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Köszönjük, hogy a Siemens új mobiltelefonját választotta. Használja örömmel 

és eredményesen.

Kérjük, szakítson egy kis időt a kezelési útmutató alapos elolvasására. 
Így a telefon összes funkciójával megismerkedhet. Különösen a biztonsági 
tudnivalókat vegye figyelembe.
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Az összes rádiótelefonra bizonyos 

korlátozások érvényesek:
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A kezelés ismertetéséhez az alábbi 
szimbólumokat alkalmazzuk:
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A menük segítségével funkciókhoz 
és hálózati szolgáltatásokhoz férhet 
hozzá, valamint egyedi beállításokat 
hajthat végre.

F7���3

Készenléti állapotból mindig elérheti 
a főmenüt. Nyomja meg:

������ jobb oldali kijelzőgombot

vagy

� jobb oldali 
vezérlőgombot.

5��3���1���

� A menükön belül a vezér-
lőgombbal léptethet.

� Almenü vagy funkció 
kiválasztása.

 Egy szintet vissza a 
menüben 
(vagy nyomja meg rövi-
den a � kurz gombot).

L"#���
���3

Egyéb helyzetekben pl. ha meg van 
nyitva a telefonkönyv, megjelenik az 
odaillő lehetőségek menüje:

����	
�� Nyomja meg.
�	�"������
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A szolgáltatótól kap egy SIM-kártyát, 
amely az előfizetés valamennyi 
fontos adatát tartalmazza. 
Amennyiben bankkártya méretű 
SIM-kártyát kapott, szedje ki belőle a 
kisebb darabot és távolítsa el az 
esetleg rajta maradt műanyag-
darabkákat.

• Kinyitáshoz a mellékelt koronggal 
fordítsa el a csavart �. 
Majd fölfelé vegye le a fedelet �. 

• Az oldalsó kivágásnál fogva 
emelje fel �, majd billentse 
fölfelé és vegye ki.

• Helyezze a SIM-kártyát laposan a 
befogadó nyílásba és finoman 
nyomva, kattanásig tolja a 
nyílásba � (ügyeljen a ferdén 
levágott sarok elhelyezkedésére 
�, az érintkező felület lefelé néz).

�

�

�

• Az akkumulátort oldalt, felülről 
helyezze a telefonba �, majd 
nyomja lefelé �, amíg be nem 
kattan. 

• A képen látható módon helyezze 
fel a fedelet �. Ezután nyomja 
lefelé, amíg be nem kattan 	.

• Bezáráshoz egy negyed körrel 
fordítsa el a csavart �.
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Ha a telefon SIM-kártya nélkül van 
bekapcsolva:

������ Nyomja meg a 
kijelzőgombot.

Megjelenik a SIM-kártya nélkül 
igénybe vehető összes funkció. 
A funkciók leírása e kezelési 
útmutatóban található.

����� Segélyhívás, SOS 
(9. oldal).

����������1
�.�����
Az akkumulátor szállításkor nincs 
teljesen feltöltve, ezért:

• A telefon alján dugja be a 
töltőkábelt, a hálózati töltő 
dugóját pedig dugja be a 
konnektorba (és legalább 
két órán át töltse a telefont).

• Kihúzáshoz nyomja össze a 
dugót.
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� Be-vagy kikapcsoláshoz 

tartsa nyomva a 
Be/ki/vége gombot.

%&'!���
�������
A SIM-kártya egy 4-8 jegyű PIN-kód-
dal védhető.

� A számgombok 
segítségével adja meg a 
PIN-kódot (a telefon 
elrejti a beírt számokat, a 
hibákat a ������� gombbal 
javíthatja ki).

���� A jobb oldali kijelző-
gombbal nyugtázza a 
megadott kódot.
A bejelentkezés a hálóza-
tra eltart néhány másod-
percig.

Amennyiben a szolgáltató neve 
megjelenik a kijelzőn, a telefon 
készenléti állapotban van, és 
üzemkész.

).1��� L=

M1-�
��
�
%&'!�G

N
N
N
N

� �

2���	������

� 5��3
=���1����
�����,����

-���������&����%���������������7�
����
����������$�"�����������������������

�����������035 ����8 
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�����������������������$
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$���������������&�
��$��%���������
���
�����$��%������������%��"�� �:��
�
����!
#���
#���
������
������
�������-�O

%1�������
�
%&'!������
B���%$���'��������$�����������@1#����
������$��&������������������:1;�����%���
05G ����8 

(�@1#���������������
����������������&�
"�%��@1#�����$���������0J4 ����8 

%1�������
�
2&5!��1�����
($���%�
��������������I=�1��
��������

��
�
2&5!��OJ��������������&������������&�
���%���$���
����������$�������������
05G ����8 

�����,���G
)�������.��P
#,�-�	����

�
��������&����%��:1;�����%�$�$��������
0��������	�%"8&�"�%����������$�$��������
0��$���%���8����������������$�������� 

(�:1;�����%�0��������	�%"8�����$���$��
������������������$���%����
� �
.�������%$�����������������
� �
.�����������������������������"����� �
?	"���������������$���������'��������� 

B�����
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���"������
�5�����
�������'�������06+ ����8 
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0�������
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�
�

(�"���������������� 

(��%�����"�����������������

�����������$������������$���
���������������������� �
���������������%�� 

($���%�
����KB�������������8K���"���
����������&����������'��$���'�����%�
$�����C:;����������������0J6 ����8 

2&5����	

� (�:1;�����%����	�������
���$��������� �
����
�������������������0G+ ����8 
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0,���������������
A telefon legyen bekapcsolva 
(készenléti állapot).

� Telefonszám megadása 
(mindig körzetszámmal, 
adott esetben nemzet-
közi előhívóval együtt).

������� Röviden meg-
nyomva az utolsó karak-
tert, nyomva tartva az 
egész telefonszámot 
törli.

� Telefonszám 
tárolása a Címjegyzék-
ben
(17. oldal)/Tele-
fonkönyvben (21. oldal).

� Nyomja meg a Kapcsolat 
gombot. A kijelzett 
hívószám tárcsázásra 
kerül.

'������.��
��7�,��

(������������������������������>

� A�����%�$"&�$���$���
��$����������LMK���� �
.����������%����������
��$����	��������"����'����� 

���	���� #%�$��$�� 

�������������"������������ �
;���������������������������� �
N���
���
���	��������������$���
0����������
������������$���%�������8&�
$����%�$��$����?���������$
�� 
�
�,��
�������

� Nyomja meg röviden a 
Vége gombot. A hívás 
bontásra kerül.

0,��
��	�����

A telefon legyen bekapcsolva 
(készenléti állapot).

�������� Nyomja meg vagy

� nyomja meg.

0,��
������,����
���������� Nyomja meg vagy

� nyomja meg röviden.

(��������
��������"�������������$

�&���
�
����������������������$���
��������� 

O�%����
�������������������&����%�
��$��
�%�����$
�$���%�$���"�����������
��"������035 ����8 

���	������� (�
��	"����"�������� ������
�����
�����%�����&����
0�
��	�����������%�����
0GG ����8�����KB�"��"���
��������0+E ����8��'�������

��"����������" 
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�



25.7.01 k45me-ger.fm K 45 - PantherME, hu, A31008-H4600-A19-1-3A19

       
12 )����������

0�
��	����
Amennyiben a hívott szám foglalt 
vagy hálózati problémák miatt nem 
érhető el, szolgáltatótól függően az 
alábbi lehetőségek közül választhat:

A�	�

������
>-1��,��
� !��"�#� Nyomja meg. A telefon 

legfeljebb 15 percig egy-
re növekvő időközönként 
automatikusan újra hívja 
a számot. Ezalatt az idő 
alatt nem hívhat másik 
számot. Befejezés:

� Vége gomb.

�	�

A������,��

��	����"�#���Nyomja meg. Ha a 

foglalt szám felszabadul, 
a telefon megszólal. 
A Kapcsolat gomb 
megnyomásával hívja a 
számot. 

:�����������
�$	%���&'� Nyomja meg. 15 perc 

elteltével egy jelzőhang 
emlékezteti arra, hogy 
még egyszer hívja a 
kijelzőn látható számot.

;������$�����"���������������'������ 

�

R-1��,��
Az utoljára hívott szám új-
rahívásához:

� Nyomja meg kétszer a 
Kapcsolat gombot.

Más, korában hívott számok újra-
hívásához:

� Nyomja meg egyszer a 
Kapcsolat gombot.

� Keresse ki a listából a 
kívánt számot, majd a 
szám hívásához ...

� ... nyomja meg.

 

����	
�� B�"���������0G6 ����8 

� A���������$����������2�$��
��%���
���0+J ����8<A����
����	�%"
���06+ ����8 

(��������&������$��%�����������$�����
�������"���������������"������"����������
�������0G6 ����8 

.�%�
����������"���$��������$������
��%�
����������������� 

!������������	�
������������
�'������ 0+E ����8 

($���%�
�������'�������"��������������
�������������������������
0��$�$)�	���&����K
��$��%�����$
K&�
35 �����
��"��������"8>

� )�1���
����� 

(���"������������������� �(���"���������
����&����%���"���P������������ 
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0,��
�.����

A�1���������

Ha beszélgetés közben hívása 
érkezik, egy “kopogtató” hangot fog 
hallani. Most az alábbi lehetőségek 
közül választhat:

+��1�
�(����� Fogadja az új hívást, az 

aktuális beszélgetést 
pedig helyezze tartásba.

A két hívás közötti ide-
oda váltáshoz nyomja 
meg a �(����� gombot.

:�����,���
���������� Utasítsa el az új hívást. 

A hívó fél ilyenkor foglalt 
jelzést hall 

vagy

���	������� ha be van állítva átirányít-
hatja a hívást pl. a 
hangpostába (44. oldal).

���,
�,��
�������

� Fejezze be az aktív 
hívást.

�������� Fogadja az új hívást.

-���������&����%����'����������%
��
"�����������������������������$�����
�����������������������$�����������
�������
������������������0JG ����8 

�

0��	�17
�����,����

� � A hangerő a telefon bal 
oldalán lévő gombokkal 
állítható be.

Amennyiben autós készletet 
használ, az autós készlet hangerő-
beállítása nem befolyásolja a tele-
fonon történő szokásos beállítást.

;�������
Egy tárolt feljegyzés lejátszásához 
nyomja meg röviden a telefon jobb 
oldalán lévő gombot (ezt a feljegy-
zést a beszélgetőpartner szintén 
hallja).

Ha fel akarja venni a beszélgetést, 
nyomja meg hosszan a telefon jobb 
oldalán lévő gombot (46. oldal).

)����������
���-�	�����
Beszélgetés közben a billentyűzetről 
megadhat egy telefonszámot. 
Ezt beszélgetőpartnere is hallja. 
Ez a szám a hívás bontását követően 
eltárolható vagy felhívható.

.��'�����������������	�"��%�&����	�	����

������������������������"���������� �
?�����&�����������������������

�����������������&�����������"������

�����������&��������"����
���������������
��������
���$�� �2���������������
������'������&���
��������������������
������%����� 
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+��1�$=����1��#��

Aktív hívás közben, hívjon fel egy 
újabb beszédpartnert.

A két hívás között oda-vissza kap-
csolgathat vagy a feleket egy konfe-
rencia összeköttetésbe kapcsolhat-
ja.

Hívás közben közölje a szándékát a 
beszédpartnerével, majd:

������� Tartásba helyezi az aktuá-
lis hívást.

Hívjon egy új telefonszámot. 
Miután létrejött a kapcsolat, az 
alábbi lehetőségek közül választhat:

+��1�
�(����� Ide-oda kapcsolhat a két 

hívás között.

-���������&����%���������������$�
��$�������	�������������'������ 

�

� �

� ��

)�1��� ����3
=����1��#��
�)&���� Nyissa meg a Menüt és 

válassza a =����1��#�� 
pontot.

Bevonhat egy tartott hívást a be-
szélgetésbe (konferencia-beszélge-
tés - max. 5 résztvevő).

Befejezés:

� A Vége gomb megnyo-
másával a konferencia 
valamennyi beszélge-
tése véget ér.

0,�������,���

�)&���� Nyissa meg a hívások 

menüjét, és válassza a 
0,�������,��� pontot.

Az eredeti hívás az Ön által hívott 
másik számra átadásra kerül. Ön 
ezzel mindkét beszélgetést befejezi. 
Lehetséges, hogy a szolgáltató nem 
támogatja az összes leírt funkciót.

� D�������
������'�������"��� �

(��	"��������������������>�
K�������������������"�����QK

�*%��� !���������������"��


�	�

�+�&� !������������������"��� 

�
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0,���
���3
Az alábbi funkciók csak beszélgetés 
közben vehetők igénybe:

�)&���� Nyissa meg a menüt.

=����	��,��� -� ���

� 
5��1����
�� ?�������
��"�%�����$���

������ �B����"��������"&�
�
������������������$�
�����P�� �(�/A;D�������
"�������������� 

;���$�������>

� '���-�
������� 

(���$
�$���%�$�������%�
/A;D������%'����� 

0��	�17 R������
���������� 
=����1��#�� 0+G ����8
&�7$��1��� ($��������������&��

�������������������������������
0��
��"�������"&�GE ����8�
����$�������	������������ 

;)5F
���	!
�3����

-� ���

� 

0,������!
�,���

0+G ����8

F7���3 ?	�"������������������
��$����	� 

0,���
����!
"��

��$���%���������������"�
��"������������������%��������
0�� ���%������������

����������������"�"��8 
=����	��,���
Be- és kikapcsolása menü segít-
ségével, ld. balra.

Beszélgetés közben leteheti a tele-
font a kezéből. A beszélgetés ezek 
után a hangszórón keresztül hall-
ható. 

� � A hangerő a telefon bal 
oldalán lévő gombokkal 
állítható be.

;)5F
���	�3����
Bekapcsolás a menü segítségével, 
lásd balra.

Beszélgetés közben például egy 
üzenetrögzítő lehallgatásához 
DTMF-jeleket (számokat) küldhet. 
A megadott számokat a telefon 
DTMF-jelekként továbbítja.

A Címjegyzékben (17. oldal)/Tele-
fonkönyvben (21. oldal) tárolt 
DTMF-jelek is megnyithatók.

(���������������������������
������
���������������������������
=����	��,�����'������&�$���������$���
����������$��������������

� �




)�1��� ����3
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���������1
A jobb oldali kijelzőgomb hosszas 
megnyomásával már csak egy tele-
fonszám hívható.

����"#�����

������ � �����,����� �

��������	 � ���������1

��������� Nyomja meg.

� Adja meg a telefonkódot 
(a tudnivalókat ld. lent).

���� Nyugtázza a kódot.

�����,����� Nyomja meg.

� Válassza ki a Címj-
egyzékből (17. oldal)/Tel-
efonkönyvből (21. oldal) 
a telefonszámot, vagy 
(névvel együtt) adjon 
meg egy újat. 
A bébiszitter funkció be 
van kapcsolva.

=���"#�����

	 Tartsa nyomva.

� Adja meg a telefonkódot.

�����,����� Nyomja meg.

���� Nyugtázza a megadott 
kódot.
)���������

(�A������������0G�5����%)8�P����������
$���������$��&�$���������������������
���$$�&��� �����������1��'������
����
�������������� 
F��������3�
-�	�����
��	
�
�����O

(�����$��������������������"��%��&����

��$�����$��"�����������0J4 ����8 
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A címjegyzék legfeljebb 500 bejegy- Mezőről mezőre adja 

zést képes tárolni, 3-3 telefonszám-
mal és a címmel kapcsolatos további 
adatokkal együtt. Ezeket a bejegyzé-
seket a telefon a telefonkönyvtől 
elkülönítve kezeli. A címjegyzék és a 
telefonkönyv közötti adatok azonban 
kicserélhetők.

R-
��-�	����
������ � &1��� � +,�-�	����

�	� amennyiben a 
címjegyzék az 
alapértelmezett 
(9. oldal):

� Nyissa meg a címjegyzé-
ket (készenléti 
állapotban).

� Válassza az 
SR-
��-�	����T pontot.

� Adja meg a nevet és 
legalább egy telefonszá-
mot (18. oldal).

� +,�-�	���� �
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!


SR-
��-�	����T

'�-�	���1���

A������

��# +,�-�	����

A��������G

U

=�1������G

 � 5�����

 meg a további adatokat.

�������� Tárolja a bejegyzést.

A��������G F�DG
=�1������G V�#�G
+�	G &1���,������G
:!����G A�1��G
)���G L1���	G
&1����
����G VH<G�01����������$8
5����
����G +��"�1�G�0�1@&��� ���

8

+��"�1�G
4A&%6

(��������
����%�����������������1@�����
����
 

(��1@�
����%���������$���������������
$���������������0+S ����8 

!���������&����%��������������������
��"���������������'�����'���0�����
�����8&�$��%�������������$�����"��"�"��
��1@��������03G ����8 

.�%��1@����������"�����$��%�����������
��"���������	�����$������������
037 ����8 

 R�$��������%�$�������$�
���%����
����%�������� 
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)����������

(�����������$���$�������	�������$$�&�
���������
�����$����	��������"�"�����
$���0++ ����8 

2�.�	
��,1���
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��	���%�$��$�������$��$
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(��'������	"����������'������"�
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��)��'����
�	"�������� 

������� �	"�����$���%�$"���'�����
��������������&��������$���
�%�$"�����������"����	��� 

� ?'����$������ 

� ��������#(CT!.AU:&�
���
��)�������������$���
�	�	�� 
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��� ?��	����������������
0E4 ����8 
��-�	����
�������$
�����,����
A címlistán keresztül minden 
bejegyzéshez hozzáférhet.


 Nyissa meg a 
címjegyzéket 
(készenléti állapotban).

� Válassza ki a kívánt 
bejegyzést.

���#��� A bejegyzés kijelzésre 
kerül.

�����,����� Módosításra megnyitja a 
bejegyzést.

� Hajtsa végre a kívánt 
módosítást.

���� Tárolja.

B���
������
��-���7	���

Ha olvasás közben sorról sorra lép, a 
jobb oldali kijelzőgomb adattípustól 
függően változik:

Telefon-, faxszám: �-��%"�#'� 
(24. oldal)

URL: ������'� 
(34. oldal)

Nyissa meg a kijelzőgombbal a meg-
felelő alkalmazást.

�� +,�-�	����

A��������G

:�������

=�1������G

A��������
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0,����


 Nyissa meg a címjegy-
zéket (készenléti 
állapotban).

 � /� A kezdőbetűvel és/vagy 
lapozással válasszon ki 
egy nevet.

� Nyomja meg. Kiválasztja 
a megjelölt bejegyzést.

Amennyiben a címjegyzékben a 
bejegyzéshez több telefonszámot is 
tárolt, a számok egy listán jelennek 
meg.

� Válassza ki a kívánt 
telefonszámot.

� Nyomja meg.

��-�	����
��1�����
A sok adatot tartalmazó 
címjegyzékben célirányosan is 
kereshet. Miután megnyitotta a 
címjegyzéket, adja meg egyszerűen 
a keresett név kezdőbetűjét.

Megjelenik az első olyan bejegyzés, 
amely ezzel a betűvel kezdődik.

A kijelzőn jobbra fent, a nagyító mel-
lett megjelennek a keresett betűk.

� +,�-�	���� �
SR-
��-�	����T

+�1���

;�����

L��� L"#���
+,�-�	����
5��3
A telefon az adott helyzettől füg-
gően az alábbi funkciókat kínálja fel:

����	
�� Nyissa meg a menüt.

L��� 0+5 ����8
+��"�1�
1��!
�����

(���$���%�����
����
�������
������������
��������&�"�%���1@���������
0+J ����8�
����%�����"���
����"�����$������������� 

A�������� ;����������$���%�����

����%���� 

R-
��-�	���� 0+J ����8
).1��� A	�����
����%���� 
5�����
�.1�� ?������'�����	������	������


����%���� 
2&5!1�
����� (�$�����	���
����%��������

��""�������������
����������$$����$�������
:1;�����%�� 

)�������.�� R�������������������	�%"���
06+ ����8����
���������
�������$�������� 

=3����
��� 0�����5+ ����8
'��������G

&1;�

0�����5+ ����8

0��	��1#!
�����

(�B������������
���"������������������ 

=�"�#���� (������������������
��
$�$������������� 
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;)5F
-����1
��1�����
Például egy üzenetrögzítő lekérde-
zéséhez ugyanúgy tárolja a telefon-
számot és a DTMF-jeleket a tele-
fonkönyvben, mint egy rendes 
bejegyzést.

 � Adja meg a 
telefonszámot.

� Tartsa nyomva, amíg a 
kijelzőn meg nem jelenik 
a “+“ jel (szünet a 
kapcsolat létrehozása 
közben).

 � Adja meg a DTMF-
jeleket (számokat).

� Ahhoz, hogy a hívott 
készülék biztonsággal fel 
tudja dolgozni a jeleket, 
adott esetben iktasson 
be további szüneteket 
(3-3 másodperc).

Nyomja meg a telefon-
könyvbe való 
felvételhez, és adott 
esetben adjon meg 
hozzá egy nevet.

�������� Nyomja meg.

Azt is megteheti, hogy csak a 
DTMF-jeleket (számokat) tárolja, 
mint egy telefonszámot, és ezeket 
beszélgetés közben küldi el 
(15. oldal).
0,�����!���	���,���

?��������$��������������$&��� �V'�����W&�
��������������������������$���%���
��������KQK��������%�����������&�$������"������
���$���%���
��0�� ���	��������������8 �
B�"�����>


 #%����$������$���%���������
"�������������%�0����8��������
���$�� 

� #%�$��$�� 

� LQK����%�������������$���� 

� B�"�������������$�� 

2����1��������
��
L������\!���

(�:��$����X'����:%���0JS ����8������$�
$���������������������$���%�����������
V'�����W���
����� 
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A telefonkönyvben lévő bejegyzése-

ket a telefon a címjegyzéktől 
elkülönítve kezeli. A telefonkönyv és 
a címjegyzék közötti adatok azonban 
kicserélhetők.

R-
��-�	����
������ � &1��� � )�������.��
�	� amennyiben a 

telefonkönyv az 
alapértelmezett 
(9. oldal) ...


 ... nyissa meg a 
telefonkönyvet 
(készenléti állapotban):

SR-
��-�	����T Válassza ki.

� Léptessen az 
adatbeviteli mezőkre.

� Adja meg az alábbi 
adatokat:

0,�����
(körzetszámmal)

'�
)�1������� (22. oldal)
��-�	���
����� (22. oldal)

�������� Mentéshez nyomja meg.

� Már hívhatja is a számot 
vagy

� Fejezze be az adatbe-
vitelt, pl. új bejegyzés 
felvételéhez.

� )�������.�� �
S2�-��T

SR-
��-�	����T

+�1���

A������
)�������.��
5��3

� Válassza ki a bejegyzést.

����	
�� Nyissa meg a menüt.

($���%�
����A�������	�%"
������$���%�
���
��$�����
����%�������&��
����%������
���$���%���
���'�������"�

���������
0+5 ����8���������������� 

L��� ;��������������"���������

����%���� 

��-�	���-�,� (��'����"���<"�%����"&�
"�$���������������$�����
�����������%�����$�������� 

R-
��-�	���� (��'����"���<"�%����"&�
"�$���������������$�����
�����������%�����$����� 

).1��� A	�������"���������

����%���� 

5�����
�.1�� ?������'�����	������	������

����%���� 

0��	��1#!
�����

B������������
����������
��"����06G ����8 

5������
�!
��

!�$���������"���������

����%��������$���%���
� 

F1���,��� (���������	�%"
�����"��
	������
����%������
��$���%���
��$����� 

+,�-�	���� R�������������$���%������
0+J ����8����
���������
�������$�������� 

=3��$���!
����

0�����5+ ����8

=�"�#���� (������������������
��
$�$������������� 
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)�1�������

Ha meg van nyitva a telefonkönyv:

� Válassza ki a bejegyzést.

����	
�� Nyissa meg a menüt és 
válassza a ��-�	���-�,� 
pontot.


 Léptessen a )�1������� 
mezőre.

A bejegyzés áthelyezhető a tele-
fonkönyvből más tárolási helyre:

2&5
42�����1�6
#
A SIM-kártyán lévő telefonkönyvben 
található bejegyzések egy másik 
GSM-telefonban is használhatók.

A�����
2&5
$
Egy különleges SIM-kártya segít-
ségével a hívások e SIM-kártyán 
“fixen” megadott számokra korlá-
tozhatók. Ennek szerkesztéséhez a 
PIN2-kódra van szükség (70. oldal).

)������
4=���3���
����1��-�6
%
Itt találhatók a telefonkönyv/
címjegyzék bejegyzései, ha

• hangtárcsázás van hozzájuk 
rendelve,

• a SIM-kártya kapacitása teljes 
mértékben ki van használva.

�

��-�	���
�����
A telefonkönyvben mindegyik 
telefonszámhoz tartozik egy 
bejegyzés-szám, amelyet a telefon 
új bejegyzés felvételekor 
automatikusan oszt ki. Híváshoz ez a 
bejegyzés-szám is használható.

0,����


� Adja meg a számot.

	 Nyomja meg.

� Nyomja meg.

A��������

Ha meg van nyitva a telefonkönyv:

� Válassza ki a bejegyzést.

����	
�� Nyissa meg a menüt és 
válassza a ��-�	���-�,� 
pontot.


 Léptessen a „H.	�,�“ 
mezőre.

� Adja meg, majd a �������� 
gombbal nyugtázza a 
számot.

Amennyiben a szám már létezik, a 
telefon figyelmezteti erre. A régi 
számok felülírhatók, vagy a helyük 
felcserélhető.
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;)5F
-����1
��1�����
Például egy üzenetrögzítő lekér-
dezéséhez ugyanúgy tárolhatja a 
telefonszámot és a DTMF-jeleket a 
telefonkönyvben, mint egy rendes 
bejegyzést.

� Adja meg a 
telefonszámot.

� Tartsa nyomva, amíg a 
kijelzőn meg nem jelenik 
a “+“ jel (szünet a 
kapcsolat létrehozása 
közben).

� Adja meg a DTMF-
jeleket (számokat).

� Ahhoz, hogy a hívott 
készülék biztonsággal fel 
tudja dolgozni a jeleket, 
adott esetben iktasson 
be további szüneteket 
(3-3 másodperc).

� Nyomja meg, és felveszi 
a telefonkönyvbe, és 
adott esetben adjon meg 
hozzá egy nevet.

���� Nyomja meg.

Azt is megteheti, hogy csak a 
DTMF-jeleket (számokat) tárolja, 
mint egy telefonszámot, és ezeket 
beszélgetés közben küldi el 
(15. oldal).
2���	��������
������

-���������&����%������������������%��
���$���&�$��%�����������������

���������������������� �.����$���
���������"������������������%��"�%�
����������������$�����������%�
�
��������������"����������%
� 

A�����
������

���%�����%���$
�&����%����������	�%"�
������������������������0�����$�����
��$��%����������$����������8&��� ��
��$������������������$����KQY����	����� �
.��������$���������������������"�

��
���$���%��������������������� 
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A név bemondásával legfeljebb 

20 telefonszám illetve funkció 
hívható illetve vehető igénybe. 
A hangos hívás bejegyzéseit a 
telefon tárolja (nem a SIM-kártya!).

F������

0��	��1#�����
�������!
���������

������ � &1��� �

0��	���1��� �

0��	��1#�����

Megjelenik a bejegyzések listája. 
A listáról válassza ki az ...

R-
������� pontot, majd

� adja meg a nevet és 
telefonszámot 

�	�


 válassza ki a 
telefonkönyvből.

�������� Nyugtázza.

�$�������� Indítsa a felvételt.

Egy rövid jel hallható. Most mondja, 
majd felszólítás után ismételje el a 
nevet. Jelzőhang nyugtázza a 
felvételt, és megjelenik az összes 
bejegyzés.
0��	"�1��#���
����#������

������ � &1��� �

0��	���1��� �

0��	"�1��#���

Megjelenik egy 20 lehetséges 
funkciót tartalmazó lista.

� Válassza ki a funkciót.

�$��#����� Nyomja meg.

�*%��� Nyugtázza a kiválasztott 
funkciót.

�$�������� Indítsa a felvételt.

Egy rövid jel hallható. Most mondja, 
majd felszólítás után ismételje el a 
funkcióhoz tartozó parancsot.

0��������

� Tartsa nyomva. Indítsa 
el a beszédfelismeréssel 
történő vezérlést 
(készenléti állapotban).

Most mondja a nevet vagy a 
funkciót. A telefon hívja a számot 
vagy végrehajtja a funkciót.
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250��	���1���

0��	���1���
���3
������ � &1��� �

0��	���1��� �

0��	��1#����� vagy 
0��	"�1��#���

� Jelölje meg a kívánt 
bejegyzést.

����	
�� Nyissa meg a menüt.

R-
������� O������$��������%�

����%������ 

R-
�����

�������

.�%�
����%��������������
0���8���"�����$��,����� 

).1��� !����%�����	����� 

A�������� #�"��������������$�
$���������0����������
��"��8 �.�'�������������
���
,�����$�������"����� 

5�����
�.1�� ?������'�����	������	������

����%���� 

<�-������ (�
����%��������������
���"�������������� 
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A telefonnal (legfeljebb 160 karakter �������� Válaszmenü, ld. alább.

hosszú) szöveges üzenetek küld-
hetők és fogadhatók.

Szolgáltatótól függően SMS-ben 
e-mailek és faxok is küldhetők (adott 
esetben módosítani kell a beállítást, 
32. oldal) illetve e-mailek is 
fogadhatók.

��������
�������

&� A kijelzőn ez a jel jelzi, 

hogy új üzenet érkezett.

Az üzenet elolvasásához nyomja 
meg a borítékjel alatti gombot.

A szöveg hosszától függően lapozza 
végig az üzenetet:

� A vezérlőgombbal 
soronként.

�� Az oldalsó gombokkal 
oldalanként.

� �

2���	������

9*�9 �/99*
 /�G�@

�& 5��3

9*�9 �/99* *@G��

./0/12120303

)����������
�����"
*?�99


�1���1
�
�����������Y

A����� L"#���

/��'$<1��
B�"����$<
D����
H������
��	"��
����	
�� Bejövő/kimenő üzenetek 
menüje (27. oldal).

' Az üzenet végén 
megjelenik az archiválási 
funkció. Az üzenet így 
archiválható (27. oldal).

A�����
���3

Miután megszerkesztette az üzene-
tet, az ����	
�� menü segítségével 
tárolhatja vagy elküldheti.

2�.�	
,1��� O��"������	"���$�������
065 ����8 

A�������� ;�����������������
���������"�%�,����	"������
��������� 

�
�����

&C:'

1C.#�������)�������
��������� 

�
�����

':5

#.;�������)�������
��������� 

:�71�
��	,1� &�����$���������	"���
������)����������������&�
�� �
=����
��	���
0]-��
�����

(�B�����������������"�����&������
�������&����%��$�$����$������ �(���������
�����'���	

���������������� �A	�	��	��
"�%�����"�����������%����������
06J ����8 

(���	"��
�����"����$�����$���������
���$�����"�����0?���������$
8&��
2�$���%���
��<A�������	�%"
���
0+J ����8����������&�"�%��"�����������
��$�����������$������� 
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��-.7$=����7
������ 
 �������� 


��-.7$=����7 
 252

Megjelenik a tárolt üzenetek listája.

����	
�� Ld. jobbra.

�1�,
������ 
 �������� 


��-.7/=����7 


��-.7!�1�,$=����7!�1�,

Megjelenik a készülékben tárolt 
üzenetek listája. 

�1�,
5��3
Az adott helyzettől függően külön-
böző funkciók állnak rendelkezésre:

����	
�� Ld. jobbra.

B�� ��-.7 =����7

) .���"�" #�����������"�

& V�"���� .�����"�

*��-.7

)
 ��1��1�
& +�1���

L��� L"#���
<�����$�1�,
5��3
Az adott helyzettől függően külön-
böző funkciók állnak rendelkezésre.

����	
�� Nyissa meg a menüt.

L��� !����%������"��� 
A�������� :�����������0$��������8 
�1#�,��

�����

(���������"�����$����������
������"�������'����� �
(��������������%���������
����"'$
 

).1��� A	�������"����������������� 
5�����
�.1�� (�
�������������������	"����

����	������	������
����%���� 
=3���� (���$��������������$��&�

"�%��2�$���%���
��<A����
����	�%"
���"��������&�
$��������� 

)�1����
�!
���

(�$�����	�������������$�
���"�������2�$���%���
�<
A�������	�%"
� 

A����� ?	�"������"�����
��	"��
:;:����� 

L�����!���

-��.�

V�"������������	���������	���
�������� 

'��������G

&1;�

0�����5+ ����8

=�"�#���� (�����������������������
��
$�$������%�$������������ 

����"��-�!
�����
�

02�����$�������������������8�
.�����	���������������
��������
������������������� 
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:�71�,1�
3�����
A telefon kész üzeneteket tárol, 
amelyekben már csak az időpontot 
kell megadni.

������ 
 �������� 
 :�71�,1�
3�����

A választék: 
=����P
)��������P
^��1����

A kurzor az első adathelyen áll meg, 
pl.:

� Egészítse ki a szöveget.

� Ugrás a következő 
adathelyre.

����	
�� Nyissa meg a menüt.

=3���� Válassza ki.

Adja meg vagy a Címjegyzékből/Tel-
efonkönyvből válassza ki a telefon-
számot, majd küldje el.

)��������
��
252!17�
.�%���������������������������
���3���O�
����������������"���� 
(��������
���3���O���	"���������
�������	������������	��������"�

������
������� �(���������	��������%�
����%��������

�����$�����
�������
������������������ 
($���%�
��������������$������������&��
���������������������$����������������� �
($���%�
�������������������$����,�'�&�
����'������������������� 

+*/� 252 **?

=����
��	��

���
U!
!
"�1#��
!
!
!��

).1��� L"#���
������
,1���
������ � �������� � R-
252

� A
2�.�	
,1���
)(!#��

(30. oldal) segítségével 
kevés gombnyomással 
gyorsabban írhat 
üzeneteket és az 
üzenetek hosszabbak is 
lehetnek.

Ha megnyomja a ������� 
gombot, betűnként 
törölheti a szöveget.

A�	�

� Nyomja meg.

 /� Adja meg vagy a Címj-
egyzékből/Telefonköny-
vből keresse ki a 
telefonszámot.

���� Nyugtázza.

����4��� Válassza ki. 
Az üzenet továbbítása 
elküldés céljából az 
üzenetközpontba.

�������� A szöveg elkül-
dés után még tárolható.

�	�

����	
�� Nyissa meg a menüt.

=3����
��� Válassza ki (81. oldal).

(�����������������������������������,"��&�
^1�������	�
����1������"�%�2���	�

�.�"���
������0E6 ����8 
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2�.�	
5��3

����	
�� Nyissa meg a menüt.

=3���� (���$���"�%��2�$��
��%���
��<A�������	�%"
���
"������������$�����
����������$��&�$������������ 

5����� (���	"��������$����
����������������
��$���� 

)(!������

0E4 ����8

��!$����"#�����


(����������������	"��
�"�����

���"�%����������� 

)(!����

�������������������
�%��"�� 

R-
��1
��!
��>1���

:���	����
���,��� 

2�.�	�.1!
���


A	��������������	"���� 

=�"��
��

���	��

?����������������)�����
��%�:;:�����06S ����8 

=3����
��� 0�����5+ ����8
'��������G

&1;�

0�����5+ ����8

0������ (�2�$���%���<A�������	�%"�
$���%��������������
$�����	���������

�$����������	"��
� 
=�"��
��
���	��
4:526
A szöveges üzenetbe képet és 
hangot lehet beilleszteni. A hozzáfé-
rés csak olyan fogadókészülékeknél 
lehetséges, amelyek ilyen EMS 
funkcióval rendelkeznek. 
Beviteli üzemmódban a kép/hang 
egy elválasztójel kerül kijelzésre.

� Írja meg az üzenet 
szövegét hagyományos 
módon.

����	
�� Szó végén nyissa meg a 
szövegmenüt.

=�"��

=�"��
��
���	��
Válassza ki.

������� A megadott képlista 
15 képe közül 
megjelenik az első.

� Léptessen a listában a 
kívánt képig.

��������� A kép a szövegbe be-
szúrásra kerül, és azt ott 
egy elválasztójel jelöli.

0��	��

=�"��
��
���	��
Válassza ki.

�-��%,�� Válassza ki. A 10 hangból 
az első lejátszásra kerül.

� Léptessen a listában a 
kívánt hanghoz.

��������� A hang a szövegbe be-
szúrásra kerül, és azt ott 
egy elválasztójel jelöli.
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2�.�	
��,1���
�
I)(J!#��
A “T9“ egy nagy terjedelmű szótár 
segítségével az egyes gombnyomá-
sokból "kitalálja" a megfelelő szót.

)(!����
�����������
Váltson át arra a nyelvre, amelyen 
meg akarja írni az üzenet szövegét.

����	
�� Nyissa meg a menüt, 
majd válassza a )(!������ 
és )(!���� pontot.

2��
,1���
�
)(
��	,���	���
Ahogy halad előre a szöveg bevitelé-
vel, úgy változik a kijelző tartalma.

Ezért legjobb, ha végigír egy szót, 
anélkül hogy a kijelzőre nézne.

Már csak egyszer kell megnyomnia 
azt a gombot, amelyen az adott betű 
szerepel. Például a “Hotel“ szóhoz:

,-./0:

Az egyes nyelvek különleges karak-
tereit (mint pl. ä, ŕ) a T9 beilleszti. 
Csak az alap betűkészlettel írja be a 
szöveget (pl. az W helyett �-t írjon). 
Ha egy szó nem felel meg az elkép-
zelésének, ld. “T9 szójavaslat“ 
31. oldal.

� egyszer megnyomva: 
NAGYBETŰS/kisbetűs 
írás,
kétszer megnyomva:
betűk/számok. 
)(
��!
��
����"#������
42526
����	
�� Nyissa meg a szövegme-

nüt, válassza a )(!������, 
majd ��!
��
����"#����� 
pontot.

1 Kapcsolja be a T9-et, és 
nyugtázza az ���� gombbal.

� (�����������$���%�$">�"�������
��%�<���
��)���������� ��
��)�����
���$����	�	�� 

" :���	� �!������������� 

� @��� �!�������������&�������	��
�	"������� �(������
�������������
������%�����%����������"�%�
�	���������$��>��%�"�'���Z�����[� 

� \�

����� �!������������� 

	 �	"������������������&�$���,���

����������AS��� 

=3�.���	��
��1����1��
(�����������%�$���������$
��&�$���$���
��$������������"������� �(����$���'���������
���	����������������0�� �7�]8�
����������
�����	��"����������
��)������$���>��
" 2��!

�.�
1 € £ $ ¥ ¤

� . , ? ! 0 + - : ¿
¡ “ ’ ; _

� * / ( ) < = > % ~

	 # @ \ & § Γ ∆ Θ Λ
Ξ Π Σ Φ Ψ Ω

(����������������������
�����������>
)( AS�
�������" 

��#$��+$*/�
#�%
��)�<���
��)������&�
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Amennyiben egy karaktersorhoz 
(szóhoz) több lehetőség is kínálkozik 
a szótárban, először a 
legvalószínűbb jelenik meg. 
Amennyiben a program nem az Ön 
által beírni szándékozott szót jeleníti 
meg, talán a T9 következő javaslata 
lesz a jó.

A szó �	�#���� módon jelenik meg. 
Ezután

2 nyomja meg. A program 
egy másikra cseréli a 
kijelzőn látható szót. 
Ha ez a szó sem az, 
amelyre gondolt, újra

2 nyomja meg. Addig 
ismételje, amíg meg 
nem jelenik a helyes szó.

Amennyiben a kívánt szó nincs 
benne a szótárban, beírható a T9 
nélkül vagy felvehető a szótárba.

�5������� Válassza ki.

Törli az utolsó javaslatot és most a 
T9 nélkül beírhatja a szót. A �������� 
gomb megnyomásával a szó 
automatikusan bekerül a szótárba.

+��# 252 *�9

=�����
?
�1�
��1
666

���K��� 2
2��
�������,����
T9 segítségével:

� Léptessen szavanként 
balra/jobbra, amíg inverz 
módon meg nem jelenik 
a kívánt szó.

2 Még egyszer lapozza 
végig a T9 szójavaslatait.

������� Törli a kurzortól balra álló 
karaktert és a lehetséges 
új szót mutatja!

T9 használata nélkül:

� Léptessen karakteren-
ként balra/jobbra.

������� Törli a kurzortól balra álló 
karaktert.

� A kurzor helyére 
karaktert szúr be.

Meglévő nyelvek cseréje:

���"G$$___���!��������#��$���@

.�%�KAS�����K�
�������$���������$$�����$�
$��������&�����������%������������������
�������AS��� �C%������

&���$�����%�����

���������� 

� -����������������� 

T9®Text Input is licensed under one or more of the 
following: U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541, 
5,187,480, 5,945,928, and 6,011,554; 
Canadian Pat. No. 1,331,057; 
United Kingdom Pat. No. 2238414B; 
Hong Kong Standard Pat. No. HK0940329; 
Republic of Singapore Pat. No. 51383; 
Euro.Pat. No. 0 842 463 (96927260.8) 
DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; 
and additional patents are pending worldwide.
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Egy profilban (legfeljebb 5 lehetsé-
ges) egy SMS küldési tulajdonságai 
határozhatók meg. 

Az előzetes beállítás megfelel a 
behelyezett SIM-kártyának.

������ 
 �������� 


�����,����� � 252

Megjelenik a meglévő profilok 
listája, amelyről kiválaszthat egyet. 
Bekapcsoláshoz:

�7��	#��� Nyomja meg.

:���������	�!5��3

����	
�� Nyissa meg a menüt.

2���	����
�.�"���
Az üzenetközpont számának mega-
dása vagy módosítása a szolgáltató 
által közöltek szerint.

F�	���
A profil standard címzettjének 
beállítása.

������
�,"���

������ (���"����������������
������� 

�����,��
��!
���,�

@������$�������� 

�������� O����"������
����%������ 

5������� (���������$��������%����������
���$�"��������������������
���'��� 

2�����

��.�	

#��$���:;:������� 

:!���� ?������:;:�
�� 
^1�������	�
����1�����
Kiválasztható, hogy az üzenetköz-
pont milyen időszakonként próbálja 
meg kézbesíteni az üzenetet:

5�������P
*
��"P
*/
�1�P
*
���P

5�D����NP
R-

I(������������������������%������$^�$�����
��� 

����"��-�������
Visszajelzést kap az elküldött 
üzenet sikeres vagy sikertelen 
kézbesítéséről. Ez a szolgáltatás 
adott esetben csak díj ellenében 
vehető igénybe.

=.������
�����

Ha bekapcsolja ezt a funkciót, az 
SMS címzettje az Ön üzenetköz-
pontján keresztül küldhet közvetlen 
választ (érdeklődjön a szolgál-
tatónál).

252
C%H2!��

������ 
 �������� 


�����,����� �

252
C%H2!��

Ha ez a funkció be van kapcsolva, az 
SMS-eket automatikusan GPRS-szel 
küldheti el. 

Feltétel: Előtte be kell kapcsolni a 
GPRS-t, lásd 75. oldal.

F�D ?������:;:�
�� 
R- (�$�������������$��������

����
������������������
������$�� 

�

�
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Grafika az infravörös porton keresz-

tül vagy SMS-ben, illetve WAP-pal 
letöltve kerülhet a telefonba. 

C1�����
��	�����
Grafika fogadását a bal oldali 
kijelzőgomb fölötti szimbólum jelzi. 
E gomb megnyomásával elindul a 
gyorsnézet és megjelenik a grafika.

C1�����
�������
Válassza ki a grafika tárolási helyét:

=�"�1��7��7
(67. oldal) vagy 
<�	�

C1�����
���.�����

������ 
 2�1�$F�� 
 �����"
���7��

�����"
���7�� Nyissa meg.

����	
�� Megnyílik a menü.

=�"
���.����� Válassza ki.

�����"
���7�� 5��3
����	
�� Nyissa meg a menüt.

5�����

�������

(�
��	��	�����������������
��%���$�$������%���"�%���
.^�������
�� 

<��.�� ?���
��	�������$�$����
���
"�%���.^�������
�� �

:��� (����'����������	����� 
).1��� .�%������	����� 
=3����
��� 05+ ����8
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Szerezze meg az internetről a legú-

jabb WAP-információkat, amelyek 
pontosan a telefon megjelenítési 
lehetőségeire vannak szabva. 
Lehetséges, hogy az internet-
hozzáféréshez regisztráltatnia kell 
magát az internet-szolgáltatónál.

&���1���!�������1��
������ 
 2�1�$F�� 
 &���1���

Az internet-hozzáférés megjelenési 
képét Ön állíthatja be (lásd &��,������

35. oldal). 
Megjelenik pl. a Start menü:

� Válassza ki a kívánt 
funkciót 

���� Nyugtázza.

Kezdheti a szörfözést az interneten.

� A kapcsolat befejezésé-
hez nyomja hosszan.

3 V������4V����� 5 ������������

(������������

�����������'������������
������ 

� � (�����������$
���������
������������� 

6 2��1����3 3
*
=���7�����

/
=.��-���7

�
V�����
�����

L=
2��1����3

%����
0����"
A kijelzőgombokhoz az internet-
szolgáltató nyitóoldalától függően 
változó funkciók tartoznak, pl. 
„Link“ vagy „Menü“.

A különböző menük tartalma szintén 
eltérő lehet.

=���7����� -�����	�������������
��������������������
��������"��0����������&����%�
����������������������������
$����8 

=.��-���7 (���������

�+4&��%�����
$���%������_�-������� �
.�%�,��_�-�$����������
"��������R-
��-�	�����
������ �(������	
�����������
��"���
�"������&���������������
����	�	�������
����%������� 

V�����
����� (��'�������������������
��������������$���%���� 

%1������ -�������

�7�������������
�������0E3 ����8�
�������� 
.�%�,���������$����������
"�������R-
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�.�	���7!���3

A menü csak akkor nyitható meg, ha 
a kijelzőn egy WAP-oldal látható 
(on line vagy off line):

� �
�.�	���7���3
��	���!
�������
����-�
��	.

=���7����� (���������������	����'����
���������$���������0�����
����
��������������������
$��������������� �������

���������8�`(@�������� 
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A megadandó adatokkal kapcsolatos 
�����,�����

A telefon internet-hozzáféréshez 
történő előkészítése az adott 
internet-szolgáltatótól függ:
• Az internet-szolgáltató már 

végrehajtotta a beállításokat. 
Azonnal megkezdheti a 
használatot.

• Az internet-szolgáltató már létre-
hozott néhány profilt. Válasszon 
ki, majd kapcsoljon be egy profilt 
(36. oldal).

• Manuálisan kell beállítani és 
bekapcsolni a hozzáférési profilt 
(36. oldal).

Adott esetben forduljon az internet-
szolgáltatóhoz.

%1������

A hozzáférési profilokat (max. 5) Ön 
is beállíthatja (lehetséges, hogy az 
internet-szolgáltató ezt letiltotta). 
A megadandó adatok és a funkciók 
internet-szolgáltatónként 
különbözőek lehetnek. 
Minden egyes internet-hozzáférés 
előtt profilt válthat (37. oldal).

%1���������,�����
Új profil létrehozása:

������ 
 2�1�$F�� 


&���1��� 
 %1������


 Válassza ki a 
módosítandó profilt.

�����,����� Megjelenik az 
adatbeviteli maszk.


 Mezőről mezőre adja 
meg az adatait.
további információkat az internet-
szolgáltatótól tudhatja meg.

C%H2! és +2;!������, lásd 75. oldal.

�������� A telefon tárolja és a 
profillistán megjeleníti a 
beállításokat.

%1������G #�"�����������������"�%�����
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������

Egy beállított profil bekapcsolása, 
amellyel létre szeretné hozni az in-
ternet-kapcsolatot.

������ 
 2�1�$F�� 


&���1��� 
 %1������

� Válassza ki a kívánt 
profilt.

�7��	#��� Bekapcsoláshoz nyomja 
meg a gombot. 
Létrejön a kapcsolat.

!	��������C@�:������0J7 ����8 

7 %1������

*
2�����1�

/
8)�9(,&&����

�
%1����
�

A�������� A������

(����������
	��������
��������>�
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=�������
���������

'���������
�����,����
A cím a (hozzáférési) profilba van 
beírva. A profil a telefon készenléti 
állapotában módosítható (ha az 
internet-szolgáltató megengedi!):

������ 
 2�1�$F�� 


&���1��� 
 %1������

Válasszon profilt, pl.:

�!+����1#� Jelölje meg.

�����,����� Megjelenik az 
adatbeviteli maszk.

8�"
"�1�����1$=���7����� 
Válassza ki.

� Adja meg az új címet. 
Lépjen az adatbeviteli 
maszk végére.

���� Nyomja meg.
&���1���#,���
4VH<6
��	�����
A menü csak akkor nyitható meg, ha 
a kijelzőn egy WAP-oldal látható 
(on line vagy off line).

� Nyissa meg a 
böngészőmenüt.

V	1��
VH<!1� Válassza ki és nyugtáz-
za.

� Adja meg és nyugtázza 
az URL-címet. 
Létrejön a kapcsolat.

=.��-���7
A szolgáltatótól függően a telefon-
ban tárolhatja a kedvenc inter-
netcímek listáját (URL) (off line és on 
line módban is lehetséges):

)�1����

� Nyissa meg a 
böngészőmenüt.

=.��-���7 Válassza ki és 
nyugtázza.

������ Nyissa meg a menüt

R-
��-�	���� Válassza ki és 
nyugtázza.

� Adja meg és nyugtázza 
a nevet és az URL-t. 

0��������

A folyamat azonos a “Tárolás“ 
pontnál leírtakkal, majd a listában az 
„Opciók“ alatt a könyvjelzőt 
válassza ki és nyugtázza. 
Létrejön a kapcsolat.

�
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A legtöbb szolgáltató külső üzenet- ���1���,����
����

rögzítőt bocsát ügyfelei rendelkezé-
sére. A hívó fél üzenetet hagyhat 
Önnek ebben a hangpostafiókban, 
ha

• az Ön telefonja ki van kapcsolva 
vagy nincs vételkörzetben,

• Ön nem akar válaszolni,

• ha Ön éppen mással beszél 
(és a A�1��������� funkció nincs 
bekapcsolva, 13. oldal).

Amennyiben a hangüzenet nincs 
benne a szolgáltató ajánlatában, a 
szolgáltatás igénybe vételéhez 
külön regisztráltatnia kell magát, és 
a beállításokat esetleg manuálisan 
kell végrehajtania. Az alábbi leírás 
szolgáltatónként változó lehet.

�����,�����
Két telefonszámot kap a szolgál-
tatótól:

%��������
�,������

Ezt a számot az Önnek hagyott 
üzenetek meghallgatásához hívja. 
A beállításhoz:

������ 
 �������� 
 0��	3�����

A Címjegyzékből/Telefonkönyvből 
válassza ki vagy adja meg/módosít-
sa, majd a �������� gombbal nyugtáz-
za a telefonszámot.
A rendszer erre a telefonszámra 
irányítja át a hívásokat. 
A beállításhoz:

������ 
 ���1���,��� 
 pl. 
'��
��	����� 
 �����,���

Adja meg a hangpostafiók telefon-
számát.

���� Bejelentkezés a hálózatba. 
Néhány másodperc múlva 
a rendszer visszaigazolja a 
belépést.

A hívásátirányítással kapcsolatos 
további tudnivalók - 44. oldal.

��������
��	����	�����
Egy új hangposta üzenet az alábbiak 
szerint hallgatható meg:

8 Szimbólum és jelzőhang.
vagy

& Szöveges üzenet 
figyelmeztet az új 
hangüzenetre 

vagy
Egy hívás értesíti, hogy 
hangposta üzenete 
érkezett.

Hívja fel a hangpostát és játszassa le 
az üzenete(ke).

" )�1���
���������$
���
0���������
������$�����
�������	������������������
���$��8 

-���������&����%�������������������"���
����$������������������$����������"������
�����������$��������������$��������
������%�������� 
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3�������
R-
����
+����
3�������

Némely szolgáltató információs 
szolgáltatásokat is nyújt (információs 
csatornák), melyeken helységek 
körzetszámait, tőzsdei információkat 
stb. közölnek. Az egyes szolgáltatók 
különféle információkat kínálnak. 
Amennyiben az ilyen információk 
vétele be van kapcsolva, a I)���
�����J 
listán szereplők közül bekapcsolt 
témákban üzeneteket kap.

������ 
 �������� 
 +����
3�������

A����
Itt kapcsolhatja be és ki a cella-
információt. Ha a funkció be van 
kapcsolva, a telefon készenléti ideje 
csökken.

R-
+�
������
A telefon megjeleníti a még nem 
olvasott információkat.

�� Az oldalsó gombokkal la-
pozhat. A megjelenítés-
hez a telefon a kijelző 
egészét igénybe veszi.

)���
�����

Erre a személyes listára a témajegy-
zékből tetszőleges számú témát 
felvehet (Témák lehívása, 41. oldal). 
Legfeljebb 10 bejegyzés csatorna-
számmal (azonosító) és adott 
esetben névvel együtt is felvehető. 
Egyszerre öt téma lehet aktív.

�

R-
���� Válassza ki.

• Ha nincs témajegyzék (ld. Témák 
lehívása, 41. oldal), adja meg a 
témát a csatornaszámmal együtt, 
majd nyugtázza az ���� gombbal.

• Amennyiben a témajegyzéket 
már átvette, válasszon ki egy 
témát és nyugtázza az ���� 
gombbal.

=���������
�
�����1��


����	
�� Nyissa meg a 
listamenüt.

Ha kiválasztott a listáról egy témát, 
megnézheti, bekapcsolhatja/kikap-
csolhatja, szerkesztheti és törölheti.

��������-�����
A telefon készenléti állapotban kijelzi 
a hálózati hírszolgálat üzeneteit, a 
hosszabb szövegeket automatiku-
san átlapozza.

Az automatikus kijelzés beállítható 
minden üzenetre, csak az új üzene-
tekre vagy teljesen kikapcsolható.

Automatikus váltás a “Egész oldalas 
megjelenítés”-re:

	 majd nyomja meg a 
�(5),�#'� gombot.
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)���
����D
Megjelenik a szolgáltató által 
felkínált témák aktuális listája.

Ha nem jelenik meg semmi, manuá-
lisan kell megadni a csatornaszá-
mokat (ID) („Témák“, 40. oldal). 
Ezzel kapcsolatban forduljon a 
szolgáltatóhoz.

+�
������
Meghatározhatja, hogy a hálózati 
hírszolgálat üzeneteit csak egy 
bizonyos nyelven vagy minden 
nyelven akarja fogadni.

=�-���7�����������

1 (���$�
��"��������" 

9 (���$����"��������" 

& O��������������$�
� 

) (���$�"������������
�����������$�����"�� 

(����"�������������$������"����$��>

� ��"���� 

����	
�� (��2�$���%���
��<A����
����	�%"
������������ 

?������������������&�3G ���� 

�
 2&5!����	����
(opcionális)

A szolgáltató a SIM-kártyán keresztül 
különleges alkalmazásokra, pl. banki 
szolgáltatások (home banking), tőzs-
dei információkra is lehetőséget 
nyújthat.

Ha előfizetett ezek egyikére, akkor 
az a főmenü első bejegyzéseként, 
illetve közvetlenül a bal kijelzőgomb 
felett fog megjelenni.

� A SIM-szolgáltatások 
jele.

Több alkalmazás esetén a “SIM-
szolgáltatások” pontban választhat 
ezek közül.

������ 
 2&5����	

A telefon a SIM-szolgáltatások révén 
gond nélkül képes reagálni a 
szolgáltató kínálatának bővítésére. 
További információkért forduljon a 
szolgáltatóhoz.

�
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A kényelmes újrahívás érdekében a 

telefon tárolja a hívások telefonszá-
mait.

������ 
 :��������

� Válassza ki a kívánt 
híváslistát és ott pedig a 
telefonszámot.

� Telefonszám hívása

vagy

� A telefonszámhoz tar-
tozó információ megje-
lenítése: dátum, idő, 
hívások száma.

Az alábbi híváslisták állnak ren-
delkezésre:

:�����������
�,����
A telefon a nem fogadott hívások 
telefonszámait visszahívás céljára 
tárolja.

Feltétel: 
A használt hálózat támogatja a 
“Hívófél-azonosítás“ funkciót.

F�	�����
�,����
Valamennyi fogadott hívás megje-
lenik egy listán.

Feltétel: 
A használt hálózat támogatja a 
“Hívófél-azonosítás“ funkciót.

�

�

0,���
������
Hozzáférés az utoljára hívott 
számokhoz.

� Gyors hozzáférés 
készenléti állapotban.

<����
�.1����
Törli az összes híváslista tartalmát.

:��������
5��3
Ha egy bejegyzés meg van jelölve, 
megnyitható a híváslista-menü.

����	
�� Nyissa meg a 
listamenüt.

Módosíthat egy bejegyzést, töröl-
heti az összeset, vagy felvehet egy 
telefonszámot a címjegyzékbe/tele-
fonkönyvbe. 
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Hívás közben megjelenítheti a hívási ;,-��$��1���

díjat és a hívási időt, valamint díjkor-
látot állíthat be a kimenő hívásokhoz.

5�	-����,���
������ 
 :�������� 
 &�7$��1���

Miután végrehajtotta a költségek 
beállításait, az alábbi hívásfajták 
esetén megjelenítheti hívás idejét 
és költségét, illetve a lebeszélhető 
összeget.

V�����
�,��
)��-��
.����	
5�1����
�	���

�	�


ha a teljes összeg ki van kapcsolva:

V�����
�,��
5�����
�����7
5�����
��-.7
�,��
5�1����
�	���

Válasszon ki egy hívásfajtát.

��������� Adatok megjelenítése.

Az adatok megjelenését követően:

������� Megjelenítés 
visszaállítása.

���� Megjelenítés 
befejezése.

)�1���!�����,���
������ 
 :�������� 


)�1���!�����,���

A�����
A költségeknél megjelenő pénznem 
megadása.
(PIN2-kód szükséges)

Az egy egységre/időszakra jutó 
költség megadása.

a����	����1

(PIN2-kód szükséges)

A különleges SIM-kártyákon Ön 
illetve a szolgáltató meghatározhat 
egy lebeszélhető összeget ill. idősza-
kot, amely letelte után nem 
kezdeményezhető hívás a telefonról.

�����,����� Adja meg, majd az ���� 
megnyomásával 
nyugtázza az egységek 
számát.

Nyugtázza a lebeszélhető összeget 
vagy nullázza le a számlálót. 
A megjelenítés előre feltöltött 
(ún. prepaid) kártyák esetében 
szolgáltatónként különböző lehet.

)��-��
.����	

Megjelenítés átkapcsolása.

5�����
��-.7
�,��

Ha a hálózat támogatja a díjkijelzési 
funkciót, az aktuális díjegységek 
száma kerül megjelenítésre.

Ha beállította az egységenkénti díjat, 
az aktuális hívási díj jelenik meg.

Lehet, hogy külön kell előfizetnie 
erre a szolgáltatásra.

��������-�����

A hívás időtartama és költség min-
den egyes hívás után automatikusan 
megjelenik.

�

�

�

�
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Állítsa be azokat a feltételeket, ame-

lyek esetén a bejövő hívásokat a 
hangpostafiókba vagy egy másik 
telefonszámra irányítja.

������ 
 ���1���,���

M	�
���,����-�
��
�
�,�����1���,����G

A hívásátirányítás leggyakoribb 
feltétele pl.:

'��
��	�����

������ 
 ���1���,���

� '��
��	����� 
válassza ki.

��������� Nyomja meg.

�����,��� Válassza ki.

� Adja meg a telefonszá-
mot, amelyre át akarja 
irányítani a hívásokat 
(ha eddig még nem tette 
meg)
vagy

�� Válassza ki a telefonszá-
mot a Címjegyzékből/
Telefonkönyvből vagy a 
�:,����-n keresztül.

���� Nyugtázza. Egy rövid 
szünet elteltével a 
hálózat nyugtázni fogja a 
beállítást.

'��
��	�����

.���
�������������������

��������������
����$���0�� �$�����

8>
'��
���1���7P
'��
�������P
0�
��	����
5�����
�,��
Minden hívás átirányítva.

: Készenléti állapotban a 
kijelző felső sorában ez a 
jel látható.

2"�#�����
���1���,���
'��
���1���7

Hívásait átirányítja, ha a telefon ki 
van kapcsolva vagy vételkörzeten 
kívül van.

'��
�������

A hívást csak egy a hálózattól függő 
várakozási idő elteltével irányítja át. 
Ez az idő legfeljebb 30 másodperc 
lehet (5 másodperces fokozatokban 
állítható be).

0�
��	����

Hívásait átirányítja, ha éppen beszél.

��-.7
��D�,��
A faxhívásokat olyan telefonszámra 
irányítja át, amelyen telefaxkészülék 
működik.

��-.7
������
Az adathívásokat olyan telefonszám-
ra irányítja át, amelyen PC működik.

?�"����>�($���%�
����A�1����������
�'������
��"��������"�0JG ����8&�
��������������������
��	"����"����
0+E ����8 



25.7.01 k45me-ger.fm K 45 - PantherME, hu, A31008-H4600-A19-1-3A19

  
45���1���,���

����"��
����1������
Ezzel a funkcióval a hívásátirányítás 
aktuális állapotát ellenőrizheti – az 
összes feltétel figyelembe vételével.

Egy rövid szünetet követően a háló-
zat elküldi az aktuális információt, 
amely megjelenik a kijelzőn.

1 A feltétel érvényes.

9 A feltétel nem érvényes.

Y Ez a jel látható, ha az állapot 
ismeretlen (pl. új SIM-kártya 
esetén).

5�����
���������
Törli az összes beállított átirányítást.

.�%�
����%���������������������������"�%�
�	��������>

.����	��"������������������� 

��������� #%�$��$�� 

<���1�����

�	�
).1���� ��������� 
#���������&����%���������%�������
����������
��������������������������&�
��$����������0�� ��:1;�����%���������
������8 

���1���,���
����1����,����

(��'������������%�������������%��������� 

_�%�,�%����������&�$���������1���,����

���������������������� 

(��������������������"�������������������
����������$�� 

�
#������
�����,����

_�%�,�%����������&�$���������1���,���

�����,�������
��������� �(�����������������$�
$�������������������>

������� A	���������������$�� 

(���$�������%'��������,������������$�� 
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Használja telefonját diktafonként.
• Felhasználás útközben 
diktafonként.

• Hangos jegyzet felvétele 
emlékeztetőül vagy 
figyelmeztetésül mások számára.

• Hangos jegyzet hozzáfűzése a 
naptárban lévő egyik időponthoz 
(49. oldal).

• Beszélgetés felvétele – hasznos, 
ha telefonszámokat vagy címeket 
adnak meg.

.��'�����������������	�"��%�&����	�	����

������������������������"���������� �
?�����&�����������������������
��������
����������&�����������"������
������
������&��������"����
�����������������������

���$�� �
2��������������������'������&���

�������������������������%����� 

;
;�������

*(�(�/99* *@G�@

�	����
��	��1������

�����1���

<�-����� L"#���
=������
��
�������
	��������
A beszédfunkciók alapvetően a 
készülék oldalán lévő gombokkal 
vezérelhetők.

R-
�������

A felvétel ideje alatt tartsa nyomva a 
diktafongombot. A felvétel egy rövid 
jelzőhang után indul.

A felvétel közben 2�3��� beiktatásá-
hoz legfeljebb 10 másodpercre 
elengedheti a diktafongombot. 
Ha újra megnyomja a gombot, 
folytatódik a felvétel; ha nem 
nyomja meg, véget ér.

=���"��$5�����

Ha 10 másodpercnél hosszabb időn 
át elengedi a diktafongombot, 
telefon a pontos idő és a dátum 
szerinti névvel menti a felvételt. 
A felvétel ezt követően átnevezhető.

<�-������

Nyomja meg röviden a diktafon-
gombot.

B������ 

B����

D��"����<
-�������

0/�������
��$
8
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=������
�
��-���7	��������

������ 
 &1��� 
 ;�������

Megnyílik a felvételek listája.

����	
�� Nyissa meg a menüt.

R-
������� Válassza ki.

�$��#����� Indítsa a felvételt

( �������� Felvételszünet).

����!� Felvétel befejezése.

�������� Mentés és elnevezés.

<�-������

���!����'� Nyomja meg.

=������
�
���1�7	������

������ 
 &1��� 
 ;�������

R-
�������

 A balra gombot röviden 
megnyomva befejezés.

� A jobbra gombot 
röviden megnyomva 
szünet/lejátszás.

<�-������

� A jobbra gombot 
röviden megnyomva 
szünet/lejátszás.

� Egy felvételt előre vagy 
vissza.

� Hosszan nyomva: gyors 
lejátszás előre ill. vissza.

� Lejátszás vége.
;�������
5��3

����	
�� Nyissa meg a menüt.

<�-������ (����"�������������� 
R-
������� O�����"������������ 
).1��� (���"���������
����%����

�	����� 
5�����
�.1�� (�
������������������

�	"�������	������	������

����%���� 

�������� D��"��������'$�������
����������������������"�� 
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'�"��1
������ 
 &1��� 
 2��1��7 


'�"��1

A naptárban van

• havi áttekintés,

• heti áttekintés, 

• napi áttekintés.

A naptár helyes működéséhez be 
kell állítani az időt és a dátumot 
(76. oldal).

L������
	�����

Az éppen aktuális 
áttekintéstől füg-
gően hétről hétre 
vagy hónapról 
hónapra lapozhat.

0��
����������


� Hétről hétre lapozhat.

� Napról napra lapozhat.

�-��� Megjelenítés heti 
áttekintésben.

�+��	���4� Megjelenítés napi 
áttekintésben.

Vissza

Előre

+� �"1� /99* 





0
*@

*
/ � � @ �  ?
( *9 ** */ *� 
*� *@
*� * *? *( /9 /* //
/� /� /@ /� / /? /(

0�� '�"�1���
0���
����������

� Lapozás óráról órára.

� Napról napra lapozhat.

�+��	���4� Napi áttekintés.

'�"�1���
�+��	���4� Válassza ki.

A napirendben az adott nap időpont-
jai időbelis sorrendben láthatók.

A lista elején az esetleg még mindig 
elintézetlen feladatok állnak 
(50. oldal).

Ha elérkezik egy olyan időpont, 
amelyhez figyelmeztetőt állított be, 
megszólal egy jelzőhang.

1�������$������������ �(������
������������"����������������� 

;�����%����������������%������
0���������M����'���8�"������" 

2����1��������
��
L������\!���

(�:��$����X'����:%��������$$��
	������
�������������������������
��V'�����W��������0J5 ����8 

+� �"1� /99* 





0
*@

0 = 2 + % 2 A
( *9 ** */ *� *� *@

0���" '�"�1���

?
*/
*�
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;����
����G$�	G

:���������7�

������ 
 &1��� 
 2��1��7 


:���������7�

Az összes időpont/feladat megje-
lenik egy listán.

R-
��7"���

SR-
��-�	����T Válassza ki.

� Mezőről mezőre adja 
meg az adatokat:

=���	�1��G Válassza ki az :������!
���7�
vagy
F��������
pon-
tot.

:���������7
�,"�

< 5���. Rövid szöveg 
fűzhető hozzá.

= 0,��. Adja meg a 
telefonszámot. 
A figyelmeztetéssel 
együtt jelenik meg.

> )��������

? 2�3�������"

; ��������1���

<�,1��G 
A napirendben történő 
megjelenítéshez.
:���������7G 
Aktivál, Deaktivál.

+� */�9 �/99*

SR-
��-�	����T
@ **G�9
%1������#�� <
@ *@G99
)�������� >

L��� L"#���
A kezdet és a befejezés dátuma.
&�����7���G

Az időpont ismétlési időszakának 
kiválasztása.
&�7
����G$�	G

A kezdet és a befejezés időpontja.
�������� Az időpont mentése.

&�7"����������
���3
����	
�� Nyissa meg a menüt. 

L��� 1������������	���� 
������$
;�������

(���"�����������������
���"����<�����"���� 

A�������� ;���%����$����������� 
R-
��-�	���� -����
�� 
).1��� (���"���������
����%����

�	����� 
5�����
�.1�� (�
�������������������	"����

����	������	������
����%���� 
=3����
��� 0�����5+ ����8
'��������G

&1;�

0�����5+ ����8

0��
������G

0�

(����������������
$����������>�B�"�%�� 

=�"�#���� (�����������<��
��
����������������������� 

P��������74�
����%�������������� �
(����%��$���������������������������������
���$������� �(����%��$��������
��$��%���
��$
�$���%�$���"������������� �
;���������%��$�������������������
07S ����8 �+���	��
�����,����03G ����8&�
b1��0J3 ����8 

@ !������������%��$�������������� 

�������� 7��������������������%��$�������� 
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F��������
������ 
 &1��� 
 2��1��7 


F��������

A feladat ugyanúgy jelenik meg a 
határidőnaplóban, mint a kiválasztott 
nap egyik időpontja. Az időponttal 
ellentétben azonban nem kell hogy 
tartalmazza az időt. A feladat ebben 
az esetben minden nap a lista ele-
jén jelenik meg, egészen addig, 
amíg nem jelöli meg elintézettként.

R-
�������

SR-
��-�	����T Válassza ki.

=���	�1��G Válassza ki a F��������

vagy
:���������7�
pontot.

� Válassza ki a feladat 
típusát (ld. :���������7�, 
49. oldal).

� A feladathoz rövid leírás 
társítható.

� Adott esetben írja be a 
dátumot és az időt.

���� Tárolja a feladatot.

1 Ez a jel látható, ha a
feladat el van 
intézve.

+� */�9 �/99*

SR-
��-�	����T

����
�����	����1�
 =
@ *@G99
)�������� >

L��� L"#���
F�����������
���3

����	
�� Nyissa meg a menüt.

L��� !����%����$������������ 
)��-��3�� .�����������������	���$����

������� 
A�������� ;�����������$�����������


����%���� 
R-
��-!
�	����

O��������
����� 

).1��� A	�����
����%�������
�������������������� 

5�����
�.1�� ?������'�����	������	������

����%���� 

=3����
��� 0�����5+ ����8
'��������G

&1;�

0�����5+ ����8

0��
������G

0�

(������������������ 

=�"�#���� (������������������
��
$�$������������� �
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������ 
 &1��� 
 2��1��7 


^�1����7�1�

Ezzel a funkcióval egy ébresztési 
időpontot állíthat be. Az ébresztés 
akkor is megszólal, ha a telefon ki 
van kapcsolva.

�5�);)�	� Az ébresztés be- és 
kikapcsolása.

�����,����� Választék megjelenítése: 
Ébresztés ideje és 
napok.

�*4�� Az ébresztés idejének 
beállítása (óó:pp:mm).

�+��� Az �����,����� kapcsolja be 
azokat a napokat, ame-
lyeken ébresztést kér.
:�����������
�������!
���7�

������ 
 &1��� 
 2��1��7 


:�����������
����������7�

Azon időpontok listája, amelyekre be 
volt kapcsolva a figyelmeztetés, de 
nem reagált rá.

:�����������
����������7�
5��3
����	
�� Nyissa meg a menüt.

Elküldheti, kinyomtathatja, törölheti 
a bejegyzéseket, akár az összest.
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������ 
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B�	������

A T9 (30. oldal) megkönnyíti a jegy-
zetek (pl. bevásárlócédulák) 
készítését. A bizalmas adatokat a 
telefonkóddal védheti (70. oldal).

R-
��-�	����
SR-
��-�	����T
Válassza ki.

� Írja be a szöveget.

����	
�� Nyissa meg a menüt.

5����� Tárolja a bejegyzést.

2��1�����7
���3

����	
�� Nyissa meg a menüt.

5����� A�������
����%���� 
)(!������

0E4 ����8

��!
��
����"#�����

(����������������	"��
�"�����

���"�%����������� 

)(!����>�
��������������������%��"�� 

2�1������ :���	����
���,��� 
2�.�	�.1!
���

A	��������%������	"���� 

=3���� ?������:;:�
�� 
��-�	����
�������

� Válassza ki a bejegyzést.

���#��� Nyissa meg.

B�	���������
���3

����	
�� Nyissa meg a menüt.

L��� !����%����$������������ 
A�������� !����%����$�������������$��

�������� 
R-
��-!
�	����

O��
����%����
�"����� 

).1��� A	�����
����%�������
�������������������� 

5�����
�.1�� ?������'�����	������	������

����%���� 

�������� A������������0J4 ����8�
"��������
���$��

����%������� 

=3���� ?������:;:�
�� 
=�"�#���� (������������������
��

$�$������������� 

A
B�	������
SR-
��-�	����T

�����1�������

&1���

L��� L"#���
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Készítse el saját névjegykártyáját. 

Küldje el névjegyét SMS-üzenetként 
vagy az infravörös porton keresztül 
egy másik (IrDA-képes) GSM-
telefonra, vagy egy arra alkalmas 
számítógépre/nyomtatóra.

������ 
 &1��� 
 '�-�	���1���

Ha még nem készített névjegyet, a 
telefon felszólítja erre.

� Lépjen mezőről mezőre 
és adja meg az adatait.

 A telefonszámokat 
a Címjegyzékből/
Telefonkönyvből is 
bemásolhatja.

�������� Nyomja meg.

A��������G 5����
����G

=�1������G F�DG

+�	G A�1��G

:!����G &1���,������G

)���G V�#�G

&1����
����G L1���	G

VH<G

(���"���%�����$�$�����������$����	���
��
"��%���0"2��8 

($���%�
���:;:�
���������������"���%��&�
��%��������&����%����������$^�$�����
������+34������������� �(�����������$�
�����������	

��������� 
'�-�	���1���
5��3

����	
�� Nyissa meg a menüt.

=3����
��� 0�����5+ ����8

'��������G

&1;�

0�����5+ ����8

A�������� (�
����%������$����������
����$�������������"���% 
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 2������	�"
� Adja meg a számot 
(legfeljebb 8 számjegy). 

� További számokkal 
ismételje meg az előző 
lépéseket.

	 Eredmény megje-
lenítése. 

 

Válasszon műveletet.

*/�
�@� 

�
cQ
!
N
$

B 2������	�"

Q

=3�.���	��
����#���

#%�$��$�����%$���'�����	

��	��

�')<�)9)8);)� ���

����������������$
���
0�������������������8 

� A������������������� 

c .���$��% 

Q P������� 

! ?�"���� 

D :������ 

$ V����� 

d� (�KMK����K�K���������	�	����"����� 

% R������������������������� 

C (��������������������$�������� 

D (�����������$�$������������ 

� ?���"��0��������

�������%)8 

?��	���������$
��>

� :������ 

� P��������0���������%�$"8 
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������ 
 &1��� 
 A�����������
A telefonban legfeljebb három 
különböző pénznem tárolható.

%������
��	�����
Az átváltáshoz legalább két pénzne-
met meg kell adni. Amennyiben 
még nem adott meg pénznemet, a 
beviteli folyamat azonnal elindul.

���� Nyomja meg.

� Adja meg illetve a ��)�	���� 
listáról válassza ki a saját 
és az idegen pénznemet:

���� Nyugtázza.

Az euróhoz kötött fizetőeszközöknél 
nem kell megadni az árfolyamot. 
Egyébként:

� Adja meg egy nem az 
euróhoz kötött deviza 
árfolyamát.

���� Nyugtázza.

:VH �)2 �:F ;:5 :2% F&5
FHF &:% &)< <VF '<C %):

#%�$��$�����%$���'�����	

��	�����

�
���������������$
���0�������������������8>

� A�����������
�"����� 
�����������
���3

����	
�� Nyissa meg a menüt.

������,���
A megadott pénznemek között 
tetszőleges számítások végezhetők.

� Válasszon egyet a le-
hetséges kombinációkat 
tartalmazó listáról.

��������� Nyugtázza.

� Adja meg az összeget 
(legfeljebb 8 számjegy).

	 Eredmény 
megjelenítése.

A�����������
5��3

����	
�� Nyissa meg a menüt.

L= #%'����� 
)������"��� (���$����������������� 
2������	�"

5H

A���������$�$������������ 

F������� R����$������������ 
R-
��-�	���� O��������$����$����� 
A�������� (���"���������������$�

�������%����$�����
��
�"����� 

).1��� A	�����������$���� 
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 &1��� 
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 &�7�����
&�7�����
Határozza meg az időzónát, amely-
ben éppen tartózkodik.

� Válassza ki a listáról a 
kívánt időzónát ...

�5������'� ... határozza meg.

����	
�� Nyissa meg a menüt. 

&�7$�����

;������1��
Dátumformátum beállítása: 
''�00�^^^^ vagy 00$''$^^^^

��������-�����
Az idő kijelzése be- és kikapcsolható.

L��� (���"����������������
$���������������""������
���'$$� 

�����,�� 1������$���������� 
�������� O����"���������������� 
��!
������7����

�

��������'��$���'����
���%������������������������� 

'��1�

��7�����

#%����������$�����
������
���������� 

.����'�������������J3 ���������"��
&�7$;������'�����"� 
��������
����"#�����
A telefon minden nap a megadott 
időben kikapcsol.

������G

�=��� Nyomja meg.

� Adja meg az időt 
(24 órás rendszerben).

���� Nyugtázza.

;�������G

�������	�� Nyomja meg.

���� Nyugtázza.

B�����'$'��������	

�$����E4�$�����
�����������"�����&��������,���
�������������
�� 
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2��""�1�1�
������ 
 2�1�$F�� 
 2��""�1�1�

Idő megjelenítése ezredmásod-
perces pontossággal. Két részidő 
mérhető és tárolható.

�+������ Visszaállítás nullára.

	 Start/Stop.

� Részidő.

Kezelés az oldalsó gombokkal:

E 2��""�1�1�

99G99G99�999

F������� L"#���

�

�������

:���<

:���
2��""�1�1�
5��3
����	
�� Nyissa meg a menüt.

A�������������

������ 
 2�1�$F�� 


A�������������

Lefut egy beállított időintervallum. 
Az utolsó 3 másodpercre hangjelzés 
figyelmeztet. A visszaszámlálás vé-
gén egy speciális hangjelzés 
hallható.

�����,����� / �5������'�
Időtartam módosítása 
ill. új időtartam 
megadása.

�$�������� Számláló indítása.

����!� Számláló megállítása.

�+������ Számláló visszaállítása 
a kezdőidőre.

5����� (�$�������0�8������������
����"����� 

�������� ;�����������"���������

����%���� 

).1��� (��	�������
����%����
��"������� 

<���� (��������
����%������$�����
�������� �L���>�(�������������
������������$������������ 

5�����
�.1�� (��������������	����� 
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Válassza ki a kívánt játékot a listáról. 
Jó szórakozást!

R�������
�
-���������
Az Opciók menüben mindegyik 
játékhoz különleges útmutató talál-
ható.

����	
�� Elolvashatja a játékkal 
kapcsolatos 
tudnivalókat, 
megnézheti a tárolt 
játékállásokat és 
beállíthatja a nehézségi 
fokot.

�$�������� Játék indítása.

��������K���1���


vagy

a vezérlőgombbal:

� és �

!

.
-,

" /

F G
0

D'����������������

�������"������
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Egy profillal különböző beállításokat 

adhat meg egyetlen funkcióval.

• Az alapbeállításban öt profil talál-
ható, de ezeket megváltoztathatja:
'�1��
�.1����P
+������
�.1��P

0��	��
�.1���P
������������P

F3�����	���

• Két személyes profil egyedileg is 
beállítható (S31��T).

• A :�����
����3� profil fix beállítás, 
és nem változtatható (60. oldal).

Amennyiben több felhasználó 
használja a telefont, mindegyikük a 
személyes profil kiválasztásával 
kapcsolhatja be saját beállításait.

������
������ 
 %1������

� Válassza ki a standard 
vagy személyes profilt.

��������� Kapcsolja be a profilt.

H Az aktív profil jelölése.

7
%1������

I '�1��
�.1����

H +������
�.1��

I 0��	��
�.1���

������ L"#���
�����,�����
Standard profil módosítása vagy 
személyes profil új kialakítása:

� Válassza ki a profilt.

��������� Nyugtázza.

%1������!5��3
����	
�� Nyissa meg a menüt.

������ (���"�������"���������������� 
A�������� .�%���%���������������

��

�'�����������������
��
��%������>

e +���	��
�����,���
3G ����

e 0��	�17 3G ����
e ;������� 3G ����
e H��	���� 3G ����
e 0,����K1�� 3G ����
e 2��1�����	�� 3G ����
e �����
���	�� 3G ����
e '�	�
���K� 35 ����
e A���	,��� 35 ����
B�
�����������'������

����������&��������"������
������$���
�&����������%�
$���������
�������� 

�������� (���"����������������
����"����� 

5������ .�%�$������������

������������$������ 
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������������
A profil csak eredeti Siemens autós-
készlettel összekapcsolva kapcsol 
be automatikusan, amint beteszi a 
telefont a tartóba (lásd még 77. oldal).

F3�����	���
A profil csak eredeti Siemens mikro-
fon-fülhallgató készlettel összekap-
csolva kapcsol be automatikusan, 
amint bedugja a készlet dugóját a 
telefonba (lásd még 77. oldal).
:�����
����3�
Az összes figyelmeztetés ki van 
kapcsolva. 
Ez a profil nem módosítható.

• E profil választásakor a telefon 
kikapcsol.

• A figyelmeztetéseket ebben az 
állapotban nem jelzi sem 
csengetés, sem rezgés.

������

������ 
 %1������

� Válassza a :�����
����3� 
pontot.

��������� Kapcsolja be a profilt.

A profil kiválasztása után 
megerősítő választ kell 
adni a biztonsági 
kérdésre.

� Kapcsolja ki a telefont, 
vagy 30 másodperc 
múlva automatikusan 
kikapcsol.

'�1���
3���
Ha visszatér a normál üzemre, az 
újbóli bekapcsolás után automatiku-
san a standard profil lesz bekapcsol-
va.
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������ 
 =����#��
Állítsa össze saját menüjét, amely a 
gyakran használt funkciókat, telefon-
számokat vagy WAP-oldalakat tartal-
mazza. 

A 10 lehetséges bejegyzés listája 
előre fel van töltve, de 
tetszőlegesen módosítható.

0��������

� Válassza ki a kívánt 
bejegyzést.

��������� Nyomja meg.

C%�����������������>

� �%�$��$������$
��&�$���   

�    ��%�$��$���������� 

� B����"���������
����%����
����������$&��?�������
��$

�����������"��� 
5����,���
Az előre megadott bejegyzések 
(1-10) mindegyikét kicserélheti a 
Kedvencek lista bejegyzésére.

� Válassza ki a kívánt 
bejegyzést.

����	
�� Nyomja meg.

�����,��
�����,�
Válassza ki.

� Válassza a listáról az új 
bejegyzést 
(lásd 62. oldal).

�5������'� Nyomja meg.

Amennyiben a kiválasztott új bejegy-
zés telefonszám vagy kedvenc 
WAP-oldal, a kiválasztáshoz megnyí-
lik a megfelelő alkalmazás.

���"����"��
Miután válaszolt egy biztonsági 
kérdésre és megadta a telefon kód-
ját, újra az előre megadott bejegy-
zések lesznek a listán.
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����������
A bal oldali kijelzőgombhoz és a 

számgombokhoz (2-9, 
gyorshívószámok) egy-egy fontos 
telefonszám vagy funkció társítható. 
A telefonszám illetve a funkció ekkor 
egyetlen gombnyomással hívható 
illetve elindítható.

A billentyűkre definiálható funkciók:

• Internet ...........................34. oldal
• Telefonkönyv/

Címjegyzék .....................17. oldal
• Hívószám........................63. oldal
• Naptár ............................48. oldal
• Ébresztőóra.....................53. oldal
• Jegyzetek .......................52. oldal
• Számológép ...................54. oldal
• Új SMS ...........................28. oldal
• Világítás ..........................68. oldal
• Inkognitó.........................74. oldal
• GPRS 

be- és kikapcsolás � .....75. oldal
• IrDA ............................76. oldal
• Játékok ...........................58. oldal
• Elmulasztott hívások.......42. oldal
• Fogadott hívások ............42. oldal
• Bejövő ............................27. oldal
• Kimenő ...........................27. oldal
• Kedvencek ......................61. oldal

-���������&����%�������������$���
�������������"�$��%������$��<�'��������

�����������������$
����0�� �������������
L��:1;�����������������b8 �
-���������&����%�����
������%)�����������
��$����$��������� 

.�������������$
����� ���%�,���������
$������������������
������������'��$�
���'����&�<8��������%�������� 
���
������
��-���7	���
A gyors kiválasztás érdekében a bal 
oldali kijelzőgombhoz szabadon 
hozzárendelhető egy funkció/tele-
fonszám.

A��������


�5������'� Nyomja meg a gombot 
(ha más nem foglalja).

�����,����� Keresse ki a listáról az 
alkalmazást.

• Rendelje hozzá a kijelzőgombhoz 
az új alkalmazást (pl. B������).

• A 0,����� mint különleges eset. 
A telefonkönyvből/címjegyzékből 
kikeresett nevet (pl. “Carola“) 
hozzárendelheti a 
kijelzőgombhoz.

��������� Nyugtázza a beállítást.

0��������
“Carola“ telefonszámának 
hozzárendelése itt csak példaként 
szerepel.

�(��,��� Tartsa nyomva.

� �

2���	������

9*�9 �/99* /�G�@

� 5��3
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����������

C��1��,�	�����
Funkciók vagy telefonszámok gyors 
kiválasztásához gyorshívógombként 
a számgombok használhatók fel 
(2-9). A lehetséges kiosztásokhoz 
lásd 62. oldal.�

A��������
Készenléti állapotból:

� Nyomjon meg egy 
számgombot (2- 9). 
Ha a szám még szabad:

�5������'� Nyomja meg.

vagy 
�>����,�� Nyomja meg röviden (ha 

pl. már foglalt IB������J).

�����,����� Keresse ki a listáról az 
alkalmazást.

A 0,����� mint különleges eset. 
A telefonkönyvből/címjegyzékből 
keressen ki egy nevet, amelyet a 
gombhoz társíthat.

��������� Nyugtázza a beállítást.

Az &���1��� mint különleges eset. 
A gomb lefoglalásához válasszon ki 
egy URL-címet a könyvjelzők közül.

��������� Nyugtázza a beállítást.

(��	"���������$
�������>

"�Z�������������������$�0ES ����8
0��������
Tárolt szám hívása illetve tárolt alkal-
mazás (pl. játék) elindítása.

Készenléti állapotból:

! Nyomja meg.

A bal oldali kijelzőgomb helyett a 2-
es gombhoz társított funkció látható, 
pl.:

�>����,�� hosszan megnyomva

�	�
#���

! hosszan megnyomva

5��3�
���1���
	��1�!
�,�����
Minden menüfunkcióhoz tartozik 
egy belső szám. Az adott számsor a 
kijelzőn jobbra fent látható.

Ha egymás után megadja ezeket a 
számokat, közvetlenül is elérheti a 
funkciót.

Pl. új SMS írása:

������ Nyomja meg.

" ��������

" R-
252
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A jelzőhangokat kívánsága szerint 

beállíthatja.

������ 
 ����� 


Válassza ki a funkciót:

+���	��
�����,���
Be- és kikapcsolhatja, valamint egy 
rövid jelzőhangra (sípolás) korlátoz-
hatja a csengetést.

J Ha sípolás van beállítva, 
a kijelzőn ez a jel látható.

K Kikapcsolt csengetésnél 
a kijelzőn ez a jel látható.

0��	�17
� Válassza ki a tartományt:

5����
�,��
� hívások
A&%!�,����
:������
��������
+����
3�������

� Állítsa be a hangerőt.

���� Nyugtázza.

!����������������������������������
�>

�� A�����%�$" 

D����������	"������
������������� 

B����&���%$��������������������������$�
"�&��������	�����	�����
�����������
0J+ ����8 
H��	����
Ha el akarja kerülni, hogy a hangjel-
zés zavarja, a hangjelzés helyett 
bekapcsolhatja a rezgő üzemmódot. 
A rezgő üzemmód a hangjelzés 
kiegészítéseként is beállítható (pl. 
hangos környezetben). Ha a telefon 
az asztali töltőben vagy az autós 
készletben van, ez a funkció ki van 
kapcsolva.

0,����K1��

A telefon már csak azokat a 
hívásokat jelzi hangjelzéssel vagy 
rezgéssel, amelyeknél a hívó fél 
száma benne van a Telefonköny-
vben/Címjegyzékben. A többi hívás 
csak a kijelzőn jelenik meg. Ha nem 
fogadja ezeket a hívásokat, a 
hangpostára irányítja át őket 
(ha be van állítva, 44. oldal).

L Bekapcsolt állapot 
jelzése.

2��1�����	��
Az összes szerviz- és figyelmez-
tetőhang be-/kikapcsolása vagy a 
�7,���� ponttal több hang be-/kikapc-
solása.

�����
���	��
A billentyűhang beállítása:
=���� vagy
0��	
vagy +������

�
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������ 
 ����� 

Válassza ki a funkciót:

%�1#���	
Hívás közben minden percben egy 
hangjelzést hall a beszédidő 
figyeléséhez.

;�������
38 dallam közül választhat és emel-
lett még négy saját maga által kom-
ponált vagy tárolt dallamhoz férhet 
hozzá.

� Először válassza ki a 
tartományt:

5����
�,��
� hívások
A&%!�,����
:������
��������
+����
3�������

� Majd válassza ki a 
dallamot.

���� Nyugtázza.
;����������7
A dallamok kezelésére szolgál.

������ 
 2�1�$F�� 


;����������7

<��.��
Az
:	����
*
... :	����
� dallam 
betöltése az +�1�!:D"��1�1-ből.

;����������7
Nyissa meg.

����	
�� Nyissa meg a menüt.

<��.�� Válassza ki és rendelje 
hozzá a dallamot a 
tárolás helyéhez.

5�����
Tárolja a betöltött dallamot :	����
* 
...
:	����
� -ben vagy az +�1�!:D"��1�1

(*.mid) helyén.

���!����'� Lejátszhatja a dallamot.

;�����
��	�����
Egy dallam az infravörös porton 
keresztül, SMS-ben vagy WAP-on 
vehető át a telefonba.

A dallam fogadását a bal oldali 
kijelzőgomb feletti szimbólum jelzi.

E gomb megnyomásával elindíthatja 
a dallamkezelőt.
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������ 
 ����� 

;����������7
5��3

����	
�� Nyissa meg a menüt.

<�-������ -����������������
��	��	���
���$�� 

5�����

�������

(�:	����
*�   �:	����
��"�%���
+�1�!:D"��1�1�
���0I $��8�
���$�������� 

=3����
��� 0�����5+ ����8
<��.�� (
:	����
*
   �:	����
��"�%���

+�1�!:D"��1�1�
������$�

��	����� �

:��� A	������������
��	��	������$���
����$����������������� 

).1��� A	��������$����:	����
*�   �
:	����
�����%���%������ 
Válassza ki a funkciót:

;�����
���"������
Egyszólamú dallamokat Ön is kom-
ponálhat.

� Az 1-7 gombok a C, D, E, 
F, G, A, H hangoknak 
felelnek meg.

� A dallamon belül egy-egy 
hangjegynyit előre- vagy 
visszaléphet.

� Hang/szünet félhanggal 
történő emeléshez/
leszállításhoz.

. Hang/szünet hosszának 
növelése.

� Hang/szünet hosszának 
csökkentése.

�, � A bal oldali gombokkal 
egy-egy oktávval feljebb 
emelhet/lejjeb szállíthat 
egy hangot/szünetet.

� Szünet beiktatása.

����	
�� A menü további funk-
ciókat is kínál: 

<�-������P
<�-�������
���"�P 
5�����P 0��	-�	�
������P 
0��	-�	�
�.1����P
).1���P

<��.��.
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Az alábbi lehetőségek közül választ-
)������

������ 
 �����,����� 
 )������ 


Válassza ki a funkciót.

'���
A kijelző nyelvének beállítása. 
Az “Automatikus“ beállítással a 
honos hálózat által használt nyelvet 
választja. Ha véletlenül olyan nyelvet 
állított be, amelyet nem ért, a 
telefon a következő beadással 
állítható vissza a hazai szolgáltató 
nyelvére:

Nf9999f
�
5�	-����,���
��.����
Segítségével egy üdvözlő szöveget 
írhat, amely a telefon bekapcsolása-
kor jelenik meg.

�����,����� Be- és kikapcsolás.

� Törli a régi szöveget és 
beírhat egy újat.

���� Nyugtázza a 
módosításokat.

=�"�1��7��7
A képernyőkímélő egy beállítható 
idő eltelte után egy grafikát jelenít 
meg a kijelzőn. A képernyőkímélő a 
billentyűzárhoz (68. oldal) hasonlóan 
véletlen gombnyomásoktól védi a 
telefont. Egy bejövő hívás vagy a 	�
gomb hosszas megnyomása, majd 
az ���� gombbal történő nyugtázása 
befejezi a funkciót.
hat:

• A funkció be- ill. kikapcsolása.
• Stílus beállítása: saját grafika, 

analóg óra.
• Bitmap betöltése a �����"
���7�� 

funkcióval.
• Képernyővédő tesztelése.
• A várakozási idő beállítása, amely 

eltelte után megjelenik a 
képernyőkímélő.

• A jelszavas védelem mint 
biztonsági beállítás bekapcsolása.
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������ 
 �����,����� 

)������ 


Válassza ki a funkciót.

A���	,���

A kijelző megvilágítása be- és 
kikapcsolható (növeli a készenléti 
időt).

'�	�
���K�

A kijelző betűméretét módosíthatja.

=���1����

A kijelző kontrasztjának beállítása.
��������K�

A�����G��1����
	���

A bejövő hívásokat (a� gomb 
kivételével) bármelyik gomb meg-
nyomásával fogadhatja.

��������K��1

Ha egy percen át egyik gombot sem 
nyomja meg, az automatikus 
billentyűzár magától bekapcsol. 
Ez a funkció a telefon gombjainak 
véletlen megnyomásától véd. Ön 
azonban továbbra is elérhető marad 
és segélyhívást is kezdeményezhet.

A billentyűzet közvetlenül is lezár-
ható illetve a billentyűzár feloldható.

Mindig:

	 Tartsa nyomva.

���� Nyugtázza (csak 
kikapcsoláskor).

�����
���	��
A billentyűhang beállítása:

=���� vagy
0��	
vagy +������
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����"��
���"�����,�����
A telefon gyári alapbeállításai vissza-
állításra kerülnek (nem érinti a SIM 
kártya és a hálózat beállításait).

)���
������,��
Megjelenik a készülék azonosító 
száma (IMEI). Ez az információ 
hasznos lehet a szerviz számára.

C��1�
��1����
Ha a funkció be van kapcsolva, a 
telefon rövidebb időközönként 
kapcsolódik a hálózatra 
(ez csökkenti a készenléti időt).

)(!������

)(
"1���1���

Az intelligens prediktív szövegbevi-
tel be- vagy kikapcsolása.

)(!����

Válassza ki az üzenet nyelvét.
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%&'
��������	

A telefont és a SIM kártyát több 
titkos kód is védi az illetéktelen 
használat ellen. 

������ 
 �����,����� 


��������	 
 majd 
Válassza ki a funkciót:

)�����
�����

%&'!���������

A PIN kód normál esetben a telefon 
minden bekapcsolását követően 
lekérdezésre kerül. A lekérdezést 
ezzel a funkcióval ki is kapcsolhatja, 
azonban így nem védi a telefonját az 
illetéktelen használat ellen.

Némely szolgáltató nem engedélye-
zi e funkció használatát.

%&' ������:1;�����%���0���$��%���
�����������$8 

%&'
/ (�������������������
�������������
�������	�������:1;�����%���
������������'�������������%
��
"���������"������������ 

%V= ?'������ �.��������������"���
������������:1;�����%��������&�
�������'�����$����@1#������ 

)������
���

�������������� �(�������
����������

������������$�"��P����������
$�����������
0G�5����%)����$8 

��������	��
������
71����
������
�

������
�������P
��
>	�P
��	�
��3���	

������
�����-��
���-��
��1��O
A PIN-kód bármilyen 4-8 jegyű szám-
ra módosítható (amelyet könnyeb-
ben meg tud jegyezni).

� Adja meg a régi PIN-
kódot.

���� Nyomja meg.

� , ���� Adja meg az új PIN-
kódot.

� , ���� Ismételje meg az új PIN-
kódot.

%&'
/

A PIN2-kód bármilyen 4-8 jegyű 
számra módosítható (csak akkor 
jelenik meg, ha a PIN2-kód ren-
delkezésre áll).

A teendő ugyanaz, mint a %&' 
esetén.

)���������

Ön határozza és adja meg, amikor 
először megnyit egy olyan funkciót, 
amelyet a telefonkód véd. 
Ezt követően valamennyi funkcióra 
ez lesz érvényes. 

Bármilyen 4-8 jegyű számra 
módosítható.

���������1
4)���������
���6
A hívások egy számra vannak korlá-
tozva, amely a bal oldali kijelzőgomb 
hosszas megnyomásával hívható 
(16. oldal).
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Válassza ki a funkciót:

+���
�
4%&'
/
���6
A hívható számok körét a SIM-kártya 
által védett telefonszámokra 
korlátozza. Ha csak körzetszámok 
vannak beadva, a tárcsázás előtt a 
kívánt hívószámmal kiegészíthetők.

+���
������
*9
4)���������
���6
A hívásokat a “Tárcsázott hívások” 
listán lévő számokra (42. oldal) 
korlátozza. Ez a lista célzottan is 
feltölthető: Először törölje a 
híváslistát, majd írjon be “új 
bejegyzéseket”: tárcsázza kívánt 
telefonszámot, és kapcsolás előtt 
szakítsa meg a hívást.

+���
��-��
2&5
4)���������
���6
Megakadályozza, hogy a telefont 
egy másik SIM-kártyával használják.
0������
������ 
 �����,����� 
 0������ 


Válassza ki a funkciót:

A����
Ez a funkció csak akkor jelenik meg, 
ha a szolgáltató támogatja. A tele-
fonnak két, egymástól független 
hívószámmal kell rendelkeznie.

=�������

Az aktuális vonal kiválasztása.

Gyakori váltások esetén kényelme-
sebb, ha a kiválasztás a kijelzőgomb 
segítségével történik (62. oldal).

M Az aktív telefonszám 
megjelenítése.

g�1����

4)���������
���6
A telefon használata egy telefon-
számra korlátozható.

;���������"����$���������
�����������
��������"�����0�� ����$&���"��������
�%����&���
 8 �.��������

������������������
���"������"����$� �A���������$<"����
"������0�����������������
�8 

� #%�$��$�� 

�/')#,���� #%�$��$�� 

�
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Válassza ki a funkciót:

=����	�1�#��

0������!����

Az éppen elérhető GSM hálózatok 
listája kijelzésre kerül.

N A nem megengedett 
szolgáltató megjelölése 
(SIM-kártyától függően).

0������#��1�

A hálózatkeresés újra indul. Ez akkor 
tanácsos, ha nem a saját hálózatán 
belül tartózkodik, vagy ha egy másik 
hálózatba szeretne bejelentkezni. 
Újra összeállítja a hálózati 
információs listát.

�������������

Be- vagy kikapcsolás, lásd 
„0������#��1�“ fent.

Ha az “Automatikus hálózat“ funk-
ció be van kapcsolva, a rangsor 
szerint következő hálózat kerül 
kiválasztásra a “Preferált 
szolgáltató“ listájáról. Egyébként 
pedig a rendelkezésre álló GSM 
hálózatok listájáról manuálisan 
választhat egy másik hálózatot.
Ide azt a szolgáltatót írja be, amelyet 
preferált hálózatnak választ, ha kilép 
a honos hálózatból (pl. különböző 
árszint esetén).

A funkció megnyitásakor először a 
honos hálózat által javasolt szolgál-
tatók listája jelenik meg. A listát 
kívánsága szerint módosíthatja:

��	���� A preferált hálózatok 
megjelenítése.

• Új bejegyzés készítése:

S31��T Válassza ki, 

majd keressen ki és nyugtázzon egy 
bejegyzést a szolgáltatók listájáról.

• Régi bejegyzés módosítása/
törlése:

Válassza ki és törölje a meglévő be-
jegyzést, vagy válasszon ki és nyug-
tázzon egy bejegyzést a szolgáltatók 
listájáról.

F1����#����

Válasszon a GSM 900-as és a GSM 
1800-as sáv között.

�
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Válassza ki a funkciót:

0�����1���������
A hálózatzár korlátozza a SIM-kártya 
használatát (nem mindegyik 
szolgáltató támogatja a funkciót). 
A hálózatzárhoz egy 4-jegyű jelszóra 
van szükség, amelyet a 
szolgáltatótól kap meg. 
Adott esetben minden egyes 
hálózatzárat a szolgáltatótól kell 
kérnie.

a�����
�����7

A vészhívás (112) kivételével min-
den kimenő hívás letiltásra kerül.

=����7
�������.��

Csak belföldi hívások lehetségesek.

=��������
����
����

Nemzetközi hívások nem 
lehetségesek. De külföldről a saját 
országába telefonálhat.

5�����
��-.7

Az összes bejövő hívás fogadása le 
van tiltva (hasonló hatás érhető el, 
ha minden hívást átirányít a hang-
postába).

0�
��1��	��

Nem fogadhat hívásokat, ha a saját 
(hazai) hálózatán kívül tartózkodik. 
Így adott esetben nem kell hívási 
díjat fizetnie a beérkező hívásai után.

�

Az állapotellenőrzést követően a 
következő szimbólumok jelenhet-
nek meg a kijelzőn:

1 Tiltás bekapcsolva.

9 Tiltás nincs bekapcsolva.

Y Az állapot ismeretlen (pl. 
új SIM-kártya esetén).

5�����
���������

Az összes aktív korlátozás törlésre 
kerül.

F�����������
#��"�1�
������ 
 �����,����� 


F��������#��"�1�

Amennyiben a szolgáltató támogatja 
ezt a szolgáltatást, lehetőség van 
csoportok kialakítására. E csoportok 
tagjai például hozzáférhetnek belső 
(vállalati) adatokhoz vagy különleges 
díjak vonatkoznak rájuk. A részlete-
ket tisztázza a szolgáltatóval.

F�����������
#��"�1�


A funkció be- és kikapcsolása. 
A telefon rendes használatához a 
“Felhasználói csoport” pontnak 
kikapcsolt állapotban kell lennie 
(Telefonkód, 70. oldal).

+��"�1�
����������

A preferált csoporton (ld. később) 
kívül más csoportot is választhat 
illetve felvehet. A csoportokhoz 
tartozó kódszámokat a szolgáltatótól 
kaphatja meg.

�
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a�����
�����7

Itt a csoport hálózat-irányításán kívül 
az is beállítható, hogy megengedett-
e kimenő hívások kezdeményezése 
a csoporton kívülre. Ha kikapcsolja a 
funkciót, már csak csoporton belüli 
hívásokra van lehetőség.

%1���1���
#��"�1�

Ha be van kapcsolva, (a hálózat 
konfigurálásától függően) csak e 
standard felhasználói csoporton 
belüli hívás lehetséges.
������
�.����

������ 
 �����,����� 


������
�.���� 


Válassza ki a funkciót:

0,��
�1���������
Amennyiben regisztráltatta magát e 
szolgáltatás igénybe vételére, el-
lenőrizheti, hogy be van-e kapcsolva 
a funkció, illetve be- és kikapcsolhat-
ja (13. oldal).

&���	����
Ha felhív valakit, a hívott fél telefon-
jának kijelzőjén megjelenhet az Ön 
telefonszáma (szolgáltatótól függő 
szolgáltatás).

Ha ezt el akarja kerülni, a következő 
hívás erejéig vagy akár az összes 
további hívásra bekapcsolhatja az 
“Inkognito“ funkciót. Lehetséges, 
hogy e szolgáltatás igénybe 
vételéhez külön regisztráltatnia kell 
magát a szolgáltatónál.

�

�
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Válassza ki a funkciót:

C%H2
(General Packet Radio Service)

A GPRS új eljárás, amelynek célja a 
mobilhálózatokban a gyorsabb 
adatátvitel elérése. Ha használja a 
GPRS-t, megfelelő hálózati 
ellátottság esetén állandóan 
kapcsolatban lehet az internettel. 
A GPRS előnyei (többek között):

• WAP-információk gyorsabb 
átvitele.

• E-mailek késedelem nélküli 
küldése és fogadása.

• Várakozási idő nélküli csevegés 
(chat).

Ezt a szolgáltatást még nem 
támogatja mindegyik szolgáltató.

��!$����"#�����

GPRS-funkció be- vagy kikapcsolása 
az összes érintett alkalmazásra.

C%H2
&���
A kapcsolattal összefüggő informá-
ciók megjelenítése.

 Készenléti állapotban 
gyors hozzáférés.

�

����
����	����
Válassza ki a �.�	���7� (36. oldal). 
Válassza ki a listáról a kívánt profilt.

Válassza a C%H2!������ vagy +2;

������ pontot:

C%H2!���!
���

�%'G

(���$��������������
�������������$�� 

<�	��
��G

(���$����������������"���
0�����8 

B�����G

(���$������������
0�����"����������$��8 

+2;
������

02:/>�
2���'���:c�����
/�8

����1#������G

(���$��������������
�����������
���"����$�� 

0,��
�,"��G

��������>�1:/#�"�%�
���� 

<�	��
��G

(���$�����������������
"�� 

B�����G

(���$������������
0�����"����������$��8 

(����������
��&����%��������������
���$���������
�����	����������������
����$���������"������
����������&��������
���������������������:��$�������������>�
/��
���@������������������$>�
:E4554�:G74+�(54+�+�"�%�
:E4554�:G74+�(546�+
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Válassza ki a funkciót:

&1;�
4&��1�.1.�6
Ha a telefon infravörös portját 
használja, a másik készüléknek is 
rendelkeznie kell ilyen porttal. 
Irányítsa egymásra a két infraablakot 
(egymástól legfeljebb 
30 centiméteres távolságra).

�����,����� IrDA be-/kikapcsolása.

A kijelzőn ez látható:

O ha be van kapcsolva.

P adatátvitel közben.

F�D$����
���
Lásd 80. oldal.

���
�������	
Itt a számítógép és a telefon közötti 
közvetlen kábelkapcsolat adatátviteli 
sebessége állítható be:

**@P/
=���$�

@ P�
=���$�

�?P�
=���$�

*(P/
=���$�
0������,���
Jelszóval védett behívás a WAP-nál.

&�7$�����

������ 
 �����,����� 
 &�7$�����

A telefon használatba vételekor pon-
tosan be kell állítania az órát.

�����,����� Nyomja meg.

� Először a dátumot (nap/
hó/év), majd az időt 
(24 óra, másodpercekkel 
együtt) adja meg.

.����'��������������73 ���������"��
&�7$�������'�����"� 
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Válassza ki a funkciót:

F3�����	���
A profil csak eredeti Siemens Head-
settel összekapcsolva kapcsol be 
automatikusan, amint bedugja a 
készlet dugóját a telefonba.

5����,�����
�����,�����G

������
�����
0C%����
��������>���8

A telefon 3 csengetés után 
automatikusan fogadja a hívásokat. 
Ehhez viselnie kell a Headsetet.

����"#�����
�
�������
��
�
F3�����	���

�.�.��

Átkapcsolás beszélgetés közben 
(ha a Headset a telefonra van csatla-
koztatva).

Q Be- és kikapcsolás.

�����������
�����,�����G

• Hívás fogadása a Kapcsolat 
gombbal vagy a beszédgombbal 
(PTT), még ha a billentyűzár be is 
van kapcsolva.

• A hangos hívás bekapcsolása a 
beszédgombbal.
������������
Csak eredeti Siemens 
autóskészlettel összekapcsolva. 
A profil automatikusan bekapcsol, 
amint beteszi a telefont a tartóba.

5����,�����
�����,�����G

������
�����


0C%����
��������>�
�8

A telefon 3 csengetés után 
automatikusan fogadja a hívásokat. 
A gyújtás beépítéstől függően be 
kell, hogy legyen kapcsolva.

R A kijelzőn ez látható.

��������
����"#�����

0C%����
��������>�6���8

A telefont az autó látja el árammal. 
Beállítható a gyújtás kikapcsolása és 
a telefon kikapcsolása közötti idő.

�����������
�����,�����G

• Állandó világítás: 
bekapcsolva,

• Billentyűzár: kikapcsolva, 
• A telefon akkumulátorának 

töltése,
• Az autós készlet automatikus 

bekapcsolása, amint bedugja a 
telefont.

0���2������
Ezek a funkciók csak a megfelelő, 
eredeti Siemens tartozékokkal ve-
hetők igénybe (88. oldal).
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A fájlok szervezéséhez az 

Card-Explorer áll rendelkezésre, 
amellyel egy számítógépes 
fájlkezelőhöz hasonlóan dolgozhat. 
Az Intézőben a különböző 
fájltípusokhoz önálló mappák 
tartoznak:

������ 
 2�1�$F�� 
 +�1�!:D"��1�1

Megjelenik az Intézőben lévő map-
pák és fájlok listája.

A listában a vezérlőgombbal mozog-
hat:

� Léptetés fölfelé és 
lefelé.

 Kilépés a mappából.

Egy megjelölt fájl megnyitásához:

���%��	�� Nyomja meg.

F������� Válassza ki, és elindul a 
megfelelő alkalmazás.

=�"

!��$�����������������03J ����8 

N���"

;�������

/��$���������������037 ����8 

N����

252

:;:����������0��$���8&�
:;:����������0
��	"�8 

:�	"���$�����������������������
��
�� 

N����
N����

��������1���

(����������������������
0G3 ����8������������� 

N���

'�-�	��h1���

"2������$��'$
��$���"� 

N�#�
&����7
���3
���%��	�� Nyomja meg.

A telefon különböző funkciókat 
kínál fel, attól függően, hogy egy 
fájlt vagy egy mappát jelölt meg.

:���������7

"2���������$��'$
��$���"�

N�#�

A�	���

.�%�
������� 

N�N

5�	���� ;���$���%���� 
F������� (��������$��'$�����������

���$������������� 
=�-��.�$
B��.���
��

D������$�����	����<����	����
����"������ 

).1��� A	������	������$�����	���

����%���� 

5�����
�.1�� A	������	������
����%���� �
(���������������@1#������ 

R-
��""� O��$�����������������
����"������0����$�����
���������$)�	���8 

�������� R���"�����$�����	���

����%���� 

=3����
��� 0�����5+ ����8
H������� �������������$�������
��

��������0��"&����'�&����'$8 
H�������� (�$�����	��������"�%�$���

��� 
5�	��-��
���� (������������������
��

$�$������������� 
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2������
E��#�
2��#
Ezzel a számítógépes programmal 
szinkronizálhatja a telefonban és a 
Windows® Outlook® 98-ban vagy 
újabb verzióban tárolt címeket és 
időpontokat.

2�����1����",���

Helyezze be a CD-ROM-ot a 
számítógép meghajtójába és 
válassza ki a „Siemens Quick Sync“ 
pontot. Párbeszédpanelek vezetik 
végig a telepítés folyamatán.

=�������
���������

A Siemens Quick Sync Software 
program részletes kezelési és Súgó 
információkat tartalmaz. Ezeket úgy 
nyithatja meg, ha az egérrel rákattint 
a menüsorban lévő „Y“-re.

=�"#�����

Feltétel: a telefon és a számítógép 
össze legyen kapcsolva az infra-
vörös porton, kábelen.
H�	�����
����1��
A különböző alkalmazások rugalma-
san kötik le a telefon memóriáját 
(kb. 400 kByte), amely így illeszkedik 
a személyes felhasználási módhoz.

Ezek az alkalmazások a következők:

+�1�!:D"��1�1

+,�-�	����

;�������

252!�1�,

;�������

=�"��

Kérjük, ügyeljen arra, hogy idejében 
törölje azokat az adatokat, amelyekre 
már nincs szüksége.
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F�D$����
���

Faxok és adatok küldésére és 
fogadására is képes a telefonja és 
egy hozzákapcsolt számítógép 
segítségével. Feltétel: legyen a 
számítógépen megfelelő adat-/
faxkommunikációs szoftver és 
legyen kapcsolat (pl. infravörös 
porton keresztül – IrDA, 76. oldal) 
a telefonnal. 

A fax- és adatátviteli szolgáltatá-
sokat a szolgáltatónak engedélyez-
nie kell. A faxok és adatok 
fogadásának – hálózattól függően – 
több változata is lehetséges; 
érdeklődjön a szolgáltatótól.

F�D$����
���
Külön-külön telefonszámot kapott a 
szolgáltatótól a telefonhoz és a fax-/
adatforgalomhoz.

=3����
Indítsa el a számítógép kommuni-
kációs programját és adja meg a 
kívánt célszámot.

F�	����
A hívást különleges csengetés és a 
telefon kijelzőjén a hívás módjának 
(fax vagy adat) megjelenése jelzi.

A fax/adatok fogadásához indítsa el 
a számítógép kommunikációs prog-
ramját.

�

������$��D

=3����

������ 
 �����,����� 


������1	���� 


F�D$����
3������ 


����$��D
�3��

A beszéd üzemmódról fax üzem-
módra történő váltáshoz a küldés 
előtt állítsa be a telefonon ezt a 
funkciót.

A kijelzőgombnál a kapcsolat létre-
hozása közben két másodpercre az 
alábbi funkció jelenik meg:

�5���;?�@� Váltson a ����$��D
�3�� 
üzemmódra – most már 
küldheti a faxot.

F�	����
(Csak ha nincsenek külön fax- vagy 
adatforgalmi telefonszámok). 
Indítsa el a számítógépen a kívánt 
kommunikációs programot és be-
szélgetés közben kapcsolja be a 
funkciót a telefonon (a számítógép 
átveszi a kapcsolatot).

������ 
 �����,����� 


������1	���� 


F�D$����
3������ 


����$��D
����

��
������
�������
Fejezze be a számítógépes program-
mal történő átvitelt és/vagy nyomja 
meg az � gombot.
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A telefon több lehetőséget is kínál 
szövegek és adatok különböző 
csatornákon át történő átvitelére 
illetve fogadására. Ezekhez a 
funkciókhoz az adott lehetőségek 
menüin keresztül férhet hozzá:

252
A telefonkönyv/címjegyzék bejegy-
zései, az időpontok, jegyzetek stb. 
elküldhetők SMS-ben egy arra alkal-
mas másik mobiltelefonra.

Nagyobb objektumok esetén a tele-
fon adott esetben több SMS-t hoz 
létre.

&1;�
Amennyiben a telefon infravörös 
portját használja kommunikációra 
(lásd még 76. oldal), a másik 
készüléknek is rendelkeznie kell egy 
ilyen porttal. 

Ez a készülék lehet mobiltelefon, 
PDA, számítógép vagy nyomtató.
'��������G
&1;�
A szövegek vagy adatok nyomtatóra 
történő átvitelében a telefon két 
lehetőséget támogat:

&1;�
Az infravörös porton keresztül tör-
ténő nyomtatás előfeltétele, hogy a 
nyomtató szintén rendelkezzen 
infravörös porttal.
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Az egész világra kiterjedő Siemens 

szervizhálózat áll rendelkezésre egy 
telefonhívásnyira Öntől, illetve az 
Interneten:
&���1���G
���"G$$___���!��������#��

Abu Dhabi ......... Siemens Service 
Center ..................... 0 26 42 38 00

Argentínia ......... Siemens............. 0 80 08 88 98 78
Ausztrália.......... Siemens................ 18 00 62 24 14
Ausztria*........... Siemens................ 05 17 07 50 04
Bahrain.............. Siemens.......................... 40 42 34
Banglades ......... Siemens.................. 0 17 52 74 47
Belgium............. Siemens.................. 0 78 15 22 21
Brunei................ incomm ..................... 02 43 08 01
Bulgária............. Omnitel ...................... 02 73 94 88
Csehország........ Siemens................ 02 33 03 27 27
Dánia*............... Siemens..................... 35 25 86 00
Dél-Afrika.......... Siemens................ 08 60 10 11 57
Dubai*............... Siemens.................. 0 43 55 99 88
Egyesült 
Királyság* ......... Siemens............. 0 87 05 33 44 11
Egyiptom ........... Siemens.................. 0 13 31 31 44
Elefántcsontpart Siemens..................... 80 00 03 33
Észtország ......... Siemens....................... 6 30 47 35
Finnország*....... Siemens................ 09 22 94 37 00
Franciaország*.. Siemens................ 01 56 38 42 00
Fülöp-szigetek... Siemens..................... 28 14 98 88
Görögország...... Siemens.................. 0 16 86 43 89
Hollandia*......... Siemens............. 0 90 03 33 31 00
Hong Kong ........ Siemens..................... 22 58 36 36
Horvátország..... Siemens.................. 0 16 10 53 81
India .................. Siemens................ 01 16 92 39 88
Indonézia........... Dian Graha Elektr. 02 14 61 50 81
Írország* ........... Siemens................ 18 50 77 72 77
Izland................. Smith & Norland ......... 5 11 30 00
Jordánia............ Siemens.................. 0 79 55 96 63
Kambodzsa........ Siemens..................... 12 80 05 00
Kanada.............. Siemens............. 1 88 87 77 02 11
Kína................... Siemens............. 0 21 50 31 81 49
Kuvait ................ NGEECO....................... 4 81 87 49

:1�����
2������!��1�����
(�����><<ccc $%����$��� ��$���
����������$�����������:��$����
��������$�������������������	������������
������������� �

Lengyelország....Siemens ............... 08 00 22 09 90
Lettország ..........Siemens ...................... 7 50 11 14
Libanon* ............F.A. Kettaneh ............ 01 44 30 43
Líbia ...................Siemens ............... 02 13 35 02 31
Litvánia ..............UAB Skaidula .............. 2 39 77 79
Luxemburg .........Siemens ...................  43 84 33 99
Magyarország....Siemens ............... 06 14 71 24 44
Malajzia.............Siemens ............... 03 79 52 51 84
Málta .................Siemens ..... 00 35 32 14 94 06 32
Marokkó ............Setel S.A. .................. 22 66 92 32
Mauritius ...........Ireland Blyth................ 2 11 62 13
Németország* ...Siemens ............ 0 18 05 33 32 26
Norvégia* ..........Siemens .................... 22 70 84 00
Olaszország .......Siemens ............... 02 66 76 44 00
Omán .................Siemens ........................ 79 10 12
Oroszország .......Siemens ............... 09 57 37 29 51
Pakisztán ...........Siemens ............... 02 15 67 35 65
Portugália* ........Siemens ................. 8 00 85 32 04
Qatar..................Siemens .......... 00 97 44 69 67 00
Sharjah ..............Siemens ................. 0 65 33 66 42
Spanyolország ..Siemens ................. 9 02 11 50 61
Svájc ..................Siemens ................. 0 12 12 00 90
Svédország* ......Siemens ................. 0 87 50 99 11
Szaúd-Arábia .....Siemens ................. 0 26 51 50 94
Szingapúr...........Siemens ...................... 8 45 48 18
Szlovákia ...........Siemens ............... 07 59 68 22 66
Szlovénia ...........Siemens ................. 0 14 74 63 36
Tajvan ................Siemens ............... 02 25 18 65 04
Thaiföld .............Siemens ................. 0 27 15 51 00
Törökország .......Simko ................ 0 21 65 71 89 89
Tunézia ..............Siemens .................... 01 86 19 02
USA ...................Siemens ............ 1 87 76 87 16 71
Vietnam .............Opticom..................... 45 63 22 44
Zimbabwe..........Siemens .................... 04 36 94 24
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 Legalább 2 másodpercen át nyomja a be-/kikap-
oló gombot.

ltse fel az akkumulátort. Ellenőrizze a töltésjelzőt a 
jelzőn.

sztítsa meg az érintkezőket.

rlátozza a használatot.

pcsolja ki a gyors keresést (69. oldal).

pcsolja ki a kijelző világítását (68. oldal).

pcsolja be a billentyűzárat (68. oldal).

 Dugja be a töltőkábelt. 2) Várjon 5-10 percet, amíg a 
ltés jele meg nem jelenik. 3) Töltse 2-3 órán át a telefont.

ztosítsa a megfelelő környezeti hőmérsékletet és vár-
n egy kicsit, majd töltse újra az akkumulátort.

lenőrizze a hálózati áramellátást, és a telefon csatla-
zóit. Ellenőrizze, adott esetben tisztítsa meg a készülék 
atlakozóhelyét, majd helyezze be újra az akkumulátort.

sználjon másik konnektort, illetve ellenőrizze a 
lózati feszültséget.

ak eredeti Siemens tartozékokat használjon.

erélje le az akkumulátort.

őződjön meg róla, hogy rendesen be van-e tolva a 
M-kártya (7. oldal).

áraz kendővel tisztítsa meg a SIM-kártyát.

ak 3 voltos SIM kártya használható.

gye szemügyre alaposan. Cserélje ki a SIM-kártyát a 
olgáltatónál.
��$������&�������&����
����$��������	����
�����������������$����������$�������� 

%1������ <������	��
���� <�

Nem lehet 
bekapcsolni a 
telefont.

A be-/kikapcsoló gombot túl 
röviden nyomja.

�
cs

Az akkumulátor lemerült. Tö
ki

Az akkumulátor érintkezői pisz-
kosak.

Ti

Lásd alább: „Töltési hiba“

Túl rövid a 
készenléti idő.

A határidőnapló ill. a játékok 
gyakori használata.

Ko

A gyors keresés be van kapcsolva. Ka

A kijelző megvilágítása be van 
kapcsolva.

Ka

Véletlen gombnyomás 
(megvilágítás!).

Ka

Töltési hiba 
(a kijelzőn nem 
látszik a töltés 
jele).

Az akkumulátor alul van töltve. 1)
tö

A hőmérséklet kívül esik a 
0 °C ... +40 °C tartományon

Bi
jo

Érintkezési hiba. El
ko
cs

Nincs hálózati feszültség. Ha
há

Nem megfelelő töltőkészülék. Cs

Az akkumulátor meghibásodott. Cs

SIM hiba. A SIM kártya rosszul van betéve. Gy
SI

A SIM-kártya érintkezése be van 
szennyeződve.

Sz

Rossz feszültségértékkel ren-
delkező SIM kártya.

Cs

Sérült a SIM-kártya (pl. eltört). Ve
sz
�����	��
����1,����
�����

��������������"�%��:��$��������"����� 
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lenőrizze a szolgáltató szolgáltatási tartományát.

klamáljon a szolgáltatónál.
óbálkozzon a kézi hálózatválasztással vagy lépjen be 
y másik hálózatba (72. oldal).

lenőrizze a hálózati tiltásokat (71. oldal).

sőbb próbálkozzon újra.
tomatikusan létrejön a kapcsolat egy másik szolgál-

tóval (72. oldal). A telefon ki-, majd bekapcsolása ezt 
lgyorsíthatja.
sználja a Car Kit-et, Autós tartozékok (88. oldal).

em megengedett az új hálózat (72. oldal).
lítsa be az 1. vonalat M (72. oldal).
lenőrizze a beállított korlátozásokat.
PIN 2 kóddal nullázza le a limitet (43. oldal).
ltse fel a lebeszélhető egységeket.

tiltásokat a szolgáltató is meghatározhatja. 
lenőrizze a tiltásokat (73. oldal).
lenőrizze a hívószámot.

röljön néhányat a Címjegyzék/Telefonkönyv bejegy-
sei közül (19. oldal).

lítsa be a hívásátirányítást a hangpostára (44. oldal).

memória felszabadításához töröljön néhány üzenetet 
MS-t) (27. oldal).

vja fel a szolgáltatóját.

vja fel a szolgáltatóját.
%1������ <������	��
���� <�
Nincs hálózati 
kapcsolat.

Gyenge a jel. M
Kívül van a GSM hálózat lefe-
dettségi területén.

El

A SIM kártya érvénytelen. Re
Az új hálózat nem engedélye-
zett.

Pr
eg

Hálózati korlátozás van 
beállítva.

El

A hálózat túl van terhelve. Ké
A telefon elveszti a 
kapcsolatot a 
hálózattal.

A jel túl gyenge. Au
ta
fe

Kihangosításkor az 
autóban rossz az 
érthetőség.

Túl nagy a környezeti zaj. Ha

Nem kezdeményez-
het hívást.

Tárcsázási hiba. N
A 2. vonal van beállítva. Ál
Új SIM kártya a telefonban. El
Elérte a díjkorlátot. A 
Elhasználta az egységeket. Tö

Bizonyos hívások 
nem működnek.

Híváskorlátozások vannak 
beállítva.

A 
El

A telefonszám hosszabb 
20 számjegynél.

El

Nem lehet beírni a 
címjegyzékbe/tele-
fonkönyvbe.

Címjegyzék/Telefonkönyv 
megtelt.

Tö
zé

A hangposta nem 
működik.

Nincs beállítva a hívásátirá-
nyítás a hangpostára.

Ál

Villog az SMS 
(szöveges üzenet) ( jel.

A szöveges üzenetek 
memóriája megtelt.

A 
(S

Nem lehet beállítani 
egy funkciót.

A szolgáltató nem támogatja, 
vagy regisztrációra van szük-
ség.

Hí

A díjszámláló nem 
működik.

A tarifaimpulzusok nem 
kerülnek továbbításra.

Hí
�����	��
����1,����
�����
enjen magasabbra, egy ablakhoz, vagy nyílt területre.
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a az Üzenetközpont beállításai (32. oldal).

tartal- Hívja fel a szolgáltatóját.

lve. Ismételje meg az üzenetet.
atibilis. Ellenőrizze.

A SIM kártyához kapott MASTER PIN 
(PUK) kódot adja be az utasításoknak meg-
felelően. Amennyiben a MASTER PIN vagy 
PIN-kód elveszett, forduljon a szolgál-
tatóhoz.
Hívja fel a Siemens szervizt (83. oldal).

áltatásra. Hívja fel a szolgáltatóját.
-kártyán 

volított 
Érdeklődjön a szolgáltatójánál.

pen. Ellenőrizze a beállításokat (80. oldal).
táshoz. Hívja fel a szolgáltatóját.
 Telepítse a legújabb infravörös meghajtót.

 az akkumulátort és a SIM-kártyát. Ne szedje szét a 

SIM kártyát. Gyorsan törölje meg egy száraz ruhával. 
ezőket. A készüléket hagyja függőleges pozícióban 
 szét a telefont.

���1�G
Nf((((f
�
%1������ <������	��
����
Nem küldhető el az 
üzenet.

A szolgáltató nem támogatja e
szolgáltatást.
Nincs vagy rosszul van beállítv
üzenetközpont száma.
A SIM kártya előfizetése nem 
mazza ezt a szolgáltatást.
Az üzenetközpont túl van terhe
A címzett telefonja nem komp

PIN-kód hiba. Három hibás beadás.

Telefonkód-hiba. Három hibás beadás.
Szolgáltatóikód-hiba. Nincs jogosultsága erre a szolg
Hiányzó/túl sok 
menübejegyzés.

Lehet, hogy a szolgáltató a SIM
keresztül hozzáadott vagy eltá
szolgáltatásokat.

Nem lehet faxolni. Hibás beállítások a számítógé
Nincs jogosultsága a szolgálta
Rossz a számítógép infravörös
meghajtója.

=�1������
Súlyos rázódás. Vegye ki, majd helyezze vissza

telefont.
A telefont nedvesség 
érte.

Vegye ki az akkumulátort és a 
Törölje meg alaposan az érintk
egy huzatos helyen. Ne szedje

5�����
�����,���
��������,����
�
	��1�
�����,
A�"�

�������$������������������>

���"G$$___���������#��$"1���#���1�#�
<������	��
����1,����
�����
zt a Érdeklődjön a szolgáltatójánál.



25.7.01 k45me-dz-ger.fm K 45 - PantherME, hu, A31008-H4600-A19-1-3A19
87�
����3���
������$�"����

5�	�����7��	�
�����������
A Siemens Information and Commu-
nication Mobile ezennel kijelenti, 
hogy a jelen használati utasításban 
leírt mobiltelefon az 1999/5/EG. sz. 
(R&TTE) irányelvben meghatározott 
valamennyi alapvető és egyéb fon-
tos követelménynek megfelel.

A vonatkozó megfelelőségi nyilat-
kozat (DoC) aláírásra került. Ameny-
nyiben szükséges az eredeti egy 
másolata a társaság forródrótján 
igényelhető.

Az ICNIRP szerinti SAR-értékeket 
betartása teljesül.

5K�����
������
C:;�������%> G�06�c��8�
D���"��������$��%>

554���S34�;B�
C:;�������%> +�0+�c��8�
D���"��������$��%>

+ J+4���+ 554�;B�
A	$��> SE��
;������> +4S^G3^6+�$$�

03S���$8
H��$������������> E&3�"���
H��$����$ > �+4 F2�   �77 F2
?�������������> ��������

�E44���
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• A SIM kártyáját olyan gonddal 

kezelje, mintha egy bankkártya 
lenne. Ne hajlítgassa, ne karcolja 
meg és óvja a statikus elektro-
mosságtól.

• A tisztításhoz használjon nedves 
vagy antisztatikus törlőruhát 
kémiai tisztító anyag nélkül.

• Óvja a telefont nedvességtől és 
ütődéstől. Ne tegye ki közvetlen 
napsütésnek.

• Hosszabb (egy hónapot meghala-
dó) üzemszünet esetén vegye ki 
az akkumulátort a telefonból.

������,���

(���������"�%��:1;�����%���"�����������
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A telefonban lévő mellett egy 
tartalék akkumulátor feltölthető.
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Optimális mozgásszabadság és 
kiváló hangminőség. 
Hívások fogadása és a hangtárcsázás 
aktiválása a beszédgombbal.
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Telefontartó, amellyel a telefon egy 
külső antennához csatlakoztatható. 
A mikrofon-fülhallgató készlettel 
vagy a hordozható autóskészlettel 
történő együttes használata ideális 
megoldást jelent.
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Egy övcsipeszt tartócsipeszt tartal-
maz, így a telefon diszkréten rögzít-
hető a ruházaton vagy zsebben.
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Egyszerre kihangosíthatja a telefont 
és töltheti az akkumulátort az au-
tóban.
����
+���G
-E3554�#G54+�(++3
'��"1���
+���G
-E3554�#G44+�(+77
C1�"
+���G
-E3554�#G74+�(+E6
<��"
+���G
-E3554�#G74+�(+EE
<�����1
+���G
-E3554�#G74+�(+E+
2������1
��	G
-E3554�#G44+�(+GS

�����
��1�������

+�1
=��
%�1�����G�-E3554�#E4+7�(++J
Kihangosító berendezés beépített 
hangszóróval és mikrofonnal, vala-
mint automatikus hívásfogadással. 
Elég a szivargyújtóra csatlakoztatnia. 
Gépkocsiváltás esetén előnyös.
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Kihangosító berendezés első osztá-
lyú, digitális hangminőséggel és 
kényelmes kezelési funkciókkal. 

A készlet a beszereléshez szüksé-
ges valamennyi elemet tartalmazza. 
Az egyedi antennamegoldás a 
szaküzletekben kapható.
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Kihangosító berendezés, hangos 
hívás, több mint 100 név tárolására 
elegendő memória. 
Elektronika-doboz faxok és 
e-mailek notebookon keresztül 
történő küldéséhez és fogadásához.

A készlet a beszereléshez szüksé-
ges valamennyi elemet tartalmazza. 
Az egyedi antennamegoldás a 
szaküzletekben kapható.



25.7.01 k45me-dz-ger.fm K 45 - PantherME, hu, A31008-H4600-A19-1-3A19
89)�1�������
+�1
=��
C%2�1�#�%����G 0���2������
-E3554�#G74+�(++3

0#�$��������
�����('������
�������8

+�1
=��
V"	1���G�-E3554�#G74+�(+43

Telefontartó a C25/28/35, M35, S25/
35, SL45 modellek kihangosítóinak 
átalakításához.
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• Car Handset: 

-E3554�#E4+7�(+6E

• VDA Adapter Cable: 
-E3554�#G44+�(+6+

• Data Cable Professional:
-E3554�#E+4+�(++6
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Sztereó mikrofon-fülhallgatókész-
let, amellyel telefonálhat és első 
osztályú, digitális minőségben 
játszhat le MP3 hangfájlokat. 
A 32 MB-os MultiMediaCard 30 perc 
zenét tárol kiváló minőségben. 
A csomag a letöltéshez szükséges 
programot és az USB csatlakozóká-
belt is tartalmazza.
-E3554�#G74+�(++5�0#�$��������8
-E3554�#G74+�(+64�0V���������8
-E3554�#G74+�(+66�0:��%��������8
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Segítségével a mobiltelefon csatla-
koztatható a vezetékes hálózatra és 
a GSM-hívások automatikusan 
továbbíthatók a vezetékes telefonra.

A GSM-hívások további költségek 
nélkül irányíthatók át a vezetékes 
hálózatba illetve onnan is kezdemé-
nyezhetők.

A termékek a szaküzletekben 
kaphatók. Látogassa meg on-line 
üzletünket az alábbi címen: 

Eredeti Siemens tartozék
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adatátviteli sebesség .................  76
adatcsere ...................................  75
átirányítás ..................................  44
autóban (tartozék) ......................  77
automatikus hívásfogadás 
(autóban) ....................................  77
automatikus hívásismétlés ........  12
autós tartozékok ............  60, 88, 89

�
bébiszitter ..................................  16
bekapcsolás, telefon ....................  9
beszéd/fax .................................  80
beszédmemória .........................  13
billentyűhang .............................  64
billentyűzár ................................  68
böngésző (WAP) ........................  35

+
címjegyzék

bejegyzés hívása ....................  19
bejegyzés keresése ...............  18
bejegyzés olvasása/
módosítása ............................  18
új bejegyzés ...........................  17

csak ez a SIM-kártya ..................  71
CSD-Daten .................................  75
csengetés beállítása ..................  64

;
dallam

kiválasztás ..............................  65
komponálás ...........................  66

dallam betöltése ........................  65
dallamkezelő ..............................  65
dátum beállítása ........................  56
díjak megjelenítése ....................  43
diktafon ................................  13, 46
DTMF-hangok ................  15, 20, 23
DTMF-jelek ....................  15, 20, 23
:
ébresztés ................................... 51
elmulasztott időpontok .............. 51
e-mail SMS-ben ......................... 32
emlékeztető ............................... 12
EMS (Képek és hangok) ............ 29
érvényesség (SMS) ................... 32

F
fax SMS-ben .............................. 32
fax-/adat üzemmód .................... 80
felhasználói csoport (hálózat) ..... 73
fogadott hívások ........................ 42
frekvenciasáv ............................. 72

C
GPRS ......................................... 75
gyári beállítások visszaállítása .... 69
gyors hálózatkeresés ................. 69
gyors kiválasztás ........................ 62
gyorshívószám ........................... 63
gyorsnézet ................................. 67

0
hálózatinformáció (CB) ............... 40
hálózatkeresés ........................... 69
hálózatválasztás ......................... 72
hangerő (csengetés) ..................  64
hangerő beállítása (telefon) ........ 13
hangos hívás .............................. 24
hangos parancs .......................... 24
hangposta .................................. 39
hangüzenet ................................  39
havi áttekintés ........................... 48
Headset .....................................  77
heti áttekintés ............................ 48
hibaelhárítás ............................... 84
hívás

átirányítás ............................... 44
egyszerre több ....................... 13
fogadás/befejezés ..................  11
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hívás

költség ...................................  43
menü .....................................  15
nem lehetséges .......................  9
tartás ......................................  14

hívásátirányítás ..........................  44
hívásismétlés .............................  12
híváslisták ..................................  42
hívástovábbítás ..........................  14
hívószám-kiegészítés .................  20
honos hálózat ............................  72

&
idő/dátum beállítása .............  56, 76
idő/költség .................................  43
időpontok ...................................  49
időzónák ....................................  56
IMEI-szám .................................  69
információs szolgáltatások ........  40
infravörös (IrDA) ........................  76
inkognitó ....................................  74
Intéző .........................................  78

B
játék ...........................................  58
jelzőhang, csengetés hangja .....  64

=
Kedvencek .................................  61
készenléti állapot .........................  9
készenléti idő ...............................  8
készülék adatai ..........................  87
kihangosítás ...............................  15
kijelző

kontraszt ................................  68
szövegméret ..........................  68
világítás ..................................  68

kijelzőgomb beállítása ................  62
kikapcsolás, telefon .....................  9
kimenő üzenetek listája (SMS) ....  27
költség megjelenítése ............... 43
konferencia-beszélgetés ............ 14
kontraszt (kijelző) ....................... 68
korlátozás (költség) .................... 43
körzetszám ..........................  11, 18
Küldés ... .................................... 81
különleges karakterek ................ 30

5
mappa létrehozása (Intéző) ........ 78
második telefonszám ................. 71
megjelenítés (beállítások) .......... 67
memóriahely-szám .................... 22
menü

gyorshívás .............................. 63
vezérlés .................................... 6

mikrofon ki ................................. 15
mikrofon-fülhallgató készlet 
(Headset) ................................... 77
műszaki adatok .......................... 87
műveletek .................................. 54

'
nagy- és kisbetűs írás .......... 18, 30
napi áttekintés ........................... 48
napirend .....................................  48
naptár ......................................... 48
nem fogadott hívások 
(híváslista) .................................. 42
nemzetközi előhívószám ............ 11
névjegy ...................................... 53
nyelv (kijelző) ............................. 67
Nyomtatás ... ............................. 81

L
óra ........................................ 56, 76

%
pénzváltó ................................... 55
PIN2-kód .................................... 70
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PIN-kód

hiba ........................................  86
megadás ..................................  9
módosítás ..............................  70

PUK-kód .....................................  70

H
rezgetés .....................................  64
rugalmas memória .....................  79

2
segélyhívás ..................................  9
Siemens szerviz .........................  83
SIM-szolgáltatások ..............  10, 41
SMS

állapot ....................................  32
beállítás ..................................  32
kapacitás ................................  27
kép beszúrása ........................  29
kézbesítés visszajelzése ........  27
T9 .....................................  29, 52
üzenet típusa .........................  32

SOS .............................................  9
stopper ......................................  57
számológép ...............................  54
szervizhangok ............................  64
szöveg beírása ...........................  18
szöveg írása ...............................  30
szöveges üzenet (SMS) .............  26
szövegméret ..............................  68
szűrő (hívások) ...........................  64
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be- és kikapcsolás ............  29, 52
szöveg beírása .......................  30

tárcsázott számok (híváslista) ....  42
tartozékok ..................................  88
telefon ápolása ..........................  87
telefon azonosítója (IMEI) ..........  69
telefon elvesztése, SIM-kártya ....  87
telefon hangereje ................. 13, 15
telefon kikapcsolása

automatikus ........................... 56
telefon memóriája ...................... 22
Telefonkód ................................. 70
Telefonkönyv ............................. 21
telefonkönyv .............................. 62
témák (CB) ................................. 40
titkos kód ................................... 70
töltés (akkumulátor) ..................... 8

V
üdvözlő szöveg .......................... 67
új mappa (Intéző) ....................... 78
üzembe helyezés ......................... 7
üzenetek (SMS) ......................... 26
üzenetközpont ........................... 32
üzenetrögzítő (a hálózatban) ...... 39

A
váltás ......................................... 13
világítás ...................................... 68
VIP-csoport ................................  17
visszahívás ................................. 12
visszaszámlálás .......................... 57
vonal (2. telefonszám) ................ 71
vonal kiválasztása ...................... 71

8
WAP

beállítások .............................. 36
böngésző ............................... 35
hozzáférés .............................. 34
profil ....................................... 36
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