 
befejezetlen e-mailek mentéséhez, Archívum - e-mail üzeneteink 
rendszerezéséhez és mentéséhez, Kimenõ - az el nem küldött e-mailek 
mentéséhez, ha korábban a Küldés késõbb lehetõséget választottuk, lásd
mail írása és küldése címû rész (83. oldal), valamint Elküldött - az elküld
mailek mentéséhez.

E-mail üzenetek törlése
• E-mail üzenetek törléséhez nyomjuk meg Menü gombot, és válasszuk az

Üzenetek és az E-mail lehetõséget, majd nyomjuk meg az Opciók gombo
válasszuk az Üzenetek törlése lehetõséget.

Ha az összes üzenetet törölni szeretnénk egy adott mappából, válasszuk
a mappát, amelynek tartalmát törölni szeretnénk, és nyomjuk meg az Ige
gombot. Ha az összes mappa összes üzenetét törölni akarjuk, válasszuk a
Mindegyik üzenet lehetõséget, és nyomjuk meg az Igen gombot.

Ha az e-mailt töröljük a telefonról, az az e-mail szerveren még megmara
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Csevegés
Megjegyzés: A funkció csak akkor használható, ha a hálózat üzemeltetõje vagy a 
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szolgáltató támogatja. Csak azon telefonok képesek a csevegõ üzeneteket f
és megjeleníteni, amelyek kompatibilis szolgáltatásokat nyújtanak.

A Csevegés szolgáltatással TCP/IP protokollon keresztül rövid szöveges üzen
küldhetünk a bejelentkezett felhasználóknak (hálózati szolgáltatás). A 
névjegyzékben megjelennek a kapcsolódó, így a csevegésben részt venni kép
felhasználók. A megírás és elküldés után az üzenet a kijelzõn marad. A 
válaszüzenet az eredeti üzenet felett jelenik meg. 

A csevegés elõtt elõ kell fizetni a szolgáltatásra. A szolgáltatás elérhetõségé
díjával és elõfizetésével kapcsolatban forduljunk a hálózat üzemeltetõjéhez 
szolgáltatóhoz, aki az egyedi azonosítónkat és jelszavunkat, továbbá a csev
beállításait is a rendelkezésünkre bocsátja.

A csevegõszolgáltatáshoz szükséges beállításokkal kapcsolatban lásd: Cseve
jelenlét beállításai címû rész (128. oldal).

A telefon egyéb funkciói akkor is használhatók, ha a csevegõszolgáltatás a 
háttérben aktív. A hálózattól függõen az aktív csevegõkapcsolat gyorsabban
meríti le a telefon akkumulátorát (akár az is elképzelhetõ, hogy a telefont a
töltõhöz kell csatlakoztatni).

A Csevegés osztott memóriát használ. Lásd: Osztott memória címû rész (28.

A csevegés használatáról röviden

• A csevegés menü megnyitásával '(offline)' kapcsolatban lásd: A csevegés
megnyitása címû rész (90. oldal).
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• A csevegõszolgáltatáshoz történõ kapcsolódásról '(online)' lásd: Kapcsolat 
létrehozása a csevegõszolgáltatással, a kapcsolat bontása címû rész (91. oldal).
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• Ha csevegést szeretnénk kezdeményezni valamelyik partnerünkkel, olvas
a következõket: Csevegõpartnerek címû rész, Csevegés kezdeményezése
fejezet (91. oldal).

Saját csevegõnévjegyzék létrehozásával kapcsolatban lásd: Csevegõpart
címû rész (96. oldal).

• Ha be szeretnénk kapcsolódni egy nyilvános csevegésbe, olvassuk el a 
következõket: Csoportok címû rész, Csevegés kezdeményezése címû feje
(91. oldal).

Ha meghívóüzenet küldésével be szeretnénk kapcsolódni egy zárt csopor
csevegésébe, olvassuk el a következõket: Csevegési meghívások elfogadá
vagy elutasítása (93. oldal).

Saját csevegõcsoport létrehozásával vagy nyilvános csoporthoz történõ 
csatlakozással kapcsolatban lásd: Csoportok címû rész (98. oldal).

• Saját adataink szerkesztésével kapcsolatban lásd: Saját adatok szerkeszt
címû rész (95. oldal).

• Felhasználók és csoportok keresésével kapcsolatban lásd: Csevegés 
kezdeményezése címû rész Keresés címû szakasza (91. oldal).

• Új csevegés üzenetének elolvasásához tekintsük át a következõket: 
Csevegõüzenet olvasása (94. oldal).

• Új csevegés üzenetének elolvasásához tekintsük át a következõket: Rész
csevegésben (94. oldal).



90

• Mentett beszélgetés megtekintéséhez, átnevezéséhez vagy törléséhez a 
Csevegés menüben válasszuk a Mentett csev. lehetõséget.
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• Partnerek blokkolásával és a blokkolás feloldásával kapcsolatban lásd: 
Üzenetek blokkolása és a blokkolás feloldása címû rész (97. oldal).

• A csevegõszolgáltatással való kapcsolat bontásáról lásd: Kapcsolat létreh
a csevegõszolgáltatással, a kapcsolat bontása címû rész (91. oldal).

A csevegés menü megnyitása
Ha kapcsolat nélkül szeretnénk belépni a Csevegés menübe, nyomjuk meg a
gombot, válasszuk az Üzenetek és Csevegés menüpontokat. A következõ 
lehetõségek közül választhatunk:

• Bejelentkezés - a csevegõszolgáltatáshoz történõ kapcsolódáshoz.

Ha szeretnénk, hogy a telefon automatikusan kapcsolódjon a 
csevegõszolgáltatáshoz, valahányszor megnyitjuk a Csevegés menüt, akk
tekintsük át a következõt: Kapcsolat létrehozása a csevegõszolgáltatássa
kapcsolat bontása címû rész (91. oldal).

• A csevegés közben mentett beszélgetés megtekintéséhez, törléséhez vag
átnevezéséhez válasszuk a Mentett csev. lehetõséget. A Mentett csev. 
lehetõség a csevegõszolgáltatáshoz történõ kapcsolódás után is elérhetõ

• A Kapcs.beállítások menüben módosíthatjuk a csevegõ- és a jelenlét-
szolgáltatás beállításait. Lásd: Csevegés és jelenlét beállításai címû rész 
oldal). A Kapcs.beállítások a csevegõszolgáltatáshoz történõ kapcsolódá
is megtekinthetõk.
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Kapcsolat létrehozása a csevegõszolgáltatással, a kapcsolat bontása
Ha csatlakozni akarunk egy csevegõszolgáltatáshoz, lépjünk be a Csevegés 
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menübe, válasszuk ki a kívánt szolgáltatást, majd válasszuk a Bejelentkezés
lehetõséget. Miután a telefon a kapcsolatot sikeresen létrehozta, a kijelzõn 
Bejelentkezve üzenet jelenik meg.

Tipp: Ha szeretnénk, hogy a telefon automatikusan kapcsolódjon a 
csevegõszolgáltatáshoz, valahányszor megnyitjuk a Csevegés menüt
hozzuk létre a kapcsolatot a csevegõszolgáltatással, és válasszuk a S
beállítások, Automatikus bejelentkezés és a Csevegés elején lehetõsé

A csevegõszolgáltatással létrejött kapcsolat bontásához válasszuk a  Kijelen
lehetõséget.

Csevegés kezdeményezése
Nyissuk meg a Csevegés menüt és csatlakozzunk a csevegõszolgáltatáshoz.
következõ lehetõségek közül választhatunk:

• Aktív csevegés alatt az új és olvasott csevegéseket, valamint a meghívók
Beszélgetések menüben tekinthetjük meg. Lapozzunk a kívánt üzenethez
meghívóhoz, és az üzenet elolvasásához nyomjuk meg az Megnyit gomb

Az új csevegõüzeneteket a , az olvasott üzeneteket a  jelzi.

Az új csoportüzeneteket a , az olvasott üzeneteket a  jelzi.

A meghívókat a  jelzi.

A kijelzõn megjelenõ ikonok és feliratok a csevegõszolgáltatástól függõe
változhatnak.
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• A telefon névjegyzékébõl hozzáadott partnereket a Csevegõpartnerek menü 
tartalmazza. Lapozzunk ahhoz a partnerhez, akivel csevegni szeretnénk, és 
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nyomjuk meg a Cseveg gombot.

A partnertõl kapott új üzenetet a  jelzi.

A  a telefon névjegyzékében szeplõ, jelenleg kapcsolódott, a  pedi
szintén ott szereplõ, jelenleg nem kapcsolódott partnereket jelöli.

A  blokkolt partnert jelöl. Lásd: Üzenetek blokkolása és a blokkolás fel
címû rész (97. oldal).

Az ikonok a csevegõszolgáltatástól függõen változhatnak.

A partnerek listára való felvételével kapcsolatban lásd: Csevegõpartnere
rész (96. oldal).

• Csoportok és Nyilvános csop. - A hálózatüzemeltetõ vagy szolgáltató ált
indított nyilvános csoportokra mutató könyvjelzõk listáját jeleníti meg. H
csevegést szeretnénk kezdeményezni egy csoporttal, lapozzunk az adott
csoporthoz és nyomjuk meg a Belép gombot. Adjuk meg a beszélgetés so
használni kívánt becenevet. Miután sikeresen csatlakoztunk a csoport 
beszélgetéséhez, a telefon a Csoport: szöveget jeleníti meg, melyet a cso
neve követ. Privát csoport létrehozásával kapcsolatban lásd: Csoportok c
rész (98. oldal).

• Ha szeretnék keresni a hálózaton jelenlévõ felhasználók és nyilvános cso
között, válasszuk a Keresés lehetõséget, ezt követõen pedig a Felhasznál
vagy Csoportok pontot.
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• A Felhasználók lehetõséget választva a felhasználók között telefonszám, 
megjelenített név, e-mail cím vagy név alapján kereshetünk.
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• A Csoportok lehetõséget választva a csoportok között a csoport egy t
csoportnév, a témakör vagy az azonosító alapján kereshetünk.

A keresett felhasználó vagy csoport megtalálása után úgy kezdeményezh
csevegést, hogy az adott felhasználóhoz vagy csoporthoz lapozva megny
az Opciók gombot, és a Csevegés, illetve a Csatlakozás lehetõséget válas

• Ha a Névjegyzék menüben szeretnénk csevegést indítani, olvassuk el a 
következõt: Figyelt partnerek megtekintése (121. oldal).

Csevegési meghívások elfogadása vagy elutasítása
Ha kapcsolódtunk a csevegõszolgáltatáshoz, és meghívót kapunk, a telefon
készenléti állapotban az Új meghívás érkezett szöveget jeleníti meg. Ennek 
elolvasásához nyomjuk meg az Olvas gombot.

Több meghívás érkezésekor a kijelzõn a fogadott üzenetek száma, és az azt k
új meghívás érkezett felirat jelenik meg. Nyomjuk meg az Olvas gombot, 
lapozzunk a kívánt meghívóhoz, majd nyomjuk meg a Megnyit gombot. 

• Ha csatlakozni szeretnénk a csoportos privát beszélgetéshez, nyomjuk m
Elfogad gombot. Adjuk meg a használni kívánt, a telefon által megjelení
becenevet. Miután sikeresen csatlakoztunk a csoporthoz, a telefon a Cso
szöveget jeleníti meg, melyet a csoport neve követ.

• A meghívás elutasításához vagy törléséhez nyomjuk meg az Opciók gom
válasszuk a Visszautasítás, illetve a Törlés lehetõséget.
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Csevegõüzenet olvasása
Ha kapcsolódtunk a csevegõszolgáltatáshoz, és olyan személytõl kapunk üzenetet, 
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aki nem vesz részt a beszélgetésben, a telefon készenléti állapotban az Új 
csevegõüzenet szöveget jeleníti meg. Ennek elolvasásához nyomjuk meg az
gombot.

• Több üzenet érkezésekor a kijelzõn a fogadott üzenetek száma, és az azt k
új csevegõüzenet felirat jelenik meg. Nyomjuk meg az Olvas gombot, 
lapozzunk a megfelelõ üzenethez, majd nyomjuk meg a Megnyit gombo

Az aktív csevegés során kapott új üzentek a Csevegés menü Beszélgetések 
mappájába kerülnek. Ha olyan személytõl kapunk üzenetet, akinek a partner
nem szerepelnek a Csevegõpartnerek menüben található partnerlistában, a 
telefon a küldõ azonosítóját jeleníti meg. Ha a partneradatok megtalálhatók
készülék névjegyzék-memóriájában, és ezeket a telefon felismeri, akkor 
megjeleníti az üzenetküldõ nevét. Ha a telefon memóriájába új partnert 
szeretnénk menteni, nyomjuk meg az Opciók gombot, majd válasszuk a

• Partner ment. lehetõséget, és írjuk be a személy nevét.

• H.adás névhez lehetõséget, és válasszuk ki, melyik partnerhez szeretnénk
adatokat hozzáadni, majd nyomjuk meg a Hozzáad gombot.

Részvétel csevegésben
Lépjünk be a csevegésbe, vagy kezdjünk új témába, és a beszélgetéshez nyom
meg az Ír gombot, vagy kezdjünk el írni.

Tipp: Ha csevegés közben olyan személytõl kapunk üzenetet, aki nem
részt az aktuális csevegésben, a kijelzõ tetején a  indikátor jelenik
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Írjuk be az üzenetet, és elküldéséhez nyomjuk meg a Küld vagy a  gombot. 
Nyomjuk meg az Opciók gombot. A következõ lehetõségek közül választhatunk:
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• A Teljes csevegés lehetõséggel megtekinthetjük az éppen zajló csevegést
csevegés mentéséhez nyomjuk meg a Ment gombot, és adjunk nevet a 
csevegésnek.

• Partner ment., lásd: Csevegõüzenet olvasása címû rész (94. oldal).

• H.adás névhez, lásd: Csevegõüzenet olvasása címû rész (94. oldal).

• A Csoport tagjai pontban megjeleníthetjük az adott privát csoport tagjai
lehetõség csak akkor jelenik meg, ha a csoportot saját magunk hoztuk lé

• Partner blokk. - E lehetõséggel blokkolhatjuk annak a partnernek az üzen
akivel éppen csevegünk.

• A Befejezés lehetõséggel befejezhetjük az éppen zajló csevegést.

• A Szótár lehetõséggel kapcsolatban lásd: Prediktív szövegbevitel be- és 
kikapcsolása címû rész (56. oldal).

Saját adatok szerkesztése
Nyissuk meg a Csevegés menüt és csatlakozzunk a csevegõszolgáltatáshoz.
jelenléti állapotunk vagy becenevünk megtekintéséhez vagy módosításához
válasszuk a Saját beállítások lehetõséget. Válasszuk az Elérhetõség, majd a 
Mindenkivel, illetve a Csak cs.partnerrel (vagy az Offline-ként) lehetõséget a
megfelelõen, hogy a csevegõszolgáltatáshoz történõ csatlakozás után az ös
felhasználó, vagy csak a csevegõpartnerek listáján szereplõ felhasználók 
láthassák, hogy kapcsolódva vagyunk-e vagy sem. A  indikátor jelzi, hogy
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kapcsolódva vagyunk, a  pedig hogy kapcsolódási állapotunk mások számára 
nem látható.
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Csevegõpartnerek
A partnerlistára felvehetünk partnereket.

Csatlakozzunk a csevegõszolgáltatáshoz, és válasszuk a Csevegõpartnerek 
lehetõséget, majd nyomjuk meg az Opciók gombot, és válasszuk az Új partn
lehetõséget. Az alábbiak közül választhatunk:

• Az. kézi megadása - E pontban saját magunk megadhatjuk a felhasználó
azonosítóját.

• Keresés szerverrõl - E lehetõséggel további csevegõpartnereket kereshet
Lásd a keresésrõl és a felhasználókról szóló szakaszt a következõ helyen:
Csevegés kezdeményezése címû rész (91. oldal).

• A névjegyzékbõl - Ezzel a lehetõséggel a telefon névjegyzékébõl vehetün
partnereket.

• Másolás szerverrõl - E pontban a szolgáltató szerverén található partner
vehetjük fel. A telefon megjeleníti a Partnerlista keresése feliratot. A par
listájának megnyitásához nyomjuk meg a Megnyit gombot. Egy partner 
hozzáadásához jelöljük meg az adott partnert, a partner eltávolításához
szüntessük meg a jelölést. Ha az összes megjelölt partner hozzáadásra k
nyomjuk meg a Kész gombot.

Ha még nincs egyetlen partner sem felvéve, akkor a telefon által megjelenít
kérdés (A partnerlista üres. Átmásolja a partnereket a szerverrõl?) után a 
hálózatról kiválaszthatunk és felvehetünk partnereket. Ha a partnerek 
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hozzáadásra kerültek, és errõl a telefon egy üzenetet is megjelenít, nyomjuk meg 
az OK gombot.
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Egy csevegés megkezdéséhez nyomjuk meg a Cseveg gombot, vagy ha egy ú
üzenetünk van a partnertõl, a Megnyit gombot. Nyomjuk meg az Opciók go
és válasszunk az alábbi lehetõségek közül:

• Kapcsolatinfó - E pontban megtekinthetjük a kiválasztott partner adata
adatok módosításával kapcsolatban tekintsük át a következõt: Adatok 
módosítása és törlése a névjegyzékben címû rész, Névjegyzék menü (kód
116. oldal.

• Nevet módosít - E lehetõséggel módosíthatjuk a partner nevét.

• Partner blokk. (vagy Blokk. feloldása) - a kijelölt partnertõl érkezõ üzente
blokkolása (vagy engedélyezése)

• Új partner - új partner hozzáadása a telefon névjegyzékébõl

• Partner törlése - név törlése a csevegõpartnerek listájáról

• Másolás szerverre - E pontban a csevegõpartnerek adatait átmásolhatju
szolgáltató szerverére.

• Elérh. jelzések - E pontban kiválaszthatjuk, hogy a csevegõpartnerek listá
szereplõk közül kitõl szeretnénk jelenlét-információt kapni.

Üzenetek blokkolása és a blokkolás feloldása
Csatlakozzunk a csevegõszolgáltatáshoz, majd válasszuk a Beszélgetések va
Csevegõpartnerek lehetõséget. A partnerlistán jelöljük ki azt a partnert, akin
üzeneteit blokkolni szeretnénk. Nyomjuk meg az Opciók gombot, válasszuk
Partner blokk. lehetõséget, és nyomjuk meg az OK gombot. 



98

Az üzenetek blokkolásának feloldásához csatlakozzunk a csevegõszolgáltatáshoz, 
és válasszuk a Blokkoltak listája lehetõséget. Lépkedjünk arra a partnerre, akitõl 
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érkezõ üzenetek blokkolását fel szeretnénk oldani, és nyomjuk meg a Felold
gombot.

A partnerlistában is feloldhatjuk az üzenetek blokkolását, lásd: Csevegõpart
címû fejezet (96. oldal).

Csoportok
Csevegéshez létrehozhatunk saját privát csoportokat, és használhatjuk a 
szolgáltató által megadott nyilvános csoportokat is. A privát csoport csak az
aktuális csevegésre érvényes. A privát csoporthoz csak a partnerlistában sze
azaz a készülék memóriájába mentett partnereket adhatjuk hozzá. Lásd: Ne
telefonszámok mentése (Új név) (112. oldal).

Nyilvános csoportok

A szolgáltató által fenntartott nyilvános csoportokhoz könyvjelzõket menth
Csatlakozzunk a csevegõszolgáltatáshoz, válasszuk a Csoportok és a Nyilván
csop. lehetõséget. Lapozzunk ahhoz a csoporthoz, amellyel csevegni szeretn
és nyomjuk meg a Belép gombot. Ha nem tartozunk a csoporthoz, írjuk be a
csoporton belüli megjelenítéshez használni kívánt becenevünket. Ha megny
az Opciók gombot, és a Csoport törlése lehetõséget választjuk, akkor törölh
egy csoportot a listából, míg a Csop. keresése lehetõséggel megkereshetünk
csoportot egy csoporttag, a csoportnév, a témakör vagy az azonosító alapjá

Privát csoport létrehozása
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Csatlakozzunk a csevegõszolgáltatáshoz, válasszuk a Csoportok és az Új csoport 
lehetõséget. Írjuk be a csoport nevét, valamint a csoporton belüli megjelenítéshez 
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használni kívánt becenevünket. Másik csoportban választhatunk másik bece
A kijelzõn megjelennek a partnerek. Partnerek privát csoportba való felvétel
jelöljük meg azokat a partnerlistán, illetve a csoportból való eltávolításukho
szüntessük meg a jelölést.

A csoportba felvett új tagok számára meghívást kell küldeni. Ha a telefon 
kijelzõjén a Meghívás: felirat látható, írjuk be a meghívás szövegét.

A telefon névjegyzékébõl csak kapcsolódó (online) felhasználókat választha
A kapcsolódó (online) felhasználókat a  ikon jelöli. A nem kapcsolódott 
(offline) felhasználók mellett a  jel található. Nem vehetünk fel olyan 
partnereket, akiknek a neve halványan jelenik meg a listában.

Az ikonok a csevegõszolgáltatástól függõen változhatnak.

Hangüzenetek
A hangpostafiók hálózati szolgáltatás. Elõfordulhat, hogy elõ kell rá fizetni.
Bõvebb információkért és a hangpostafiók számáért forduljunk a szolgáltat

Nyomjuk meg a Menü gombot, válasszuk az Üzenetek és a Hangüzenetek 
menüpontot. Az alábbiak közül választhatunk:

• A Hangposta meghallgatása lehetõséget választva felhívhatjuk 
hangpostafiókunkat azon a telefonszámon, amelyet a Hangpostafiók szá
menüben mentettünk.
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Ha két telefonvonalunk van (hálózati szolgáltatás), akkor mindkét vonalhoz 
saját hangpostafiók-szám tartozhat. Lásd: Hívásbeállítások címû rész (141. 
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oldal).

• A Hangpostafiók száma lehetõséget választva megadhatjuk, megkereshe
vagy módosíthatjuk hangpostafiókunk számát. A szám mentéséhez nyom
meg az OK gombot.

Ha a hálózat támogatja, az  indikátor jelzi az új hangüzeneteket. A 
hangpostafiók számának hívásához nyomjuk meg a Hallgat gombot.

Tipp:  Ha a fedõlap zárva van, a  gombot nyomva tartva felhív
hangpostafiókunkat. Ha a fedõlap nyitva van, nyomjuk le, és tartsuk
nyomva a megfelelõ számbillentyût.

Hálózati hírek
A hálózati hírek hálózati szolgáltatást igénybe véve a szolgáltatótól különbö
témájú üzeneteket kaphatunk, például idõjárás-jelentést vagy közlekedési h
Az elérhetõség, a témakörök vagy a témakörszámok tekintetében forduljunk
szolgáltatóhoz.

Üzenetek beállításai
Az üzenet beállításai hatással vannak az üzenet küldésére, fogadására és 
megtekintésére.
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Szöveges és SMS e-mail üzenetek beállításai
1. Nyomjuk meg a Menü gombot, válasszuk az Üzenetek, az Üzenetbeállítások, 
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majd a Szöveges üzenet és a Küldés módja menüpontot.

2. Ha a SIM-kártya több üzenetmód-készletet támogat, válasszuk ki a 
módosítandó készletet.

• A szöveges üzenet küldéséhez szükséges üzenetközpont telefonszámána
mentéséhez válasszuk az Üzenetközpont száma lehetõséget. Ezt a számo
szolgáltatótól tudhatjuk meg. 

• Az Üzenet típusa pontban megadhatjuk az üzenet típusát: Szövegként, E
mailként, Személyhívóra vagy Faxként.

• Az Üzenet érvényessége lehetõséget kiválasztva megadhatjuk, hogy a há
milyen hosszú ideig próbálkozzon az üzenet továbbításával.

• A Szövegként beállítás esetén a szöveges módú üzenetek küldéséhez has
ezen üzenetmódhoz tartozó alapértelmezett szám megadásához válassz
Alapértelmezett címzett száma lehetõséget.

Az E-mailként beállítás megadása után az e-mail szerver számának 
mentéséhez válasszuk az E-mail szerver lehetõséget.

• A Kézbesítési jelentések lehetõséggel kérhetjük, hogy a hálózat kézbesíté
jelentést küldjön az üzenetekrõl (hálózati szolgáltatás).

• Ha SMS-ek esetén GPRS-kapcsolatot szeretnénk preferált továbbítási mó
megadni, válasszuk a GPRS használata pontot és az Igen lehetõséget. Ez
kívül állítsuk a GPRS-kapcsolat lehetõséget Folyamatos állapotra. Lásd: 
(E)GPRS címû rész (138. oldal).
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• Ha szeretnénk, hogy az üzenetünk címzettje saját üzenetközpontunkon 
keresztül válaszoljon, válasszuk a Válasz ugyanazon központon lehetõséget 
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(hálózati szolgáltatás).

• A kijelölt küldési mód nevének módosításához válasszuk a Küldési mód 
átnevezése lehetõséget. Az üzenetmód-készletek csak akkor jelennek me
a SIM-kártya egynél több készletet támogat.

Felülírás beállításai
Ha betelt a szöveges üzenetek tárolására szolgáló memória, a telefon nem t
több új üzenetet küldeni vagy fogadni. Azonban a telefon beállítható úgy is
automatikusan felülírja a Bejövõ és az Elküldött mappában található régi 
üzeneteket az újakkal.

Nyomjuk meg a Menü gombot, válasszuk az Üzenetek, az Üzenetbeállítások
a Szöveges üzenet menüpontot. Válasszuk a Bejövõ mappa felülírása vagy a
Elküldött üzenetek felülírása beállítást, majd az Engedélyezve lehetõséget.

Multimédia üzenetek beállításai
A multimédia kapcsolat beállításait éteren keresztüli üzenetben kaphatjuk m
hálózat üzemeltetõjétõl vagy a szolgáltatótól. Ha szeretnénk a beállításoka
éteren keresztül megkapni, tekintsük át a következõt: Éteren keresztül foga
beállítások címû rész (46. oldal).

A beállítások manuális beírása
Nyomjuk meg a Menü gombot, és válasszuk az Üzenetek, Üzenetbeállítások
Multim. üzenetek menüpontot. Az alábbiak közül választhatunk:
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• Elküldött üzenetek mentése - Ha szeretnénk beállítani, hogy a telefon az 
Elküldött mappába mentse az elküldött multimédia üzeneteinket, válasszuk az 
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Igen lehetõséget. Ha itt a Nem beállítást adjuk meg, a telefon nem ment
elküldött üzeneteket.

• Ha kézbesítési jelentést szeretnénk kapni az elküldött üzenetekrõl (ez há
szolgáltatás), válasszuk a Kézbesítési jelentések lehetõséget.

• Kép kicsinyítése - megadhatjuk a multimédia üzenetbe illesztendõ kép 
méretét.

• Diák alapért. idõzítése - beállíthatjuk a multimédia üzenetekben találhat
idõzítését.

• Multimédia üzenet fogadása - A multimédia szolgáltatások megfelelõ 
beállításához válasszunk a Letiltva, Engedélyezve vagy Saját hálózatban
lehetõségek közül. A Saját hálózatban lehetõséget választva a saját 
hálózatunkon kívül nem fogadhatunk multimédia üzeneteket.

• Bejövõ multimédia üzenetek - Ha szeretnénk, hogy a telefon automatiku
letöltse az újonnan érkezõ multimédia üzeneteket, válasszuk a Fogadás,
ellenkezõ esetben a Elutasítás lehetõséget.

• Kapcsolat beállításai - Adjuk meg a kapcsolat multimédia üzenetek letöl
vonatkozó beállításait. Elõször válasszuk a Jelenlegi multimédia beállítá
lehetõséget, majd aktiváljuk azt a csomagot, amelybe a beállításokat me
szeretnénk. Válasszuk a M.média beállítások módosítása pontot, és módo
az aktív beállításokat.
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Válasszuk ki egyenként a következõ beállításokat, és írjuk be a szükséges 
adatokat. A beállításokat a hálózat üzemeltetõjétõl vagy a szolgáltatótól 
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kapjuk meg. 

• Reklám engedélyezése - Beállíthatjuk a reklámok fogadását vagy elutasí
Ez a beállítás nem jelenik meg, ha a Multimédia üzenet fogadása beállítá
állapota Letiltva.

E-mail beállításai
Az e-mail beállításokat éteren keresztüli üzenetben kaphatjuk meg a hálóza
üzemeltetõjétõl vagy a szolgáltatótól. Ha szeretnénk a beállításokat éteren 
keresztül megkapni, tekintsük át a következõt: Éteren keresztül fogadott 
beállítások címû rész (46. oldal).

A beállítások manuális beírása
Nyomjuk meg a Menü gombot, válasszuk az Üzenetek, az Üzenetbeállítások
az E-mail üzenetek menüpontot. 

• Elõször válasszuk az Aktív e-mail beállítások lehetõséget, majd aktiválju
csomagot, amelybe a beállításokat menteni szeretnénk. Válasszuk az 
Aktív e-mail beáll. szerkesztése pontot, és módosítsuk az aktív beállításo

Válasszuk ki egyenként a következõ beállításokat, és írjuk be a szükséges
adatokat. A beállításokat a hálózat üzemeltetõjétõl vagy az e-mail 
szolgáltatótól kapjuk meg.

• Postafiók neve - Itt adhatjuk meg a postafiók nevét. Bármilyen nevet
használhatunk.
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• E-mail cím - Írjuk be e-mail címünket.

• Saját név - Írjuk be a nevünket, illetve becenevünket. A címzett a nevünket 
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és az e-mail címünket fogja látni. 

• Kimenõ szerver (SMTP) - Adjuk meg a szerver címét. 

• Bejövõ szerver típusa - A használt levelezõrendszer típusának megfel
válasszuk a POP3 vagy az IMAP4 lehetõséget. Ha a rendszer mind a k
típust támogatja, válasszuk az IMAP4 lehetõséget. A szervertípus 
módosítása a bejövõlevél-portszám módosításával jár.

• Ha a szervertípusnál a POP3 lehetõséget választottuk, a Bejövõ szerve
(POP3), a POP3-felhasználónév és a POP3-jelszó beállítás fog megjel
Ha a szervertípusnál az IMAP4 lehetõséget választottuk, a Bejövõ sze
(IMAP4), az IMAP4-felhasználónév és az IMAP4-jelszó beállítás fog 
megjelenni. Adjuk meg a bejövõ e-mail szerver címét, ezután pedig a
e-mail fiók eléréséhez szükséges felhasználónevet és jelszót. Ha nem
meg az SMTP-felhasználónév vagy az SMTP-jelszó beállítást, az e-m
szerver ahelyett a POP3/IMAP4 felhasználónevet és jelszót fogja hasz

• Egyéb beállítások - Itt a következõk közül választhatunk:

• Aláírással - Megadhatunk egy aláírást, amelyet üzenetíráskor a te
automatikusan beilleszt a levél végére.

• SMTP-hitelesítés használata - Ha a szolgáltató e-mail küldésekor
megköveteli a hitelesítést, válasszuk az Igen lehetõséget. Ebben a
esetben meg kell adnunk az SMTP-felhasználónév és az SMTP-jel
beállítást is.
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• SMTP-felhasználónév - Adjuk meg a kimenõ e-mailek számára azt a 
felhasználónevet, amit az e-mail szolgáltatótól kaptunk.

szót.

ek 
ke 25.

ek 

eteket 

 

s 

ezés 

á.

y 

 
nokat 
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

• SMTP-jelszó - Adjuk meg a kimenõ levelekhez használni kívánt jel

• Kimenõ port (SMTP) - Adjuk meg a levelezõ szerver kimenõ e-mail
számára fenntartott portját. Ennek leggyakrabban elõforduló érté

Szervertípusnak a POP3 beállítást választva a következõ lehetõség
jelennek meg: 

• Bejövõ port (POP3) - Adjuk meg az e-mail szolgáltatótól kapott 
portszámot.

• Válaszcím - Adjuk meg azt az e-mail címet, amelyre a válaszüzen
kapni szeretnénk.

• Biztonságos bejelentkezés - Ha a kapcsolathoz kódolt (titkosított)
bejelentkezés szükséges, állítsuk be a Biztonságos bejelentkezés 
bekapcsolva értéket, ellenkezõ esetben hagyjuk meg a Biztonságo
bejelentkezés kikapcsolva beállítást. Ha nem vagyunk biztosak a 
beállításban, kérdezzük meg a szolgáltatót. A titkosított bejelentk
használatával nagyobb biztonságban lesz felhasználónevünk és 
jelszavunk. Ez a lehetõség a kapcsolatot nem teszi biztonságosabb

• E-mailek fogadása - Adjuk meg, hogy egyszerre maximálisan hán
e-mailt szeretnénk letölteni.

• Letöltés módja - Ha az összes új e-mail üzenetünket le szeretnénk
tölteni, válasszuk az Utolsó lehetõséget, ha pedig csak az olvasatla
szeretnénk letölteni, adjuk meg az Utolsó olvasatlan beállítást.
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• Az SMTP-kapcsolat beállításai lehetõségnél adjuk meg a kimenõ 
levelekhez szükséges kapcsolatbeállításokat. Lásd: A 
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kapcsolatbeállítások kézi beírása címû rész (181. oldal).

• A POP3-kapcsolat beállításai lehetõségnél adjuk meg a bejövõ 
levelekhez szükséges kapcsolati beállításokat. Lásd: A 
kapcsolatbeállítások kézi beírása címû rész (181. oldal).

Válasszuk ki egyenként a beállításokat, és írjuk be a szükséges ada
A beállításokkal kapcsolatban forduljunk a hálózat üzemeltetõjéh

Szervertípusnak az IMAP4 beállítást választva a következõ lehetõ
jelennek meg:

• Bejövõ port (IMAP4) - Adjuk meg az e-mail szolgáltatótól kapott 
portszámot.

• Válaszcím - Adjuk meg azt az e-mail címet, amelyre a válaszüzen
kapni szeretnénk.

• E-mailek fogadása - Adjuk meg, hogy egyszerre hány e-mailt szere
letölteni.

• Letöltés módja. Ha az összes új e-mail üzenetünket szeretnénk let
válasszuk az Utolsó lehetõséget, ha pedig csak az olvasatlanokat 
szeretnénk letölteni, adjuk meg az Utolsó olvasatlan beállítást.

• Az SMTP-kapcsolat beállításai lehetõségnél adjuk meg a kimenõ 
levelekhez szükséges kapcsolatbeállításokat. Lásd: A 
kapcsolatbeállítások kézi beírása címû rész (181. oldal).
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• Az IMAP4-kapcsolat beállításai lehetõségnél adjuk meg a bejövõ 
levelekhez szükséges kapcsolati beállításokat. Lásd: A 
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kapcsolatbeállítások kézi beírása címû rész (181. oldal).

Válasszuk ki egyenként a beállításokat, és írjuk be a szükséges ada
A beállításokkal kapcsolatban forduljunk a hálózat üzemeltetõjéh

Betûméret beállítása
Az üzenetek írásakor vagy olvasásakor használt betûk méretének megadásá
nyomjuk meg a Menü gombot, majd válasszuk az Üzenetek, az Üzenetbeáll
a Más beállítások és a Betû mérete lehetõséget.

Szolgáltatói parancsok
Nyomjuk meg a Menü gombot, majd válasszuk az Üzenetek és a Parancssze
menüpontot. Írjuk be és küldjük el a szolgáltatónak szóló utasításokat (más
USSD-parancsokat),mint például a hálózati szolgáltatás bekapcsolására 
vonatkozó parancsot.

■ Hívásinfó (kód: 2)
A telefon regisztrálja a nem fogadott, a fogadott és a tárcsázott 
hívásokat, valamint a hívások hozzávetõleges idejét.

A telefon csak akkor regisztrálja a nem fogadott vagy a fogadott hívásokat, 
hálózat támogatja ezt a funkciót, a telefon be van kapcsolva, és a hálózati 
szolgáltatás területén belül van.
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Ha megnyomjuk az Opciók gombot a Nem fogadott hívások, a Fogadott hívások és 
a Tárcsázott hívások menüben, lehetõségünk van például a hívás dátumának és 
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idejének megtekintésére, a telefonszám szerkesztésére vagy listából való tör
a telefonszám mentésére a Névjegyzék menübe és az adott számra történõ 
üzenetküldésre.

Híváslisták
Nyomjuk meg a Menü gombot, válasszuk a Hívásinfó lehetõséget, majd a 
következõk egyikét:

• Nem fogadott hívások - Megtekinthetjük azt az utolsó 10 telefonszámot
amelyrõl sikertelenül próbálták hívni a telefonunkat (hálózati szolgáltat
név vagy a telefonszám elõtti szám azt jelzi, hogy a hívó hányszor próbá
felhívni bennünket.

Tipp: Ha nem fogadott hívásra figyelmeztetõ ikon látható a kije
telefonszámok listájának elõhívásához nyomjuk meg a Lista go
Lapozzunk a visszahívandó számhoz, és nyomjuk meg a  gom

• Fogadott hívások - Megtekinthetjük azt a legutóbbi, legfeljebb 10 
telefonszámot, amelyrõl a telefonunkat sikeresen hívták (hálózati 
szolgáltatás).

• Tárcsázott hívások - megtekinthetjük azt a legfeljebb 20 telefonszámot,
amelyet utoljára hívtunk, vagy hívni próbáltuk. Bõvebb információért lásd
Utolsó szám újratárcsázása címû rész (49. oldal).
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• Híváslisták törlése - Válasszuk ki, hogy töröljük az összes telefonszámot a 
híváslistákból, vagy csak a nem fogadott, fogadott, illetve a tárcsázott hívások 
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telefonszámait. Ez a mûvelet nem vonható vissza.

Idõzítõk és számlálók
Megjegyzés: A szolgáltató által ténylegesen számlázott hívási és szolgált
összeg a hálózat jellemzõitõl, az alkalmazott kerekítésektõl, illetve más 
tényezõktõl is függhet.

Nyomjuk meg a Menü gombot, válasszuk a Hívásinfó, majd az Idõzítõk és 
számlálók lehetõséget. Az alábbiak közül választhatunk:

• Hívásidõtartam kijelzése - Megtekinthetjük a bejövõ és kimenõ hívások 
idõtartamát, órában, percben és másodpercben megadva. Az idõmérõk 
törléséhez szükség van a biztonsági kódra.

Ha két telefonvonalunk van (hálózati szolgáltatás), akkor mindkét vonal
megvan a saját hivásidõtartam-számlálója. A kijelzõn a választott vonal
számlálói láthatók. Lásd: Hívásbeállítások címû rész (141. oldal).

• GPRS-adatszámláló - A megfelelõ menüpontra lépkedve ellenõrizhetjük
elküldött vagy fogadott adatok mennyiségét, az összesen elküldött és fog
adat mennyiségét, valamint törölhetjük a számlálókat. A számlálók törlé
szükség van a biztonsági kódra.

• GPRS-kapcsolatok idõtartama - Lapozással megtekinthetjük az utolsó é
összes GPRS-kapcsolat idõtartamát. Ezenkívül törölhetjük a számlálókat
idõmérõk törléséhez szükség van a biztonsági kódra.



111

■ Névjegyzék (kód: 3)
A neveket és a telefonszámokat (partnereket) a telefon és a 
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SIM-kártya memóriájába is menthetjük.

• Egyszerre legfeljebb 500 nevet és hozzá tartozó számot, címet, valamint
szöveges megjegyzést tárolhatunk a telefon memóriájában. Bizonyos szá
névhez képet is tárolhatunk. A menthetõ nevek száma azonban függ a n
hosszától, valamint a telefonszámok és a szöveges tételek számától és 
hosszúságától.

A Névjegyzék osztott memóriát használ. Lásd: Osztott memória címû rés
oldal).

• A telefon az olyan SIM-kártyákat támogatja, amelyekre maximum 250 n
és telefonszámot lehet eltárolni. A SIM-kártya memóriájába mentett nev
és számokat a  jelzi.

Dinamikus névjegyzék (jelenlét) esetén közzétehetjük elérhetõségünket, s íg
mindenki értesülhet, aki a szolgáltatáshoz hozzáfér, és kíváncsi ezekre az 
adatokra. A figyelt nevek elérhetõségi állapotát a Figyelt nevek menüben, ill
Névjegyzék menüben, a név részletes nézetében ellenõrizhetjük.

Beállítások kiválasztása a névjegyzékben
Nyomjuk meg a Menü gombot, majd válasszuk a Névjegyzék és a Beállításo
menüpontot. Az alábbiak közül választhatunk:

• Választhatjuk a Használt memória lehetõséget, mellyel meghatározhatju
hogy a névjegyzékhez a SIM-kártya vagy a telefon memóriáját kívánjuk-
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használni. Ahhoz, hogy a neveket és a telefonszámokat mindkét memóriából 
elõhívhassuk, válasszuk a Telefon és SIM lehetõséget. Ebben az esetben a 

an 

 

 

ához 

ot.

 és 
K, 
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

neveket és telefonszámokat a telefon a saját memóriájába menti.

• Névjegyzék-nézet - A Névjegyzéknézet lehetõséggel megadhatjuk, hogy
jelenjenek meg a nevek, számok és képek a Névjegyzékben.

• Az egyes névjegyzék-memóriákban rendelkezésre álló szabad memória 
megtekintéséhez válasszuk a Memória állapota lehetõséget.

Nevek és telefonszámok mentése (Új név)
A neveket és a telefonszámokat a telefon az aktuálisan használt memóriába
menti. Ezzel kapcsolatban tekintsük át a fenti, Beállítások kiválasztása a 
névjegyzékben címû részt.

1. Nyomjuk meg a Menü gombot, majd válasszuk a Névjegyzék és az Új név
menüpontot.

2. Írjuk be a nevet, és nyomjuk meg az OK gombot. Lásd: Hagyományos 
szövegbevitel használata címû rész (58. oldal).

3. Írjuk be a telefonszámot, és nyomjuk meg az OK gombot. Számok beírás
lásd: Hívás kezdeményezése címû rész (48. oldal).

4. Miután mentettük a nevet és telefonszámot, nyomjuk meg a Kész gomb

Tipp: Gyorsmentés: Készenléti állapotban írjuk be a telefonszámot,
nyomjuk meg a Ment gombot. Írjuk be a nevet, és nyomjuk meg az O
majd a Kész gombot.
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Több telefonszám és szöveges tétel eltárolása egy névhez
A telefon belsõ, névjegyzékhez tartozó memóriájába nevenként különbözõ típusú 
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telefonszámokat és rövid szöveges tételeket menthetük.

Az elsõként eltárolt szám automatikusan az alapértelmezett szám lesz, ame
egy keret jelez a számtípus-indikátor körül, például . A Névjegyzék men
egy nevet kiválasztva, például hívás kezdeményezésekor, a telefon az 
alapértelmezett számot használja, kivéve, ha rögtön ilyenkor másik számot 
jelölünk ki.

1. Ellenõrizzük, hogy a használt memória a Telefon vagy a Telefon és SIM. L
Beállítások kiválasztása a névjegyzékben címû rész (111. oldal).

2. Ha hozzá akarunk férni a nevek és telefonszámok listájához, készenléti 
állapotban mozgassuk az irányítógombot lefelé.

3. Lépkedjünk a telefon belsõ névjegyzék-memóriájában arra a névre, amel
az új számot vagy szöveges tételt hozzá akarjuk adni, és nyomjuk meg az
Adatok gombot.

4. Nyomjuk meg az Opciók gombot, és válasszuk az Új szám mentése vagy 
Adatok hozzáad. lehetõséget.

5. Szám vagy adat megadásához válasszunk egy számtípust vagy szövegtíp

• Ha a Felh.azonosító szövegtípust választjuk:

Válasszuk a Keresés lehetõséget, ha egy azonosítót szeretnénk megta
telefonszám vagy e-mail cím alapján a hálózatüzemeltetõ szerverén,
elõzõleg csatlakoztunk a jelenlét szolgáltatáshoz. Lásd: Saját jelenlét
rész (117. oldal). Ha a keresés csak egy azonosítót eredményezett, a t
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azt automatikusan menti. Több találat esetén az azonosító mentéséhez 
nyomjuk meg az Opciók gombot, és válasszuk a Mentés lehetõséget.
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Az azonosító beírásához válasszuk az Az. kézi megadása lehetõséget.
be az azonosítót, és nyomjuk meg az OK gombot.

A szám- vagy a szövegtípus megváltoztatásához a listából válasszuk a 
Típusváltás lehetõséget. Az azonosító típusa nem módosítható, ha szere
Csevegõpartnerek vagy a Figyelt nevek listán.

Ha a kijelölt számot alapértelmezett számként szeretnénk beállítani, vál
az Alapértelmezett lehetõséget

6. Írjuk be a számot vagy a szöveges tételt, és a mentéshez nyomjuk meg a
gombot.

7. A készenléti állapotba történõ visszatéréshez nyomjuk meg a Vissza, ma
Kilép gombot.

Kép hozzáadása a névjegyzékben szereplõ nevekhez és 
számokhoz
A telefon belsõ memóriájában tárolt nevekhez vagy számokhoz támogatott
formátumú képet rendelhetünk.

Készenléti állapotban mozgassuk az irányítógombot lefelé, lépkedjünk a kív
névhez (és számhoz), és nyomjuk meg az Adatok gombot. Nyomjuk meg az 
Opciók gombot, és válasszuk az Új kép lehetõséget. A telefon megjeleníti a 
Galéria mappáinak listáját. Lépjünk a kívánt képre, és nyomjuk meg az Opci
gombot, majd válasszuk a Mentés n.jegy.-be pontot. 
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Nevek keresése
1. Készenléti állapotban nyomjuk meg a Menü gombot, és válasszuk a 
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Névjegyzék, majd a Keresés menüpontot, vagy mozgassuk lefelé az 
irányítógombot.

2. Írjuk be a keresett név elsõ karaktereit az elõugró ablakba.

A listában szereplõ nevek közötti lépegetéshez mozgassuk az irányítógo
fel vagy le. Az elõugró ablakban az irányítógombot jobbra és balra tolva 
mozoghatunk.

3. Lapozzunk a kívánt névhez, majd nyomjuk meg az Adatok gombot. 
A lapozógombokkal tekinthetjük meg a kiválasztott név adatait.

Elõfordulhat, hogy a Névjegyzék-nézet beállításától függõen a figyelt 
partnerek másképp jelennek meg. Ezzel kapcsolatban lásd: Beállítások 
kiválasztása a névjegyzékben címû rész (111. oldal). Vagy csak az elérhet
jelenik meg, vagy pedig az elérhetõség, a személyes logó és az állapotüze
látszik. Az Adatok gomb megnyomásával az összes dinamikus adatot 
megtekinthetjük.

Tipp: Ha a fedõlap zárva van, és egy adott nevet, valamint a hozzá
tartozó alapértelmezett telefonszámot azonnal meg szeretnénk 
tekinteni, a Névjegyzék menüben a kívánt névnél tartsuk lenyomva

 gombot. 

Ha a teljes állapotüzenetet meg szeretnénk tekinteni, nyomjuk meg az Adat
gombot, ezután lépkedjünk a névjegyzék kívánt nevére, majd nyomjuk meg 
tartsuk lenyomva a  gombot a dinamikus névjegynél.
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Név törlése
Ha törölni szeretnénk egy partnert az összes hozzá tartozó adattal együtt, 
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nyomjuk meg a Menü gombot, majd válasszuk a Névjegyzék és a Törlés 
menüpontot.

Ha a partner azonosítója szerepel a Csevegõpartnerek vagy a Figyelt nevek k
akkor a törlés elõtt A jelenlét-információ törlõdik üzenet is megjelenik.

• A nevek és telefonszámok egyenként történõ törléséhez válasszuk az 
Egyenként lehetõséget, és lapozzunk a törlendõ névhez (és számhoz). Ny
meg a Töröl, majd az Igen gombot.

• Ha egyszerre akarjuk törölni a partnereket, válasszuk az Összes törlése 
lehetõséget, lépkedjünk valamelyik memóriához, azaz a Telefonról vagy 
SIM-kártyáról menüponthoz, és nyomjuk meg a Töröl gombot. Nyomjuk
az Igen gombot, és a mûveletet a biztonsági kód beírásával erõsítsük me

Adatok módosítása és törlése a névjegyzékben
Készenléti állapotban mozgassuk az irányítógombot lefelé, lépkedjünk a 
módosítani vagy törölni kívánt névhez, és nyomjuk meg az Adatok gombot.
Lapozzunk a módosítandó vagy törlendõ névhez, számhoz, szöveges tételhe
képhez. 

• Nyomjuk meg a Módosít vagy a Módosít gombot, vagy nyomjuk meg az
Opciók gombot, és válasszuk a Nevet módosít, Szám átírása, Adatmódos
vagy Kép módosítása lehetõséget attól függõen, hogy milyen beállítást 
választottunk a Névjegyzék-nézet menüben. Lásd: Beállítások kiválasztá
névjegyzékben (111. oldal).
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Az azonosító nem szerkeszthetõ vagy törölhetõ, ha szerepel a 
Csevegõpartnerek vagy a Figyelt nevek listán.
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• Szám vagy szöveges tétel törléséhez válasszuk a Szám törlése vagy az Ad
törlése lehetõséget.

• A névhez csatolt kép törléséhez válasszuk a Kép törlése lehetõséget. Ha a
Névjegyzék menüben törlünk egy képet, az a Galéria menüben megmara

Saját jelenlét
A jelenlétszolgáltatás (hálózati szolgáltatás) keretében továbbfejlesztett 
kommunikációs lehetõségeket vehetünk igénybe, s ezeket megoszthatjuk pé
családtagjainkkal, barátainkkal vagy munkatársainkkal. Közölhetjük jelenleg
elérhetõségi állapotunkat mindazokkal, akik a szolgáltatáshoz hozzáférnek,
akik szeretnének rólunk tudni. Az adott személy készülékén a Névjegyzék m
Figyelt nevek pontjában láthatók a kért információk. Lehetõségünk van 
meghatározni és egyedivé tenni a másokkal megosztani kívánt adatainkat, i
azoknak a személyeknek a körét, akik elérhetõségünkrõl tudomást szerezhe

A jelenlét szolgáltatás elérhetõségével kapcsolatban forduljunk a hálózat 
üzemeltetõjéhez vagy a szolgáltatóhoz. Elérhetõségi állapotunk közzétételé
hozzáféréssel kell rendelkeznünk a jelenlét szolgáltatáshoz. A többi felhaszn
akkor szerezhet tudomást elérhetõségi állapotunkról, ha kompatibilis telefo
valamint a jelenlét szolgáltatáshoz hozzáféréssel rendelkezik.

Nyomjuk meg a Menü gombot, majd válasszuk a Névjegyzék és a Saját jelen
menüpontot. Az alábbiak közül választhatunk:
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• Kapcsolódás a Saját jelenléthez (vagy Kapcsolat bontása) – válasszunk annak 
megfelelõen, hogy kapcsolódni kívánunk-e a szolgáltatáshoz, vagy bontjuk 
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vele a kapcsolatot.

• Aktuális saját jelenlét - A jelenléti állapot módosítható a segítségével. A
alábbiak közül választhatunk:

• Az Aktuális jelenlét megtekintése menüben válasszuk a Magán jelenlé
a Nyilvános jelenl. lehetõséget az aktuális privát vagy nyilvános állap
ellenõrzéséhez.

• Saját elérhetõség - Elérhetõségi állapotunkat Elérhetõ ( ), Foglalt (
vagy Nem érhetõ el ( ) értékûre állíthatjuk.

• Saját jelenlét-üzenet - Írjuk be a mások számára megjelenítendõ szö
vagy nyomjuk meg az Opciók gombot, és válasszuk az Elõzõ üzenetek
lehetõséget, ha a régebbi üzenetek közül szeretnénk állapotüzenetet
választani.

• Saját jelenlétlogó - Itt jelölhetjük ki az elérhetõséghez tartozó 
alapértelmezett logót, illetve személyre szabhatunk egyet a Galéria m
Képek mappájában található képek közül.

• Kijelzés - Megadhatjuk azokat a csoportokat, amelyek értesülhetnek 
elérhetõségi állapotunkról. Válasszunk a Magán és nyilv., a Magán fig
vagy a Senki lehetõségek közül.

• Jelenlegi figyelõk - A következõk közül választhatunk:

• Jelenlegi figyel. - azon személyeket sorolja fel, akik figyelik jelenléti 
információinkat.



119

• Magán lista - azon személyeket sorolja fel, akik megtekinthetik testre 
szabott jelenléti információinkat.
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•  Blokkoltak - azon személyeket sorolja fel, akik nem tekinthetik meg 
jelenléti információinkat.

• Beállítások - Itt a következõk közül választhatunk:

• Aktuális jelenlét alapállapotban - készenléti állapotban megjeleníti a
aktuális állapot indikátorát.

• A Szinkronizálás a profilokkal pontban megadhatjuk, hogy a Saját jel
üzenet és a Saját elérhetõség beállításokat kézzel vagy automatikusa
rendeljük hozzá az aktuális aktív üzemmódhoz. Egyéni állapotlogót n
rendelhetünk hozzá az üzemmódokhoz. Bõvebb információért lásd m
Üzemmód címû rész (127. oldal).

• A Csatlakozás típusa lehetõséggel megadhatjuk, hogy a telefon a 
bekapcsoláskor automatikusan kapcsolódjon a szolgáltatáshoz.

• Kapcs.beállítások, lásd: Csevegés és jelenlét beállításai címû rész (12
oldal). 

Figyelt partnerek
Azokat a partnereinket, akiknek a jelenléti információit figyelemmel szeretn
kísérni, külön listába rendezhetjük (hálózati szolgáltatás). Az állapotinformá
akkor láthatjuk, ha a partner ezt engedélyezte, illetve ha a hálózat nem 
akadályozza azt. A figyelt partnerek mind a névjegyzékben, mind pedig a Fig
nevek menüben megtekinthetõk.
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Ellenõrizzük, hogy a használt memória a Telefon vagy a Telefon és SIM. Lásd: 
Beállítások kiválasztása a névjegyzékben címû rész (111. oldal).
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Ha szeretnénk csatlakozni a jelenlét szolgáltatáshoz, nyomjuk meg a Menü
gombot, és válasszuk sorban a Névjegyzék, a Saját jelenlét és a Kapcsolódás
Saját jelenléthez lehetõségeket. A figyelt partnereket akkor is nyomon 
követhetjük, ha nem csatlakoztunk a jelenlét szolgáltatáshoz, de ekkor nem
láthatjuk a partner jelenléti állapotát.

Partnerek felvétele a figyelt partnerek közé
1. Nyomjuk meg a Menü gombot, majd válasszuk a Névjegyzék és a Figyelt

menüpontot. Ha nem kapcsolódtunk a jelenlétszolgáltatáshoz, a telefon
megkérdezi, hogy kívánunk-e csatlakozni.

2. Ha még egyetlen partner sem szerepel a listán, nyomjuk meg a Hozzáad 
gombot. Ellenkezõ esetben nyomjuk meg az Opciók gombot, majd válass
Új figyelés lehetõséget. A kijelzõn megjelennek a partnerek.

3. Válasszunk partnert a listáról. Ha a választott partner már rendelkezik 
azonosítóval, akkor a partner bekerül a figyelt partnerek közé. Ha több 
azonosítóval is rendelkezik, válasszuk ki a kívánt azonosítót. Miután a pa
felkerült a listára, a kijelzõn a Figyelés bekapcsolva üzenet jelenik meg.

Tipp: Ha Névjegyzék menüben szereplõ partnert szeretnénk a listár
felvenni, készenléti állapotban nyomjuk lefelé az irányítógombot, m
lépkedjünk a felvenni kívánt partner nevére. Nyomjuk meg az Adat
majd az Opciók gombot. A felvételhez válasszuk a Jelenlét lekérd., m
Figyelésként lehetõségeket.



121

Ha csak a jelenléti információt szeretnénk megtekinteni, és nem szeretnénk a 
partnert a listára felvenni, válasszuk a Jelenlét lekérd., majd a Csak egyszer 

címû 

 nevek 

nokat 

l 
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lehetõséget.

Figyelt partnerek megtekintése
A jelenléti adatok megjelenítésével kapcsolatban lásd még: Nevek keresése 
fejezet (115. oldal).

1. Nyomjuk meg a Menü gombot, majd válasszuk a Névjegyzék és a Figyelt
menüpontot.

Megjelenik a dinamikus partnerlistán szereplõ elsõ partner 
állapotinformációja, amely tartalmazhat szöveget, illetve a következõ iko
is:

,  vagy  - azt jelzi, hogy a személy elérhetõ, elfoglalt vagy nem 
elérhetõ.

 - azt jelzi, hogy a személy jelenléti információi nem érhetõk el.

2. Lapozzunk a kiválasztott partnerhez, és az Adatok gomb megnyomásáva
jelenítsük meg az adatait. Nyomjuk meg az Opciók gombot. A következõ
lehetõségek közül választhatunk:

• Új figyelés - új személyt vesz fel a figyelt partnerek közé

• Csevegés - csevegés indítása

• Üzenet küldése - szöveges üzenet küldése a kijelölt partnernek

• SMS e-mail küldés. - e-mail küldése a kijelölt partnernek.

• Névjegyküldés - névjegyküldés a kijelölt partnernek
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• Figyelés törlése - A kijelölt partner eltávolítása a figyelt partnerek közül

Partner figyelésének megszüntetése

ajd 
k 
bot. A 

n lásd: 

rtyára 
ek, 

s 

ól 

SIM-
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

• Ha a Névjegyzék menüben szereplõ partner figyelését szeretnénk 
megszüntetni, készenléti állapotban nyomjuk lefelé az irányítógombot, m
lépkedjünk az eltávolítani kívánt partner nevére. Nyomjuk meg az Adato
gombot, és válasszuk ki az azonosítót, majd nyomjuk meg az Opciók gom
figyelés megszüntetéséhez válasszuk a Figyelés törlése lehetõséget. 
A megerõsítéshez nyomjuk meg az OK gombot.

• A figyelés Figyelt nevek menübõl történõ megszüntetésével kapcsolatba
Figyelt partnerek megtekintése címû rész (121. oldal).

Névjegyek másolása
Neveket és telefonszámokat másolhatunk a telefon memóriájából a SIM-ká
és fordítva. Megjegyzés: a telefon belsõ memóriájában tárolt szöveges tétel
mint például az e-mail címek, nem kerülnek a SIM-kártyára.

1. Nyomjuk meg a Menü gombot, majd válasszuk a Névjegyzék és a Másolá
menüpontot.

2. Adjuk meg a másolás irányát, Telefonról SIM-kártyára vagy SIM-kártyár
telefonra.

3. Lapozzunk az Egyenként, Összes másolása vagy az Alapért. számok 
lehetõséghez.

Az Alapért. számok felirat akkor jelenik meg, ha a telefonról másolunk a 
kártyára. Csak az alapértelmezett számok kerülnek másolásra.
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4. Annak megadásához, hogy meg akarjuk-e tartani az eredeti számokat és 
neveket, válasszuk az Eredeti marad vagy az Eredeti törlése lehetõséget.
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Névjegykártya küldése és fogadása
Személyes kapcsolattartási információkat névjegykártyaként is elküldhetün
fogadhatunk egy kompatibilis eszközzel.

Ha névjegykártyát kaptunk és azt szeretnénk a telefon memóriájába menten
nyomjuk meg a Megnéz és a Ment gombokat. Ha a névjegykártyát nem aka
megtartani, nyomjuk meg a Kilép, majd az Igen gombot.

A névjegykártya elküldéséhez keressük meg a Névjegyzék menüben a címze
nevét és telefonszámát, nyomjuk meg az Adatok és az Opciók gombot, maj
válasszuk a Névjegyküldés lehetõséget. Válasszuk az Infrán, az SMS-ként (há
szolgáltatás), az MMS-ben (hálózati szolgáltatás) vagy a Bluetooth-on 
lehetõséget.

Gyorshívások
Szám gyorshívógombhoz való hozzárendeléséhez nyomjuk meg a Menü gom
válasszuk a Névjegyzék és a Gyorshívások lehetõséget, majd lépkedjünk a kí
gyorshívógombhoz.

Nyomjuk meg a Beállít gombot. Ha a gombhoz már létezik hozzárendelt szá
nyomjuk meg az Opciók gombot, és válasszuk a Módosítás lehetõséget. Nyo
meg a Keres gombot és válasszuk ki elõször a nevet, majd a hozzárendelend
számot. Ha a Gyorshívásos tárcsázás funkció ki van kapcsolva, a telefon 
megkérdezi, hogy aktiválni szeretnénk-e. 
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Telefonhívás gyorshívógombok használatával történõ kezdeményezésével 
kapcsolatban tekintsük át a következõt: Telefonszámok gyorshívása címû rész (49. 
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oldal).

Hanghívás
Telefonhívást kezdeményezhetünk úgy, hogy kimondunk egy hangmintát, am
egy telefonszámhoz hozzárendeltünk. Hangminta lehet bármilyen kimondo
mint például valakinek a neve.

A hanghívás elõtt vegyük figyelembe, hogy:

• A hangminták nem függnek a kiválasztott nyelvtõl. A hangminták a beszélõ hang
függenek.

• A hangminták érzékenyek a háttérzajra. A hangmintákat csendes környezetben rö
és használjuk híváskezdeményezésre.

• Amikor egy hangmintát rögzítünk, vagy a hangminta kimondásával hívást 
kezdeményezünk, a telefont tartsuk normál helyzetben, a fülünkhöz közel.

• A nagyon rövid neveket a készülék nem tudja elfogadni. Használjunk hosszú nevek
különbözõ telefonszámokhoz ne használjunk hasonló hangzásúakat.

Megjegyzés: A nevet ugyanúgy kell kimondanunk, mint amikor azt a rögzí
tettük. Ez nehézségekbe ütközhet, például akkor, ha zajos környezetben va
vagy vészhelyzet esetén, ezért ne hagyatkozzunk minden körülmény közöt
kizárólag a hanghívásra.

Hangminták hozzáadása és kezelése
• Mentsük vagy másoljuk a telefon memóriájába azokat a névjegyeket, 

amelyekhez hangmintát szeretnénk rendelni. A SIM-kártyán lévõ nevekh
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hozzárendelhetünk hangmintákat, de ha a SIM-kártyánkat egy másikra 
cseréljük, akkor új hangminták hozzáadása elõtt elõször ki kell törölnünk a 
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régieket. A hangminták osztott memóriát használnak. Lásd: Osztott mem
címû rész (28. oldal).

1. Készenléti állapotban nyomjuk meg a Menü gombot, és válasszuk a 
Névjegyzék menüpontot. Válasszuk a Keresés lehetõséget, lapozzunk a k
névhez, majd nyomjuk meg az Adatok gombot. 

2. Nyomjuk meg az Opciók gombot, és válasszuk az Új hangminta lehetõsé

3. Nyomjuk meg az Indít gombot és a hangmintaként rögzítendõ szót vagy
szavakat tisztán ejtsük ki. A felvétel után a telefon lejátssza a rögzített m

4. Ha a hangminta mentése sikeres, a Hangminta elmentve szöveg jelenik m
telefon egy sípoló hangot ad és a hangmintával ellátott telefonszám után
szimbólum jelenik meg.

A hangminta ellenõrzéséhez nyomjuk meg a Menü gombot, majd válasszuk
Névjegyzék és a Hangminták lehetõséget. Lapozzunk a kívánt névhez, nyom
meg az Opciók gombot, majd válasszuk ki a megfelelõ funkciót.

Tárcsázás hangminta használatával
Ha a telefonon olyan alkalmazás fut, amely adatküldéshez 
és -fogadáshoz GPRS-kapcsolatot használ, a hanghívás kezdeményezéséhe
kell zárnunk az adott programot. 

1. Készenléti állapotban nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a  gombot. Eg
rövid hangjelzés hallható és a Most beszéljen szöveg jelenik meg.
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2. Tisztán mondjuk ki a hangmintát. A telefon lejátssza az azonosított mintát, és 
1,5 másodperc múlva hívja a hangminta telefonszámát.
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Ha kompatibilis fülhallgatót használunk, a hanghívás kezdeményezéséhez 
nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a fülhallgató szabályozógombját.

Információs és szolgáltatási számok
Lehet, hogy a szolgáltató elõre mentett bizonyos információs vagy szolgálta
számokat a SIM-kártyára.

Nyomjuk meg a Menü gombot, és válasszuk a Névjegyzék és az Infó számok 
Szolgált. számai lehetõséget. Lépjünk egy kategóriára, majd egy információ
szolgáltatási számra, és a szám hívásához nyomjuk meg a  gombot.

Saját számok
A SIM-kártyához tartozó telefonszámokat a Saját számok lehetõség tartalm
ha ezt a kártya engedélyezi. A számok megtekintéséhez nyomjuk meg a Me
gombot, válasszuk a Névjegyzék menüt, innen pedig a Saját számok lehetõs
Lapozzunk a kívánt névhez vagy telefonszámhoz, és nyomjuk meg a Megné
gombot.

Hívócsoportok
A Névjegyzék menüben tárolt neveket és telefonszámokat hívócsoportokba
rendezhetjük. Minden csoporthoz kiválaszthatjuk azt a csengõhangot és 
csoportlogót, ami az adott csoportba tartozó, azonosított telefonszámról ér
hívás esetén a kijelzõn megjelenik. Ha a telefont úgy akarjuk beállítani, hog
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akkor csengjen, ha egy kiválasztott hívócsoportba tartozó számról érkezik hívás, 
olvassuk el a következõt: Hívásjelzés csoportoknak menüpont, Hangbeállítások 
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címû rész (129. oldal).

Nyomjuk meg a Menü gombot, válasszuk a Névjegyzék és a Hívócsoportok 
lehetõséget, és válasszuk ki a kívánt hívócsoportot. A következõket adhatjuk
Csoport neve, Csoport csengõhangja, Csoportlogó, Csoport tagjai. 

Ha a Csoport tagjai lehetõséget választjuk, a Hozzáad gombbal adhatunk ho
nevet a csoporthoz. Lapozzunk a kívánt névhez, majd nyomjuk meg a Hozzá
gombot.

• Név hívócsoportból történõ törléséhez lépkedjünk a kívánt névre, nyomju
a Opciók gombot és majd válasszuk a Név törlése.

■ Beállítások (kód: 4)

Üzemmód
A telefon különféle üzemmódokat biztosít, melyek segítségével 
személyre szabhatók a telefon hanggal kapcsolatos beállításai, illetve eltérõ
környezetben és események esetén más-más beállítások aktiválhatók. A 
rendelkezésre álló üzemmódok: Általános, Néma, Tárgyalás, Utcai, Egyéni 1
Egyéni 2.

Nyomjuk meg a Menü gombot, majd válasszuk a Beállítások és az Üzemmó
menüpontot. Lapozzunk egy üzemmódhoz, és nyomjuk meg a Választ gomb

• A kiválasztott üzemmód bekapcsolásához válasszuk a Bekapcsol lehetõs
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• A kiválasztott üzemmód adott idõre, de legfeljebb 24 órára szóló aktiválásához 
válasszuk az Idõzít lehetõséget, és adjuk meg a befejezési idõt. Amikor az 
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idõzített üzemmód lejár, a legutóbbi nem idõzített üzemmód aktiválódik

• Az üzemmód testreszabásához válasszuk a Testre szab lehetõséget. Vála
ki a módosítandó beállításokat, és hajtsuk végre a módosításokat.

A beállítások a Hangbeállítások menüben is módosíthatók. Lásd: 
Hangbeállítások címû rész (129. oldal).

Az üzemmód átnevezéséhez válasszuk az Üzemmód neve lehetõséget. Az
Általános mód nem nevezhetõ át.

• A jelenléti állapot módosításához válasszuk a Saját jelenlét lehetõséget.
menü akkor látható, ha a Szinkronizálás a profilokkal beállítás értéke Be
Saját jelenlét (117. oldal). Az elérhetõség módosításához válasszuk a Saj
elérhetõség, az állapotüzenet szerkesztéséhez pedig a Saját jelenlét-üze
lehetõséget.

Tipp: Ha készenléti állapotban gyorsan akarunk üzemmódot váltan
nyomjuk meg a bekapcsológombot ( ), lapozzunk a bekapcsolandó
üzemmódhoz, és nyomjuk meg a Választ gombot.

Csevegés és jelenlét beállításai
A csevegéshez szükséges beállításokért forduljunk a hálózat üzemeltetõjéhe
a szolgáltatóhoz. Ha szeretnénk a csevegés és jelenlét beállításait éteren ker
megkapni, tekintsük át a következõt: Éteren keresztül fogadott beállítások c
rész (46. oldal).
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A beállítások manuális beírása
1. Nyomjuk meg a Menü gombot, és válasszuk a Beállítások, Csevegés/jelenlét 
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beállításai és a Csevegés/jelenlét aktív beállításai menüpontot.

2. Lapozzunk a bekapcsolandó csomaghoz, és nyomjuk meg az Aktivál gom

A kapcsolatcsomagot, ahová menteni akarjuk a szolgáltatás beállításait, 
kapcsolnunk. A kapcsolatcsomag egy beállításcsoport, amely a csevegés
jelenlétszolgáltatáshoz történõ csatlakozás létrehozásához szükséges.

3. Válasszuk a Csev.-/jel. aktív beállít. szerkeszt. lehetõséget.

Válasszuk ki egyesével a beállításokat, és írjuk be a megfelelõ értékeket a
hálózat üzemeltetõjétõl vagy a szolgáltatótól kapott adatok alapján. A 
kapcsolatbeállítások egy helyen, a Kapcsolat beállításai menüben találh

Hangbeállítások
Ugyanezek a beállítások az Üzemmód menüben is megtalálhatók. Lásd: Üze
címû rész (127. oldal). A beállítások módosításával az aktuális üzemmód 
beállításai is megváltoznak.

Nyomjuk meg a Menü gombot, válasszuk a Beállítások és a Hangbeállítások
menüpontot. Az alábbiak közül választhatunk:

• A Hívásjelzés módja pontban kiválaszthatjuk, hogy a telefon hogyan jele
bejövõ hanghívást.

• A Csengõhang menüpont segítségével válasszunk csengõhangot a bejöv
hanghívások számára. A Galéria menübe mentett csengõhangok 
kiválasztásához a csengõhangok listájáról válasszuk a Galéria lehetõség
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• A bejövõ hanghívások és üzenetek jelzésének beállításait megadhatjuk a 
Csengetés hangereje segítségével.
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Tipp: Ha csengõhangot kapunk OTA-üzenetben vagy letöltünk e
eltárolhatjuk azt a Galéria menüben.

• A Rezgõ hívásjelzõ segítségével a bejövõ hanghívásokhoz és üzenetekhez
jelzést állíthatunk be. A rezgõ hívásjelzõ nem mûködik, ha a telefon töltõ
asztali töltõhöz vagy autóskészlethez csatlakozik.

• Üzenetjelzõ hang - a bejövõ üzeneteket jelzõ hang beállítása.

• Csevegés figyelmeztetõhangja - a bejövõ azonnali üzeneteket (csevegés
hang beállítása.

• Nyomógomb hangereje - a billentyûzet hangerejének beállítása.

• Válasszuk a Figyelmeztetõ hangok pontot, ha azt szeretnénk, hogy készü
hanggal jelezzen bizonyos eseményeket, például az akkumulátor lemerü

• A Hívásjelzés csoportoknak lehetõség beállítja, hogy a telefon csak akko
csörögjön, ha a bejövõ hívás a kiválasztott hívócsoportból érkezik. Lapoz
egy hívócsoporthoz vagy a Minden hívás lehetõséghez, és nyomjuk meg 
Kijelöl gombot.

Kijelzõ beállításai
Nyomjuk meg a Menü gombot, válasszuk a Beállítások és a Kijelzõ beállítás
menüpontot. Az alábbiak közül választhatunk:

• A Háttérkép pontban beállíthatjuk, hogy készenléti állapotban a telefon
megjelenítsen-e valamilyen képet a háttérben. A Galéria menü tartalma
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néhány elõre mentett képet. Képet multimédia üzenetben is kaphatunk, 
esetleg a PC Suite program segítségével számítógéprõl is áttölthetünk, és a 
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Galéria mappába menthetünk. A telefon a JPEG, GIF, WBMP, BMP, OTA-
és PNG formátumot támogatja, de nem feltétlenül kompatibilis ezen 
formátumok minden variációjával.

• Válasszuk a Háttér kiválaszt. lehetõséget, és nyissunk meg egy képet 
tartalmazó mappát. Lapozzuk a háttérképként beállítandó képhez, ny
meg az Opciók gombot, és válasszuk a Mentés háttér. lehetõséget.

• A háttérkép be-, illetve kikapcsolásához válasszuk a Bekapcsol vagy a
Kikapcsol lehetõséget.

A háttérkép nem kerül kijelzésre, ha a telefon bekapcsolja a képernyõ

• A Színsémák lehetõséggel módosíthatjuk a kijelzõ egyes elemeinek (péld
indikátoroknak és a jelzõsávoknak) a színét.

• Azt, hogy a telefon a fõmenü elemeit hogyan jelenítse meg, a Menünéze
lehetõséggel állíthatjuk be. Válasszuk a Lista vagy a Keret lehetõséget.

• Válasszuk az Operátorlogó pontot, ha szeretnénk megjeleníteni vagy elre
az operátorlogót. Ha nem mentettünk egy operátorlogót sem, az Operát
menüpont nem választható ki.

Ha a képernyõvédõ bekapcsol, az operátorlogó eltûnik.

• Képernyõvédõ idõzítése - Állítsuk be azt az idõt, amely elteltével az kijelz
kijelzésre kerül. Ez az idõ 5 másodperc és 60 perc között változhat.

A digitálisóra-kijelzõvédõ készenléti állapotban jelenik meg, 
energiatakarékossági célból. Az óra akkor jelenik meg, ha a telefont egy 
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bizonyos ideje már nem használtuk. A kijelzõvédõ kikapcsolásához nyomjuk 
meg bármelyik gombot. A kijelzõvédõ kikapcsol, ha a telefon kikerül a hálózati 

. A 
séhez 

 idõ 

an 
 
z 
való 

a 

e kell 

an 
 
sához 
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

lefedettség alól. A képernyõvédõ készenléti állapotban minden esetben 
eltünteti a kijelzõn lévõ grafikát és szöveget.

• Kijelzõ kontrasztja - Módosíthatjuk a telefon kijelzõjének fényerõsségét
fényerõsség növeléséhez az irányítógombot mozgassuk jobbra, csökkenté
pedig balra. A kívánt szint elérése után nyomjuk meg az OK gombot.

Dátum és idõ beállítása
Nyomjuk meg a Menü gombot, és válasszuk a Beállítások, majd a Dátum és
beállítása lehetõséget. Az alábbiak közül választhatunk:

• Ha azt szeretnénk, hogy készenléti állapotban a kijelzõ jobb felsõ sarkáb
megjelenjen (vagy ne jelenjen meg) az idõ, válasszuk az Óra, majd az Óra
mutatása (illetve az Óra elrejtése) lehetõséget. A pontos idõ beállításáho
válasszuk az Idõ beállítása pontot. Az idõ 12 vagy 24 órás formátumban 
kijelzését az Idõformátum pontban állíthatjuk be.

Az órát az Üzenetek, a Hívásinfó, az Ébresztõóra, az idõzített Üzemmód, 
Naptár, a Jegyzetek és a képernyõvédõ funkció is használja.

Ha az akkumulátort hosszabb idõre kivesszük a telefonból, az idõt újra b
állítani.

• Ha azt szeretnénk, hogy készenléti állapotban a kijelzõ jobb felsõ sarkáb
megjelenjen (vagy ne jelenjen meg) a dátum, válasszuk a Dátum, majd a
Dátumot mutat (illetve a Dátumot elrejt) lehetõséget. A dátum módosítá
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válasszuk a Dátumbeállítás lehetõséget. Beállíthatjuk a megfelelõ 
dátumformátumot is.
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• A Dátum/idõ automatikus frissítése menüben a Be értékkel beállíthatjuk
a telefon az aktuális idõzónának megfelelõen automatikusan frissítse a 
dátumot és az idõt (hálózati szolgáltatás). Ha kiválasztjuk a Megerõsítés
opciót, a telefon a frissítés elõtt engedélyt kér.

A dátum és idõ automatikus frissítése nem módosítja a beállított ébreszt
idõpontját, a naptárt vagy a jelzéssel rendelkezõ jegyzeteket. Azok a hely
szerinti állapotot mutatják. A frissítés esetleg azt eredményezheti, hogy 
néhány korábban beállított riasztás elévül.

Személyes hivatkozások
Meghatározhatjuk, hogy készenléti állapotban mi legyen a jobb oldali 
választógomb kijelzõn megjelenõ funkciója.

Ezen kívül vannak a telefonnak olyan funkciói, amelyeket hangmintát kimon
aktiválhatunk. 

Nyomjuk meg a Menü gombot, válasszuk a Beállítások, ezen belül a Személ
hivatkozások menüpontot. Az alábbiak közül választhatunk:

• A jobb oldali választógomb számára választható funkciók megjelenítésé
válasszuk a Jobb oldali választógomb menüpontot. Lapozzunk a kívánt 
funkcióhoz, és válasszuk ki.

• Használjuk a Hangutasítások lehetõséget, és válasszuk ki a nekünk tetsz
utasításmappát, lépkedjünk ahhoz a funkcióhoz, amelyhez hangmintát 
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szeretnénk hozzáadni, majd nyomjuk meg a Hozzáad gombot. Ha az utasítás 
már rendelkezik hangmintával, akkor az  indikátor látható. Hangutasítás 
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hozzáadásával és aktiválásával kapcsolatban lásd: Hanghívás címû rész 
oldal).

Hívás során, vagy miközben egy alkalmazás adatküldéshez és –fogadásh
(E)GPRS-kapcsolatot használ, hangutasítás nem hozható létre és nem is
aktiválható. 

Kapcsolatok
A telefon infravörös vagy Bluetooth-kapcsolattal csatlakoztatható kompati
eszközökhöz. Megadhatjuk az (E)GPRS-kapcsolat beállításait is. Fontos, hog
Bluetooth- és az infravörös kapcsolat egyszerre nem lehet aktiválva.

Bluetooth vezeték nélküli technológia
A telefon támogatja a Bluetooth vezeték nélküli technológiát, melynek 
segítségével 10 méteres távolságon belül kapcsolatot lehet kialakítani a tele
bármilyen kompatibilis Bluetooth-eszköz között. A falak, más elektronikus 
eszközök és egyéb akadályok által keltett interferencia zavarhatja a Bluetoo
kapcsolatot.

A telefon a Bluetooth Specification 1.1 szabvánnyal kompatibilis, és a követ
Bluetooth-profilokat támogatja: Serial Port Profile (sorosport-profil), Dial-u
Networking Profile (telefonoshálózati-profil), Object Push Profile 
(objektumküldési profil), File Transfer Profile (server) (szerveroldali fájlátvite
profil), Headset Profile (fülhallgatóprofil). A Handsfree Profile-t (kihangosít
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profilt) az 1.0-ás, a SIM Access Profile-t (SIM-hozzáférési profilt) pedig a 0.95-ös 
verziójú szabvány támogatja.
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A Bluetooth-eszközök megfelelõ együttmûködésének biztosításához haszná
a Nokia által jóváhagyott tartozékokat. A gyártó tud felvilágosítást adni arr
vonatkozóan, hogy az adott Bluetooth-eszköz kompatibilis-e ezzel a készül
Egyes országokban korlátozások lehetnek érvényben a Bluetooth-készüléke
használatára vonatkozóan. Ezt ellenõrizzük a helyi hatóságoknál. 

A SIM-hozzáférési profil segítségével a telefon kompatibilis eszközökhöz, p
Nokia RAN 610-es autótelefonhoz csatlakoztatható. A SIM-hozzáférési pro
használata közben a telefon bontja a kapcsolatot a GSM-hálózattal, így a 
telefonos funkciók nem használhatók.

Megjegyzés: A Bluetooth használata az akkumulátor gyorsabb lemerülésé
ezért csökkenti a telefon mûködési idejét. Ügyeljünk arra, hogy az idõmér
hagyjuk a háttérben mûködni, ha egyéb mûveleteket végzünk a telefonna

Bluetooth-kapcsolat beállítása
1. Nyomjuk meg a Menü gombot, válasszuk a Beállítások, Kapcsolatok és 

Bluetooth menüpontot. 

2. A Bluetooth funkció aktiválásához válasszuk a Bluetooth, majd a Be 
lehetõséget. Az aktív Bluetooth-kapcsolatot a kijelzõ tetején megjelenõ 
ikon jelzi.

Ha egy ideig nem szeretnénk használni a Bluetooth funkciót, az 
energiafogyasztás mérséklése érdekében kikapcsolhatjuk.

3. Kompatibilis Bluetooth-eszközök kereséséhez válasszuk az Audiotartozé
keresése pontot, és válasszuk ki a csatlakoztatni kívánt eszközt. 
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4. Írjuk be az eszköz Bluetooth-társítási jelszavát (párosítás), és csatlakoztassuk 
az eszközt a telefonhoz. Kezdjük el az eszköz használatát. Ezt a kódot csak 
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akkor kell megadnunk, ha az eszközt az elsõ alkalommal csatlakoztatjuk

A jelszó csak számokat tartalmazhat.

Vegyük figyelembe, hogy a készülék Bluetooth funkciója nem engedélye
azokat a csatlakozásokat, amelyek csak a Unit Key (Egységkulcs) módsze
támogatják.

Bluetooth-kapcsolat
Nyomjuk meg a Menü gombot, válasszuk a Beállítások, Kapcsolatok és Blue
menüpontot. Az alábbiak közül választhatunk:

• Az Aktív eszköz pontban megtekinthetjük az aktív Bluetooth-kapcsolato
szeretnénk befejezni a kapcsolatot a kiválasztott eszközzel, nyomjuk me
Szétkapcsolás gombot.

• A Párosított eszközök pontban ellenõrizhetjük, hogy jelenleg milyen 
Bluetooth-eszközök vannak a telefonnal párosítva. Lépkedjünk a kívánt 
eszközhöz. Ha törölni szeretnénk az eszköz párosítását, nyomjuk meg a T
gombot.

Az eszköz és a Bluetooth-kapcsolat állapotától függõen az Opciók gombba
alábbi funkciók is használhatók: 

• A Kapcsolódás pontban kapcsolódhatunk a kiválasztott eszközhöz.

• A Rövid név hozzárendelése pontban nevet adhatunk a kiválasztott eszkö
(csak mi látjuk).
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• A Auto. kapcsolódás jóváhagyás nélkül pontban válasszuk a Nem lehetõséget, 
ha azt szeretnénk, hogy a telefon automatikusan kapcsolódjon az adott 
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eszközhöz, illetve az Igen lehetõséget, hogy ez csak engedélyezés után le
lehetséges.

Bluetooth-beállítások
Nyomjuk meg a Menü gombot, válasszuk a Beállítások, Kapcsolatok, Blueto
Bluetooth-beállítások menüpontot, és adjuk meg, hogy telefonunk miként 
jelenjen meg a többi Bluetooth-eszköz számára. Az alábbiak közül választha

• A Saját telefon láthatósága pontot, majd a Látható lehetõséget akkor 
válasszuk, ha minden Bluetooth-eszköz láthatja a telefont, a Rejtett 
lehetõséget pedig akkor, ha csak a párosított eszközök láthatják a telefo

• A Saját telefon neve pontban megadhatjuk a telefon Bluetooth-nevét, am
a többi Bluetooth-felhasználó lát.

Infravörös
A telefon infravörös porttal is rendelkezik, melyen keresztül összekapcsolha
valamilyen másik IrDA kompatibilis eszközzel. Ennek segítségével kompatib
telefonokkal vagy más készülékekkel (például számítógép) cserélhetünk ada
például névjegykártyákat, vagy naptárjegyzeteket.

Az infravörös (IR) fénysugarat ne irányítsuk mások szemébe. Ügyeljünk arra, hogy ne 
zavarjunk más infravörös eszközöket. Ez a telefon Class 1 osztályú lézertermék.

Adatok küldése és fogadása infrakapcsolaton keresztül
• Gyõzõdjünk meg róla, hogy a küldõ és fogadó berendezések infraportjai 

egymás felé mutatnak, és a két készülék között nincs akadály. Az infravö
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kapcsolat létrehozásához a két készülék közötti megfelelõ távolság maximum 
egy méter.
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• A telefon infravörös portjának adatátvitel céljából történõ bekapcsolásá
nyomjuk meg a Menü gombot, és válasszuk a Beállítások, Kapcsolatok é
Infravörös menüpontot.

• A küldõ telefon használója beállítja az adatátvitel elkezdéséhez a szüksé
infrafunkciót.

Ha az adatátvitel nem indul el az infraport bekapcsolása után két percen be
telefon bontja a kapcsolatot, így azt újra létre kell hozni.

Infrakapcsolat-indikátor
• Amikor a  indikátor folyamatosan látható, az infrakapcsolat mûködi

telefon készen áll az adatok küldésére vagy fogadására.

• Ha a  indikátor villog, akkor a telefon próbálkozik a kapcsolat 
létrehozásával, vagy a kapcsolat megszakadt.

Az infravörös kapcsolat magától kikapcsol.

(E)GPRS
A GPRS (General Packet Radio Service – Általános csomagkapcsolt rádióhu
szolgáltatás) technológia olyan hálózati szolgáltatás, amely lehetõvé teszi, 
mobiltelefonokat IP alapú hálózaton belül adatok küldésére és fogadására 
használjuk.

Az EGPRS (továbbfejlesztett GPRS), mely EDGE (Megnövelt adatátviteli sebe
második generációs rendszerekben) néven is ismert, hasonlít a GPRS-
szolgáltatásra, de annál gyorsabb kapcsolatot tesz lehetõvé. Az (E)GPRS és a
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egyes adatátviteli sebességek elérhetõségével kapcsolatban bõvebb 
információkért forduljunk a hálózat üzemeltetõjéhez vagy a szolgáltatóhoz.
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Az (E)GPRS technológiát használják például a multimédia alkalmazások, a 
csevegési és szöveges üzenetek, a böngészõ, az e-mail, a távoli szinkronizál
Java-alkalmazások letöltései, illetve a PC-s telefonos kapcsolat (például az 
internet vagy e-mail eléréséhez.).

Megjegyzés az (E)GPRS technológia használatához:

• Az (E)GPRS szolgáltatás elérhetõségével és az arra való elõfizetéssel 
kapcsolatban forduljunk a hálózat üzemeltetõjéhez vagy a szolgáltatóho

• Minden egyes (E)GPRS-t használó alkalmazáshoz mentsük az (E)GPRS-
beállításokat.

A tarifával kapcsolatos információkért forduljunk a hálózat üzemeltetõjéhe
a szolgáltatóhoz.

Ha a GPRS adatátviteli módot választottuk, a telefon - amennyiben a hálóz
lehetõvé teszi - a GPRS helyett az EGPRS technológiát fogja használni. Az E
és a GPRS közül nem választhatunk, de egyes alkalmazások esetében lehetõ
van a GPRS és a GSM-adat (CSD, Circuit Switched Data – áramkörkapcsolt 
adatátvitel) átviteli mód közötti választásra.

(E)GPRS-kapcsolat
Nyomjuk meg a Menü gombot, majd válasszuk a Beállítások, a Kapcsolatok
GPRS és a GPRS-kapcsolat menüpontot.

• Ha azt szeretnénk, hogy bekapcsoláskor a telefon automatikusan regiszt
magát az (E)GPRS-hálózaton, válasszuk a Folyamatos lehetõséget. GPRS
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kapcsolat létesítésekor a  indikátor jelenik meg a kijelzõ tetejének bal 
oldalán.
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Ha elindítunk egy (E)GPRS-t használó alkalmazást, létrejön a kapcsolat a
telefon és a hálózat között, és lehetõség nyílik az adatátvitelre. Ha bezár
alkalmazást, az (E)GPRS-kapcsolat megszakad, azonban a regisztráció 
továbbra is érvényben marad a GPRS-hálózaton.

Ha GPRS-kapcsolat megléte közben hívást vagy szöveges üzenetet fogad
illetve hívást kezdeményezünk, a kijelzõ jobb felsõ sarkában a  indiká
jelzi, hogy a GPRS-kapcsolat felfüggesztésre került.

A GPRS- és az EGPRS-kapcsolat indikátora megegyezik.

• A Ha szükséges lehetõség kiválasztásával az (E)GPRS-regisztráció és -
kapcsolat akkor jön létre, ha egy GPRS-t használó alkalmazásnak szüksé
rá. Ha bezárjuk az alkalmazást, a kapcsolat megszakad.

A telefon egyszerre három (E)GPRS-kapcsolat létrehozását támogatja. Példá
hálózattól függõen – egyszerre böngészhetünk xHTML-oldalakat, fogadhat
MMS-t, és tárcsázhatunk egy számítógépet.

Az (E)GPRS-modem beállításai

A telefont infravörös kapcsolaton keresztül, Bluetooth technológiával vagy 
adatkábellel csatlakoztathatjuk kompatibilis számítógéphez, és így a telefo
modemként alkalmazva a számítógéprõl használhatjuk az (E)GPRS-kapcsol

Nyomjuk meg a Menü gombot, majd válasszuk a Beállítások, a Kapcsolatok
GPRS és a GPRS-modembeállítások menüpontot. A megfelelõ elérési pont 
aktiválásához válasszuk az Aktív elérési pont lehetõséget. Ha meg szeretnén
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változtatni az elérési pont beállításait, válasszuk az Aktív elérési pont szerkesztése 
menüpontot.
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• Lapozzunk az Elérési pont neve lehetõséghez, és nyomjuk meg a Választ
gombot. Írjunk be egy nevet az aktív elérési pont számára, és nyomjuk m
OK gombot.

• Lapozzunk a GPRS-elérési pont lehetõséghez, és nyomjuk meg a Választ
gombot. Írjuk be azt az elérésipont-nevet (APN), amelyen keresztül (E)GP
hálózathoz kapcsolódhatunk. Az elérési pont nevét (APN) a hálózat 
üzemeltetõjétõl kapjuk meg.

Az (E)GPRS-modemszolgáltatás beállításait (elérésipont-név) a számítógép
Nokia Modem Options szoftver segítségével is elvégezhetjük. Lásd: PC Suite
rész (195. oldal). Ha a számítógépen és a telefonon is megadtuk a beállításo
számítógép beállításai lesznek érvényesek.

További beállítások

Hívásbeállítások
Nyomjuk meg a Menü gombot, válasszuk a Beállítások, a További beállításo
Hívásbeállítások menüpontot. Az alábbiak közül választhatunk:

• A Hívásátirányítás (hálózati szolgáltatás) menüpontban a bejövõ híváso
átirányíthatjuk például a hangpostafiókunk számára. A SIM-kártya vagy
hálózat üzemeltetõje által nem támogatott átirányítási lehetõségek nem
jelennek meg a menüben. Bõvebb információért forduljunk a szolgáltató
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Válasszuk például az Átirányítás, ha foglalt pontot, ha akkor szeretnénk 
átirányítani a hanghívásainkat, amikor éppen foglalt a számunk, vagy ha 
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elutasítjuk a bejövõ hívást.

Az átirányítás bekapcsolásához válasszuk a Bekapcsolás lehetõséget, ma
lehetséges, adjuk meg azt az idõtartamot, amely eltelte után a hívás 
átirányításra kerül. Az átirányítás kikapcsolásához válasszuk a Törlés 
lehetõséget. Azt, hogy az átirányítás be vagy ki van-e kapcsolva, az Állap
menüpontot választva ellenõrizhetjük, ha az aktuális átirányítás esetén 
megtehetõ. Egyszerre több átirányítási mód is be lehet kapcsolva.

Ha készenléti állapotban látni akarjuk az átirányítási indikátorokat, olva
a következõt: Alapvetõ indikátorok készenléti állapotban címû rész (42. o

• A Bármely gomb fogad hívást pontban válasszuk a Be lehetõséget, így zá
fedõlap esetében a , a  és a  választógomb (lenyitott fedõlapnál 

), valamint a  gomb kivételével a bejövõ hívásokat bármely gomb r
megnyomásával fogadhatjuk.

• Ha az Automatikus újrahívás pontban a Be lehetõséget választjuk, a tele
sikertelen hívás után még maximum tízszer megpróbálja hívni az adott s

• Válasszuk a Gyorshívásos tárcsázás pontban a Be lehetõséget, így zárt fe
esetén a  -  gyorshívógombokhoz, illetve a billentyûzet megfe
számgombjaihoz rendelt neveket és telefonszámokat a billentyûzet 
számbillentyûit hosszan lenyomva hívhatjuk. 

• Ha a Hívásvárakoztatás pontban a Bekapcsolás lehetõséget választjuk, a
hálózat értesítést küld bejövõ hívás esetén, ha éppen folyamatban van e
hívásunk (hálózati szolgáltatás). Lásd: Hívásvárakoztatás címû rész (51. 
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• A Hívás utáni jelentés menüpont Van beállítását választva a telefon minden 
hívás után rövid idõre megjeleníti a hívás hozzávetõleges idõtartamát.
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• Ha a Saját hívóazonosító küldése funkció Be állapotban van, az általunk 
elõfizetõ készülékén megjelenik a telefonszámunk (hálózati szolgáltatás
Hálózati beállítás lehetõséget választjuk ki, akkor a szolgáltatóval egyez
beállítás lesz érvényes.

• A Kimenõ hívások vonala (hálózati szolgáltatás) pontban megadhatjuk, h
az 1-es vagy a 2-es vonalat használjuk hívások kezdeményezéséhez. Az 1
vonalat használhatjuk például személyes hívásainkhoz, a 2-es vonalat pe
üzleti célú hívásokhoz. A szolgáltatás elérhetõségével kapcsolatos bõveb
információkért forduljunk a hálózat üzemeltetõjéhez vagy a szolgáltatóh

Ha a 2. vonal menüpontot választottuk, de nem fizettünk elõ erre a hálóz
szolgáltatásra, akkor nem fogunk tudni hívásokat kezdeményezni. 
Mindemellett, tekintet nélkül a kiválasztott vonalra, mindkét vonalon 
fogadhatjuk a hívásokat.

Ha a SIM-kártya támogatja, a Lezárás lehetõség kiválasztásával 
megakadályozhatjuk a vonalválasztást.

A telefon beállításai
Nyomjuk meg a Menü gombot, válasszuk a Beállítások, a További beállításo
Telefonbeállítások menüpontot. Az alábbiak közül választhatunk:

• A Telefon nyelve lehetõséggel adhatjuk meg a kijelzõn megjelenõ szöveg
nyelvét. Ha az Automatikus lehetõséget választjuk, a telefon a SIM-kárt
szereplõ információknak megfelelõen választja ki a nyelvet. 
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• A Memória állapota menüben az egyes funkciók szerint ellenõrizhetjük a 
szabad, a felhasznált és a teljes memória méretét. A funkciók némelyikének 
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menüjében külön is megtekinthetõ a memória állapota, például az 
Alkalmazások menüben.

• Az Automatikus billentyûzár lehetõség segítségével be lehet állítani, hog
billentyûzár automatikusan bekapcsoljon egy megadott idõ elteltével, fe
hogy ezalatt a telefon készenléti állapotban van, és egyik funkcióját sem
használjuk. Válasszuk a Be lehetõséget, és állítsuk be a várakozási idõt 5
másodperc és 60 perc között.

Bõvebb információért lásd még: Billentyûzár címû rész (45. oldal).

• A Biztonsági billentyûzár lehetõséggel lezárhatjuk a telefon billentyûzet
biztonsági kóddal. Lásd: Biztonsági kód (5-10 számjegy) (25. oldal).

• Írjuk be a biztonsági kódot. A billentyûzár bekapcsolásához válasszuk
lehetõséget.

A billentyûzár a fedõlap lenyitásakor is aktív marad.

• Ha a fedõlap zárva van, a billentyûzár aktiválásához nyomjuk meg a M
majd pedig másfél másodpercen belül a  gombot. Nyitott fedõla
mellett a billentyûzár kikapcsolásához nyomjuk meg a Kiold és az OK
gombot, majd adjuk meg a biztonsági kódot. Ha a fedõlap zárva van, 
nyomjuk meg a Kiold és másfél másodpercen belül a  gombot, m
írjuk be a biztonsági kódot.

Ha a billentyûzet le van zárva, a kijelzõ tetején a  ikon látható. A 
billentyûzet nem akadályozza meg a telefon adatainak elérését a PC 
programon keresztül.
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Ha bekapcsolt biztonsági billentyûzár mellett egy Bluetooth-kapcsolat 
létrehozására irányuló kérelmet kapunk egy másik készülékrõl, a kérelem 
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elfogadása elõtt fel kell oldani a biztonsági billentyûzárat.

• Az Adókörzet információja pontban a Be lehetõséget választva megadha
hogy a telefon jelezze, ha mikrocellás hálózati (MCN) technológiával 
üzemeltetett hálózatban mûködik.

• Az Üdvözlõ üzenet pontban írjuk be az üzenetet, amelyet a telefon 
bekapcsolásakor szeretnénk látni. Az üzenet mentéséhez nyomjuk meg a
gombot.

• Az Szolgáltatóválasztás pontban az Automatikus üzemmódban a telefon
automatikusan kiválasztja a területen rendelkezésre álló mobilhálózatok
egyikét.

Ha a Kézi lehetõséget választjuk, kiválaszthatjuk azt a hálózatot, amelly
saját hálózatunk üzemeltetõje roaming-szerzõdéssel rendelkezik. Ha a ki
a Hozzáférés elutasítva szöveg jelenik meg, egy másik hálózatot kell 
választanunk. A telefon kézi üzemmódban marad, amíg ki nem választju
automatikus üzemmódot, vagy egy másik SIM-kártyát helyezünk a telef

• SIM-mûveletek megerõsítése. Lásd: SIM-alkalmazások (kód: 10) címû ré
(194. oldal).

• A Súgó megjelenítése pontban megadhatjuk, hogy megjelenjenek-e 
súgószövegek. Bõvebb információért lásd még: A menü használata címû
(61. oldal).

• Az Indítási dallam pontban beállíthatjuk, hogy a telefon a bekapcsolásko
játsszon-e egy indítási dallamot vagy sem.



146

Tartozékok beállításai
A Tartozékbeállítások menü csak akkor jelenik, meg ha a telefonhoz 
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csatlakoztatva van vagy csatlakoztatva volt valamilyen mobiltartozék, péld
töltõ vagy kihangosító egység. 

Nyomjuk meg a Menü gombot, és válasszuk a Beállítások, További beállítás
majd a Tartozékbeállítások lehetõséget. Ha a megfelelõ tartozék csatlakozt
van (vagy volt), válasszuk ki azt a listáról. Az alábbiak közül választhatunk:

• Az Alapértelmezett üzemmód lehetõséggel kiválaszthatjuk azt az üzemm
amely automatikusan bekapcsol, ha egy adott tartozékot a telefonra 
csatlakoztatunk. Mialatt egy tartozék a telefonhoz csatlakozik, választh
más üzemmódot is.

• Az Automatikus hívásfogadás ponttal a telefont beállíthatjuk úgy, hogy 
másodperc elteltével automatikusan fogadja a bejövõ hívásokat. Ha a 
Hívásjelzés módja beállítás értéke 1 sípolás vagy Nincs jelzés, akkor az 
automatikus hívásfogadás nem mûködik.

• A Világítás menüpont Be lehetõségét beállítva a telefon mindig világítan
Az Automatikus lehetõséggel a világítás az utolsó gombnyomás után 15
másodpercig marad bekapcsolva. A Világítás menüpont csak akkor áll 
rendelkezésre, ha a Kihangosító lehetõséget választottuk.

• Ha a telefont egy komplett autóskészlethez csatlakoztatjuk, válasszuk a 
Gyújtásérzékelõ menüben a Be lehetõséget, és a telefon az autó gyújtásá
kikapcsolása után körülbelül 20 másodperccel automatikusan kikapcsol.
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• Szövegtelefon esetén válasszuk a Szövegtelefon használata és az Igen 
lehetõséget, így a szövegtelefon beállításait fogjuk használni a fülhallgató 
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vagy a hurok helyett.

Biztonsági beállítások
Megjegyzés: Olyan biztonsági funkciók használata esetén, amelyek korlá
bizonyos hívásokat (híváskorlátozás, zárt felhasználói csoport és 
számkorlátozás), bizonyos segélykérõ számok (pl. 112 vagy más, hivatalos
segélykérõ telefonszámok) egyes hálózatokon továbbra is felhívhatók.

Nyomjuk meg a Menü gombot, válasszuk a Beállítások, a További beállításo
Biztonsági beállítások menüpontot. Az alábbiak közül választhatunk:

• PIN-kód kérése - A telefon minden bekapcsolás alkalmával kéri a PIN-kó
Egyes SIM-kártyák nem engedik a PIN-kód kérése funkció kikapcsolását.

• Híváskorlátozás (hálózati szolgáltatás) - Korlátozhatjuk a bejövõ és a kim
hívásokat. Ehhez a funkcióhoz korlátozó jelszó szükséges.

• Rögzített tárcsázás - Ha ezt a funkciót a SIM-kártya támogatja, akkor a 
kimenõ hívásokat és szöveges üzeneteket adott telefonszámokra 
korlátozhatjuk. Ehhez a funkcióhoz a PIN2-kód szükséges.

Ha a számkorlátozás be van kapcsolva, GPRS-kapcsolatok létrehozása ne
lehetséges, kivéve a szöveges üzenetek küldését GPRS-kapcsolaton kere
Ebben az esetben a címzett telefonszámának és az üzenetközpont számá
benne kell lennie a számkorlátozási listában.

• Zárt hívócsoport - A zárt hívócsoport egy hálózati szolgáltatás, amely 
meghatároz egy elõfizetõi csoportot, amelynek tagjait hívhatjuk, és akik
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minket hívhatnak. Bõvebb információért forduljunk a hálózat üzemeltetõjéhez 
vagy a szolgáltatóhoz.
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• Biztonsági szint - Ha a Telefon lehetõséget választjuk, a telefon mindig k
fogja a biztonsági kódot, amikor új SIM-kártyát helyezünk be.

A Memória menüpont kiválasztásával a telefon kérni fogja a biztonsági k
abban az esetben, ha a SIM-kártya memóriája van kiválasztva, és ezt 
módosítani szeretnénk (lásd még: Beállítások kiválasztása a névjegyzékb
címû rész, 111. oldal), vagy ha egyik memóriából a másikba akarunk más
(lásd: Névjegyek másolása címû rész, 122. oldal).

• Hozzáférési kódok - Ebben a menüben megváltoztathatjuk a biztonsági 
a PIN-kódot, a PIN2-kódot vagy a korlátozójelszót. A kódok csak a 0-tól 
terjedõ számjegyekbõl állhatnak.

Gyári beállítás visszaállítása
Ha a menü bizonyos beállításait vissza szeretnénk állítani az eredeti értékük
nyomjuk meg a Menü gombot, válasszuk a Beállítások lehetõséget, majd a 
beállítások visszaállítása menüpontot. Adjuk meg a biztonsági kódot, majd 
nyomjuk meg az OK gombot. Egyes beírt vagy letöltött adatok, mint példáu
készülék Névjegyzék menüjében tárolt nevek és telefonszámok ilyenkor nem
törlõdnek.
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■ Galéria (kód: 5)
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Megjegyzés: A funkció használatához a telefont be kell 
kapcsolni. Ne kapcsoljuk be a telefont olyan helyen, ahol a rádiótelefono
használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatna

A Galéria menüben kezelhetjük a mentett képeket, fényképeket, hangfelvét
csengõhangokat és videoklipeket, melyeket például multimédia üzenetekbe
kaptunk. Lásd: Multimédia üzenetek olvasása és válaszüzenet küldése címû
(79. oldal).

A telefonra töltött tartalom védelme érdekében a készülék használati jogosu
rendszert alkalmaz. A csengõhangok vagy egyéb tartalomelemek védettek 
lehetnek, és meghatározott használati szabályok vonatkozhatnak rájuk, pél
használati alkalmak számára vagy a használat idõtartamára. A szabályokat 
tartalom használati jogai között adják meg: ezek a szolgáltatótól függõen a
adott tartalommal együtt vagy külön szerezhetõk be. Ezeket a jogokat adott
esetben frissíthetjük. Letöltés elõtt mindig ellenõrizzük az egyes tartalmak 
szolgáltatási feltételeit és a használati jogokat, mivel elõfordulhat, hogy azo
fizetni is kell.

A galéria osztott memóriát használ. Lásd: Osztott memória címû rész (28. ol

1. Nyomjuk meg a Menü gombot, és válasszuk a Galéria menüpontot. Meg
a mappák listája. A telefon eredetileg a Fotók, a Videók, a Képek, a Hango
Hangfelvét. mappát tartalmazza.
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2. Adott mappában található fájlok megtekintéséhez lapozzunk a kívánt 
mappához, és nyomjuk meg a Megnyit gombot, vagy nyomjuk meg az Opciók 
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gombot, és válasszunk a következõ lehetõségek közül:

• Mappa törlése, Áthelyezés, Mappaátnevezés, Adatok, Nézettípus, Sor
rendezés, Új mappa, Aktiválókulcs-lista és Letöltések

A telefon eredeti mappáinak törlése, átnevezése és áthelyezése nem 
lehetséges.

• A Nézettípus menüpontot választva megadhatjuk a mappák 
megjelenésének módját.

• A Aktiválókulcs-lista pontban megtekinthetõ a rendelkezésre álló 
használati jogosultságok listája.

• A Letöltések menüpont lehetõséget nyújt képek és csengõhangok 
letöltésére. Válasszuk a Képletöltések vagy Hangletöltések lehetõség
közül a számunkra megfelelõt. Megjelennek az elérhetõ böngészõold
könyvjelzõi. Válasszuk a Más könyvjelzõk lehetõséget, így elérhetjük a
Böngészõ menü könyvjelzõlistáját. Lásd: Könyvjelzõk címû rész (187.

A kívánt oldalhoz történõ csatlakozáshoz válasszuk ki a megfelelõ 
könyvjelzõt. Ha a kapcsolat nem hozható létre, akkor elõfordulhat, ho
éppen aktív kapcsolatbeállításokhoz tartozó szolgáltatásból az oldal 
érhetõ el. Ebben az esetben lépjünk be a Böngészõ menübe, és kapcso
be egy másik szolgáltatásbeállítás-készletet. Ezzel kapcsolatban lásd
Csatlakozás szolgáltatáshoz címû rész (182. oldal). Próbáljunk újra 
kapcsolódni az oldalhoz.
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A különbözõ szolgáltatások rendelkezésre állására és díjszabásaira 
vonatkozó információkért forduljunk a hálózat üzemeltetõjéhez és/vagy a 
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szolgáltatóhoz. Csak olyan helyekrõl töltsünk le, amelyekben megbízu

3. Ha a 2. lépésben megnyitottunk egy mappát, válasszuk ki a megtekinten
kívánt fájlt, és nyomjuk meg a Megnyit gombot.

Vagy: Nyomjuk meg az Opciók gombot, és válasszunk egyet az adott fáj
használható alábbi funkciók közül:

• Törlés, Küldés, Áthelyezés, Átnevezés, Mentés háttér., Csengõhangkén
szerkesztése, Adatok, Nézettípus, Sorba rendezés, Mindegyik törlése, 
Megnyitás sorban, Lejátszás, Hang ki (Hang be), Élesség beállítása.

• A fájl multimédia üzenetként, Bluetooth- vagy infravörös kapcsolato
keresztüli elküldéséhez válasszuk a Küldés pontot.

• Mindegyik törlése - a kiválasztott mappában található összes fájl 
törléséhez

• Szöveg, keretek és clip-art grafikák hozzáadásához válasszuk a Kép 
szerkesztése pontot.

• Megnyitás sorban - a mappában található fájlok egyenként történõ 
lejátszásához/megjelenítéséhez.

• A Lejátszás menüpont lehetõvé teszi az üzenetben lévõ hang- és kép
meghallgatását, illetve megjelenítését.

• A Hang ki (Hang be) menüponttal elnémíthatjuk egy videofájl hangjá
(illetve visszaállíthatjuk azt).
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• Az Élesség beállítása menüpont segítségével beállíthatjuk a kép 
kontrasztszintjét.
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• A Tart. aktiválása menüponttal frissíthetjük a kiválasztott fájlhoz tart
használati jogokat. Ezt a lehetõséget a telefon csak akkor jeleníti meg
fájl használati jogosultságai frissíthetõk.

Egyes képek, csengõhangok és tartalmak szerzõi jogi védettségük miatt nem
másolhatók, módosíthatók, nem vihetõk át és nem küldhetõk tovább.

■ Kamera (kód: 6)

Megjegyzés: A funkció használatához a telefont be kell 
kapcsolni. Ne kapcsoljuk be a telefont olyan helyen, ahol a rádiótelefono
használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatna

Megjegyzés: Tartsuk tiszteletben a fényképezésre vonatkozó helyi elõírá
A funkciót ne használjuk törvénysértõ módon.

A telefon beépített kamerájával fényképeket készíthetünk vagy videoanyag
rögzíthetünk. A kamera lencséje a telefon hátulján található, keresõül pedig
kijelzõ szolgál. A kamera a képeket JPEG formátumban, a videoklipeket H.26
(SubQCIF) formátumban rögzíti. Ha a fedõlap nyitva van a kamera nem 
használható.

Ha új kép készítéséhez vagy videoklip rögzítéséhez nincs elegendõ memória
a Galéria mappában helyet kell felszabadítani  régebbi képek vagy egyéb fáj
törlésével. Ne feledjük, hogy a kamera osztott memóriát használ. Lásd: Oszt
memória címû rész (28. oldal). 
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Fénykép készítése
1. Nyomjuk meg a Menü gombot, válasszuk a Fényképezõ menüt, majd a 
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megfelelõ fényképezési módot: Normál fénykép, Arckép vagy Éjszakai m
a fényképezéshez nem megfelelõk a fényviszonyok). Ha a fényképet a 
Névjegyzék menüben szereplõ egyik névhez vagy telefonszámhoz szeret
rendelni, válasszuk az Arckép lehetõséget. 

Tipp: Ha készenléti állapotban gyorsan meg szeretnénk jeleníten
keresõt normál fotó nézettel, nyomjuk felfelé a joystickot.

2. A kijelzõn megjelenik a kép, a kijelzõ pedig keresõként használható.

3. Fénykép készítéséhez nyomjuk meg a Rögzít gombot. A telefon a kész 
fényképet a Galéria menü Fotók mappájába menti. A mentett fénykép 
megjelenik a kijelzõn.

A Vissza gombbal készíthetünk újabb fényképet, az Opciók gomb 
lenyomásával pedig például átnevezhetjük vagy nagyíthatjuk a fényképe
beállíthatjuk háttérképként, elküldhetjük multimédia üzenetben, csatolh
egy névhez vagy telefonszámhoz a Névjegyzék, vagy megnyithatjuk a ga

A keresõ lehetõségeinek eléréséhez nyomjuk meg az Opciók gombot, és 
válasszuk a megfelelõ lehetõséget: állítsuk be a mûködési módot, aktivá
önkioldót vagy nyissuk meg a galériát.
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Tipp: A kamera önkioldóját egyszerre csak egy kép készítéséhez 
kapcsolhatjuk be. A keresõ megnyitásához készenléti állapotban toljuk a 
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joystickot felfelé, és válasszuk az Opciók Önkioldó lehetõséget. Ny
meg az Indít gombot, ekkor rövid idõ elteltével a zár kiold, és a ké
fénykép a Galéria menübe kerül. Az önkioldó mûködése közben cs
hang hallható.

Videoklip rögzítése
Nyomjuk meg a Menü gombot, majd válasszuk a Fényképezõ és a Videó 
menüpontot, és nyomjuk meg a Rögzít gombot. A kijelzõ tetején megjelenik
vörös színû  ikon, valamint a rögzítésbõl hátralévõ idõ.

• A felvétel leállításához nyomjuk meg a Leállít gombot. A telefon a video
a Galéria menü Videók mappájába menti. 

• A felvétel szüneteltetéséhez nyomjuk meg a Szünet gombot. A felvétel 
folytatásához nyomjuk meg a Folytat gombot.

Nyomjuk meg az Opciók gombot, és válasszuk a megfelelõ lehetõséget: 
állítsuk be a mûködési módot, kapcsoljuk ki vagy be a mikrofont, vagy ny
meg a galériát.

A kamera beállításai
Nyomjuk meg a Menü gombot, majd válasszuk a Fényképezõ, innen pedig a
Beállítások menüpontot. Az alábbiak közül választhatunk:

• A fotófájl tömörítési mértékének meghatározásához használjuk a Kép 
minõsége lehetõséget. Válasszunk a Kiváló, a Jó vagy az Átlagos értékek
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A legjobb képminõség a Kiváló beállítással érhetõ el, ám ez több tárhelyet is 
igényel.
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• A Videó hossza lehetõséggel megadhatjuk a kamerával rögzíteni kívánt v
hosszát. Az Alapbeállítás lehetõség választásával a fájlt elküldhetjük 
multimédia üzenetként (hálózati szolgáltatás). A Maximum beállítást 
választva egy percnél hosszabb videoklipet is rögzíthetünk.

• Kamerahang – a kamera kioldózárának és önkioldójának hangját 
kapcsolhatjuk Be és Ki.

• Alapértelmezett név - itt adhatjuk meg, hogy fénykép mentésekor mi leg
címe. Ha az Automatikus lehetõséget választjuk, az alapértelmezett cím
használatban, de a Kép neve választásakor új címet is megadhatunk.

■ Szervezõ (kód: 7)

Megjegyzés: A Szervezõ menüben található funkciók 
használatához a telefont be kell kapcsolni. Ne kapcsoljuk be a telefont olya
helyen, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenc
vagy veszélyt okozhatnak.

Ébresztõóra
Az ébresztõóra az órához beállított idõformátumot használja. Az ébresztõór
akkor is mûködik, ha a telefon ki van kapcsolva.
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Nyomjuk meg a Menü gombot, majd válasszuk a Szervezõ és az Ébresztõóra 
menüpontot. 
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• Válasszuk az Ébresztés ideje lehetõséget, majd adjuk meg az ébresztés id
és nyomjuk meg az OK gombot.

Az ébresztés idejének módosításához válasszuk a Bekapcsol lehetõséget

• A Hangjelzés menüpont segítségével beállíthatjuk az alapértelmezett 
hangjelzést, egy csengõhang kiválasztásával pedig személyre szabhatjuk
hangjelzést.

Az ébresztés idõpontjában

A telefon figyelmeztetõ hangot ad, a kijelzõn az Ébresztõ!  szöveg, valamint
pontos idõ villog.

Az ébresztés leállításához nyomjuk meg a Leállít gombot. Ha a telefont egy 
hagyjuk folyamatosan ébreszteni, vagy megnyomjuk a Szundi gombot, az 
ébresztés nagyjából 10 percre leáll, majd újraindul.

Ha a beállított ébresztési idõpontban a telefon ki van kapcsolva, a telefon bekapcsol,
megszólaltatja az ébresztõ hangot. Ha megnyomjuk a Leállít gombot, a telefon megk
hogy be akarjuk-e kapcsolni, és megjelenik a Bekapcsolja a telefont? kérdés. A telefon
kikapcsolásához nyomjuk meg a Nem gombot vagy a bekapcsolásához az Igen gomb

Megjegyzés: Az Igen gombot ne nyomjuk meg, ha olyan helyen tartózkod
ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vag
veszélyt okozhatnak.
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Naptár
A naptár segítséget nyújt az emlékeztetõk, hívások, tárgyalások és születésnapok 
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nyomon követésében.

A naptár osztott memóriát használ. Lásd: Osztott memória címû rész (28. ol

Nyomjuk meg a Menü gombot, és válasszuk a Szervezõ és a Naptár menüpo

Tipp: Az aktuális Naptár hónap gyors megtekintéséhez készenléti 
módban toljuk az irányítógombot jobbra.

Lapozzunk a kívánt naphoz. Az aktuális napot a nap száma körül megjelenõ
jelöli. Ha az adott napra valamilyen jegyzet van bejegyezve, a nap vastag 
számjeggyel jelenik meg. 

• Egy jegyzetet megtekinthetünk úgy, hogy rálapozunk, és megnyomjuk a 
Megnéz gombot. Végiglapozhatunk a jegyzeten.

• Az Opciók gombbal megjeleníthetjük a rendelkezésre álló lehetõségeket
amelyek a következõk lehetnek: jegyzetírás; jegyzet infraporton vagy 
Bluetooth-on keresztüli küldése; jegyzet jegyzetként, multimédia üzene
vagy szöveges üzenetként való közvetlen küldése egy kompatibilis telefo
naptárába. 

• A rendelkezésre álló lehetõségek között szerepel a jegyzet törlése, módo
áthelyezése és ismétlése (egy adott napig), valamint a jegyzet átmásolás
egyik napból a másikba.

• Beállítások - A dátum, az idõ, a dátum- vagy idõformátum vagy a hét els
napjának beállításához. Az Autom. törlés menüpont lehetõvé teszi, hogy
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jegyzetek elõre megadott idõ elteltével törlõdjenek. Természetesen a készülék 
nem törli az ismétlõdõ jegyzeteket, például a születésnapokat.
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Naptári jegyzet létrehozása
A betûk és számok beírásához lásd: Szöveg írása címû rész (54. oldal). 

A hónap nézet megnyitásához nyomjuk meg a Menü gombot, majd válasszu
Szervezõ és a Naptár menüpontot, vagy készenléti állapotban mozgassuk az
irányítógombot jobbra. Lapozzunk a kívánt dátumhoz, majd nyomjuk meg a
Megnéz gombot. Ha az adott naphoz még nincs jegyzet, nyomjuk meg az Ú
gombot, vagy nyomjuk meg az Opciók gombot, válasszuk a Jegyzet írása 
lehetõséget, majd a következõk közül valamelyiket:

•  Tárgyalás - Írjuk be a tárgyat, és nyomjuk meg a Ment gombot (vagy
nyomjuk meg az Opciók gombot, és keressük meg a nevet a Névjegyzék 
menüben). Írjuk be a tárgyalás helyét, és nyomjuk meg a Ment gombot. A
meg a tárgyalás kezdési idõpontját, nyomjuk meg az OK gombot, ezután
be a befejezés idõpontját, és ismételten nyomjuk meg az OK gombot. A 
jegyzethez jelzést is beállíthatunk a Hangjelzéssel vagy a Hang nélkül (n
lesz figyelmeztetõ hangjelzés) pont kiválasztásával és a jelzés idõpontjá
megadásával.

•  Hívás - Adjuk meg a telefonszámot, és nyomjuk meg a Ment gombo
be a nevet, és nyomjuk meg a Ment gombot. (A telefonszám beírása hely
nevet és a számot kikereshetjük a Névjegyzék menübõl is.) Írjuk be a hívá
idejét, és nyomjuk meg az OK gombot. A jegyzethez jelzést is beállíthatu
Hangjelzéssel vagy a Hang nélkül (nem lesz figyelmeztetõ hangjelzés) 
menüpont kiválasztásával és a jelzés idõpontjának megadásával.
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•  Születésnap - Írjuk be a személy nevét (vagy az Opciók gombot 
megnyomva keressük ki a Névjegyzék menübõl), és nyomjuk meg a Ment 
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gombot. Ezután írjuk be a születésnap dátumát, és nyomjuk meg az OK 
gombot. A jegyzethez jelzést is beállíthatunk a Hangjelzéssel vagy a Han
nélkül (nem lesz figyelmeztetõ hangjelzés) menüpont kiválasztásával és 
jelzés idõpontjának megadásával.

•  Feljegyzés - Írjuk be a tárgyat, és nyomjuk meg a Ment gombot. Adju
a jegyzet érvényességének utolsó napját, majd nyomjuk meg az OK gom
Állítsuk be a jegyzethez a figyelmeztetést a Hangjelzéssel vagy a Hang n
(nem lesz figyelmeztetõ hangjelzés) pont kiválasztásával, és adjuk meg a
figyelmeztetés idõpontját.

•  Emlékeztetõ - Írjuk be az emlékeztetõ tárgyát, majd nyomjuk meg a 
gombot. A jegyzethez jelzést is beállíthatunk a Jelzéssel pont kiválasztásá
a jelzés idõpontjának megadásával.

Ha hangjelzést állítottunk be, a jegyzet megtekintésekor a  ikon is megje

Ha a telefon hanggal jelzi a jegyzetet
A telefon sípol, és megjeleníti a feljegyzést. Ha a  hívásjegyzet látható a
kijelzõn, akkor a  gomb megnyomásával azonnal hívhatjuk a számot. A je
leállításához és a jegyzet megtekintéséhez nyomjuk meg a Megnéz gombot
készenléti állapotba való visszatéréshez nyomjuk meg a Szundi gombot. Ha
szeretnénk leállítani a jelzést, hogy nem tekintjük meg a jegyzetet, nyomjuk
Kilép gombot.
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Teendõk
A Teendõk alkalmazásban feljegyzést készíthetünk elintézendõ feladatainkról, és 
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ezekkel a feladatokkal különféle mûveleteket végezhetünk.

A teendõlista tárolására a telefon osztott memóriát használ. Lásd: Osztott 
memória címû rész (28. oldal).

Nyomjuk meg a Menü gombot, majd válasszuk a Szervezõ és a Teendõk 
menüpontot.

• Üres feladatlista esetén új jegyzet hozzáadásához nyomjuk meg az Új el
gombot, ha pedig már mentettünk feladatot, nyomjuk meg az Opciók go
és válasszuk az Új jegyzet lehetõséget. Nyomjuk meg a Ment gombot, és
válasszuk ki a jegyzet fontosságát, mely lehet Fontos, Átlagos vagy Nem
sürgõs. A telefon a jegyzethez automatikusan beállítja a határidõt jelzés
nélkül. A határidõ módosításához a jegyzet megjelenítése közben válass
határidõ lehetõséget.

A Szótár lehetõséggel kapcsolatban lásd: Prediktív szövegbevitel be- és 
kikapcsolása címû rész (56. oldal).

• Ha a feladatlistában megnyomjuk az Opciók gombot, többek között sorb
állíthatjuk a feladatokat fontosságuk vagy határidejük szerint, a feladato
másik telefonra küldhetjük, naptárjegyzetként menthetjük, illetve 
megtekinthetjük a naptárat. 

• A listán szereplõ feladatok megjelenítéséhez lapozzunk a kívánt feladath
nyomjuk meg a Megnéz gombot. A megjelenített feladat szerkesztéséhe
nyomjuk meg a Módosít gombot.
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Jegyzetek
A Jegyzetek segítségével feljegyzéseket írhatunk, melyeket infravörös vagy 
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Bluetooth-kapcsolaton keresztül, illetve szöveges (SMS) vagy MMS-üzenet
elküldhetünk egy másik kompatibilis telefonra. A jegyzetek osztott memóriá
használnak. Lásd: Osztott memória címû rész (28. oldal).

1. Nyomjuk meg a Menü gombot, válasszuk a Szervezõ, majd a Jegyzetek 
menüpontot, vagy ha a kiegészítõ billentyûzet nyitva van, írjunk be egy 
karaktert. 

2. Új jegyzet hozzáadásához nyomjuk meg az Új jegyz. gombot (üres jegyze
esetén), vagy az Opciók gomb megnyomása után válasszuk az Új jegyzet
lehetõséget.

A listán szereplõ jegyzetek megjelenítéséhez lapozzunk a kívánt jegyzeth
nyomjuk meg a Megnéz gombot. A megjelenített jegyzet szerkesztéséhe
nyomjuk meg a Módosít gombot.

3. Írjuk be a jegyzetet, és nyomjuk meg a Ment gombot. 

Az Opciók gomb megnyomása után a Dátum/idõ beszúr. lehetõséget vál
a jegyzetbe beilleszthetjük az aktuális idõt és dátumot. Ha az idõ és a dá
számára nincs elég hely, a telefon kéri, hogy töröljünk  megfelelõ számú
karaktert a jegyzetbõl.

Ha a jegyzet az üzenetként való elküldéshez túl hosszú, akkor a telefon k
fogja, hogy töröljünk bizonyos számú karaktert az üzenetbõl.
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Mobiltárca
A mobiltárcával a böngészõ vásárláskor fizetésre használható. A mobiltárcába 
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hitelkártyaszámot, címet és egyéb személyes adatokat menthetünk, és az itt
adatokat böngészés közben felhasználhatjuk. Lehetõségünk van felhasználó
és jelszót igénylõ mobilszolgáltatások hozzáférési kódjainak mentésére is.

A mobiltárcában tárolt adatokat mobiltárcakód védi. Ezt a kódot a mobiltárc
használatakor adhatjuk meg. Az Adja meg a mobiltárca kódját: szöveg 
megjelenésekor írjuk be a kódot, majd nyomjuk meg az OK gombot a 
jóváhagyáshoz. Ekkor megjelenik az Ismételje meg a mobiltárcakódot: szöve
írjuk be ismét a kódot, majd nyomjuk meg az OK gombot.

Ha a mobiltárca összes adatát és magát a mobiltárcakódot is törölni szeretn
készenléti állapotban írjuk be a *#7370925538# sorozatot (betûkkel ugyan
*#res wallet#). A mûvelethez a telefon biztonsági kódjára is szükség van. Ez
kapcsolatban lásd: Hozzáférési kódok címû rész (25. oldal).

A mobiltárca használata
Nyomjuk meg a Menü gombot, és válasszuk a Szervezõ és a Mobiltárca 
menüpontot. Adjuk meg a mobiltárcakódot, majd nyomjuk meg az OK gomb
alábbiak közül választhatunk:

• A M.tárca-profilok lehetõség segítségével kártyakombinációkat hozhatu
létre különféle szolgáltatásokhoz. A mobiltárcaprofil különösen hasznos
valamilyen szolgáltatás használatakor több adatot is meg kell adnunk. Ek
egyes kártyák külön-külön kiválasztása helyett kiválaszthatjuk a megfele
mobiltárcaprofilt. Lásd: Mobiltárcaprofil létrehozása (165. oldal).
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• A Kártyák lehetõséggel kártyánk személyes adatait menthetjük. Fizetésre 
használt kártyák, hûségkártyák, illetve hozzáférési kártyák adatait menthetjük. 
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Rögzíthetjük például a különbözõ szolgáltatások felhasználónév-jelszó 
kombinációit, valamint címeket és felhasználói adatokat. Lásd: Kártyaad
mentése címû rész (163. oldal).

• A Jegyek lehetõség segítségével mobilszolgáltatáson keresztül vásárolt 
elektronikus jegyek értesítõit menthetjük. A jegyek megtekintéséhez lapo
a megfelelõ jegyhez, és nyomjuk meg a Megnéz gombot.

• A Számlák menüpont lehetõvé teszi a mobil vásárlás nyugtáinak mentés

• A Jegyzetek lehetõség segítségével különféle személyes adatokat menth
melyeket a mobiltárcában való tárolással védetté kívánunk tenni. Lásd: 
Jegyzetek (164. oldal).

• Beállítások, lásd: Mobiltárca beállításai címû rész (166. oldal).

Kártyaadatok mentése
1. Nyomjuk meg a Menü gombot, és válasszuk a Szervezõ, a Mobiltárca és 

Kártyák menüpontot.

2. Az adatok mentéséhez lapozzunk a következõ kártyatípusok valamelyiké
nyomjuk meg a Választ gombot.

• Fizetési kártya bank- és hitelkártyákhoz.

• Hûségkártya tagsági kártyákhoz.

• Hozzáférési kártya online szolgáltatások igénybevételéhez szükséges
személyes felhasználónevekhez és jelszavakhoz.
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• Felhasználói információs kártyák online szolgáltatásokhoz tartozó egyéni 
beállítások megadásához.
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• Címkártyák az otthoni/munkahelyi elérhetõségi adatok tárolásához.

3. Ha a mappában nincsenek kártyák, új kártya létrehozásához nyomjuk me
Új gombot.

A mentett kártyaadatok megtekintéséhez lapozzunk a megfelelõ kártyáh
nyomjuk meg a Megnéz gombot.

4. Fogadjuk el a javasolt kártyanevet, vagy írjunk be egy másikat, és írjuk be
adatokat a megfelelõ mezõkbe.

A kártyák adatait éteren keresztül is megkaphatjuk a kártya kibocsátójától v
szolgáltatótól. Értesítést kapunk, hogy a kártya melyik kategóriába tartozik.
kapott kártyát mentsük vagy töröljük. A mentett kártyát megtekinthetjük é
átnevezhetjük, de nem szerkeszthetjük. Arról, hogy a kártyák adatait éteren
keresztül is megkaphatjuk-e, kérdezzük meg a kártya kibocsátóját vagy a 
szolgáltatót. 

Jegyzetek
Lehetõségünk van személyes jegyzetek, például számlaszámok, jelszavak, kó
jelölések mentésére is.

Nyissuk meg a mobiltárcát, és válasszuk a Jegyzetek lehetõséget. Új jegyzet
létrehozásához válasszuk az Új lehetõséget.

A listán szereplõ jegyzetek megjelenítéséhez lapozzunk a kívánt jegyzethez
nyomjuk meg a Megnéz gombot. A megjelenített jegyzet szerkesztéséhez 
nyomjuk meg a Módosít gombot.
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A megjelenített jegyzethez a következõ lehetõségek állnak rendelkezésünkre: 
SMS-ként küld, Naptárba másol és Adatmásolás vagy Töröl.
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Mobiltárcaprofil létrehozása
A személyes kártyainformációk mentése után a bevitt adatokat 
mobiltárcaprofilokba szervezhetjük. Böngészés közben a mobiltárcaprofilbó
különbözõ kártyákról származó mobiltárcaadatokat illeszthetünk be.

1. Nyissuk meg a mobiltárcát, és válasszuk a M.tárca-profilok lehetõséget.

2. Új mobiltárcaprofil létrehozásához válasszuk az Új lehetõséget.

3. Töltsük ki az alábbi mezõket, és nyomjuk meg a OK gombot. Egyes mezõ
mobiltárcából kiválasztott adatokat tartalmaznak. A mobiltárcaprofil 
létrehozása elõtt az adatokat menteni kell.

• Válasszon fizetési kártyát - kártya választása a fizetõkártyák listájáró

• Válasszon hûségkártyát - kártya választása a hûségkártyák listájáról

• Válasszon hozzáférési kártyát - kártya választása a hozzáférési kárty
listájáról

• Válasszon felhasználói információs kártyát - kártya választása a 
felhasználói információs kártyák listájáról

• Válasszon számlázási címet - cím választása a címkártyák listájáról

• Válasszon szállítási címet - cím választása a címkártyák listájáról

• Válasszon számlaküldési címet - cím választása a címkártyák listájáró

• Válasszon számlaküldési módot - a számlaküldési mód kiválasztása: 
Telefonszámra vagy E-mail címre
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• Mobiltárca-profil neve: adjunk nevet a profilnak.

Mobiltárca beállításai
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Nyissuk meg a mobiltárcát, és válasszuk a Beállítások lehetõséget. Az alább
közül választhatunk:

• Kód módosítása - A mobiltárcakód módosítása

• RFID - az RFID-kód beállítása

Útmutató a Mobiltárcával történõ vásárláshoz
• A vásárláshoz látogassunk el arra a szolgáltatói oldalra, amely támogatj

mobiltárca használatát. Lásd: Csatlakozás szolgáltatáshoz címû rész (18
oldal).

Válasszuk ki a megvásárolni kívánt terméket. A vásárlás elõtt figyelmese
olvassuk el a megadott információt.

Megjegyzés: Nem biztos, hogy a szöveg elfér a kijelzõn. Ezért h
szükséges, görgessük a szöveget, és vásárlás elõtt feltétlenül a 
szöveget olvassuk át.

• Mikor a kiválasztott árut kifizetjük, a telefon megkérdezi, hogy használn
szeretnénk-e a mobiltárcát vagy sem. A telefon bekéri a mobiltárca PIN-
is.

• Válasszuk ki a fizetéshez használni kívánt kártyát a Fizetési kártya listáb
Abban az esetben, ha a szolgáltatótól kapott ûrlap támogatja az elektron
kereskedelmi modellezõ nyelvet (Electronic Commerce Modelling Langu
telefon a mobiltárcaprofil alapján automatikusan kitölti a kártyára vona
információkat.
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• Hagyjuk jóvá a vásárlást, ezáltal a telefon továbbítja az adatokat.

• Elõfordulhat, hogy bizonylatot vagy digitális számlát kapunk a vásárlásról.
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• A mobiltárca a M. tárcát bezár lehetõség választásával zárható be. Ha a 
mobiltárcát öt percnél tovább nem használjuk, a telefon az alkalmazást 
automatikusan bezárja.

Megjegyzés: Ha olyan bizalmas információkat próbáltunk meg letölteni vag
töltöttünk le, amelyekhez jelszó szükséges (például bankszámlaszám), mind
használat után ürítsük ki a telefon cache-memóriáját.

A cache ürítéséhez lásd: Cache memória címû rész (190. oldal).

Szinkronizálás
A szinkronizálás lehetõvé teszi, hogy a Naptár, a Névjegyzék és a Jegyzetek a
számítógépen vagy internetes szerveren tároljuk (hálózati szolgáltatás). Ha
adatokat internetes szerveren tároljuk, a szinkronizálás mûveletét a telefon
kezdeményezhetjük. A telefonban levõ Névjegyzék, Naptár és Jegyzetek 
alkalmazás adatainak a számítógépen levõ adatokkal történõ összehangolá
kompatibilis számítógéprõl indított szinkronizálási mûvelettel is elvégezhet
SIM-kártya névjegyzéke nem lesz szinkronizálva.

Megjegyzendõ, hogy ha a szinkronizálási folyamat közben hívást kapunk, a 
szinkronizálási folyamat megszakad, és újra kell kezdeni.

Szinkronizálás kezdeményezése a telefonról
A telefonról indított szinkronizálásának a következõ elõfeltételei vannak:
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• Elõ kell fizetnünk egy szinkronizálási szolgáltatásra. Az elérhetõséggel és a 
szinkronizálási szolgáltatás beállításával kapcsolatban bõvebb információkért 
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forduljunk a hálózat üzemeltetõjéhez vagy a szolgáltatóhoz.

• Meg kell kapnunk a megfelelõ szinkronizálási beállításokat a hálózat 
üzemeltetõjétõl vagy a szolgáltatótól. Ezzel kapcsolatban lásd: A 
szinkronizáláshoz szükséges beállítások címû rész (169. oldal).

• Adjuk meg a szinkronizáláshoz szükséges kapcsolati beállításokat. Lásd: 
telefon beállítása a szolgáltatáshoz címû rész (181. oldal).

Az Szinkronizálás indítása a telefonról:

1. Kapcsoljuk be a szinkronizáláshoz szükséges kapcsolatbeállításokat. Lásd
telefon beállítása a szolgáltatáshoz címû rész (181. oldal).

2. Nyomjuk meg a Menü gombot, majd válasszuk a Szervezõ, Szinkronizálá
Beállítások és az Internetes szinkr. beállítások lehetõséget. Lapozzunk az
aktiválandó csomaghoz, és nyomjuk meg az Aktivál gombot. Jelöljük ki a
szinkronizálni kívánt adatokat. Lásd: Szinkronizálandó adat címû rész, (A
szinkronizáláshoz szükséges beállítások címû fejezet, 169. oldal).

3. Nyomjuk meg a Menü gombot, majd válasszuk a Szervezõ menüt, innen
Szinkronizálás és a Szinkronizálás menüpontokat. 

Az aktuális csomag kijelölt adatai a jóváhagyás után szinkronizálásra ke

Figyelem: Az elsõ alkalommal történõ vagy egy félbeszakított szinkroniz
utáni szinkronizálás teli Névjegyzék vagy Naptár esetén akár 30 percet is
igénybe vehet!



169

A szinkronizáláshoz szükséges beállítások
A szinkronizálási beállításokat éteren keresztüli üzenetben kaphatjuk meg a 
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hálózat üzemeltetõjétõl vagy a szolgáltatótól. Ha szeretnénk a beállításoka
éteren keresztül megkapni, tekintsük át a következõt: Éteren keresztül foga
beállítások címû rész (46. oldal).

A beállítások manuális beírása
1. Nyomjuk meg a Menü gombot, válasszuk a Szervezõ, a Szinkronizálás, m

Beállítások menüpontot.

2. Válasszuk az Internetes szinkr. beállítások lehetõséget. Lapozzunk az 
aktiválandó csomaghoz, és nyomjuk meg az Aktivál gombot.

Azt a csomagot, ahová menteni akarjuk a szinkronizálási beállításokat, 
aktiválnunk kell. A csomag egy beállításcsoport, amely egy szolgáltatásh
való csatlakozás létrehozásához szükséges.

3. Válasszuk az Internetes szinkr. beáll. módosítása lehetõséget. Válasszuk 
egyesével a beállításokat, és írjuk be a szükséges adatokat.

• Beállítások neve - Írjuk be a csomag nevét, majd nyomjuk meg az OK
gombot.

• Szinkronizálandó adat - Jelöljük ki a szinkronizálni kívánt adatokat, e
a Névjegyzék, a Naptár és/vagy a Jegyzetek, majd nyomjuk meg a Kés
gombot.

• Adatbázis címei - Válasszuk a Névjegyzék adatbázisa, a Naptár adatb
és/vagy a Jegyzetek adatbázisa lehetõséget.
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• Felhasználónév - Írjuk be a felhasználónevet, és nyomjuk meg az OK 
gombot.
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• Jelszó - Írjuk be a jelszót, és nyomjuk meg az OK gombot. Ellenõrizzü
jelszót, majd nyomjuk meg az OK gombot.

• Szinkronizációs szerver - Írjuk be a szerver nevét, és nyomjuk meg az 
gombot.

• A Kapcsolat beállításai lehetõségnél adjuk meg a szinkronizáláshoz 
szükséges kapcsolati beállításokat. Lásd: A kapcsolatbeállítások kézi b
címû rész (181. oldal).

Válasszuk ki egyenként a beállításokat, és írjuk be a szükséges adatok
beállításokat a hálózat üzemeltetõjétõl vagy a szolgáltatótól kapjuk m

A szerver által kezdeményezett szinkronizálás beállításainak megadásáh
használjuk a Számítógépes szinkr. beállítások lehetõséget. Válasszuk ki, 
adjuk meg a Felhasználónév és a Jelszó beállítás értékét.

Szinkronizálás kompatibilis számítógéprõl
A Névjegyzék, a Naptár és a Jegyzetek adatainak kompatibilis számítógéprõ
kezdeményezett szinkronizálásához használjunk infravörös vagy Bluetooth-
kapcsolatot, illetve adatkábelt. Szükség van továbbá a telefonhoz tartozó PC
szoftverre, amelyet elõzõleg a számítógépre kell telepíteni. A szinkronizálás
számítógéprõl a PC Suite programból indíthatjuk.
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■ Alkalmazások (kód: 8)
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Megjegyzés: A funkció használatához a telefont be kell 
kapcsolni. Ne kapcsoljuk be a telefont olyan helyen, ahol a rádiótelefonok 
használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak

Játékok
A játékok osztott memóriát használnak. Lásd: Osztott memória címû rész (2
oldal).

Nyomjuk meg a Menü gombot, és válasszuk az Alkalmazások menüpontot. 
Megjelenik a mappák listája. Válasszuk a Játékok lehetõséget, majd válasszu
következõk közül:

• Játéklista - Lapozzunk a kívánt játékhoz vagy játékcsoporthoz (a név a já
függ), és az elindításához nyomjuk meg a Megnyit gombot. Az játéklistá
Opciók gombbal elérhetõ funkciókkal kapcsolatban lásd: Egyéb rendelke
álló lehetõségek alkalmazás vagy alkalmazáscsoport számára (173. olda

• Játékletöltések - Játékok letöltése a telefonra. Lásd: Játékok és alkalmaz
letöltése címû rész (174. oldal).

• Memória - A játékok és alkalmazások telepítéséhez rendelkezésre álló 
memóriaterület méretének ellenõrzéséhez.

• Alk.beállítások - Itt adhatjuk meg a játék hang-, fény- és rezgésbeállítás
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Vegyük figyelembe, hogy egyes játékok gyorsabban merítik le a telefon 
akkumulátorát (akár az is elképzelhetõ, hogy a telefont a töltõhöz kell 
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csatlakoztatni).

Gyûjtemények
A Gyûjtemény menü osztott memóriát használ. Lásd: Osztott memória címû
(28. oldal).

Nyomjuk meg a Menü gombot, és válasszuk az Alkalmazások menüpontot. 
Megjelenik a mappák listája. Válasszuk a Gyûjtemény pontot, ahol a követke
lehetõségek állnak rendelkezésre:

• Alkalmazások - Lapozzunk a kívánt alkalmazáshoz vagy alkalmazáscsop
(a név az alkalmazástól függ), és az alkalmazás elindításához nyomjuk m
Megnyit gombot. Az alkalmazáslistában az Opciók gombbal elérhetõ 
funkciókkal kapcsolatban lásd: Egyéb rendelkezésre álló lehetõségek 
alkalmazás vagy alkalmazáscsoport számára (173. oldal)

• Alk.letöltések - Alkalmazások letöltése a telefonra. Lásd: Játékok és 
alkalmazások letöltése címû rész (174. oldal).

• Memória - A játékok és alkalmazások telepítéséhez rendelkezésre álló 
memóriaterület méretének ellenõrzéséhez.

Vegyük figyelembe, hogy egyes alkalmazások gyorsabban merítik le a telefo
akkumulátorát (akár az is elképzelhetõ, hogy a telefont a töltõhöz kell 
csatlakoztatni).
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Egyéb rendelkezésre álló lehetõségek alkalmazás vagy 
alkalmazáscsoport számára
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• A Törlés lehetõséggel törölhetjük az alkalmazást vagy alkalmazáscsopor
készülékbõl.

Ha a készülékrõl törlünk egy gyárilag telepített alkalmazást vagy 
alkalmazáscsomagot, azt ismét letölthetjük a www.nokia.com címû 
webhelyrõl.

• Az Adatok menüpontban további információhoz juthatunk az alkalmazá

• A Verziófrissítés pont kiválasztásával ellenõrizhetjük, hogy létezik-e újab
böngészõbõl letölthetõ verziója az adott alkalmazásnak (hálózati szolgá

• A Honlap menüpont segítségével további információkat tudhatunk meg
kiegészítõ adatokhoz juthatunk egy internetes oldalról származó 
alkalmazáshoz. Ez kizárólag hálózati szolgáltatás. A menü csak akkor jel
meg, ha az alkalmazás számára internetcímet is megadtunk.

• A Webes elérés lehetõséggel korlátozhatjuk az alkalmazás hálózati 
hozzáférését. A Rákérdezés menüpont kiválasztásával a telefon engedély
kérni a hálózat eléréséhez, az Engedélyezve menüpont hatására a telefo
bármikor elérheti a hálózatot, míg a Letiltva menüpont használatával a 
hálózati hozzáférés nem lesz engedélyezve.

• A Szolg. beállításai pontban aktiválhatjuk azt a hálózati eléréshez szüksé
beállításcsomagot, amelyet az alkalmazáshoz használni szeretnénk. Az 
Alapértelmezett és az Internettel beállítás közül választhatunk.
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Játékok és alkalmazások letöltése
A telefon támogatja a J2METM Java-játékokat és -alkalmazásokat. Az alkalmazás 
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vagy játék letöltése elõtt gyõzõdjünk meg arról, hogy az kompatibilis-e a 
telefonnal. Legfeljebb 64 KB méretû fájlokat tölthetünk le. Új Java-
alkalmazásokat különbözõképpen tudunk letölteni (hálózati szolgáltatás):

• Nyomjuk meg a Menü gombot, válasszuk az Alkalmazások, a Gyûjtemén
majd az Alk.letöltések lehetõséget, vagy nyomjuk meg a Menü gombot, 
válasszuk az Alkalmazások, a Játékok, majd a Játékletöltések lehetõsége

Megjelennek a böngészõoldalakhoz tartozó elérhetõ könyvjelzõk. Válass
Más könyvjelzõk lehetõséget, így elérhetjük a Böngészõ menü 
könyvjelzõlistáját. Lásd: Könyvjelzõk címû rész (187. oldal).

A kívánt oldalhoz történõ csatlakozáshoz válasszuk ki a megfelelõ könyv
Ha a kapcsolat nem hozható létre, akkor elõfordulhat, hogy az éppen akt
kapcsolatbeállításokhoz tartozó szolgáltatásból az oldal nem érhetõ el. E
az esetben lépjünk be a Böngészõ menübe, és kapcsoljunk be egy másik 
szolgáltatásbeállítás-készletet. Ezzel kapcsolatban lásd: Csatlakozás 
szolgáltatáshoz címû rész (182. oldal). Próbáljunk újra kapcsolódni az old

A különbözõ szolgáltatások rendelkezésre állására és díjszabásaira vona
információkért forduljunk a hálózat üzemeltetõjéhez és/vagy a szolgálta

• Egy Java-alkalmazás vagy játék letöltéséhez nyomjuk meg a Menü gomb
válasszuk a Böngészõ, majd a Letölt. hivatk. menüpontot. Ezzel kapcsola
lásd: A szolgáltatások oldalainak böngészése címû rész (183. oldal).

• Alkalmazások telefonra való letöltéséhez használjuk a PC Suite csomagb
található Nokia alkalmazástelepítõt.
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Megjegyzés: Megjegyzés: a Nokia nem vállal garanciát a Nokián kívüli oldalakról 
letöltött alkalmazásokért. Ha ezekrõl a helyekrõl szeretnénk Java-alkalmazásokat 
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letölteni, elõvigyázatosan járjunk el, úgy, ahogyan azt bármely más webhe
esetén tennénk. 

A letöltött játékokat vagy alkalmazásokat a Gyûjtemény menü helyett a Ját
menübe is menthetjük.

Extrák

Hangrögzítõ
A hangrögzítõvel bármilyen beszédet felvehetünk, például egy nevet a hozz
tartozó telefonszámmal együtt, melyet késõbb majd szeretnénk feljegyezni.

Megjegyzés:  A beszélgetések rögzítésekor tartsunk be minden helyi 
jogszabályt. A funkciót ne használjuk törvénysértõ módon.

Felvétel
1. Nyomjuk meg a Menü gombot, és válasszuk az Alkalmazások, az Extrák, 

Hangrögzítõ lehetõséget.

2. Felvétel elindításához válasszuk a Felvétel opciót. Felvétel elindításához
közben, nyomjuk meg az Opciók gombot és válaszuk a Felvétel opciót. H
rögzítése közben a hívásban résztvevõ partnerek mindegyike halk csipog
hangot hall.

Felvétel közben a telefont tartsuk normál pozícióban a fülünk mellett.

3. A felvétel leállításához nyomjuk meg a Leállít gombot. A telefon a felvét
Galéria menü Hangfelvét. mappájába menti.
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4. A legutóbbi felvétel meghallgatásához válaszuk az Utolj. rögz. lejátsz. 
lehetõséget. Ha a felvételt multimédia üzenetben, illetve infra- vagy 
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Bluetooth-kapcsolaton keresztül szeretnénk elküldeni, válasszuk az Utol
küldés. lehetõséget.

Felvételek listája
Nyomjuk meg a Menü gombot, és válasszuk az Alkalmazások, az Extrák, a 
Hangrögzítõ, majd a Felvételek listája lehetõséget. A kijelzõn megjelennek a
Galéria mappái. Lapozzunk a Hangfelvét. mappához, és nyomjuk meg a Meg
gombot. Ezek után a Galéria menü egyes fájlokhoz használható funkciói köz
választhatunk. Lásd: Galéria (kód: 5) címû rész (149. oldal).

Számológép
A telefon beépített számológépe összead, kivon, szoroz, oszt, négyzetre eme
négyzetgyököt von és árfolyamot konvertál.

A számológép nem tökéletesen pontos, és elõfordulhatnak kerekítési hibák, különöse
hosszú osztásoknál.

1. Nyomjuk meg a Menü gombot, és válasszuk az Alkalmazások, az Extrák, 
Számológép lehetõséget.

2. Amint a kijelzõn megjelenik a “0”, írjuk be a számításban szereplõ elsõ sz
Tizedesvesszõt a  gombbal vihetünk be, vagy ha a telefon fedõlapja
nyitva van, akkor ehhez a billentyûzet megfelelõ szimbólumát is használh

3. Nyomjuk meg az Opciók gombot, és válasszuk az Összeadás, Kivonás, Sz
Osztás, Négyzetre emelés, Négyzetgyök vagy az Elõjelváltás lehetõséget



177

Ha a fedõlap nyitva van, akkor használhatjuk a billentyûzet megfelelõ mûveleti 
szimbólumait, ha vannak ilyenek.
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Tipp: Alternatív megoldásként, ha a fedõlap zárva van, összeadá
egyszer, kivonáshoz kétszer, szorzáshoz háromszor, illetve osztá
négyszer nyomjuk meg a  gombot.

4. Írjuk be a második számot.

5. Az eredmény megjelenítéséhez nyomjuk meg az Egyenlõ gombot. A 3-5.
annyiszor ismételjük meg, ahányszor szükséges.

6. Új mûvelet elkezdéséhez nyomjuk meg, és tartsuk lenyomva a Töröl gom

Valutaátváltás elvégzése
1. Nyomjuk meg a Menü gombot, és válasszuk az Alkalmazások, az Extrák, 

Számológép lehetõséget.

2. Az átváltási árfolyam mentéséhez nyomjuk meg az Opciók gombot, és 
válasszuk az Árfolyam lehetõséget. Válasszunk a megjelenõ menüpontok
Írjuk be az árfolyamot, a tizedesponthoz nyomjuk meg a  gombot, 
nyomjuk meg az OK gombot. Az árfolyam addig marad a memóriában, 
ameddig felül nem írjuk egy másikkal.

3. Az átváltás elvégzéséhez üssük be az átváltandó összeget, nyomjuk meg
Opciók gombot, és válasszuk a Saját valutában vagy a Külföldi valutába
lehetõséget.

Pénznemátváltást készenléti állapotban is végezhetünk. Írjuk be az átváltan
összeget, nyomjuk meg az Opciók gombot, és válasszuk a Saját valutában v
Külföldi valutában lehetõséget.
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Idõzítés
Nyomjuk meg a Menü gombot, és válasszuk az Alkalmazások, az Extrák, majd az 
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Idõzítés lehetõséget. Írjuk be az idõt, majd nyomjuk meg az OK gombot. Ha 
akarunk, írhatunk egy jegyzetet, amely a jelzés idõpontjában jelenik meg, m
idõzítõ indításához nyomjuk meg az OK gombot.

• Az idõzítõ újbóli beállításához válasszuk az Idõ beállítása lehetõséget, az
idõzítés leállításához pedig az Idõzítés leállítása menüpontot.

A jelzés idõpontjában (a beállított idõ elteltével), ha a telefon készenléti 
állapotban van, a telefon kijelzõjén hang és fényjelzés kíséretében megjelen
jegyzet, vagy ha az nincs beállítva, az Idõzítés vége szöveg. A hangjelzést bá
gomb megnyomásával leállíthatjuk. Ha 30 másodpercen belül nem nyomun
egyetlen gombot sem, a jelzés automatikusan leáll. A jelzés leállításához és
jegyzet törléséhez nyomjuk meg az Kilép gombot. Az idõzítõ újraindításáho
nyomjuk meg az Újraindít gombot.

Stopperóra
A stopper használatával idõt, rész- és futamidõt mérhetünk. Az idõmérés al
telefon egyéb funkciói használhatók. Ha azt szeretnénk, hogy a stopperóra a
háttérben mûködjön, nyomjuk meg a  gombot.

Megjegyzés: A stopperóra használata fogyasztja az akkumulátort és a tele
üzemideje csökken. Ügyeljünk arra, hogy az idõmérést ne hagyjuk a háttér
mûködni, ha egyéb mûveleteket végzünk a telefonnal.

Részidõk és futamidõ mérése
1. Nyomjuk meg a Menü gombot, és válasszuk az Alkalmazások, az Extrák, 

Stopperóra lehetõséget. Válasszuk a Részidõt mér vagy a Futamidõt mér
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lehetõséget, és nyomjuk meg az Indít gombot. Ha a mérést a háttérben 
végeztük, lehetõségünk van kiválasztani a Folytat pontot.
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2. Részidõ méréséhez nyomjuk meg a Részidõ gombot, futamidõhöz a Köri
gombot, az idõmérés befejezéséhez pedig a Leállít gombot. Lapozással 
végignézhetjük a teljes idõ alatt látható rész- és futamidõket.

3. Ha a rész-, illetve a futamidõket egy csoportba szeretnénk menteni, nyom
meg a Ment gombot. Az idõk törléséhez vagy az idõmérés folytatásához
nyomjuk meg az Opciók gombot, és válasszuk a Visszaállít vagy az Indít 
lehetõséget. 

Idõk megtekintése és törlése
Nyomjuk meg a Menü gombot, és válasszuk az Alkalmazások, az Extrák, ma
Stopperóra lehetõséget.

Ha a stopper nincs lenullázva, a legutóbb mért idõt az Utolsó kijelzése lehet
kiválasztásával tekinthetjük meg. Válasszuk az Idõket néz lehetõséget, ezált
lista jelenik meg az utoljára mért idõk neveivel vagy az idõkkel. Válasszuk ki
idõt, amelyet meg akarunk tekinteni.

A mentett idõk törléséhez válasszuk az Idõket töröl menüpontot. Válasszuk 
Összes törlése vagy az Egyenként lehetõséget, lapozzunk a törlendõ idõhöz,
ezután nyomjuk meg a Töröl gombot.
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■ Böngészõ (kód: 9)
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Megjegyzés: A funkció használatához a telefont be kell 
kapcsolni. Ne kapcsoljuk be a telefont olyan helyen, ahol a rádiótelefonok 
használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.

Számos szolgáltató tart fenn kifejezetten mobiltelefonon való megtekintésr
tervezett oldalakat, melyek segítségével különféle szolgáltatások vehetõk ig
például hírek, idõjárás-jelentés, banki szolgáltatások, utazási információk, 
szórakoztató tartalmak vagy játékok. A telefon több módban mûködõ 
böngészõjével WML- (Wireless Mark-Up Language – Vezeték nélküli jelölõn
és xHTML- (extensible HyperText Markup Language – Bõvíthetõ hiperszöve
jelölõnyelv) oldalakat, illetve a kettõ kombinációját használó szolgáltatások
megtekinthetünk.

A szolgáltatások rendelkezésre állását és díjszabásait egyeztessük a hálózat
üzemeltetõjével és/vagy a szolgáltatóval, amelynek a szolgáltatását haszná
akarjuk. A szolgáltatók a használattal kapcsolatos információkat is rendelke
bocsátják.

Mivel a telefon kijelzõje és memóriájának kapacitása jóval kisebb egy számí
képernyõjénél és memóriájánál, az internettartalom másképpen jelenik meg
telefonon. Elképzelhetõ, hogy nem tudjuk mindegyik internetes oldal tartalm
megtekinteni. 
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Alapvetõ lépések a szolgáltatások eléréséhez és használatához
1. Mentsük azokat a csatlakozási beállításokat, amelyek az általunk használni 

tással. 
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kívánt szolgáltatások eléréséhez szükségesek. Lásd: 181. oldal.

2. Hozzuk létre a kapcsolatot az adott szolgáltatással. Lásd: 182. oldal.

3. Kezdjünk el böngészni a szolgáltatás lapjain. Lásd: 183. oldal.

4. Miután befejeztük a böngészést, szakítsuk meg a kapcsolatot a szolgálta
Lásd: 185. oldal.

A telefon beállítása a szolgáltatáshoz
A csatlakozási beállításokat Over The Air (OTA) üzenetként megkaphatjuk a 
hálózat üzemeltetõjétõl vagy a szolgáltatótól, amelynek szolgáltatásait has
akarjuk. A beállításokat kézzel is beírhatjuk, vagy a PC Suite program segítsé
hozzáadhatjuk vagy szerkeszthetjük õket. 

További információkért és megfelelõ beállításokért forduljunk a hálózat 
üzemeltetõjéhez vagy a szolgáltatóhoz, amelynek a szolgáltatásait használn
akarjuk. 

Ha szeretnénk a szolgáltatás beállításait éteren keresztül megkapni, tekintsü
következõt: Éteren keresztül fogadott beállítások címû rész (46. oldal).

A kapcsolatbeállítások kézi beírása
1. Nyomjuk meg a Menü gombot, majd válasszuk a Böngészõ, a Beállítások

Kapcsolat beállításai lehetõséget.

2. Válasszuk a Jelenlegi szolgáltatói beállítások lehetõséget.
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3. Lapozzunk a bekapcsolandó kapcsolatbeállítási csomaghoz, és nyomjuk meg az 
Aktivál gombot.
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A kapcsolatcsomagot, ahová menteni akarjuk a szolgáltatás beállításait, 
kapcsolnunk. A csomag egy beállításcsoport, amely egy szolgáltatáshoz 
csatlakozás létrehozásához szükséges.

4. Válasszuk a Kapcsolatbeállítások módosítása lehetõséget. 

Válasszuk ki egyesével a beállításokat, és írjuk be a megfelelõ értékeket a
hálózat üzemeltetõjétõl vagy a szolgáltatótól kapott adatok alapján. Az 
adatátviteli móddal kapcsolatos beállítások egy helyen, a Adatvivõ beáll
menüben találhatók.

Csatlakozás szolgáltatáshoz
Elõször ellenõrizzük, hogy a használni kívánt szolgáltatáshoz tartozó 
kapcsolatbeállítások aktiválva vannak-e. A beállítások aktiválása:

• Nyomjuk meg a Menü gombot, majd válasszuk a Böngészõ, a Beállítások
Kapcsolat beállításai lehetõséget. Válasszuk a Jelenlegi szolgáltatói beál
lehetõséget, lapozzunk az aktiválandó csomaghoz, és nyomjuk meg az A
gombot.

Ezután hozzuk létre a kapcsolatot a szolgáltatással. A csatlakozásnak három
módja van:

• Nyissuk meg a szolgáltatás kezdõlapját, például a szolgáltató honlapját:
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Nyomjuk meg a Menü gombot, majd válasszuk a Böngészõ és a Kezdõlap 
menüpontot, vagy készenléti állapotban nyomjuk le és tartsuk lenyomva a 
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 gombot. Ha a fedõlap nyitva van, nyomjuk le a megfelelõ számbill

• Válasszuk ki a szolgáltatás könyvjelzõjét:

Nyomjuk meg a Menü gombot, majd válasszuk a Böngészõ és a Könyvjel
menüpontot, és válasszunk ki egy könyvjelzõt.

Ha a könyvjelzõ nem mûködik az aktív szolgáltatás-beállításokkal, aktivá
egy másik beállításcsomagot és próbálkozzunk újra.

• Írjuk be a szolgáltatás címét:

Nyomjuk meg a Menü gombot, válasszuk a Böngészõ, majd a Címhez lép
menüpontot. Írjuk be a szolgáltatás címét, és nyomjuk meg az OK gombo

A cím elé nem szükséges a http:// elõtagot beírni, mivel ez automatikusa
cím elé kerül.

A szolgáltatások oldalainak böngészése
Miután a szolgáltatással létrejött a kapcsolat, megkezdhetjük az oldalakon 
böngészést. A telefon gombjainak funkciója a különbözõ oldalakon változha
Kövessük a telefon kijelzõjén megjelenõ útmutató szövegeket. Bõvebb 
információért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Ha az adatátvitel módja (E)GPRS, akkor a böngészés alatt a kijelzõ bal felsõ 
részében a  indikátor látható. Ha (E)GPRS-kapcsolat megléte közben hívá
vagy szöveges üzenetet fogadunk, illetve hívást kezdeményezünk, a kijelzõ j
felsõ sarkában a  indikátor jelzi, hogy az (E)GPRS-kapcsolat felfüggeszté
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került. A telefon a hívás befejezése után újra megkísérli létrehozni az (E)GPRS-
kapcsolatot.
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A telefon gombjainak használata böngészés közben
• Az oldal böngészéséhez a joystickot mozgassuk felfelé vagy lefelé.

• Kijelölt elem kiválasztásához röviden nyomjuk meg a joystickot, vagy ny
meg a  gombot. 

• A betûk és számok beírásához nyomjuk meg a  -  gombokat és
speciális karakterek beírásához a  gombot. Ha a telefon fedõlapja n
van, a betûket és a számokat a szokásos módon vihetjük be.

Lehetõségek böngészés közben
Nyomjuk meg az Opciók gombot, ezáltal a következõ lehetõségek némelyik
elérhetõvé válik. A szolgáltató egyéb szolgáltatásokat is felkínálhat. Az aláb
közül választhatunk:

• Kezdõlap - A kezdõlapra való visszatéréshez

• Hivatkozások - új beállításlista megnyitásához, amely például egy adott
oldalra érvényes.

• Új könyvjelzõ - az oldalt könyvjelzõként menthetjük.

• Könyvjelzõk - Lásd: Könyvjelzõk címû rész (187. oldal).

• Letölt. hivatk. - a letölthetõ könyvjelzõk listájának megjelenítéséhez

• Ment. mappába - egy aktuális oldal mentése letöltési hivatkozásként egy
mappába
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• Az Egyéb opciók pontban további rendelkezésre álló lehetõségek listája 
jeleníthetõ meg, például a mobiltárcával kapcsolatos és a biztonsági 
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lehetõségek.

• Újratöltés - az aktuális oldalt frissíthetjük vagy tölthetjük újra.

• Kilépés - Lásd: Kapcsolat bontása a szolgáltatással címû rész (185. oldal

Megjegyzés: Ha olyan bizalmas információkat próbáltunk meg letölteni va
töltöttünk le, amelyekhez jelszó szükséges (például bankszámlaszám), min
használat után ürítsük ki a telefon cache-memóriáját.

A cache ürítéséhez lásd: Cache memória címû rész (190. oldal).

Közvetlen hívás
A több módban mûködõ böngészõ olyan funkciókat támogat, amelyekhez 
böngészés közben férhetünk hozzá. Hanghívást kezdeményezhetünk, DTMF
hangokat továbbíthatunk hanghívás közben, illetve nevet és telefonszámot
menthetünk az oldalról.

Kapcsolat bontása a szolgáltatással
A böngészés befejezéséhez és a kapcsolat bontásához nyomjuk meg az Opc
gombot, és válasszuk a Kilépés menüpontot. Amikor a kijelzõn a Kilép a 
böngészõbõl? szöveg jelenik meg, nyomjuk meg az Igen gombot.

Alternatív megoldásként, nyomjuk meg kétszer a  gombot. A telefon bon
kapcsolatot a szolgáltatással.
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A több módban mûködõ böngészõ megjelenésének beállításai
Böngészés közben nyomjuk meg az Opciók gombot, és válasszuk az Egyéb opciók, 
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Megj. beállítása menüpontot, vagy készenléti állapotban nyomjuk meg a M
gombot, majd válasszuk a Böngészõ, a Beállítások és a Megjelenítés beállítá
menüpontot. Az alábbiak közül választhatunk:

• Válasszuk a Szöveg tördelése és a Be lehetõséget, ekkor a szöveg sorai új
sorban folytatódnak, ha pedig a sorokat rövidíteni szeretnénk, válasszuk
lehetõséget. 

• A Betûméret pontban válasszuk a Kicsi, a Normál vagy a Nagy lehetõség

• Ha a Képek megjelenítése lehetõség Ki értékre van állítva, akkor az oldal
található képek nem jelennek meg. Ezzel felgyorsíthatjuk a böngészést a
az oldalakon, amelyek sok képet tartalmaznak.

• A Figyelmeztetések pontban a Figyelmezt. nem biztons. kapcs.-ra, majd a
lehetõséget választva megadhatjuk, hogy a telefon figyelmeztessen, ha 
böngészés közben a biztonságos kapcsolat nem biztonságossá válik. A 
Figyelmezt. nem biztons. elemekre pontban az Igen lehetõséget választv
állíthatjuk be, hogy a telefon figyelmeztessen, ha egy biztonságos oldal n
biztonságos elemet tartalmaz. Ezek a figyelmeztetések önmagukban nem
szavatolják a kapcsolat biztonságát. További információkért lásd: Böngé
biztonsági beállításai címû rész (190. oldal).

• A Karakterkódolás pontban megadható, hogy a telefon milyen 
karakterkészletet használva jelenítse meg azokat az oldalakat, melyek ne
tartalmaznak erre vonatkozó információt, illetve segítségével megadhat
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hogy webcím kompatibilis telefonra történõ küldésekor a készülék UTF-8 
típusú kódolást használjon-e.
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Cookie-k
A cookie olyan adat, amelyet az oldal a telefon böngészõmemóriájába ment
adatok lehetnek például felhasználói információk vagy böngészõbeállítások
cookie a cache-memória ürítéséig marad a telefonban. Lásd: Cache memória
rész (190. oldal).

1. Böngészés közben nyomjuk meg az Opciók gombot, és válasszuk az Egyé
opciók, a Biztonság és a Cookie menüpontot, vagy készenléti állapotban
nyomjuk meg a Menü gombot, majd válasszuk a Böngészõ, a Beállítások
Biztonsági beállítások és a Cookie menüpontot. 

2. Válasszuk az Engedélyezés vagy az Elvetés lehetõséget a cookie-k letölté
engedélyezéséhez vagy letiltásához. 

Könyvjelzõk
A telefon memóriájába oldalak címét menthetjük könyvjelzõként.

1. Böngészés közben nyomjuk meg az Opciók gombot, és válasszuk a Könyv
menüpontot, vagy készenléti állapotban nyomjuk meg a Menü gombot, 
válasszuk a Böngészõ és a Könyvjelzõk menüpontot.

2. A könyvjelzõhöz tartozó oldalhoz való kapcsolódáshoz lapozzunk a kíván
könyvjelzõhöz, és nyomjuk meg a Választ gombot vagy nyomjuk meg a 
joystickot, vagy nyomjuk meg az Opciók gombot, és válasszunk egyet az 
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funkciók közül: Megjelenítés, Szerkesztés, Törlés, Küldés, Új könyvjelzõ vagy 
Ment. mappába.
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Megjegyzés: A telefon rendelkezhet olyan, a telefonra elõre telepített WA
webkönyvjelzõkkel, amelyekért a Nokia nem vállal felelõsséget. A Nokia ne
vállal garanciát és felelõséget ezekért a helyekért. Ha ezeket a helyeket kív
elérni, elõvigyázatosan járjunk el, úgy, ahogyan azt bármely más internete
weboldal esetén tennénk. 

Könyvjelzõk fogadása
Ha OTA-üzenetben könyvjelzõt kaptunk, nyomjuk meg a Ment gombot, ha 
szeretnénk felvenni a könyvjelzõk listájára, vagy nyomjuk meg az Opciók go
és válasszuk a Megjelenítés vagy az Elvetés lehetõséget.

Letöltés
1. További hangok, képek, játékok vagy alkalmazások letöltéséhez nyomjuk

Menü gombot, és válasszuk a Böngészõ és a Letölt. hivatk. lehetõséget.

2. Hangok, képek, játékok vagy alkalmazások letöltéséhez válasszuk a 
Hangletöltések, a Képletöltések, a Játékletöltések, illetve az Alk.letöltése
lehetõséget.

Megjegyzés: a Nokia nem vállal garanciát a Nokián kívüli oldalakról letölt
alkalmazásokért. Ha ezekrõl a helyekrõl szeretnénk Java-alkalmazásokat 
letölteni, elõvigyázatosan járjunk el, úgy, ahogyan azt bármely más webhe
esetén tennénk. 
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Hírpostafiók
A telefon képes szolgáltatói hírek (folyamatos üzenetek) fogadására, melyeket a 
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szolgáltató küld. A hírpostafiók beállításainak megadásához vagy módosítá
nyomjuk meg a Menü gombot, és válasszuk a Böngészõ, a Beállítások és a 
Hírpostafiók beállításai lehetõséget. Az alábbiak közül választhatunk:

• Ha a Szolgáltatói hírüzenetek pontban a Be lehetõséget választjuk, 
engedélyezhetjük a hírüzenetek fogadását a telefonon.

• Az Automatikus csatlakozás pontban a Be értéket választva beállíthatjuk
a telefon automatikusan letöltse a szolgáltatói hírüzenet tartalmát.

Fogadott hírüzenetek megjelenítése:

• A fogadott hírüzenet megjelenítéséhez nyomjuk meg a Megnéz gombot
megnyomjuk a Kilép gombot, az üzenet a Hírpostafiók mappába kerül. A
üzenet késõbbi megtekintéséhez nyomjuk meg a Menü gombot, válasszu
Böngészõ és a Hírpostafiók menüpontot.

• Böngészés közben nyomjuk meg az Opciók gombot, és válasszuk az Egyé
opciók, valamint a Hírpostafiók lehetõséget. Ha szeretnénk letölteni a ki
tartalmat a weboldalról, lapozzunk a megfelelõ üzenethez, és nyomjuk m
Letölt gombot, vagy nyomjuk meg az Opciók gombot, és válasszuk a Let
Adatok vagy a Törlés lehetõséget.
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Cache memória
Az elért információk és szolgáltatások a telefon cache-memóriájában kerülnek 
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mentésre. A cache egy puffermemória, amely ideiglenesen tárol adatokat. A
ürítése:

• Böngészés közben nyomjuk meg az Opciók gombot, és válasszuk az Egyé
opciók, valamint a Cache ürítése lehetõséget, vagy

• készenléti állapotban nyomjuk meg a Menü gombot, majd válasszuk a 
Böngészõ és a Cache ürítése menüpontot.

Böngészõ biztonsági beállításai
Banki, internetes vásárlási és egyéb szolgáltatások igénybevételéhez szükség
adatvédelmi funkciók használatára. Ilyen kapcsolatokhoz szükségünk van e
biztonsági tanúsítványra és esetleg egy biztonsági modulra, mely a SIM-kár
található meg. További információt a szolgáltató adhat.

Biztonsági modul
A biztonsági modul tartalmazhat tanúsítványokat, valamint magán- és nyil
kulcsokat egyaránt. A biztonsági modul fokozhatja a biztonságot a 
böngészõkapcsolatot igénylõ alkalmazások esetén, és lehetõvé teszi digitáli
aláírás használatát is. A tanúsítványokat a szolgáltató menti a biztonsági 
modulba.

Nyomjuk meg a Menü gombot, és válasszuk a Böngészõ, Beállítások, Bizton
beállítások és Biztonsági modul beállításai lehetõséget. Az alábbiak közül 
választhatunk:
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• Biztonsági modul adatai - A biztonsági modul címét, állapotát, gyártóját és 
sorozatszámát tekinthetjük meg.
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• Modul-PIN kérése - Segítségével beállítható, hogy a telefon a biztonság
modul által nyújtott szolgáltatások használatakor kérje a modul-PIN-kó
Írjuk be a kódot, és válasszuk a Be lehetõséget. A modul-PIN kérésének 
letiltásához válasszuk a Ki lehetõséget.

• Modul-PIN módosítása - Ezzel módosíthatjuk a modul-PIN-kódot, ha ez
biztonsági modul lehetõvé teszi. Írjuk be a jelenlegi modul-PIN-kódot, m
új kódot kétszer.

• Aláíró PIN módosítása - Válasszuk ki a módosítandó aláíró PIN-kódot. Írju
jelenlegi PIN-kódot, majd az új kódot kétszer.

Bõvebb információért lásd még: Hozzáférési kódok címû rész (25. oldal).

Tanúsítványok
Háromféle tanúsítvány létezik: szervertanúsítvány, jogosító tanúsítvány és 
felhasználói tanúsítvány.

• A telefon a szervertanúsítványok használatával növeli a biztonságot a te
és a tartalomszever közötti kapcsolat esetén. A szervertanúsítványokat a
szolgáltató küldi el a telefonra a kapcsolat létrejötte elõtt, érvényességé
ellenõrzése pedig a telefonban tárolt jogosító tanúsítványok használatáv
történik. A szervertanúsítványok nem tárolódnak. 

Ha az adatátvitel a telefon és a tartalomszerver között titkosított, akkor 
kijelzõn a kapcsolat alatt a  biztonsági ikon látható.
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• A jogosító tanúsítványokat egyes szolgáltatások, például a banki 
szolgáltatások használják egyéb tanúsítványok érvényességének ellenõrzésére. 
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A jogosító tanúsítványokat a szolgáltató menti a biztonsági modulba, va
letölthetõk a hálózatról, ha a szolgáltatás támogatja a jogosító tanúsítvá
használatát. 

• A felhasználói tanúsítványokat különbözõ hitelesítõ szervezetek bocsátj
Felhasználói tanúsítványra például digitális aláírás készítésénél van 
szükségünk.

Fontos: Vegyük figyelembe, hogy annak ellenére, hogy a 
tanúsítványok használata jelentõs mértékben csökkenti a távoli
csatlakozásokban és a szoftvertelepítésben rejlõ kockázatokat, a
tanúsítványokat megfelelõen kell használni annak érdekében, h
megnövekedett biztonság elõnyeit ki tudjuk használni. Egy 
tanúsítvány megléte önmagában nem jelent védelmet; annak 
érdekében, hogy a magasabb biztonsági szint rendelkezésre álljo
tanúsítványkezelõnek megfelelõ, hiteles és megbízható 
tanúsítványokat kell tartalmaznia.

Fontos: A tanúsítványok érvényességi ideje korlátozott. Ha a Le
tanúsítvány vagy az Érvénytelen tanúsítvány jelenik meg annak 
ellenére, hogy a tanúsítvány érvényes, ellenõrizzük, hogy a telef
beállított aktuális dátum és idõ helyes-e.

Fontos: Mielõtt módosítjuk ezeket a beállításokat, gyõzõdjünk m
arról, hogy valóban megbízható a tanúsítvány tulajdonosa, és a 
tanúsítvány valóban a felsorolt tulajdonoshoz tartozik. 
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Digitális aláírás
A telefon digitális aláírásra is használható. Az aláírás visszanyomozható a 

is 
en 

rással.

lon, 

zeg, a 

ó-e a 

ság 
 az 

sás 

ás 

z 

 
al 
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

biztonsági modulban tárolt saját kulcson és a hozzá társított, az aláíráshoz 
használt felhasználói tanúsítványon keresztül. A digitális aláírás adott esetb
bármilyen hivatalos dokumentumon egyenértékû lehet a hagyományos aláí

Digitális aláírás létrehozásához elõször válasszunk egy hivatkozást egy olda
például egy megvásárolni kívánt könyv címét és árát. Ekkor megjelenik az 
aláírandó szöveg (valószínûleg olyan adatokkal, mint például a fizetendõ öss
dátum stb.). 

Ellenõrizzük, hogy a fejléc az Olvasás feliratot tartalmazza-e, és hogy láthat
digitális aláírás ikonja ( ).

Megjegyzés: Ha a digitális aláírás ikonja nem jelenik meg, a bizton
nem teljes, ezért ne írjunk be olyan személyes információkat, mint
aláíró PIN.

Ha digitális aláírással szeretnénk ellátni egy szöveget, akkor a gondos átolva
után válasszuk az Aláír lehetõséget.

Megjegyzés: Nem biztos, hogy a teljes szöveg elfér a kijelzõn. Aláír
elõtt mindenképpen olvassuk végig a teljes szöveget.

Válasszuk ki a használandó felhasználói tanúsítványt. Adjuk meg a
aláíró PIN-kódot (lásd: Hozzáférési kódok címû rész, 25. oldal), és 
nyomjuk meg az OK gombot. A digitális aláírás ikonja eltûnik, majd
elképzelhetõ, hogy a szolgáltatás visszajelzést küld a vásárlásunkk
kapcsolatban.
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■ SIM-alkalmazások (kód: 10)
A telefonon rendelkezésre álló funkciókon felül a SIM-kártya is 
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biztosíthat további szolgáltatásokat, melyeket a 10. menüben 
találhatunk. A 10. menü csak akkor jelenik meg, ha ezt a SIM-kártya támoga
menü neve és tartalma teljes mértékben a rendelkezésre álló szolgáltatások
függ.

Megjegyzés: A SIM-alkalmazások elérhetõségére, tarifáira és használatára
vonatkozó információk tekintetében forduljunk a SIM-kártya értékesítõjéh
hálózat üzemeltetõjéhez, a szolgáltatóhoz vagy egyéb értékesítõhöz.

A telefont beállíthatjuk úgy, hogy megjelenítse a SIM-szolgáltatások haszn
során a telefon és a hálózat között átvitt igazoló üzeneteket. Ehhez válasszu
Bekapcsol lehetõséget a SIM-mûveletek megerõsítése menüpontban, a 
Telefonbeállítások menüben. 

E szolgáltatások eléréséhez lehet, hogy szöveges üzeneteket (SMS) kell küld
vagy hívást kell lebonyolítani, melyekért a szolgáltató díjat számol fel.
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7. A telefon csatlakoztatása 
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számítógéphez

Ha a telefon infravörös vagy Bluetooth-kapcsolaton, illetve adatkábelen ker
vele kompatibilis számítógéphez csatlakozik, akkor a telefonon keresztül e-
maileket küldhetünk és fogadhatunk, és internetezhetünk. A telefon számo
különbözõ számítógépes kapcsolatot biztosító és kommunikációs alkalmazá
használható, ha elõfizettünk a megfelelõ szolgáltatásokra. 

A Nokia www.nokia.com/support/phones/6820 címû weboldalán további 
információt és számos letölthetõ fájlt is találhatunk.

■ PC Suite
A PC Suite a következõ alkalmazásokat tartalmazza:

• Nokia Application Installer (Alkalmazástelepítõ) - Lehetõvé teszi a Java
alkalmazások, például játékok és szótárak telepítését a kompatibilis 
számítógéprõl a telefonra.

• Nokia Image Converter (Képátalakító) - Segítségével a képek átalakítha
támogatott formátumúvá, s így felhasználhatók arcképekhez, multiméd
üzenetekben, illetve beállíthatók háttérképként. Ezen túlmenõen a progr
lehetõvé teszi a képek áttöltését a telefonra.
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• Nokia Sound Converter (Hangátalakító) – Segítségével a támogatott 
formátumban lévõ többszólamú csengõhangok átszerkeszthetõk, illetve 
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áttölthetõk a telefonra.

• Nokia Content Copier (Tartalommásoló) - Segítségével a telefonon táro
adatok áttölthetõk, vagy róluk biztonsági másolat készíthetõ kompatibil
számítógépen vagy másik kompatibilis Nokia készüléken.

• Nokia Settings Manager (Beállításkezelõ) - A program segítségével a 
böngészõoldalak könyvjelzõi szerkeszthetõk vagy a telefonra tölthetõk, i
a telefonon lévõ kapcsolatcsomagok frissíthetõk.

• Nokia Phone Editor (Telefonszerkesztõ) - Segítségével szöveges üzenet
küldhetõk, illetve a telefon névjegyzéke módosítható.

• Nokia Phone Browser (Telefonböngészõ) - Segítségével a telefon galériá
keresgélhetünk a kompatibilis számítógépen. A telefon memóriájában 
található kép- és audiofájlok között böngészhetünk, illetve áthelyezhetjü
a telefonról a számítógépre és fordítva.

• Nokia Multimedia Player - Multimédia (MMS) üzenetek,  audio- és 
videofájlok játszhatók le vele. Kedvenc multimédia fájljainkból lejátszási
listákat is összeállíthatunk.

• Nokia PC Sync (Szinkronizáló) - Segítségével a névjegyzék, a naptár, a te
és a jegyzetek telefonon és számítógépen lévõ változatai szinkronizálhat

• A Nokia Modem Options (Modembeállítások) - HSCSD- és GPRS-
kapcsolatokhoz szükséges beállításokat tartalmaz.
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• Nokia Connection Manager (Kapcsolatkezelõ) - Segítségével kiválasztható a 
számítógép és a telefon közötti kapcsolat típusa.
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• Language Selection - megadhatjuk, hogy a PC Suite telepítõje és maga 
Suite alkalmazás milyen nyelven jelenjen meg.

• HTML Help az alkalmazás használatának megkönnyítésére.

A szerzõjogi védelem megakadályozhatja, hogy egyes képeket, csengõhango
vagy más tartalmat lemásoljunk, módosítsunk, átmásoljunk vagy továbbítsu

(E)GPRS, HSCSD és CSD
A telefon EGPRS- (Enhanced GPRS), GPRS- (általános csomagkapcsolt 
rádiószolgáltatás), HSCSD- (nagysebességû áramkörkapcsolt adatkapcsolat
CSD- (áramkörkapcsolt adatkapcsolat, GSM-adat) alapú adatszolgáltatások
képes nyújtani.

Annak érdekében, hogy megtudjuk, létezik-e ilyen adatszolgáltatás, és ha ig
hogyan lehet elõfizetni rá, forduljunk a hálózat üzemeltetõjéhez vagy a 
szolgáltatóhoz.

A HSCSD-szolgáltatások használata jobban megterheli a telefon akkumulát
mint a normál hanghívások vagy adathívások. Éppen ezért ajánlatos lehet a
telefont az adatátvitel idejére az elektromos hálózathoz csatlakoztatni.

Lásd: Az (E)GPRS-modem beállításai címû rész (140. oldal).
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■ Adatkommunikációs alkalmazások használata
Az adatkommunikációs alkalmazások használatával kapcsolatos további 

at 

 a 
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információkért tekintsük át az adott alkalmazás dokumentációját.

Hívás kezdeményezése vagy fogadása nem javasolt a számítógépes kapcsol
alatt, mivel ez megszakíthatja a mûveletet.

Adathívás alatt a jobb teljesítmény elérése érdekében a telefont helyezzük 
megközelítõleg vízszintes felületre, billentyûzettel lefelé. Adathívás közben
telefont ne tartsuk a kezünkben, és ne mozgassuk.
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8. Akkumulátorra vonatkozó információk
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■ Töltés és kisütés
A telefon újratölthetõ akkumulátorral üzemel.

Az új akkumulátorok maximális teljesítményüket csak két-három teljes feltöltési/kisü
ciklus után érik el!

Az akkumulátor több százszor feltölthetõ és kisüthetõ, de elõbb-utóbb elhasználódik
Amikor a használhatóság (azaz a beszélgetések és a készenléti állapot) idõtartama 
észrevehetõen rövidebb a megszokottnál, új akkumulátort kell vásárolnunk.

Csak a telefon gyártója által jóváhagyott akkumulátorokat használjuk, és azokat ugy
a gyártó által jóváhagyott töltõkészülékekkel töltsük újra. A töltõt áramtalanítsuk, ha
használjuk. Az akkumulátort ne hagyjuk egy hétnél tovább a töltõre kapcsolva, mert a
túltöltés az élettartamát lerövidítheti. A teljesen feltöltött, de nem használt akkumul
idõvel önmagától is elveszti töltését.

A szélsõséges hõmérsékleti viszonyok az akkumulátor feltölthetõségét is befolyásolh

Az akkumulátort csak a rendeltetésének megfelelõ célokra használjuk.

Soha ne használjunk sérült akkumulátort vagy töltõt.

Ne zárjuk rövidre az akkumulátort. Véletlen rövidzárlatot okozhat például egy fémtár
(pénzérme, kapocs vagy toll), ha az akkumulátor + és - pólusait (az akkumulátoron lé
fémszalagokat) közvetlenül összeköti - ami könnyen elõfordulhat, ha a tartalék 
akkumulátort zsebünkben vagy tárcánkban tartjuk. A pólusok rövidre zárása az 
akkumulátort és az összeköttetést létrehozó tárgyat is tönkreteheti.
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A túl meleg vagy túl hideg helyen történõ tárolás (ha például nyáron vagy télen lezárt 
gépkocsiban tartjuk) az akkumulátor teljesítõképességének gyengülését, illetve 
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élettartamának megrövidülését okozhatja. Az akkumulátort próbáljuk mindig 15 °C é
(59° F és 77° F) közötti hõmérsékleten tartani. Túl meleg vagy túl hideg akkumulátorr
telefon esetleg akkor sem mûködik, ha az akkumulátor egyébként teljesen fel van tölt
akkumulátor teljesítménye különösen korlátozott fagypont alatti hõmérsékleten.

Az akkumulátorokat soha ne dobjuk tûzbe!

Az akkumulátorokat a helyi rendszabályoknak megfelelõen (pl. újrahasznosítás) távo
el. Soha ne dobjuk a háztartási szemétbe.
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KEZELÉS ÉS KARBANTARTÁS
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A telefonkészülék kiemelkedõ színvonalú tervezés és kivitelezés eredménye, amely go
kezelést igényel. Az alábbi tanácsok segítséget nyújtanak ahhoz, hogy a garancia 
érvényesítéséhez szükséges elvárásoknak mindenben eleget tehessünk, s hogy a kész
hosszú ideig problémamentesen használhassuk.

• A készüléket, annak minden alkatrészével és tartozékával együtt, tartsuk kisgyerm
számára elérhetetlen helyen.

• A telefont tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy 
nedvesség tartalmazhat az elektronikus áramkörökben korróziót elõidézõ ásványi
anyagokat.

• A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros, piszkos helyen. A por károsíthatja
készülék mozgó alkatrészeit.

• A készüléket ne tartsuk túl meleg helyen. A magas hõmérséklet csökkentheti az 
elektronikus alkotóelemek élettartamát, károsíthatja az akkumulátort, és deform
vagy megolvaszthatja a mûanyag alkatrészeket.

• A készüléket ne tartsuk hideg helyen. A normál hõmérsékletre való felmelegedésk
készülék belsejében lecsapódó pára károsíthatja az elektronikus áramköröket.

• Ne próbáljuk felnyitni a készüléket. A szakképzetlen kezelés károsíthatja.

• A készüléket ne ejtsük le, ne ütögessük és ne rázogassuk. A durva bánásmód tönkr
az áramköri kártyákat.

• A készüléket ne tisztítsuk erõs vegyszerekkel, illetve oldó- vagy mosószerekkel.

• Ne fessük be a készüléket. A festék eltömítheti a mozgó alkatrészeket, ami a kész
használhatatlanná teheti.
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• A kamera optikájának (például a kamera, közelségérzékelõ, fényérzékelõ) tisztításához 
puha, tiszta és száraz ruhát használjunk.
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• Kizárólag az eredeti vagy jóváhagyott csereantennát használjuk. A nem jóváhagy
antennák, változtatások vagy kiegészítõ alkatrészek károsíthatják a készüléket, és
sérthetik a rádiófrekvenciás készülékekre vonatkozó szabályokat.

A fenti javaslatok egyaránt vonatkoznak a telefonra, akkumulátorra, töltõre és bármi
tartozékra. Ha ezek közül bármelyik nem mûködne megfelelõen, forduljunk a legköze
márkaszervizhez. A szerviz dolgozói szakszerû segítséget nyújtanak majd, és ha szüks
hiba kijavításáról is gondoskodnak.
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FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK
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■ Közlekedésbiztonság
Jármû vezetése közben ne használjunk kézi telefonkészüléket. A telefont mindig hely
tartójába, és ne tartsuk a telefont az utasülésen, vagy olyan helyen, ahonnan ütközés
hirtelen fékezés esetén elszabadulhat.

Ne feledjük: az úton elsõ a biztonság!

■ Üzemi környezet
Mindenütt tartsuk be az adott területre érvényes elõírásokat, és mindig kapcsoljuk ki
telefont, ha annak használata tilos, illetve ha interferenciát vagy veszélyt idézhet elõ

A telefont csak normál helyzetben használjuk.

A telefon egyes részei mágnesesek. A telefon vonzhatja a fémeket, ezért a hallókészü
használók ne tartsák a telefont ahhoz a fülükhöz, amelyben a hallókészülék van. A te
mindig rögzítsük a tartójába, mert a fülhallgatók vonzhatják a fémeket. Ne tartsunk a
telefonhoz közel hitelkártyát vagy egyéb mágneses adattároló eszközt, mert az azoko
információk megsérülhetnek.

■ Elektronikus eszközök
A legtöbb modern elektronikus berendezés árnyékolva van a rádiófrekvenciás (RF) jel
szemben. Elõfordulhat azonban, hogy egyes eszközök a rádiótelefon által kibocsátott
érzékenyek.
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Szívritmus-szabályozók
A lehetséges interferencia elkerülése érdekében a szívritmus-szabályozók gyártói általában 
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azt javasolják, hogy használat közben a rádiótelefon legalább 20 cm-nyire legyen a 
szívritmus-szabályozótól. Ez az ajánlás a Wireless Technology Research intézet által 
független kutatások eredményeivel is összhangban van. Néhány tanács szívritmus-
szabályozóval élõ személyeknek:

• a telefont a szívritmus-szabályozótól legalább 20 cm-nyire kell tartani, amikor a 
be van kapcsolva;

• a telefont nem szabad felsõ ingzsebbe vagy mellényzsebbe tenni;

• az interferencia lehetõségének csökkentése érdekében a telefont célszerû a szívri
szabályozóval átellenes oldali fülhöz tartani;

• azonnal kapcsoljuk ki a telefont, ha az interferenciának bármilyen jele mutatkozi

Hallókészülékek
Bizonyos digitális rádiótelefonok zavarhatnak egyes hallókészülékeket. Interferencia
forduljunk a szolgáltatóhoz.

Más egészségügyi berendezések
A rádióadók, beleértve a rádiótelefonokat is, zavarhatják a nem megfelelõen védett o
berendezéseket. Ha bármilyen, ezzel kapcsolatos kérdés merülne fel, beszéljük meg a
orvossal, vagy forduljunk a készülék gyártójához, hogy eldönthessük, a berendezés 
megfelelõen árnyékolt-e a rádiófrekvenciás sugárzással szemben. Mindig kapcsoljuk 
telefont, ha egy egészségügyi intézményben erre felszólító jelzést vagy feliratot látun
kórházakban és egészségügyi intézményekben külsõ rádiósugárzásra érzékeny berend
is üzemelhetnek.
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Jármûvek
A rádiófrekvenciás sugárzás a jármûvek szakszerûtlenül beszerelt, vagy nem megfelelõen 
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árnyékolt elektronikus berendezéseinek (pl. elektronikus üzemanyag-befecskendezõj
blokkolásgátlójának, sebességszabályozó rendszerének vagy légzsákjának) mûködésé
hátrányosan befolyásolhatja. Ellenõriztessük jármûvünket a gyártóval vagy a 
márkaképviselettel. Konzultáljunk a késõbb beszerelt készülékek gyártóival is.

Tiltó jelzések
Kapcsoljuk ki a telefont minden olyan helyen, ahol erre felszólító jelzések vagy felirat
olvashatók.

■ Robbanásveszélyes környezet
Kapcsoljuk ki a telefont, ha az adott területen robbanásveszély áll fenn. Mindig tartsu
erre vonatkozó jelzéseket és utasításokat. Ilyen környezetben már egy szikra is robba
vagy tüzet idézhet elõ, ami súlyos sérüléseket, sõt halált okozhat.

A telefont üzemanyagtöltõ állomásokon (szervizekben) is tanácsos kikapcsolni. Mind
vegyük figyelembe azokat az elõírásokat, melyek a rádióadók alkalmazását üzemanya
tárolására és elosztására használt területeken, vegyi üzemekben, illetve robbantásos 
mûveletek helyszínén korlátozzák.

A robbanásveszélyre általában (de nem mindig) közérthetõ jelzések utalnak. 
Robbanásveszély áll fenn például a hajók fedélzet alatti terében, vegyi anyagok szállí
vagy tárolására szolgáló területeken, cseppfolyós (általában propán- vagy bután-) gá
üzemelõ jármûvekben, olyan helyeken, ahol a levegõben vegyi anyagok vagy finom 
részecskék (liszt, por, vagy fémreszelék) lehetnek, valamint minden olyan helyen, aho
egyébként a jármûvünk motorját le kellene állítanunk.
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■ Jármûvek
A telefont csak szakember javíthatja, illetve építheti be a jármûvünkbe. A szakszerûtlen 
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beépítés vagy javítás veszélyes lehet, és a készülékre vonatkozó garanciát is érvényte
teheti.

Rendszeresen ellenõrizzük, hogy a jármûvünkbe épített rádiótelefon-berendezés 
megfelelõen mûködik-e.

A telefonnal, illetve annak alkatrészeivel és tartozékaival közös légtérben ne tároljun
szállítsunk gyúlékony folyadékokat, gázokat vagy robbanóanyagokat.

Légzsákkal felszerelt jármûvek esetén ne feledjük, hogy a légzsák igen nagy sebesség
nyílik. A légzsák fölé, illetve tágulási terébe ne tegyünk semmiféle tárgyat – a beépíte
hordozható rádiótelefonokat is beleértve. A szakszerûtlenül beszerelt telefonkészülék
tartozék a légzsák kinyílásakor súlyos sérüléseket okozhat.

Repülõgépen a telefon használata tilos. Repülõgépbe való beszállás elõtt mindig kap
ki a telefont. A rádiótelefonok repülõgépen történõ használata veszélyeztetheti a rep
berendezéseinek mûködését, megzavarhatja a vezeték nélküli telefonhálózat mûködé
ráadásul törvénysértõnek is minõsülhet.

Az elõírások figyelmen kívül hagyása - a megsértõ felé - a telefonszolgáltatás 
felfüggesztéséhez vagy megtagadásához, esetenként jogi lépésekhez (vagy mindkett
vezethet.

■ Segélykérõ hívások
Fontos: A telefon – a többi rádiótelefonhoz hasonlóan – rádiójelekre, ve
és vezeték nélküli hálózatokra, valamint a felhasználó által programozhat
funkciókra támaszkodva mûködik. Ezért a kapcsolat létrejötte nem garant
minden körülmény között. Tekintettel erre, a létfontosságú kommunikáció
kapcsolatok fenntartása (például orvosi segélykérés) céljából soha ne 
hagyatkozzunk kizárólag rádiótelefonokra.
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A segélykérõ hívások lehetõsége nem minden hálózaton adott, és azt bizonyos hálózati 
szolgáltatások és/vagy telefonfunkciók használata is kizárhatja. A lehetõségekrõl a helyi 
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szolgáltatótól kaphatunk felvilágosítást.

Segélykérés rádiótelefonon keresztül:
1. Ha a telefon ki van kapcsolva, akkor kapcsoljuk be. Ellenõrizzük a megfelelõ térerõ

Egyes hálózatokon a hívás csak úgy lehetséges, ha érvényes SIM-kártyát helyeztü
telefonba.

2. A kijelzõ törléséhez, és hogy a telefon készen álljon a hívások lebonyolításához (p
hívás befejezéséhez, kilépéshez egy menübõl stb.) a  gombot annyiszor nyomju
ahányszor szükséges. 

3. Üssük be a tartózkodási helyünknek megfelelõ segélykérõ telefonszámot (pl. a 11
más, hivatalos segélyszámot). A segélyszolgálatok telefonszáma helyrõl helyre vá

4. Nyomjuk meg a  gombot.

Ha bizonyos funkciók használatban vannak, elõször azokat ki kell kapcsolnunk annak
érdekében, hogy segélykérõ hívást kezdeményezzünk. Bõvebb információkat ebben a
útmutatóban is találhatunk, de a hálózat üzemeltetõjétõl is kérhetünk.

Segélyhívás esetén a lehetõ legpontosabban adjuk meg az ilyenkor szükséges adatok
feledjük, hogy mondjuk egy baleset színhelyén rádiótelefonunk lehet a kapcsolattartá
egyetlen eszköze, és ezért ne bontsuk a vonalat mindaddig, amíg erre engedélyt nem 

■ Hitelesítési információ (SAR)
A TELEFONMODELL MEGFELEL A RÁDIÓHULLÁM-KIBOCSÁTÁSRA VONATKOZÓ 
KORMÁNYRENDELETEKNEK.

A mobiltelefon rádió adó-vevõt tartalmazó készülék. A készüléket úgy tervezték, hog
rádiófrekvenciás (RF) energia kibocsátása ne haladja meg a nemzetközi irányelvek (IC
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által javasolt mértéket. A korlátozások (az átfogó irányelveken belül) az embert érhetõ 
megengedett rádiófrekvenciás energiaszintet határozzák meg. Az irányelveket független 
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tudományos szervezetek dolgozták ki tudományos kutatások rendszeres és alapos 
kiértékelésének felhasználásával. A határértékek jelentõs ráhagyást tartalmaznak mi
ember egészségének védelme érdekében, kortól és egészségi állapottól függetlenül.

A mobiltelefonok kibocsátási szabványa egy Specifikus elnyelési rátaként (SAR) isme
mérési egységet tartalmaz. A nemzetközi irányelvekben megállapított SAR-határérté
W/kg*. A SAR-teszteket szabvány üzemeltetési pozíció alkalmazásával végzik úgy, ho
telefon a legmagasabb energiaszinten sugároz minden tesztelt frekvenciasávon. Azza
együtt, hogy a SAR-szintet a legmagasabb tanúsított energiaszinten határozzák meg
mûködõ telefonkészülék tényleges SAR-szintje jóval a maximális szint alatt lehet. Ez
következménye, hogy a telefonkészüléket többféle energia szinten történõ üzemeltet
tervezték úgy, hogy csak annyi energiát használjon, amennyi a hálózathoz való 
hozzáféréshez szükséges. Általában véve minél közelebb tartózkodunk a mobil-
átjátszóállomáshoz, annál alacsonyabb a telefon energia kibocsátása.

A telefonmodell fülhöz közeli használatának tesztelése során mért legmagasabb SAR
0,72 W/kg volt. Azzal együtt, hogy a különbözõ telefonok különbözõ pozíciókban mér
értékei eltérnek, mind megfelelnek a rádiófrekvencia kibocsátásra vonatkozó nemzet
irányelveknek.

Ez a termék megfelel a rádiófrekvenciás követelményeknek amennyiben a szokásos m
fülhöz tartva használjuk, vagy a testtõl legalább 1,5 cm távolságra. Ha a telefont 
hordtáskában, övcsipeszen vagy övtartóban hordjuk, az ne tartalmazzon fémes részek
készüléket a testtõl legalább 1,5 cm távolságra helyezzük el.

*A közhasználatú mobiltelefonok SAR-határértékének tíz gramm emberi szövetre von
átlaga 2,0 watt/kilógramm (W/kg). Az irányelvek elégséges ráhagyást tartalmaznak a
ember védelme érdekében, és figyelembe veszik a mérések szórását. Az SAR-értékek a
államok jelentés követelményeitõl és a hálózatok által használt sávszélességektõl füg
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eltérhetnek. Az egyes régiókra vonatkozó SAR-információkat a www.nokia.com honlap 
termékinformációs része tartalmazza.
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