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Bevezetés ..............................................................
Az Alcatel köszöni Önnek a vásárlást.

Fényképezőgép: fotók és videófelvételek
A mobiltelefonjával hangos videófelvételt készíthet, majd rögzítheti azt a média albumjába, és felhasználhatja
képernyőkímélőként. Egy videót rendelhet egy telefonszámhoz is: ha hívása érkezik, a kép jelenik meg.
Készítsen fényképeket a beépített fényképezőgéppel és küldje el másoknak.A felvett fotókat kinagyíthatja, vagy
hangfelvételeket is készíthet azokhoz, illetve keretekkel és nyomdázással is teheti őket személyesebbé.
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Mondja el színekkel
Az új MMS technológiának köszönhetően videófelvételeket, képeket és hangokat küldhet az üzeneteiben, és
a beépített vagy letöltendő multimédia tartalommal kifejezheti a napi hangulatát.

Hogy csak az Öné legyen
Adjon sajátos stílust a telefonjának.Válasszon egy színt vagy megjelenést a háttérválasztékból, vagy válasszon
a gazdag multimédia kínálat videófelvételeiből, tapétáiból, dallamaiból.

Társa a játékban
A kikapcsolódását széles letölthető játék és alkalmazás választék szolgálja.
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Biztonság és használat ........................................
Azt javasoljuk, hogy figyelmesen olvassa el ezt a fejezetet, mielőtt használatba venné a telefonkészülékét.A gyártó elhárítja a
felelősséget minden olyan károsodásért, ami azért következik be, mert nem megfelelően használták a készüléket, illetve nem
követték az ebben a kézikönyvben leírtakat.

• BIZTONSÁG A JÁRMŰBEN:
Minthogy kimutatott tény, hogy a telefon használata járművezetés közben valós rizikófaktort jelent, mégha kihangosítóhoz is
van csatlakoztatva (autós kihangosító készlet, headset) ne használja a telefont járművezetés közben.
A bekapcsolt telefon kisugárzása zavarhatja a jármű műszerfala elektronikus rendszerének, (ABS, Airbag, stb.) működését.
Ezért:
- ne helyezze a telefont a műszerfalra, vagy az Airbag zónájába,
- kérjen felvilágosítást a jármű gyártójától, vagy forgalmazójától a műszerfal elektronikus rendszerének megfelelő
szigetelésére vonatkozóan.

• HASZNÁLATI FELTÉTELEK:
Óvatosan bánjon a telefonnal és tartsa egy tiszta és nem poros helyen.
Ne használja a telefont repülőgépen, mert büntető eljárásnak teheti ki magát.
Ne kapcsolja be a telefont kórházban, kivéve az erre esetleg kijelölt területen. Más, gyakran használatos készülékekhez
hasonlóan, a mobil telefon zavarhatja az elektromos, elektronikus illetve rádiófrekvenciát használó berendezések működését.
Ha bekapcsolta, ne tegye 15 cm-nél közelebb orvosi műszerhez (pacemaker, hallókészülék, inzulinpumpa, ...).
Ne kapcsolja be a telefont gyúlékony gáz vagy folyadék közelében.Tartsa tiszteletben a használati szabályokat üzemanyagtárolók,
üzemanyagtöltő állomások, vegyi üzemek, illetve minden robbanásveszélyes hely közelében.
Felügyelet nélkül kiskorú gyermekek ne használják a telefont.
Ne próbálja meg saját maga felnyitni, vagy javítani a készüléket.
Ha a kihangosító funkciót használja, tegye elég távolra a hallgatót fülétől, mert a felerősített hangerő halláskárosodást
okozhat.
A gyártó csak az Alcatel által gyártott és a vásárolt modellel kompatibilis teleppel, töltővel, és kiegészítőkkel (lásd 90. oldal)
használt telefonért vállal felelősséget. Ne tegye ki a telefont kedvezőtlen környezeti feltételeknek (nedvesség, eső, folyadék,
por, tengeri levegő, stb.). A gyártó által javasolt hőmérsékleti határok -10°C-tól +55°C-ig terjednek. 55°C felett megeshet,
hogy a kijelző gyengén olvasható ; ez az elváltozás átmeneti, és nem jár következményekkel.

5

• MAGÁNÉLET TISZTELETBEN TARTÁSA:
Felhívjuk a figyelmét arra, hogy be kell tartania a hazai a mobiltelefonnal történő kép és hangfelvételekre vonatkozó
törvényeket és előírásokat. Ezen szabályoknak megfelelően néha szigorúan tilos egy személyről vagy annak jellemzőjéről
fénykép vagy hangfelvételt készíteni, azt másolni és forgalomba hozni, mert az a magánélet megsértését jelenti. A használó
felelőssége meggyőződni arról, hogy rendelkezik-e a szükséges engedéllyel a magán vagy bizalmas jellegű beszélgetés
rögzítéséhez illetve fénykép készítéséhez; a telefon gyártója, forgalmazója vagy eladója (szolgáltatója is) elhárítanak minden
felelősséget a mobil telefon nem megfelelő használata esetén.

• AKKUMULÁTOR:
Mielőtt kivenné az akkumulátort a telefonból, kapcsolja ki a készüléket. Az akkumulátor használata során tartsa be a
következő óvintézkedéseket: ne kísérelje meg felnyitni az akkumulátort (a mérgező gázok és az égési sérülések kockázata
miatt), ne szúrjon bele, ne szerelje szét, ne zárja rövidre, ne dobja tűzbe, vagy a háztartási hulladék közé, és ne tegye ki őket
60 °C-ot meghaladó hőmérsékletnek. Ha ki akarja dobni, figyeljen arra, hogy az akkumulátorokat a helyi környezetvédelmi
rendelkezéseknek megfelelően kell hulladékként kezelni. Csak a rendeltetési céljára használja fel az akkumulátorokat. Soha
ne használjon sérült, vagy az Alcatel által nem javasolt akkumulátorokat.

• TÖLTŐK:
A hálózati töltők 0 és 40 °C közötti hőmérsékleten történő működésre készültek.
A mobil készülék töltők az információkezelő berendezésekre vonatkozó biztonsági normának megfelelnek. Kizárólag a mobil
telefon töltésére használhatóak.

• RÁDIÓHULLÁMOK:
Minden hordozható telefonkészülék típusnak rendelkeznie kell tanúsítvánnyal arról, hogy megfelel a nemzetközi
szabványoknak (ICNIRP), illetve az 1999/5/EC (R&TTE) Európai direktívának, és csak utána kerülhet forgalomba. E
nemzetközi szabványok és európai irányelvek alapvető követelménye a felhasználó és az összes érintett ember egészségének
és biztonságának a védelme.
EZ A MOBILTELEFON MEGFELEL A RÁDIÓFREKVENCIÁS BESUGÁRZÁSRA VONATKOZÓ NEMZETKÖZI ÉS EUROPAI
KÖVETELMÉNYEKNEK.

6

TH3 VODAFONE - HU

23/07/04

16:57

Page 7

Az Ön mobiltelefonja rádiófrekvenciás adóvevő készülék. Úgy alakítottuk ki és úgy gyártottuk, hogy megfeleljen a nemzetközi
előírásokban szereplő (ICNIRP) (1), és az Europai Unió Tanács (1999/519/EC sz. ajánlás) (2) rádiófrekvenciás (RF) besugárzási
követelményeinek. Ezek a határértékek az előírt követelmények részét képezik, és engedélyezett rádiófrekvenciás szinteket
állapítanak meg a lakosság számára. Ezeket a határértékeket független szakértői csoportok állapították meg szabályos és
részletes tudományos értékelések alapján. Ezek a határértékek jelentős biztonsági tartalékot tartalmaznak abból a célból,
hogy garantálják a biztonságot életkortól és egészségi állapottól függetlenül.
A mobil telefonokra vonatkozó besugárzási szabványt a fajlagos elnyelési arány (FEA, angolul Specific Absorption Rate - SAR)
egységben határozzák meg. A FEA határértéket a nemzetközi követelmények, illetve az Europai Unió Tanácsa 2 W/kg
értékben határozta meg.A FEA szintek meghatározásához alkalmazott vizsgálatokat olyan szokásos telefonhasználati módok
mellett végezték el, ahol a telefonok maximális teljesítményszintjükkel sugároztak a teljes frekvenciatartományukban. Bár a
FEA arányt a legmagasabb hitelesített szinten állapították meg, a telefon használata közben jelentkező tényleges FEA szint a
maximális értéknél általában sokkal alacsonyabb. Mivel a mobiltelefonokat úgy alakítottuk ki, hogy sok különböző
teljesítményszinten működjenek, csak azt a teljesítményszintet használják, ami minimálisan szükséges ahhoz, hogy a
hálózathoz csatlakozzanak. Elméletileg, minél közelebb tartózkodik Ön a bázisállomás antennájához, annál kisebb
teljesítményt kell a mobiltelefonjának sugároznia.
Ennél a mobiltelefon típusnál a vizsgálatokban kapott legnagyobb FEA érték, amikor a szabvány szerint a fül közelébe teszik
a készüléket, 0,43 W/kg. Bár a FEA értékek változnak a telefontól függően és aszerint, hogy hogyan használják őket, mindegyik
megfelel a nemzetközi követelményeknek és a rádiófrekvenciás besugárzásra vonatkozó, jelenleg érvényes Európai
ajánlásoknak.
Az Ön telefonjában beépített antenna van.Az optimális működés érdekében fontos, hogy ne érintse meg, ne szedje szét (lásd
14. oldal).
Az Egészségügyi Világszervezet (EVSZ) úgy véli, hogy a jelenlegi tudományos ismeretek nem indokolják külön óvintézkedések
tételét a mobil telefonok használatához. Ha aggodalma van, csökkentheti a rádiófrekvenciáknak kitettséget – vagy a
gyermekekéit – a kommunikáció időtartamának csökkentésével, illetve a kihangosítás opció (vagy egy fülhallgató) használatával,
melyek eltávolítják a készüléket a fejtől és a testtől (193. számú memó).További EVSZ információk állnak a rendelkezésére az
elektromágneses mezőkről és a közegészségügyről a következő Internet címen: http://www.who.int/peh-emf.

(1)

(2)

Az ICNIRP követelmények a következő területekre vonatkoznak: Közép-Amerika (Mexikó kivételével),
Dél-Amerika, Dél-és Észak-Afrika, Ázsia keleti partvidéke (kivéve Tajvan, Korea) és Ausztrália.
Az (1999/519/EC) európai ajánlás a következő régiókra vonatkozik: Európa, Kelet-Európa és Izrael.
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Általánosinformációk ..........................................
• Internet cím: www.alcatel.hu - WAP cím: wap.alcatel.com
• Telefonos ügyfélszolgálat: 06 1 382 11 44 (hazai számlázási díj szerint).
An electronic version of this user guide is available in English and other languages according to availability on
our Alcatel Server: www.alcatel.com
A telefonkészüléke GSM hálózatokban 900, 1800 és 1900 MHz-es sávban működik.
A jel azt tanúsítja, hogy az Ön telefonja megfelel az 1999/5/EC (R&TTE) irányelvnek, illetve hogy az érintett
tartozékok megfelelnek az érvényes
direktíváknak. A Megfelelőségi nyilatkozat teljes szövegét
megtalálja az Alcatel internet oldalán, a www. alcatel. com címen.

Lopásgátlás
Az Ön telefonja rendelkezik IMEI-nek nevezett azonosítószámmal (a telefon sorozatszáma). Ezt a csomag
matricáján tüntettük fel, és a készülék memóriájában is el van tárolva. Az IMEI számot jegyezze fel az első
használatkor a
,
,
,
,
beütésével, és biztonságos helyen tartsa ; ezt a Rendőrség és a
szolgáltatója kérni fogják öntől, ha esetleg később valaki ellopná a telefonját.Az IMEI számmal blokkolható az
Ön mobiltelefonja, és ilyenkor az illetéktelen felhasználók még másik SIM kártyával sem tudják használni azt.

2004 január
8

TH3 VODAFONE - HU

1

23/07/04

16:57

Page 9

Az Ön mobiltelefonja ....................................
Navi:
Menü/Érvényesítés
Saját shortcut
Nevek
Beérkezett
Határidőnapló

2 oldalsó gomb

Bal oldali gomb

1.1 Billentyűk
Navi
A választott opció érvényesítése (középen
megnyomás)
Törlés (rövid megnyomás)
Vissza az előző ablakra (rövid megnyomás)
Vissza a főmenü képre (hosszas megnyomás)
Hívás fogadása
Hívás kezdeményezése
(Második) hívás memória megtekintése
(rövid megnyomás)
Hanghívás használata (hosszas megnyomás)

A főmenü képben:
- rövid megnyomás: tárcsázás #
- hosszas megnyomás: rezgés be/kikapcsolása
Szerkesztés módban:
Szimbólumok elérése

Kamera
Hívás fogadás/Kezdeményezés
Hívás memória
Hanghivás

Jobb oldali gomb
Bekapcsolás/Kikapcsolás
Hívás befejezése

Hangposta

Billentyűzár
Szerkesztés mód

A telefon be/kikapcsolása a főmenüben
(hosszas megnyomás)
Hívás befejezése
Vissza a főmenü képre

Törlés
Vissza

Kamera gomb

Szimbólumok
Rezgés

Bal oldali gomb

Oldalsó gombok:
- Szabályozza a hangerőt a főmenü képben
- Fénykép felvétele (rövid megnyomás
felfele vagy lefele)
- Képsorozat készítése (hosszas megnyomás
felfele)
- Fénykép felvétele hanggal (hosszas
megnyomás lefele)
- Hangerő szabályozása hívás közben
- A menü futtatása

Jobb oldali gomb
Hanghívás használata (hosszas megnyomás)
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A főmenü képben:
Billentyűzet zárolása/feloldása
Szerkesztés módban:
- rövid megnyomás: nagybetűk, kisbetűk,
számok
- hosszas megnyomás: normál beviteli
módból könnyített módba váltás
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(1)

Billentyűzár.

Az akkumulátor töltésszintje

Barangolás az előfizetési ország területén.

Rezgő mód: a telefon rezeg, de nem cseng - kivéve a riasztásokat (lásd 71. oldal).

Infra: bekapcsolt infra kapcsolat.

Néma üzemmód: a telefon nem rezeg, nem csenget - kivéve a riasztásokat (lásd 71. oldal).

Elérhető GPRS hálózat.

Nem olvasott üzenetek

Letöltés/MMS vétele folyamatban.

Megtelt (SMS) üzenetlista: az Ön telefonja nem képes több új SMS üzenetet fogadni. Töröljön
legalább egy üzenetet a listából (lásd 41. oldal).

MMS küldés folyamatban.

Egy hangposta üzenete érkezett.
Nem fogadott hívások.
WAP üzenetek.
Bekapcsolt átirányítás: az Ön hívásait átirányítja a hálózat. (lásd 77. oldal).
Programozott időzítő vagy ébresztőóra (lásd 66. oldal).
Térerő kijelző.
Kedvezményes díjzónák

(1)
(2)

(2).

Az ebben az útmutatóban látott ikonok és illusztrációk csak tájékoztató jellegűek.
Érdeklődjön a Vodafone szolgáltatójánál ennek a szolgáltatásnak az elérhetőségéről.
11
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Az akkumulátor töltése

2

A készülék üzembehelyezése ......................

• Egy rövid hangjelzés jelzi a töltés kezdetét.
• Ha az akkumulátor teljesen lemerült, akkor eltelhet néhány perc,
amíg a töltésjelző grafika elkezd mozogni, és gyenge sípszót hallhat.
• A dugót ne erőltesse be a csatlakozóaljzatba.
• Várni kell 2 percet, hogy az akkumulátor ikon jelezze a pontos
feltöltöttséget.
• Ha az akkumulátor nincs a helyén, tegye be mielőtt csatlakoztatná
a töltőt.
• A hálózati csatlakozó ne legyen messze a készüléktől és legyen
könnyen hozzáférhető (lehetőleg ne használjon hosszabbítót).

2.1 Üzembehelyezés
A Vodafone SIM kártya behelyezése és kivétele

(1)
1

2

A telefon használatához be kell helyezni a SIM kártyát.

1
2

Fordítsa úgy a SIM kártyát, hogy a chip lefelé nézzen, és csúsztassa be.
Ügyeljen hogy jól be legyen tolva.
Csatlakoztassa a töltőt

A töltés akkor a legjobb, ha az animáció nem mozog. Csak Alcatel töltőkészüléket használjon.
Az akkumulátor beillesztése és levétele
Használat közbeni óvintézkedések
2

2

1

Ne tartsa a kezét a készülék felső részén.

1

A telefonkészülékben beépített antenna működik. Az optimális
működés érdekében ne érintse meg ezt az antennát, és ne is szerelje
szét.
Illessze be az akkumulátort,
majd pattintsa be a fedelet a helyére.

(1)

Pattintsa ki a fedelet, és az akkumulátort,
majd vegye le.

OK

Az optimális működés és a lehető legjobb vételi minőség érdekében
ne tartsa a kezét a készülék felső részén.

A Vodafone üzemeltetőjénél ellenőrizze, hogy a SIM kártya 3 V kompatibilis-e. Régi 5 voltos kártya nem
használható ehhez a telefonhoz.
13
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A fedőlap kicserélése
Pattintsa ki a fedőlapot

3

Pattintsa be a fedőlapot

3.1 Hívás kezdeményezése

1

2

Hívások ........................................................

Írja be a kívánt telefonszámot, majd a
ugyanezt a
gombot nyomja meg.

1

Ha valamelyik számot eltévesztette, a

2

megnyomásával kezdeményezzen hívást. A hívás befejezéséhez
gombbal törölheti a hibás bevitelt.

3

A “+” vagy a “P” (szünet) karakter beírásához hosszan nyomja le a
karakterek fognak váltakozva megjelenni: 0, +, P, •).

2.2 A telefon bekapcsolása
A
a

gombot hosszan lenyomva kapcsolja be a telefont. Ha szükséges, írja be a PIN kódot, majd érvényesítse
gomb megnyomásával. Ekkor a főmenü kép jelenik meg.
Ha nem ismeri vagy elfelejtette a PIN kódját, forduljon a Vodafone üzemeltetőjéhez. Ne tartsa a PIN
kódját a telefon közelében.

Ha a kijelzőn a hálózat által küldött üzenetek jelennek meg, az
illetve a
megnyomásával visszatérhet a főmenü képhez.

gomb megnyomásával sorra veheti ezeket,

Amíg a telefon hálózatot keres, a kijelzőn a <<<->>> szimbólum jelenik meg (???-??? látható, ha a hálózat
elutasította az ön SIM kártyáját. Ebben az esetben forduljon a Vodafone szolgáltatójához).
A főmenüben elérheti a videó bemutató funkciót is: válassza ki a bal ikont a
kártya behelyezése nélkül is áttekintheti a videó funkció különféle opcióit.

2.3 A telefon kikapcsolása
A főmenü képen állva nyomja meg a

gombot (hosszú ideig tartsa lenyomva).

15

navi gombbal. Még a SIM

gombot (a következő

Segélyhívás kezdeményezése
Ha a telefonja egy hálózat szolgáltatási körzetében van, segélykéréshez hívja a 112-őt (illetve a Vodafone
szolgáltatója által megadott számot) és nyomja meg a
gombot, még a SIM kártya, a PIN kód beütése, vagy
a billentyűzár feloldása nélkül is.
Hívás létesítése előhívószámmal
Az “előhívószámok” megjelenítéséhez nyomja le hosszan a
gombot, és álljon le a + jelnél.A különböző
előhívószámok sorra vételéhez használja a
gombot.
• Nemzetközi hívás kezdeményezéséhez nyomja meg a
gombot, és az ország-, illetve körzetkódok
megadása után billentyűzze be a telefonszámot, majd kezdeményezze a hívást.
• Ha már ismeri az előhívószámot, akkor közvetlenül kiválaszthatja az
ikont, és az előhívószám után
beírva a telefonszámot máris hívhatja a kívánt személyt.
• Egyes vállalatoknál az összes telefonszám ugyanazokkal a számjegyekkel kezdődik.Az
“Előhívószám”
funkció segítségével a készülék meg tudja jegyezni a közös számjegyeket, és önnek csak a telefonszám
közöstől eltérő részét kell beírnia.Az előhívószámokat Önnek kell létrehoznia.

16
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Automatikus újrahívás

Hívás elutasítása

Ha ez a szolgáltatás be van kapcsolva, és a hálózat támogatja ezt a funkciót (lásd 79. oldal), akkor a rendszer
automatikusan újrahívja a foglalt számot.

Nyomja meg egyszer a

, vagy kétszer a

gombot vagy válassza a “Menü” sort.

3.4 Hívás közben
3.2 A hangposta hívása

Rendelkezésre álló funkciók

A Vodafone hálózat hangpostát biztosít önnek, hogy ne veszítsen el egyetlen hívást sem: úgy működik, mint
egy üzenetrögzítő, amit Ön bármikor meghallgathat. A hangpostája eléréséhez nyomja le hosszan a
gombot.

Hívás közben Ön a
megszakadna a hívása.

Ha nem jelenik meg a szolgáltató hangpostájának hívószáma, akkor hívja azt a számot, amit erre a célra
megadtak Önnek. Ez a szám később módosítható a 27. oldalon leírt módon (lásd “Saját számok”).
Ha külföldön szeretné használni a hangpostáját, elutazás előtt kérjen felvilágosítást a Vodafone
szolgáltatójától.

3.3 Hívás fogadása
Amikor bejövő hívást fogad, a
befejeznie a hívást.

gomb megnyomásával tud beszélni a hívó féllel, majd a

gombbal tudja

Amikor bejövő hívása érkezik, elkezd csörögni a telefonja (növekvő hangerővel). Ha megjelenik a
ikon,
akkor a rezgő hívásjelzés be van kapcsolva, és a telefon nem fog csörögni. Ha a kijelzőn a
ikon látható,
akkor a telefon nem csörög és nem is rezeg.

gomb segítségével kezelheti a telefonkönyvét, az üzeneteit, stb. anélkül, hogy

Hívástartás

Nevek

Aktuális hívás

Üzenetek

Kihangosítás
FIGYELEM: a “kihangosítás” opció
használata közben tartsa a készüléket a
fülétől távol, mivel a megnövelt hangerő
halláskárosodást okozhat.

Határidőnapló
SIM szolgáltatások

(1)

Hangjegyzet (az aktuális hívás rögzítése)
Feljegyzések

A hangerő beállítása
Hívás közben a

navi vagy az oldal gombokkal szabályozhatja a hangerőt.

A kijelzőn megjelenik a hívó fél telefonszáma ha a hálózat szolgáltatja (ennek a szolgáltatásnak a
rendelkezésre állásáról kérjen felvilágosítást a Vodafone hálózat üzemeltetőjétől).
A hangjelzések kikapcsolása
Nyomja meg egyszer a
gombot miközben csöng a telefon: ha fogadni kívánja a hívást, nyomja meg a
gombot, vagy válassza a “Menü” sort.

(1)

17

Érdeklődjön a Vodafone szolgáltatójánál ennek a szolgáltatásnak az elérhetőségéről.
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Két hívás kezelése
• Második hívás jelzése (1)
Ha egy második hívása érkezik, miközben Ön már vonalban van, akkor erről hangjelzéssel tájékoztatja a
készülék, és ezt a hívást Ön a
gomb megnyomásával tudja fogadni.
Az első hívása ilyenkor automatikusan tartásba kerül. Ezt követően a
és az
gombbal lehet átváltani
a két hívás között.
• Második hívás kezdeményezése
Hívás közben felhívhat egy másik számot, a hívószám közvetlen beütésével.

3.5 Konferencia hívások

(1)

Ez a telefonkészülék lehetővé teszi, hogy egyszerre több (akár 5) féllel is beszélhessen. Nyomja meg az
gombot, miközben két hívása van vonalban, válassza ki a “Konferencia” utasítást, majd az
megnyomásával
érvényesítse.
Ha egy harmadik hívás is bejön, fogadja a

gomb megnyomásával, és beszéljen az új hívó féllel.

Ez a hívó fél is a konferenciabeszélgetés résztvevője lesz, ha lenyomja az
gombot, kijelöli a “„+
Konferencia” utasítást, majd az
gombbal megerősíti a szándékát. A
megnyomásával befejezi az
aktuális hívást.
A konferenciabeszélgetés befejezéséhez nyomja meg az

(1)

gombot, majd jelölje ki a “Konf. vége” utasítást.

4

Menü................................................................

• JAVA (játékok és alkalmazások)
- Játékok
- Beállítások
• VODAFONE LIVE!
- Vodafone Live!
- Hírek (URL)
- Sport (URL)
- Chat (URL)
- My Vodafone (URL)
- Böngésző (URL)
- Újdonság (URL)
- Csengőhangok (URL)
- Képgaléria (URL)
- Játékok (URL)
- Videó & Audio (URL)
- MMS galéria (URL)
- Vodafone mail (URL)
- Messenger (URL)
- Kedvencek
- Cím megadása
- Profilok

• ALKALMAZÁSOK
- Riasztások
- Számológép
- Átszámítás
- Hangjegyzet
- Hangszerkesztő
- Infra
- Riasztás lista
• ÜZENETEK
- Új üzenet
- Beérkezett
- Elküldött
- Hangposta
- Saját SMS
- MMS galéria (URL)
- Vodafone mail (URL)
- Messenger (URL)
- Beállítások
- Memória
- Törlés

Ellenőrizze a szolgáltatás elérhetőségét a Vodafone szolgáltatónál.
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• KAMERA
- Fényképezés
- Saját Képek
- Saját Videók
• MÉDIA ALBUM
- Saját képek
- Java
- Saját Hangok
- Saját Videók
- Saját shortcut
- Kedvencek
- Saját SMS
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• SAJÁT BEÁLLÍTÁS
- Audio profil
- Telefon
- Hívás beállítások
- Tartozékok
- WAP/GPRS
- Hálózat
- Biztonság
• SIM SZOLGÁLTATÁSOK
• HÍVÁS MEMÓRIA
• CSENGŐ HANGOK

• HATÁRIDŐNAPLÓ
• TELEFONKÖNYV
- Nevek
- Hívás memória
- Gyors hívás listája
- Saját számok
- Saját e-mail

5

Telefonkönyv ..............................................

5.1 A telefonkönyv használata
Meghatározhat egy közvetlen gombot a telefonkönyvhöz a “Gyors hívás listája” funkció segítségével (lásd
27. oldal).
A telefonkönyvet úgy érheti el a főmenü képből, hogy lenyomja az
gombot, kiválasztja a “Nevek” sort a
navi gombbal, újra megnyomja az
gombot és kiválasztja a “Nevek” sort.
Négy telefonkönyv áll a rendelkezésére:
SIM:
SIM kártyájának kapacitása a vásárolt kártyától függ. Arra nincs lehetőség, hogy egy névhez egynél több
telefonszámot rendeljen hozzá.
Általános:
Az összes létrehozott bejegyzést tartalmazza. A SIM kártya bejegyzések nem jelennek meg
automatikusan az általános telefonkönyvben, de bemásolhatja azokat.
Magán:
Ebben a telefonkönyvben tárolhatók a szermélyes telefonszámok (rokonok, barátok, stb.).
Munkahelyi:
Ebben a telefonkönyvben tárolhatók a munkahely telefonszámok (vállalatok stb.).
A már rendelkezésre álló telefonkönyveken kívül saját telefonkönyveket hozhat létre (lásd 25. oldal).
Név keresése az első betű alapján
Egy személy nevét megkeresheti a név első betűjéhez rendelt billentyű megnyomásával.
A specifikus karakterű nyelvek esetén a névkeresés a “Név keresés” opcióval történik.

21
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5.3 Választható lehetőségek

Egy bejegyzés megtekintése
Jelöljön ki egy nevet a telefonkönyvében, és érvényesítse az
érvényesítse.

gombbal.Válassza a “Megtekintés” sort és

A telefonkönyvek névlistájában a következő lehetőségek közül választhat a jobb funkció gombbal:
Megtekintés

• A teljes bejegyzés megtekintése:
név, cím, e-mail stb.

Új bejegyzés

• Bejegyzés (név, számok, cím,
email stb.) létrehozása a kívánt
telefonkönyvben.

Hívás kezdeményezése
Nyomja meg a
gombot, miközben a megfelelő név van kijelölve. Ha több telefonszám van hozzárendelve
a felhívandó személy nevéhez, akkor először ki kell választani a kívánt számot a listából (otthoni, mobil, hivatali
stb.) a
gombbal. A hívás kezdeményezéséhez nyomja meg az
gombot.
A telefonkönyv és a határidőnapló adatait cserélheti számítógéppel is, az Alcatel PC szoftver
segítségével (lásd 86. oldal).

5.2 Bejegyzés létrehozása
Válassza ki azt a telefonkönyvet, amelyben bejegyzést kíván létrehozni, nyomja meg a jobb funkció gombot,
jelölje ki az “Új bejegyzés” utasítást, majd nyomja meg az
gombot. A beírt adatokat ezután bármikor
elmentheti a jobb funkció gomb megnyomásával és a “Ment & kilép” utasítás kiválasztásával. A következő
mezőre az
gomb vagy a
navi gomb megnyomásával léphet.
Amikor egy új ismerősének az adatait írja be a telefonkönyvbe, az alábbi legalább egy mezőt kell kitöltenie:
Névkártya,
Születésnap,
Becenév,
URL Cím,
Számok,
Arckép,
E-mail,
Cím,
Feljegyzések,
Személyes info 1...4.
A

gombbal léphet az egyik mezőről a másikra.

Új telkönyv.

Összes törlése • (Csak saját) telefonkönyv
tartalmának törlése.
Telk.törlés

Üzenet írás

• SMS vagy MMS küldése egy
névre a telefonkönyben.

Módosítás

• Egy bejegyzés tartalmának
módosítása.

Arckép

• Videó/fotó/kép kiválasztása az
albumból a bejegyzésbe adásához Hanghívás
(nem érvényes a SIM
telefonkönyvre).
Küldés
• A kijelölt bejegyzés törlése.

Törlés
Besorolás

• Bejegyzés áthelyezése egyik
telefonkönyvből a másikba.

Telk. dallam

• Társítson egy dallamot a
választott telefonkönyvhöz.

• A kijelölt (csak létrehozott)
telefonkönyv és bejegyzései
törlődnek.

Mind->
• A teljes telefonkönyv átmásolása
Telk.be/SIMre a SIM vagy készülék
telefonkönyvbe egyszerre, a
memóriahelytől függően.

Tippek

Ha kitöltötte a “Születésnap” mezőt, egy riasztás lesz automatikusan létrehozva a Határidőnaplóban.
Ha külföldön gyakran használja a telefonját, a telefonkönyveiben tárolja a telefonszámokat
nemzetközi formában, azaz “+” jellel együtt (lásd 16. oldal).
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• Saját telefonkönyv létrehozása.
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• Egy hanghívás rögzítése (kivéve a
SIM telefonkönyvbe).
• Adatcsere infra csatornán
keresztül vagy Multimédia/MMS
útján (lásd 69. oldal).
• Tippek elérése a választott
menüben.
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5.4 Új telefonkönyv létrehozása

5.7 Kép, animáció vagy videó hozzákapcsolása egy bejegyzéshez

A készülék telefonkönyvéből indulva nyomja meg a jobb funkció gombot, jelölje ki az “Új telkönyv.”
utasítást, érvényesítse az
gomb megnyomásával, majd adjon nevet az új telefonkönyvnek. Legfeljebb 13
telefonkönyv létrehozására van lehetősége.A “Telk. törlés” utasítással csak azokat a telefonkönyveket tudja
törölni, melyeket Ön hozott létre.

Válasszon ki egy bejegyzést a készülék telefonkönyvében, nyomja meg a jobb funkció gombot, és jelölje ki az
“Arckép” utasítást.

5.5 A hanghívás használata

5.8 Hívás memória

A hanghívás segítségével telefonkönyv nélkül, a hívandó fél nevének kiejtésével kezdeményezhet hívást.

A hívás memória a
kiválasztani:

Jelöljön ki egy bejegyzést a telefonkönyvben és érvényesítse a jobb funkció gombbal, ezután jelölje ki a
“Hanghívás” utasítást, és érvényesítse újra. Három eltérő sípszó jelzi a hangfelvétel elkezdését, sikerét,
illetve sikertelenségét. A hangfelvétel után meghallgathatja, kicserélheti, illetve törölheti a felvett hanghívásos
utasítást (“Lejátszás”, “Lecserél”, “Törlés”).
Azokat a bejegyzéseket, melyekhez hanghívásokat vett fel,
ikon jelöli. A hanghívással elérhető
nevek száma korlátozott. Ez a szolgáltatás a SIM kártya telefonkönyvének a kivételével az összes
telefonkönyvben használható.
A hanghívás a
utasításokat.

gomb hosszú lenyomásával kapcsolható be a főmenü képen. Kövesse a kijelzőn olvasható

5.6 Csengőhang hozzárendelése egy telefonkönyvhöz

Amikor hívást fogad, a kijelzőn a kiválasztott kép, animáció, vagy videó jelenik meg.Vagy egy képet vagy egy
videót társíthat egy bejegyzéshez, de nem mindkettőt.

gomb megnyomásával jeleníthető meg a főmenü képben. A megfelelő ikont kell

Kimenő hívások (újrahívás)

Nem fogadott

A hívott fél neve mellett bal oldalon megjelenő ikonok a telefonkönyvbe rögzített telefonszám
típust jelzik (Otthoni, Munkahelyi, Mobil, …).
Választási lehetőségek
Amikor a kijelzőn a memóriába tárolt telefonszám látható, ön az alábbi lehetőségek közül választhat a jobb
oldali funkció gomb segítségével:
Megtekintés

• A hívási adatok megtekintése
(telefonszám, dátum, pontos idő
stb.).

Válasszon ki egy bejegyzést a készülék telefonkönyvében, nyomja meg a jobb funkció gombot és válassza ki
a “Telk. dallam” utasítást.

Üzenet írás

Amikor olyan hívást fogad, amelyik a készülék egyik telefonkönyvébe van besorolva, akkor az a csengőhang
fog megszólalni, ami az adott telefonkönyvhöz van rendelve.

• SMS vagy MMS küldése a
választott számra.

Telkönyvbe

• A kijelölt telefonszám felvétele
valamelyik telefonkönyvbe.
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Fogadott hívás

Szám törlése • A kiválasztott szám törlése.
Kiürít

26

• Az egész lista törlése.
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5.9 Gyors hívás listája

Hangposta

A billentyűk programozásával hívhat egy ügyfelet, vagy elérhet egy funkciót a főmenüben.

A hangpostája hívószámának módosítása. Általában a Vodafone már bejegyezte ezt a számot.

A főmenü képben válassza ki a “Névhez” sort, nyomja meg az
gombot, és válassza a “Gyors hívás
listája” sort. Elérheti a funkciót a “Saját beállítás”, majd az “Audio profil”, “Billentyűzet” és a “Gyors
hívás listája” sorokkal is.

5. 11 Saját e-mail

Válassza ki az első programozandó gombot, majd az egyik opciót az alábbiak közül:

Írja be a saját e-mail címét hogy képeket, videóklipeket, hangokat, stb. küldhessen MMS útján a számítógépére.

- “Nevek”: a főmenüből közvetlenül elérhet egy bejegyzést a telefonkönyvben a név első betűjének
megnyomásával, például a
gombbal a "PÉTER Tamás"hoz.

Beviheti az MMS írásakor is a megfelelő segítségével.

A főmenü képben válassza ki a “Névhez” sort, nyomja meg az

- “Saját billentyűk”: a programozott számok és funkciók közvetlen elérése. ha módosítani kívánja, nyomja
meg az “Menü” funkció gombot, válassza a “Módosítás” sort, majd válassza ki az első programozni kívánt
billentyűt, majd válasszon az alábbi opciók közül:
• “Számok” egy szám beprogramozásához a választott gombhoz a közvetlen hívásához a főmenüből,
• “Funkció” egy speciális funkció társításához a választott gombhoz,
• “URL” egy Internet cím programozásához a választott gombhoz.
Ismételje meg a műveletet minden egyes gombhoz.

5.10 Saját számok
A főmenü képben válassza ki a “Névhez” sort, nyomja meg az

gombot, és válassza a “Saját számok” sort.

Saját szám
Mentse el a telefonszámát. Írja be és érvényesítse az

megnyomásával.

27
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Üzenetek ..................................................

Telefonjáról elolvashat, írhat, küldhet és kaphat írott “Üzenetek/SMS” és “Multimédia/MMS” üzeneteket,
és cserélhet azokat más mobil készülékekkel.
A Multimédia üzenetek olyan üzenetek, amelyek segítségével videóklipeket, képeket, fotókat, animációkat,
hangot, és hangos (vagy Hang MMS/MMS: üzenetként kezelt hangos jegyzet küldését lehetővé tévő egyszerű
MMS üzenet) üzeneteket, találkozókat (V.CAL) vagy bejegyzéseket (V.CARD) küldhet más kompatibilis mobil
telefonokra, vagy Internet címre.
Az üzenetkezelési szolgáltatás eléréséhez a főmenü képről elindulva nyomja le a
menüben válassza az “Üzenetek” sort a navi gombbal és nyomja meg az
gombot.

gombot, majd a

Az üzenetek megtekintésekor az alábbi állapotikonokat találja:
- üzenettípus:
SMS,
MMS,
MMS értesítés,
küldés alatt álló MMS,
hangot tartalmazó MMS,
videóklipet tartalmazó MMS,
szerzői jogokat igénylő, nem továbbítható MMS.
- üzenet tárolási helye:
a SIM kártyában tárolt üzenet (csak SMS),
a telefonban tárolt üzenete
(MMS értesítés).

6.1 Üzenetek megtekintése
6.1.1

Amikor egy új üzenet érkezik, a kijelzőn a következő jelenik meg: “Új üzenete érkezett!”, megszólal egy
hangjelzés, megjelenik az
ikon és egy sor mutatja az üzenetek számát.Válassza ki az SMS sort és nyomja
meg az
gombot a megtekintéséhez. A hangjelzés módosításához vagy kikapcsolásához lásd 71. oldal.
6.1.2

A következő lista jelenik meg:
- Új üzenet
- Beérkezett
- Elküldött
- Hangposta
- Saját SMS
- MMS galéria (URL)
- Vodafone mail (URL)
- Messenger (URL)
- Beállítások
- Memória
- Törlés
- Tippek

SMS

MMS

Három lehetősége van az MMS vételére: azonnali, elhalasztott vagy korlátozott vétel. Érvényesítse a kiválasztott
megoldást a “Beállítások/MMS beállítások” sorban a “Fogadás módja” opcióban (lásd 39. oldal).
• “Azonnali”: készenléti állapotban egy
ikon jelzi hogy egy üzenet töltődik le ; majd megjelenik az “Új
üzenete érkezett!” üzenet, egy hangjelzés sípol és a
ikon és az üzenetek száma jelenik meg.Válassza
ki a sort, nyomja meg az
gombot az MMS üzenet eléréséhez és megtekintéséhez.
• “Késleltetett”: egy értesítést kap a küldő nevével, telefonszámával és - ha van - az üzenet címével.
Bármikor törölheti az MMS tartalmát elolvasás nélkül is, ez esetben az MMS küldője elutasítási értesítőt
kap (a halasztott vétel hasznos, ha például külföldön tartózkodik és nem kíván magasabb árat fizetni az
MMS vételéhez, így elolvashatja a hazatérésekor is).
• “Korlátozott”: ugyanaz a mód, mint a “Késleltetett” esetében, de nem kap semmilyen figyelmeztetést,
csak a
ikon jelenik meg.
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Kaphat videóklipeket, fotókat, képeket és hangokat MMS útján. Ha kiválasztja a “Menü/Mentés” sort,
mentheti a videóklipeket, képeket és hangokat. Ha több elemet kíván menteni, mentse az először megjelenőt,
majd válassza a “Tovább” sort és így tovább. Így az összes elemet menti a “Média album” ba.
6.1.3

Választható lehetőségek a "Beérkezett/Elküldött" üzeneteinek vételekor/elolvasásakor

Általában az alábbi opciók állnak a rendelkezésére:
Megtekintés

• Az üzenet megtekintése és
elolvasása.

Válaszol

• Válaszolás SMS, MMS, vagy hang
MMS üzenet útján.

Címzett

• Az “Elküldendő” ládában lévő
nem elküldött üzenetekre
érvényes opció.

Arhíválás

• Az üzenet tárolása az
“Arhívum” ban (készülék
memóriában).

Módosítás

• Az “Elküldendő” ládában lévő
nem elküldött üzenetekre
érvényes opció.

Továbbítás

• Az üzenete továbbítása.

Törlés

• Az üzenet törlése.

Időrendben/ • Az elolvasott üzenetek dátum
Méret szerint (alaphelyzeti) és méret szerinti
sorrendbe sorolása.

Az alábbi opciók a (vételi mód, “Beérkezett” / “Elküldött” üzenet megtekintés, SMS vagy MMS
üzenettípus) választásoktól függenek:
További választási lehetőségek az SMS üzenetekhez:
Mozgatás

• Egy SMS átmásolása a SIM
memóriából az Arhívumba.

Kép mentése • Üzenetben kapott kép
elmentése.
Anim.mentés • Üzenetben kapott mozgó kép
elmentése.

Saját SMSként • Mentés saját üzenetként.
Szám mentése • Az üzenetben kapott
telefonszám vagy e-mail cím
elmentése.
WAP indítás

Dallam mentés • Üzenetben kapott dallam
elmentése.

További választható lehetőségek az MMS üzenetekhez:
- amikor kiválaszt egy MMS üzenetet a “Beérkezett/Elküldött” üzenetek közül

• Az MMS minden címzettjének
Megtekintés/ • A kiválasztott üzenet megtekintése Válasz
mindnek
válaszol.
MMS letöltés
(“Újra” ha a halasztott módot
választotta).
Szám mentése • Egy telefonszám vagy egy e-mail
cím mentése a telefonkönyvbe.
Részletek
• Az MMS részletei: dátum, cím,
méret, besorolás, elsőbbség,
terjesztési lista, kézbesítési
értesítő.
- egy MMS olvasása közben:
Újraindítás

• Az üzenete megtekintésének
újrakezdése.

Hang nélkül/
Hanggal

• Az MMS megtekintése hanggal
vagy anélkül.

Mentés

(2)

• Az MMS útján kapott videóklipek,
képek vagy hangok mentése
aktuális oldalra.

- ha az MMS egy WAP, egy e-mail címet, vagy egy telefonszámot tartalmaz, két lehetősége van: válassza a
“Menü” sort a link mentéséhez és/vagy eléréséhez (indítsa el a WAP linket, küldjön egy e-mailt vagy hívja
fel a telefonszámot).
- ha az MMS több oldalból áll, automatikusan görögnek le az oldalak. Az üzenet újra megtekintéséhez
válassza az “Újraindítás” opciót vagy használja a
navit.

• Ugrás az üzenetben szereplő
WAP címre.
(1)
(2)
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(1):

A vételi módtól függő lehetséges opciók.
- Ha egy tárgy: nyomja meg az
gombot a mentéséhez.
- Ha több tárgy: válassza a “Menü” sort, válasszon tárgyat a “Tovább” sorral, majd ha a tárgyon van,
nyomja meg az
gombot a mentéséhez.
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6.2 Üzenetek szerkesztése és küldése

Üzenet küldése

6.2.1

Nevek

Több
• Az egyik telefonkönyvbe beírt
személy vagy e-mail cím részére. címzett

Sajátok

• Egy kedvenc számra.

Szöveges üzenetek (SMS) szerkesztése

A főmenüben az “Üzenetek/Új üzenet” funkcióban válassza a “Szöveg/SMS” sort és nyomja meg az
gombot. Kiegészíthet egy előre megírt üzenetet a “Saját SMS” sorban.

Csoport lista

Egyéni üzeneteket készíthet képek és hangok hozzáadásával, és kifejezheti az érzéseit a telefonban kínált
ábrák segítségével. Írás közben az alábbi lehetőségeket érheti el az
gomb segítségével:
Címzett

• Az üzenet elküldése.

Dallam hozzá • Dallam hozzáadása az üzenetekhez.

MMS-ben

• Ha az SMS túl hosszú, vagy ha
képeket vagy hangokat kíván
hozzáadni.

Kedvencekhez • Webhely hozzáadása az
üzenetekhez.

Hangulat

• Hangulat ábra hozzáadása az
üzenetekhez.

Prediktív

• Könnyített módba lépés.

Kép hozzáad

• Kép hozzáadása az üzenetekhez.

Megtekintés

• Az üzenet megtekintése.

Mentés

• A (“Beérkezett ” /
“Elküldendő”) üzenet mentése
a későbbi elküldéshez.

A 160 karakternél hosszabb, illetve a képeket, hangokat vagy hangulat ábrákat tartalmazó
üzenetekért a szolgáltató egy üzenet áránál többet is felszámolhat.
Az üzenetet megkapó személynek is rendelkeznie kell EMS kompatibilis mobiltelefonnal ahhoz, hogy
meg tudja jeleníteni a képeket és a hangulat ábrákat, illetve meg tudja hallgatni az üzenetben
szereplő hangokat.
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• Egy korábban beállított csoport
tagjainak (válassza a “Csoport
lista” opciót).

Ha az “Ért:” szolgáltatás be van kapcsolva a “Küldés/Beállítások/SMS beállítások” tartományban (lásd
38. oldal), az alábbi szimbólumok jelennek meg, amikor megtekinti az elküldött üzeneteit:
Kézbesítve: megkapták az üzenetet.

Szimbólumok • A karaktertáblázat elérése.

A “Megtekintés” utasítás kiválasztásával megtekintheti az elkészült üzenet tartalmát: a készülék kijelzőjén
megjelennek a képek, hangok és hangulat ábrák
,
és
ikonokkal. Letölthet új hangokat vagy
képeket az internetről (lásd a 86. oldal).

• Olyan címzetteknek, amelyeknek
számát kézzel beírja vagy kikeresi
azokat a telefonkönyvben.

Kézbesítetlen: nem kapták meg. Az elküldött üzenet az átvétel nyugtázására vár, illetve az üzenetet
nem kapták meg. Ismételje meg az üzenet elküldését.
Más opciók is állnak a rendelkezésére a könnyű üzenetírás mód választásával (lásd 36. oldal).
6.2.2

Média üzenetek (MMS) szerkesztése

A főmenüben válassza az “Üzenetek/Új üzenet/MMS” funkciót és nyomja meg a
gombot. A
szerkesztés mód jelenik meg alaphelyzetben. Módosítani is tudja az előre meghatározott üzenetet a “Saját
MMS” kiválasztásával.
Ez az üzenet több oldalból állhat (a méretének nem szabad meghaladnia a 100 kilobájtot); az MMS készítése
során jelzést kap az (összes oldal) elfoglalt memóriahelyéről.
A “Saját e-mail” opciónak köszönhetően küldhet képeket, videóklipeket, hangokat, stb. az előre bejegyzett
e-mail címre.
Ha az “Ért:” szolgáltatás be van kapcsolva a “Küldés/Beállítások/MMS beállítások” tartományban
kiválaszthat egy üzenetet és elérheti az “Információ” opciót (lásd 39. oldal).
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Az MMS üzenetekhez társíthat telefonkönyv bejegyzéseket is (Vcard), vagy találkozókat (Vcal), ezek az
elemek külön oldalon jelennek meg (lásd “Vcard/Vcal” opciót).

Válaszolhat egy MMS-re MMS-sel, SMS-sel, vagy Hang MMS-sel. A csak szöveges üzenetekhez az SMS
használatát tanácsoljuk.

Az alábbi opciók az MMS szerkesztése közben állnak a rendelkezésére, attól függően, hogy üres, vagy sem,
van-e csatolt eleme vagy sem:

Ha később kívánja elküldeni az MMS üzenetet (például tárgyakat, vagy fotót akar hozzáadni), mentse le
(“Mentés”) az “Elküldött/Elküldendő” fájlba, majd jelölje ki és használja a “Menü” funkciót a tárgyak
helyettesítéséhez vagy cseréjéhez elküldés előtt.

>Egy címzett • 1 címzett - Küldje el egy
“Nevek” számra vagy üsse be
(“Hívószám beírása”) a
számot, vagy e-mail címet, vagy
pedig válassza a “Sajátok” vagy
“Saját e-mail” opciót.

Szöveg

>Több címzett • Elküldi több személynek a
telefonszámuk beütésével
Lecserél
(“Hívószám beírása”) vagy a
“Nevek” ben kiválasztja azokat, Törlés
vagy egy csoportban (“Csoport
Oldal hozzáad
hozzá”).
Előző
Kép hozzáad • Az “Kép” funkció egy képének
vagy animációjának hozzáadása, Következő
vagy a létrehozása a
Oldal törlése
“Fényképezés” ben.
Vcard/Vcal
Videó hozzáad • Egy videó hozzáadása az “Saját
Videók” ból.
Megtekintés
Hang hozzáad • Az “Saját Hangok” funkció egy
Mentés
hangjának, vagy egy hangos
üzenet hozzáadása.
Saját MMSként
Szöveg hozzá • Szöveg hozzáadása.
Cím

• Cím adása az MMS-hez.

• - “->Telkönyv”: írjon be egy
számot.
- “Szimbólumok”: írjon be egy
szimbólumot.
- “Prediktív”: a normál
írásmódból a könnyű
írásmódba lép.
• Egy tárgy kicserélése az MMSben.
• Egy tárgy törlése az MMS-ben.
• Egy oldal hozzáadása az MMS-hez.

ikon jelenik meg a
A küldés meghiúsulása esetén a telefon automatikusan újrakezdi a küldést (1). A
főmenü alján és az “Elküldött/Elküldendő” mappában, ami mutatja, hogy az automatikus küldés
folyamatban van.Végleges meghiúsulás esetén egy üzenet figyelmezteti, és az “Elküldendő” üzenetládájában
a
ikon mutatja, hogy az MMS nem lett elküldve. A kijelölésével és az
gomb megnyomásával újra
elküldheti, vagy módosíthatja, vagy töröheti.
6.2.3

A főmenü képben válassza az “Üzenetek/Új üzenet/Hang/Hang MMS” funkciót. Ezzel a funkcióval
könnyen küldhet üzenetet, írás nélkül. A címzett normál MMS-ként kapja meg (2). Minden üzenetre válas
“Hangos/Hang MMS” üzenettel.

• Visszatérés az előző oldalra.

6.3 Könnyű üzenetírás

• Lépés a következő oldalra.

Az SMS és MMS üzenetírás megkönnyítéséhez a telefon egy beírást megkönnyítő rendszerrel “Prediktív”
móddal van ellátva. Egy üzenet írásához nyomja meg a “Menü” funkció gombot, válassza a “Prediktív”
módot egy SMS-hez, vagy válassza a “Szöveg”, majd az “Prediktív” sort az MMS-hez és kezdje bevinni a
szövegét. Például a hello szó beírásához elegendő egyszer leütni a szót alkotó betűk
,
,
,
,
gombjait. A kijelzett betű vagy szó nem mindig felel meg a kívántnak; ne zavarják az először felkínált
szavak. Folytassa a beírást, és a rendszer a legjobb szavakat fogja felkínálni, ahogy Ön egyre több betűt ír be.

• Az aktuális oldal törlése.
• Egy Vcard vagy Vcal hozzáadása
(lásd 38. oldal).
• Az MMS megtekintése.
• Az üzenet mentése, ha nem küldi
el azonnal.
• Előre megírt elemként menti.

(1)

Kedvencekhez • Egy kedvenc URL hozzáadása a
kedvenc listából (lásd 58. oldal).

(2)

35

“Hang MMS” üzenet írása (Hangjegyzet)

Ellenőrizze a szolgáltatás elérhetőségét a Vodafone szolgáltatónál.
Ez a Hang MMS egy normál, AMR formátumú hangból álló MMS, csak az AMR IETF kompatibilis
telefonokkal és megfelelő hangdekóderes számítógéppel hallgatható le.
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Könnyített szövegbeviteli üzemmódban ha beüti az első betűt:
- ha megfelel egy szónak (például a), a betű megjelenik,
- ha nincs ilyen szó (például h), a “*” jel jelenik meg.

Szó érvényesít • A kiválasztott szó jóváhagyása.

Új számok

• Áttérés számjegyes üzemmódba.

Más szavak

Normál

• Áttérés normál üzemmódba.

Nyelv

• Más nyelvű szótár használata.

A kurzor alakja a kiválasztott szövegbeviteli üzemmód szerint változik: könnyített szövegbeviteli
üzemmódban
, normál üzemmódban .

Szó hozzáadás • Egy szó felvétele az Ön saját
szótárába.

Mentés

• Az üzenet elmentése.

A szó érvényesítéséhez és egy szóköz beviteléhez nyomja meg a
vagy a
gombot.

Önnek van egy személyes szótára, amelybe felvehet, módosíthat vagy törölhet szavakat. Miközben üzenetet
állít össze, a
gomb megnyomásával és a “Szó hozzáadás” utasítás kiválasztásával szúrhat be egy szót.

gombot jobbra, az

gombot lefelé

Különleges gombok a Normál /Prediktív üzemmódokhoz
Rövid megnyomás: Átváltás az üzemmódok között: automatikusan nagybetűvel kezdő
nagybetűs
, kisbetűs
, írásmód és számos között
.
Hosszas megnyom: Átváltás a normál és könnyített üzemmódok között.

6.4 Beállítások
,

Normál: “+”, “0” vagy “•” beillesztése.
Könnyített: Más szavak megtekintése a szótárban.
Normál: A szimbólumtáblázat megjelenítése.
Prediktív:A szótár által felkínált szavak megjelenítése, ami tartalmazza az előjelet, az olyan írásjeleket,
mint az aposztróf, a @, a kötőjel, stb.
Választási lehetőségek
A normál üzemmódban a rendelkezésre álló opciókon felül az alábbiakat találja:

Az üzenetek menüben válassza ki az “Üzenetek” sort és válassza ki a
lenyomva.

ikont a navi gombot jobbra

6.4.1 SMS beállítások
• Üzenetközpont (“ÜzKp:”) (1): a Vodafone szolgáltató SMS központjának telefonszáma (előfordulhat,
hogy ez automatikusan megjelenik).
• E-mail központ (“E-mail központ”) (1): az elektronikus levelek küldésére használt szerver
telefonszáma (előfordulhat, hogy ez automatikusan megjelenik).
• Értesítő (“Ért:”): információkérés az üzenetküldés sikerességéről.
• Érvényesség (“Érv:”): durée pendant laquelle le réseau, en cas d’échec, doit renvoyer le message au
destinataire.
• Típus (“Típ:”): az üzenet továbbításához használt formátum (SMS, fax stb.).
• Memória (“Mem:”): készülék vagy SIM (lásd 39. oldal).

(1)

37

• Más lehetséges szavak
megtekintése.

Forduljon a Vodafone szolgáltatójához a mezők kitöltéséhez szükséges információkért.
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6.4.2 MMS beállítások
• Profil (“Profil”) (1): az MMS csatlakozási profil választás ugyanúgy történik mint a WAP paraméterezés
(lásd 58. oldal).
• Fogadás módja: ez az opció teszi lehetővé az azonnali, késleltetett vagy korlátozott vételi mód közötti
választást a hazai vagy nemzetközi lefedettségre (lásd 30. oldal).
• Értesítő (“Ért:”): információkérés az üzenetküldés sikerességéről.
• Érvényesség (“Érv:”): az az időtartam, amin belül a rendszer hiba esetén ismételten megpróbálja
elküldeni az üzenetet a címzettnek.
• Memória (“Mem:”): a küldött üzenetek automatikus mentése vagy törlése minden egyes küldést
követően.
• Időzít (“Időzít”): az oldalak futási sebességének konfigurálását teszi lehetővé: a címzett ezzel a
sebességgel nézi az üzenetet.
• Szűrés: a névtelen MMS üzenetek szűrése: a névtelen üzenetek vételének elfogadása vagy sem.
• Beállítások: a megjelenítés formája: kép majd szöveg vagy szöveg és kép.
6.4.3

Tájékoztatásként:
- a kapott szöveges (SMS) üzenetek mindig rögzítődnek a SIM kártya memóriájában.
- a kapott multimédia (MMS) üzenetek mindig rögzítődnek a telefon memóriájában.
Minden típusú üzenetet menthet az “Arhíválás” mappába: ezzel a készülék memóriájába ment.
6.4.4

Kézbesítési csoport létrehozása

Jelölje ki a “Beállítások” opcióban a “Csoport lista” utasítást, hagyja jóvá a
gomb megnyomásával, majd
adjon nevet a csoportnak. Ezt követően beírhatja az új csoport tagjainak a telefonszámát.
6.4.5

“Sajátok”

Írja be a kedvenc telefonszámát vagy e-mail címét, így ha üzenetet akar küldeni ennek a személynek, válassza
az “Küldés” és a “Sajátok” sort a telefonkönyvbe lépés nélkül.

Paraméterek rögzítése

Módosíthatja az üzenetei felvételének beállításait:
- az elküldött SMS üzenetek automatikusan rögzítődnek a készülék memóriájába:
Az “SMS beállítások” és “Mem:” kiválasztásával választhat a “SIM memória”, a “Telefon memória”
vagy a “Nincs” között.

(1)

- az elküldött MMS üzenetek automatikusan rögzítődnek a készülék memóriájába:
Az “MMS beállítások” és “Mem:” kiválasztásával választhat a “Telefon memória”, vagy a “Nincs”
között.

6.4.6

“Saját e-mail”

Írja be a saját e-mail címét (ha még nem írta be a “Saját e-mail” opcióban a “Névhez” menüben, lásd 28.
oldal), hogy könnyebben küldhessen MMS útján képeket, fotókat, hangokat stb. a számítógépre.

Forduljon a Vodafone szolgáltatójához a mezők kitöltéséhez szükséges információkért.

39

40

TH3 VODAFONE - HU

23/07/04

16:57

Page 41

6.5 Üzenetek törlése
A SIM kártya vagy az Arhívum összes üzenetének törléséhez válassza a ikont
közül az egyiket:
- “SIM törlése”: a SIM összes kapott és küldött üzenetének törlése.
- “Arhívum törlése”: az Arhívumban tárol összes üzenet törlése.
Amikor megtelik a kártya, a kijelzőn megjelenik a
törölni kell néhány régi üzenetet.

, majd az alábbi opciók

szimbólum. Új SMS üzenetek fogadásához

6.6 Memória
Jelenítse meg a rendelkezésre álló memóriahelyet.
A telefonkészülék memóriáján a telefonkönyvek bejegyzései, a határidőnapló, az üzenetek, a hangjegyzetek, a
hangvezérlések, a felhasználó által készített képek, dallamok játékok, alkalmazások és videóklipek osztoznak.
Ha például sok memóriát használ a hangjegyzeteihez, kevesebb lesz a telefonkönyvéhez.
Ne feledje törölni a felesleges hangjegyzeteket, MMS-eket, képeket, fotókat, felvett hangokat,
alkalmazásokat és videóklipeket, hogy több szabad hely maradjon a memóriában.Törölhet a már a
telefon vásárlásakor meglévő elemeket is.

7

Kamera ....................................................

A telefonja egy kamerával van ellátva, mellyel fényképeket, rövid animációkat készíthet és az alábbiak szerint
használhat:
- elmentheti a “Média album” ba,
- elküldésre multimédia (MMS) üzenetekben egy mobil telefonra vagy egy e-mail címre (lásd 35. oldal),
- főmenü kép egyedivé tétele (lásd 72. oldal),
- a telefonkönyv egy nevéhez társítása (lásd 26. oldal),
- infra átadásra egy PC-re az Alcatel PC szoftver segítségével,
- módosításhoz, keret, bélyegző, stb. hozzáadásához (lásd 48. oldal).

7.1 Felvétel
A telefonnak be kell lennie kapcsolva a fotózáshoz.A felvétel funkció eléréshez a főmenü képből, nyomja meg
a
gombot. A kijelző objektívként szolgál. Nézzen egy tárgyat, vagy egy tájat vele. A készülék objektívja a
mobil hátán található, ne tegye rá az ujját.Az objektívtól balra egy tükör található, amely akkor segíti, ha saját
magát szeretné lefényképezni.
Készíthet felvételt Álló vagy Fekvő módban is:
- Álló mód:
gomb rövid megnyomása,
- Fekvő mód: az egyik oldalsó gomb rövid megnyomása.

41
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Oldalsó gombok

7.4 Beállítások
A fotó felvétele előtt számos beállítást végezhet.
Választott opciók sávja:

Fénykép

és
gombok

gomb:
- Rövid megnyomás: felvétel
- Hosszas megnyomás: felvétel hanggal
- Fényerősség:
Bal: túl erős
Jobb: gyenge
- Zoom:
Fel: előre
Le: hátra

felbontás
világosítás
felvétel módja

Opciók

Fénykép

Opciók

fényerősség
felvett fotók száma
(animációhoz és mozaikhoz)
időzítő

IFA BILDERTEAM/Agenceimages.com

7.2 Képsorozat
Nyomja meg hosszasan a
gombot vagy a felső oldalsó gombot.A képfelvétel addig történik, míg lenyomva
tartja a
gombot (maximális képszám: 15). majd elküldheti a képsorozatot egy MMS-ben az “Opciók”
menü segítségével.

Oldalsó gombok:
- rövid megnyomás felfele vagy lefele:
felvétel
- hosszas megnyomás felfele: képsorozat
- hosszas megnyomás lefele:
felvétel hanggal

Photo

Options

Jobb funkció gomb: Menü
Alacsony
- A főmenüben: fényképezőgép elérése
- Keret módban:
rövid megnyomás: felvétel
hosszas megnyomás: képsorozat

Bal funkció gomb: Fénykép
Felbontás
: Magas -

gomb Szín: színes vagy fekete-fehér

7.3 Felvétel hanggal
gomb Felvétel módja

A fotó felvételekor zenét is felvehet hozzá (tartsa hosszan lenyomva az alsó oldalgombot). Egy ablak jelenik
meg. Ha elengedi a gombot, a felvétel megáll. Nyomja meg a
gombot a felvétel ablakra visszatéréshez.
Ne éljen vissza a fényképezőgéppel, tartsa tiszteletben mások magánéletét és a fényképezésre
vonatkozó hazai előírásokat.

: Egy kép

gomb

: Alacsony -

gomb

gomb: Világosítás

: Animáció x 4
: Mozaik

gomb: Képméret:
- Panoráma
- VGA
- XL/L/M/S

IFA BILDERTEAM/Agenceimages.com
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gomb

: Normál -
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A beállítások elérése a Menüvel a felvétel előtt: A felvétel ablakban válassza a “Kamera” majd a
“Fényképezés” sorokat és nyomja meg a “Menü” funkció gombot:
Képméret

Felbontás
Válassza a “Felbontás” sort az opciólistában, vagy érje el közvetlenül a
megnyomásával:

,

gombok

: magas felbontás, egy PC felé küldéshez,

Válassza ki a “Képméret” opciót a listában és nyomja meg a
gombot míg a kívánt méret meg nem
jelenik: optimalizált VGA (640 x 480) és Panoráma (360 x 640) egy PC felé küldéshez, XL (128 x 160) és L
(128 x 128) a helyi vagy MMS használathoz, M (64 x 64) egy telefonkönyv bejegyzéshez társításhoz, S (32 x
32) a bélyegzők készítéséhez (lásd 48. oldal).

: normál felbontás: felbontás/méret kompromisszum,
: alacsony felbontás: a memória méret optimizálása.
Figyelem: minél jobb a felbontás, annál több memóriára van szüksége. Például, ha 1 megabájtnyi
memóriája marad, az alábbi fotókat kaphatja:

Felvétel módja
Válassza a “Felvétel módja” sort az opciók listában, vagy érje el közvetlenül a
megnyomásával, és válasszon az alábbi módok közül:

gomb többszöri

Formátum
VGA
128 x 160

Egy kép: csak egy fotó, ez a mód van aktiválva alaphelyzetben.
Animáció x 4: ez a mód teszi lehetővé 4 fotó vételét, melyekből animáció készül. Egy számozás
mutatja jobbra fent a kijelzőn hogy melyik képet látja: 1/4, 2/4, …4/4. A negyedik felvétel után az
animáció magától elindul.
Mozaik: ez a mód teszi lehetővé egy 4 kis fotóból álló kép elkészítését. Ehhez válassza ki a “Mozaik”
opciót, majd járjon el mint az animáció esetén (lásd fentebb).
A képsorozat módot a
megnyomásával.

,

gomb hosszas lenyomásával érheti el, vagy a felső oldalsó gomb hosszas

Magas felbontás
10 fotó*
146 fotó*

Alacsony felbontás
20 fotó*
340 fotó*

Időzítő
A felvétel 10 másodperccel az
telefon Hang módban van).

gomb lenyomása után történik. Egy hangjelzés jelzi a fotó készítését (ha a

Világosítás
A “Menü” funkció gomb megnyomásával 5 beállítás között választhat:
Auto: a beállítás automatikusan történik (nem jelenik meg ikon a kijelzőn),

Keret

napos,

Válasszon egy keretet a felkínált listában és nyomja meg az
gombot: a keret a felvételre illeszkedik ; ha a
kép tetszik Önnek, nyomja meg az
gombot a kép mentéséhez. Ezt az opciót megtalálja a “Módosítás”
funkcióban is (lásd 48. oldal).

felhős,
éjszakai,
beltéri/mesterséges megvilágítás.
Gyenge fényerősség esetén válassza az “Éjszakai” opciót a képfelbontás javításához.
*
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Az adatok tájékoztató jellegűek.
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7.5 Választható lehetőségek a felvétel után

Szín
Színhatások között választhat. Közvetlenül elérheti az opciót a felvételi ablakban, a
megnyomásával.

gomb

Ha elkészítette a fotót, vagy az animációt, a következő opciók állnak a rendelkezésére:
Küldés

• A fotó közvetlen elküldése a
“Média album” ba mentés
nélkül.

Mentés és
küldés

• A fotó mentése és
elküldése.

Alap mappa

Mentés

• A fotó mentése.

Megváltoztathatja a mappát, ahol automatikusan tárolódnak majd a felvételei.

Mégse

• A felvett fotó törlése.

A Saját képek elérése
Ez az opció teszi lehetővé a “Saját képek” közvetlen elérését (például egy mappa készítéséhez) a kép
mentéséhez.

A “Saját képek” funkcióban saját maga is készíthet mappákat. Nyomja meg az
a “Menü” funkció gombot és válassza az “Új mappa” sort.

Módosítás

• Kicsinyítés, bélyegzők, keretek
hozzáadása.

Hang
hozzáadása

• Egy hang felvétele és társítása
a fotóhoz.

Saját képek

• Az albumba mentett képek
közvetlen elérése.

Hozzáadás

• A választott fotó felhasználása a
kívánsága szerint.

gombot, majd

Egyéb közvetlenül elérhető opciók a felvételi ablakban
Megvilágítás: állítsa be a fotó kontrasztját a navi gomb segítségével: balra = sötétebb, jobbra = világosabb.
Zoom: aktiválja a ráközelítést a fel/le navi gombbal: fel: nagyítás, le: kicsinyítés (a kép mérete szerint).

7.6 Képmódosítás
Ez az opció teszi lehetővé a képek méretének “Kicsinyítés” ét, (“Nyomdázás”) vagy (“Keret
hozzáadásá”) t. Két lehetősége van a képekhez féréshez, hogy módosíthassa azokat:
- A “Média album/Saját képek” menüvel:
Válasszon ki egy képet, nyomja meg az
gombot, majd válassza a “Menü” és “Módosítás” sorokat.
- A “Kamera” (1) menüvel:
A felvételt követően válassza a jobb oldali “Menü”, majd a “Módosítás” funkció gombot.

(1)
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A multimédia tartalom (dallamok, képek ; rajzok, stb.) kizárólag magán célra használható, semmiképpen
nem hozható kereskedelmi forgalomba. A jogtalan felhasználás büntethető és az elkövető felelősségét
vonja maga után.
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7.7 A fotó felvétel, vagy a "Média album" közvetlen elérése egy MMS
beviteli ablakból
A “Kép hozzáad” opció segítségével közvetlenül elérheti a Fényképezőgép, vagy a “Média album”
funkciókat (fotó/kép/videó/hang) egy MMS szerkesztése közben (lásd 35. oldal).
Két lehetősége van egy videó beillesztésére egy MMS üzenetbe:
• Vagy hozzáad az MMS-hez egy fotót a Fotó Albumból:
Amikor az “Üzenetek” menüben van, válassza az “Új üzenet”, “Multimédia/MMS” sort, nyomja meg
az
gombot, majd a “Menü” funkció gombot, válassza a “Kép hozzáad” majd a “Album” sorokat és
válasszon fotót.
• Vagy egy új fotót vesz fel:
Ugyanaz mint az előbbiekben, de a “Album” helyett válassza a “Fényképezés” opciót.

49

8

Java (Játékok és alkalmazások) ................

Az Alcatel telefonja Java™ játékokat és alkalmazásokat tartalmazhat, de másokat is letölthet a Vodafone live!
szolgáltatótól.
A “Java” menüben kezelheti a telefonban tárolt Java™ alkalmazásokat. Négy mappát tartalmaz:
Általános: az összes játékot és alkalmazást tartalmazza,
Beállítások: a hang, megvilágítási és hálózati beállításokat tartalmazza.

8.1 Egy alkalmazás elindítása
Válassza ki az alkalmazást. Nyomja meg az “Indítás” funkciót vagy az
“Indítás” opciót.

50
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8.2 Választható lehetőségek

8.4 Push Java™

Indítás

• Az alkalmazás elindítása.

Kaphat Java™ Push üzeneteket melyek az új alkalmazások elindítására ösztönzik.

Információ

• Információkat kap az alkalmazásról.

Letöltés

• Egy alkalmazás letöltése.

8.5 Beállítások

Törlés

• Az alkalmazás törlése. Ha töröl egy a telefonba előre telepített alkalmazást újra
letöltheti a Vodafone live! honlapjáról.
Mindazonáltal egyes alkalmazások nem tölthetők le kétszer.

- Némítás/ A hang be/kikapcsolása az összes alkalmazáshoz.
Hang bekapcsol

8.3 Egy alkalmazás letöltése
Új Java™ alkalmazásokat tölthet le a “Java” menüben a “Letöltés” funkcióban. A képernyőn egy WAP
kedvenclista jelenik meg az alkalmazás letöltéséhez. Válassza ki a megfelelő kedvencet a megfelelő WAP
oldalra csatlakozáshoz.
A letöltött alkalmazást elmentheti a Játékok vagy az Alkalmazások mappába.

- Megvilágítás A megvilágítás be/kikapcsolása.
- Hálózatok A “Java”-hoz rendelkezésre álló hálózat profil lista. Ez a lista az aktív WAP profilból és
specifikus “Java” profilokból áll. Egy profil kiválasztásához lépjen a listába, nyomja meg a
gombot, és válassza ki a “Jóváhagyás” opciót. Egy “Java” specifikus profil módosításához
lépjen a listába, nyomja meg az
gombot, és válassza a “Módosítás” opciót. Egy profil
létesítéséhez lépjen a listába, nyomja meg a
gombot, és válassza az “Új” opciót. A különféle
opciókhoz lásd 58. oldal.
- Memória Jelenítse meg a rendelkezésre álló memóriahelyet. Az alkalmazások használják a megosztott
memóriát (lásd 41. oldal).
Egy alkalmazás teljesítésénél
- Egy szünethez nyomja meg röviden a

gombot,

- Az alkalmazásból kilépéshez nyomja meg hosszan a

gombot.

Hálózatelérési engedély: egyes alkalmazásokhoz hálózat vagy SMS küldés szükséges. Ez esetben válassza ki az
engedélyezési profilt a
navi gombbal, nyomja meg az
gombot a választáshoz, majd érvényesítse a
“Jóváhagyás” opcióval.
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Felelősségelhárítás
Egy alkalmazás letöltése vagy elindítása nem árt illetve nem módosítja a Java™ kompatibilis telefon
szoftvereit.
Az Alcatel nem vállal felelősséget illetve jótállást a vevő által később használt alkalmazásokért és az olyan
szoftverekért, melyek nincsenek a telefonban az eladáskor.
A vásárlót terheli minden felelősség a készülék, az alkalmazások vagy szoftverek elvesztésére,
megkárosodására, vagy meghibásodására vonatkozóan, valamint minden, az alkalmazások és szoftverek által
maga után vonható következményekért.Abban az esetben, ha ezen alkalmazások, szoftverek vagy egyes utóbb
feltelepített funkciók elvesznének a készülék cseréje vagy esetleges javítása során, a vásárlónak kell újra
letöltenie azokat.Az Alcatel nem nyújt semmilyen jótállást arra az esetre, ha a letöltés vagy újratelepítés nem
lehetséges, illetve nem lehetséges költségek maga után vonása nélkül.

9

Határidőnapló ............................................

A határidőnapló segít Önnek a napi feladatai beosztásában. Elmentheti a teendőiből összeállított listáit is.

9.1 A határidőnapló megtekintése
Három nézet lehetséges. Először válassza ki a kívánt ikont:
Napi nézet
Heti nézet
Havi nézet
A “Teendő” listája
Beállítások
A dátumokon a

megnyomásával mehet végig.

A nézet szerint megtekinthet, létrehozhat, módosíthat vagy elküldhet egy elemet.
A Java™ vagy Java™-re alapuló márkák és logók kereskedelmi márkák, illetve a Sun
Microsystems, Inc. vállalat amerikai és más országbeli védjegyei.

Lehetősége van a telefonkönyv és a határidőnapló adatainak a számítógépes cseréjére az Alcatel PC
szoftverének segítségével (lásd 86. oldal).

Jblend™ által optimizált - Copyright 1997-2003 - Aplix Corporation. Minden jog fenntartva.
A JBlend™ vagy JBlend™-re alapuló márkák és logók kereskedelmi márkák, illetve az Aplix
Corporation vállalat japán és más országbeli védjegyei.
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9.2 Találkozó létrehozása és egy riasztás beállítása
Egy találkozó létrehozásakor (“Új” opció) riasztást is időzíthet, és azt a találkozó időpontja szerint állíthatja be.

Az
megnyomásával be-, illetve kikapcsolhat egy beállítást. A
funkcióból.

megnyomásával léphet ki a beállítási

9.5 További ismeretek a határidőnaplóról

9.3 Feladat beállítása
Lépjen az
ikonra a
gombbal, majd hagyja jóvá a
gombbal. Jelölje ki a “Teendő/Hívás” utasítást, hagyja
jóvá újra, és írja be az elvégzendő feladat időpontját (Teendő vagy telefonhívás), majd nevezze el azt
.
Ez a lista határidő vagy fontosság szerint rendezhető sorba.A rendezéshez érje el a
majd hagyja jóvá az
gombbal.

ikont a

gombbal,

Grafikus megjelenítés

2002 december 4, szerda
2 esemény

2002 december 4, szerda
2 esemény

H K SZCS P SZ V

2002 december

H K SZ CS P SZ V

Beállíthat egy riasztást is, ami a megfelelő napon figyelmezteti a feladat elvégzésére. A riasztás ezen a napon
abban az időpontban fog megszólalni, amit Ön kezdési időként állított be.

9.4 A határidőnapló beállítása
Lépjen a

ikonra a

Riasztás

Új

gombbal az alábbi lehetőségek eléréséhez:

• Egy időtartam beprogramozása
egy riasztás és egy találkozó
között.

Új

Napi nézet

“Teendő”

• Rendezze sorba a teendőit
fontosság vagy határidő szerint.

Törlés

• Törölheti az összes feladatot
vagy naplóbejegyzést, illetve
külön azokat is, amelyek
határideje már lejárt.

Határidőnapló • Programozza be a napja kezdési
idejét, a hét első napját és az év
első hetét.

Opciók

Biztonsági szint:
Védheti a határidőnapló adatait (lásd “Biztonsági szint” opciót a 79. oldalon).

Opciók

Heti nézet

Csak egy találkozót ütemezett be.
Erre az időszakra kettő vagy több találkozót ütemezett be.
A hét száma.
Ezelőtt az időtartomány előtt egy találkozó van beütemezve.
Ezt az időtartományt követően egy találkozó van beütemezve.
Havi nézet
Kék alapszín

Programozott találkozó

Fehér alapszín

Nincs programozott találkozó

A különböző nézetekben az aktuális nap, hét, hónap villog.

55

56

Új

Opciók

Havi nézet

TH3 VODAFONE - HU

23/07/04

16:57

Page 57

10 Saját shortcut ........................................

11 Vodafone live! ........................................

Lépjen a már beprogramozott közvetlen gombokhoz.

11.1 A WAP szolgáltatások elérése

Új közvetlen gombok programozásához válassza a “Saját beállítás” funkciót egy funkció, egy telefonszám
vagy egy kedvenc webhely gyors eléréséhez.

A Vodafone Live! egy olyan szolgáltatás, ami lehetővé teszi a mobil Internet elérést, és amelynek
köszönhetően olyan információkhoz férhet hozzá, mint az időjárás, hírek, sport és új csengőhangokat,
tapétákat, stb. tölthet le.
- A “Vodafone live!” opció elindítja a Vodafone live! profil honlapját.
- A “Kedvencek” opció lehetővé teszi a kedvenc oldalakból álló lista elérését és ahhoz hozzáadást.
- A “Cím megadása” opció révén közvetlenül elérheti azt a WAP oldalt, amelyiknek beírja az URL címét.
- A “Profilok” tartalmazza a különféle WAP profilokat.

11.2 A hozzáférés programozása
A telefonja a Vodefone által be lett programozva. De kiválaszthat egy profilt a profil listából és az
megnyomásával érje el az alábbi opciókat:

57

Indítás

• A WAP indítása ezzel a profillal,
még akkor is, ha más profilt
választott.

Bekapcsolás

• A megjelent profil
alapértelmezett profilként
választása (kivéve ha már ezt
választotta).

Új

• Új profil paramétereinek
bevitele.

Módosítás

• Egy profil paramétereinek a
módosítása.

Törlés

• Egy létrehozott profil törlése.
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“Új” Profil létrehozásakor vagy “Módosítás” ához a következő paramétereket kell megadnia:
- Profil név
- Honlap
- IP cím
- Biztonság
- Kapcsolási mód
- Érvényesítés

11.3 GPRS funkciók

A “Kapcsolási mód” választáskor választania kell az egyik átviteli mód között: GPRS/GSM, GPRS vagy
GSM.

11.4 A WAP választható lehetőségei

Ha GPRS/GSM átviteli üzemmódot választott, a GSM mód csak akkor kapcsol be, ha a GPRS mód
nem áll rendelkezésre.
Ha a GPRS átviteli üzemmódot választotta, válasszon egy GPRS csatornát, majd adja meg a következő
paramétereket:
- Azonosítás (felhasználó név és jelszó)
- APN
Ha GSM átviteli üzemmódot választott, válasszon egy GSM csatornát, majd adja meg a következő
paramétereket:
- Felhasználói név
- Jelszó
- Telefon
- Kapcsolási mód
Ha GPRS/GSM átviteli üzemmódot választott, ki kell választania egy GPRS majd egy GSM csatornát, és meg
kell adnia a GPRS és a GSM paramétereket is.

A mobil telefon egy a GPRS technológiára alapuló nagy sebességű modemet tartalmaz, mely gyorsabb WAP
navigálást, és MMS küldést tesz lehetővé. Ez a szolgáltatás eltérő számlázást vonhat maga után (további
információkért kérjük forduljon a Vodafone szolgáltatóhoz).
A

ikon jelenik meg ha a GPRS van bekapcsolva.

Egy WAP oldal megtekintésekor elérheti az opciókat vagy a jobb “Menü” funkció gomb megnyomásával, vagy
pedig a
gomb (hosszas) megnyomásával.
Honlap

• A honlap közvetlen elérése.

Kedvencek

URL
megadása

• A kedvenc oldalak elérése.
WAP értesítés • A WAP által küldött információk URL
megtekintés
megtekintése.
Frissítés
Gyors mentés • Teljes kép rögzítése.

• Az aktuálisan lekért oldal
címének megjelenítése.
• Az aktuális oldal frissítése.

Kép mentése • Képek és hangok mentése.

Beállítások

• A WAP elérés beállítása.

Link küldése

Információ

• A böngésző verziója.

Napló

• Az utolsó oldalak URL címeinek
megtekintése.

Kilépés

• A WAP megtekintés befejezése
és visszatérés a főmenü képre.

• Egy SMS küldése az oldal URL
címével.

Böngészés közben bármikor kiléphet a WAP üzemmódból a
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• A WAP oldalra lépés az URL
cím bevitelével.
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12 Média album ..........................................
A “Média album” eléréséhez a főmenüből használja a navi
gombot jobbra vagy balra megnyomva azt,
vagy nyomja meg az
gombot és válassza a
ikont. A “Média album” tartalmazza a telefon összes
képes vagy hangos, betöltött, letöltött, mentett, vagy szerkesztett elemét.

A keresés megkönnyítéséhez a kijelző egy kicsinyített nézetet ad a képekről/fotókról. A képléptetéshez
válasszon ki egy képet, nyomja meg az
gombot és kattintson a “Megtekintés” sorra.
Ezt követően ebben a nézetben futtathatja a képeket a
gomb rövid megnyomásával.A hosszas megnyomással
(vagy a jobb “Menü” funkció gomb, majd a “Diaporáma” opció megnyomásával) egy diaporámát indít el.

12.2 Java (Java)

12.1 Saját képek

Lapozza fel az 50. oldalt.

Választhat egy képet vagy egy fotót a főmenühöz, a be/kikapcsolási ablakhoz. Módosíthatja, elküldheti MMSként, vagy egy telefonkönyv névhez társíthatja az “Álló” opció segítségével (lásd 26. oldal).

12.3 Saját hangok

A “Saját képek” album a következő mappákból áll

(1):

Általános: az Album összes mappájának összes (beépített vagy szerkesztett) képének listája.

Választhat egy hangot a be/kikapcsolási ablakhoz, hívásjelzéshez, üzenetjelzéshez, vagy riasztáshoz (lásd 70. oldal).
A “Saját hangok” Album a következő mappákból áll

Általános (az Album összes mappájának összes (beépített vagy szerkesztett) hangjának listája),

Fotók: a fényképezőgéppel felvett fényképeket tárolja automatikusan.

Dallamok,

Saját képek: az összes, más mappához nem tartozó képeket tartalmazza.

Hang effektek,

Képek: EMS, bélyegzők…

Mentett (csak a “Felvétel” és a “Hjgyz->Dallam” funkciókkal mentett felvételeket tartalmazza),

Keretek: a képek keretezéséhez.

(1)

(1):

Szerkesztett (csak a “Dallamírás” funkcióval mentett felvételeket tartalmazza).

A beépített mappákat nem nevezheti el újra. Mindazonáltal egyes esetekben módosíthat, törölhet, vagy
hozzáadhat elemeket a mappához.
61

(1)

A beépített mappákat nem nevezheti el újra. Mindazonáltal egyes esetekben módosíthat, törölhet, vagy
hozzáadhat elemeket a mappához.
62

TH3 VODAFONE - HU

23/07/04

16:57

Page 63

12.4 Saját videók

Megtekintés

A “Saját videók” Album a következő mappákból áll

(1):

Általános, az Album összes mappájának összes (beépített vagy szerkesztett) videójának listája,
Őrült klipek,
Előzetes.
A Videó megtekintésekor a

gombbal vagy az oldalsó gombokkal szabályozhatja a hangerőt.

Lejátszás

• A választott hang meghallgatása.

Lejátszás

• A kiválasztott videó lejátszása.

Küldés

• A képek, hangok és videók
elküldése.

(1)

A Kép/Hang/Videó fájlokat kikeresheti a kezdőbetűk megadásával.

Letöltés

• A kedvenc WAP oldalainak
elérése új tárgyak letöltéséhez.

Átnevezés

• Képek, hangok és videók újra
elnevezése.

Besorolás

• Egy képnek/videónak/hangnak
besorolása egy másik mappába.

Új mappa

• Új mappa létrehozása egy sor
kép vagy hang csoportosításához
(például: “Vakáció”, vagy
“Születésnap”).

Törlés

• A választott kép/hang vagy videó
Mappa törlés • Egy mappa törlése.
törlése (kivéve a telefonéit).

Hozzáadás

• - A kép társítása a főmenühöz, a
be/kikapcsolási ablakhoz, vagy a
telefonkönyv egy bejegyzéséhez.
- A hang társítása a csengéshez, a
be/kikapcsolási ablakhoz, vagy a
telefonkönyv egy bejegyzéséhez.
- A videó társítása a külső
képernyőhöz vagy a telefonkönyv
egy bejegyzéséhez.

12.5 A képek, hangok és videók használata
A választott menü szerint a következő funkciók állnak a rendelkezésére:

• A választott kép megtekintése.
Ha meg kívánja tekinteni a
mappa összes képét diaporáma
formájában, nyomja meg az
gombot a kép megjelenésekor.

Mappa átnevez • Egy létrehozott mappa
átnevezése.
Mappa kiürítés • Egy mappa kiürítése.
Méret szerint/ • Képek sorrendbe sorolása méret
ABC sorrend
vagy betűrend szerint.
Kamera

• A “Fényképezés” közvetlen
elérése.

Csengő-hangok • Válasszon egy dallamot a
beérkező hívások csengéséhez.
Módosítás

(1)

A mappák neve nem módosítható. Mindazonáltal egyes esetekben módosíthat, törölhet, hozzáadhat
egyes elemeket a mappákhoz.
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(1)
(2)

• Képek, hangok vagy videók
módosítása.

(2)

A
ikonnal jelzett fájlokat nem lehet átvinni.
Csak a létrehozott hangokra, módosítható képekre és videókra érvényes.
64
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12.6 Új videóklipek, fotók, hangok letöltése
A “Letöltés” opció segítségével lépjen a kedvenc honlapjára új elemek letöltéséhez és azok mentéséhez a
“Média album” ába.

13.1 Riasztások

12.7 Formátumok
A
-

13 Alkalmazások ........................................

telefon
Audio:
Kép:
Videó:

által elfogadott audio, kép és videó formátumok:
AMR (.amr) (1); Midi (.mid); iMelody (.imy); Smaf (.mmf, .spf, .saf)
JPEG (.jpg) (2); GIF (.gif); PNG (.png); BMP (.bmp)
3GP (.3gp) (H263 (3) + AMR (1) vagy MPEG-4 (4))
MP4 (.mp4) (MPEG-4 (4))
- A PC szoftver segítségével nagy fájlméretű képeket és hangokat alakíthat át, hogy a telefonnal
kompatibilisek legyenek.

Ébresztés
Először állítsa be az ébresztés gyakoriságát (naponta vagy csupán egy alkalommal), majd írja be az ébresztés
napját és pontos idejét és nyomja meg az
gombot. Ha kívánja, beírhatja az ébresztés okát is, és hagyja
jóvá az
gombbal.
Időzítő
Állítsa be, hogy mennyi idő után szólaljon meg a riasztás, és hagyja jóvá az

gombbal.

Választási lehetőségek
Az ébresztő óra bekapcsolása után a kijelzőn megjelenik a
ikon.Az ébresztés megszólal függetlenül attól,
hogy be van-e kapcsolva a készülék vagy sem, és a
gomb megnyomásával kikapcsolható.
Ha az “Ismétlés” opciót választotta, az ébresztő 10 percenként újra megszólal.

13.2 Számológép

Számológép

Írjon be egy számot és hagyja jóvá az
megnyomásával. Válassza ki az elvégzendő
műveletet a
gombbal, majd ezt is hagyja jóvá.
Írja be a második számot és nyomja meg az

gombot.

Az eredmény megjelenítéséhez válassza ki az “=” jelet.
(1)
(2)
(3)
(4)

AMR-NB.
Csak progresszív Jpeg. A telefon a “Független Jpeg csoport” kódját használja.
H263 profil 0, 10 szint.
MPEG-4, egyszerű vizuális profil, 0 szint.
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A főmenü képre a

gomb megnyomásával térhet vissza (hosszú gombnyomás).
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13.3 Átszámítás

13.5 Hangszerkesztő

Az átszámítás funkcióval az alábbi feladatokat végezheti el:
• Közvetlenül Euróra számíthat át egy más pénznemben megadott összeget, és ezt az ellenkező irányban is
megteheti (1).
• Egyik pénznemről egy másikra válthatja át az összeget (pl. Dollárról Fontra).

A főmenü képben az “Alkalmazások”, majd a “Hangszerkesztő” funkció kiválasztásával érheti el ezt a funkciót.
13.5.1 Hangszerkesztés
Válassza a “Dallamírás” sort, majd használja a billentyűzetet az alábbiak szerint:

Az Euróra történő átszámításkor beállíthatja az alapértelmezett pénznemet a “Beállítás” utasítás kiválasztásával.

Opciók
elérése

Más pénznemek átszámításakor két pénznemet kell kiválasztania, és meg kell adnia a két pénznem átszámítási
árfolyamát is.

1-7 gombok:
hangtáv jegyei
(dó, ré, mi, fá,
szó, lá, ti)

Egy adott árfolyam be van állítva mindegyik pénznemhez. Ez az érték módosítható a “Beállítás” utasítás
kiválasztásával.
Írja be a főmenüben az Euróban megadott összeget, melyet a beállított pénznemre kell átszámítania,
nyomja meg az
gombot, és válassza ki az “Átszámítás” utasítást.

Hangjegy
törlése
Egy hangjegy
vagy egy szünet
időtartamának
megváltoztatása

Hangtáv
megváltoztatása

Kereszt
hozzáadása

13.4 Hangjegyzet

Szünet
hozzáadása

A hangjegyzet lehetővé teszi saját üzenetei hangfelvételét. Hangjegyzet felvételéhez jelölje ki a
“Hangjegyzet”, majd a “Mentés” utasítást, és a sípszó után kezdjen el beszélni. A hangjegyzet létrehozása
után az alábbi lehetőségek közül választhat:

13.5.2 Felvétel
Válassza a “Felvétel” sort és vegyen fel egy egyedi hangot.

Lejátszás

• A felvett hangjegyzet
meghallgatása.

Cím

• A memó nevének módosítása.

Hjgyz->Dallam • A hangjegyzetnek a “Saját
hangok” albumba történő
másolása (MMS-ként elküldéshez,
vagy csengésként használathoz).
Kihangosítás/ • A kihangosítás módból a diszkrét
Törlés
• A kiválasztott hangjegyzet
Diszkrét
módba váltás és vissza.
törlése.

Küldés

(1)

• Elküldi a memót MMS vagy infra
útján.

Mindkét esetben használhatja ezeket a hangokat dallamként. Ha meg szeretné hallgatni a (szerkesztett vagy
felvett) dallamot, válassza ki és nyomja meg a “Menü” funkció gombot.

Ez az átszámítás az 1998.12.31-én megállapított hivatalos Euro árfolyamokat használja a régi európai
pénznemekhez.
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13.6 Infra (IrDA)
A főmenü képben az “Alkalmazások”, majd az “Infra” funkció kiválasztásával érheti el ezt a funkciót.

14 Saját beállítás ..........................................

A telefonkészülék infra funkciója lehetővé teszi a telefonkönyv és a határidőnapló adatainak, képek, videók és
dallamok kicserélését egy másik mobil készülék vagy egy számítógép között. Az infra vörös port a telefon
tetején található.

A főmenü képen jelölje ki a
menüikont, nyomja meg az
válassza ki a kedvére való opciókat.

Adatátvitel

14.1 Audio profil

Adatok küldéséhez jelölje ki a bejegyzést, majd jelölje ki az “Adatátvitel” opciót. Küldés előtt nem kell
bekapcsolni az infra funkciót.

14.1.1 Csengőhangok

Adatok fogadása

Választási lehetőségek
A hangbeállítás módosításához vegye sorra a lehetőségeket a

Adatok fogadásához be kell kapcsolni az infra funkciót. Egy üzenet értesíti Önt az adatok megérkezéséről.
Ezután az
gombbal elmentheti, a
gombbal elvetheti a kapott adatokat.
Az opció kiválasztása után a kijelző alján megjelenik a
ikon. Az infra funkció automatikusan kikapcsol
néhány másodperc elteltével (1). Hívás érkezésekor is kikapcsol az infra funkció. 3 névkártyát (V.Card) vagy
találkozót (V.Cal) kaphat egyidőben.

Üzemmód (normál, diszkrét, rezgés, stb.).
gombbal.

Válassza ki a billentyűhang típusát.

A főmenü képben az “Alkalmazások”, majd a “Riasztáslista” funkció kiválasztásával érheti el ezt a
funkciót.
Tekintse meg az összes programozott riasztást (Találkozó, "Teendő", Ébresztés). A riasztás bekapcsolását
követően a
ikon csak akkor jelenik meg a főmenüben ha ébresztés vagy időzítés lett pogramozva a mai
vagy a holnapi napra.

(1)

gombbal:

Válasszon ki egy dallamot a
gombbal, majd hagyja jóvá az
gombbal.
Kiválaszthatja a listában az “Őrült dallamok”-nak nevezett véletlenszerű dallam funkciót is (lásd 71.
oldal).

Állítsa be a hangerőt a

13.7 Riasztáslista

gombot, majd a telefon egyéni beállításához

Válasszon ki egy dallamot, ami új üzenet érkezésére figyelmezteti.
Válasszon ki egy dallamot, ami egy találkozó idejére figyelmezteti.
Válasszon ki egy dallamot a riasztásokhoz.
Válassza ki a hálózatjelzés típust.

Ha gyakran használja az infravörös kapcsolatot, tanácsoljuk egy billentyű beprogramozását (lásd 27.
oldal).
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Mód
Normál

• Normál csengőhang (emelkedő
hangerő).

Rezgés &
Dallam

Diszkrét…
Dallam

• Normál csengőhang (emelkedő
hangerő), melyet rövid
hangjelzések előznek meg.

Rezgés…Diszk • A rezgő jelzést rövid hangjelzések
…Dall
követik, majd normál csengőhang
szólal meg (emelkedő hangerővel).

Rezgő mód

• Rezgő hívásjelzést kapcsol be
és kikapcsol minden hallható
jelzést (csengőhangok, üzenetre,
találkozóra, alacsony
akkumulátortöltésre
figyelmeztető jelző rövid
hangjelzések stb.). A
ikon
jelenik meg a kijelzőn.

Diszkrét…
Rezgés

• A rövid hangjelzést rezgés
követi.

Néma

• Nincsenek hangok, rövid
hangjelzések, kivéve a
riasztásokat. Az
jelenik meg
a kijelzőn.

4 kép:

-

3 hangos elem:

- 1 dallam a kapott üzenetekhez
- 1 dallam a bekapcsoláshoz
- 1 dallam a kapott üzenet értesítéshez

• Rezgés és normál csengés
egyszerre.

Kép/Bekapcsolási ablak animáció
Kép/Kikapcsolási ablak animáció
Kép/Főmenü kép animáció
Grafikai és szín stílus

Az első használatkor egy Megjelenés van bekapcsolva alaphelyzetben.
Mégha választott is egy megjelenést, mindig megváltoztathatja az egyik alkotó elemét, és bármikor újra
aktiválhat egy Megjelenést.
Egy Megjelenés változtatásakor egy telepítő ablak jelenik meg, míg meg nem határozza a 7 elemet.
A Megjelenések telepítése megszakadhat vagy törlődhet egy hívás érkezésekor, vagy a
megnyomására. Ez esetben az előző választások maradnak érvényben.

Az üzemmód kikapcsolható egyes kiegészítőkön keresztül (Full duplex gépkocsi kihangosító
készlet stb).

gomb

14.1.3 Kijelző

Őrült dallamok

A főmenü képben válassza ki a “Saját beállítás”, majd a “Audio profil” és a “Kijelző” sorokat a funkció
eléréséhez.

Lépjen a “Őrült dallamok” opcióba a dallamlista elején, válasszon dallamokat.A kiválasztott dallamok közül
az egyik szólal meg véletlenszerűen ha hívása érkezik.

Főmenü kép

14.1.2 Megjelenés

A főmenü kép akkor látható, amikor bekapcsolja a telefont, illetve amikor egyik (telefonhívás, üzenetírás, stb.)
funkciót sem használja.

A főmenü képben válassza ki a “Saját beállítás”, majd a “Audio profil” és a “Megjelenés” sorokat a
funkció eléréséhez.

A

Ez a menü teszi lehetővé a telefon egyedivé tételét ; egy gombnyomással automatikusan 7 sajátos elemet
módosít. Egy Megjelenés a következő elemekből áll:
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gombbal zárolhatja, illetve oldhatja fel a billentyűzetet.

A főmenü képről közvetlenül juthat a főbb funkciókhoz az
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A “Saját képek” utasítás kiválasztásával egyéni beállítást választhat az alapértelmezés szerinti kép vagy a
telefonon megjelenő mozgó kép kicserélésével. Ha hívása, SMS/MMS, információja, stb. érkezik, a főmenü
képben egy ikon jelenik meg az esemény típusával és mennyiségével, s közvetlenül megnézheti azt a főmenü
képben.

Kontraszt

Képernyővédő

A billentyűk programozásával hívhat egy ügyfelet, vagy elérhet egy funkciót a főmenüben (lásd 27. oldal).

Ha bekapcsolja ezt a funkciót, a készenléti ablak jelenik meg a főmenü képen. Egy képet, mozgó ábrát,
diaporámát vagy videóklipet választhat készenléti ablakként.

14.1.5 Hangvezérlés

Akár a készenléti, akár a főmenü képen van, az energiatakarékos üzemmód csak néhány pillanat
elteltével jelenik meg: csak a telep töltésszintje, a hálózati vétel, az idő, és (az eseményekhez) egy
boríték jelenik meg.

Állítsa be a képernyő kontrasztját.
14.1.4 Billentyűk

A hangvezérlések lehetővé teszik, hogy a szolgáltatás nevének a kimondásával érje el a menüben szereplő
szolgáltatások valamelyikét.
Hangvezérlés rögzítése

Színek

Az egyik menüfunkcióhoz tartozó hangvezérlés rögzítéséhez jelölje ki a “Hangvezérlés” utasítást, a kívánt
szolgáltatást, majd kövesse az utasításokat.

Ez a funkció teszi lehetővé a telefon grafikai stílusának és színének (menüablakok, beviteli ablakok, stb…)
egyedivé tételét.

Az olyan funkciókat, amelyekhez hangvezérlés lett felvéve, egy
funkciók száma 10.

Be/Ki

A hangvezérlés alkalmazása

Egyéni bejelentkezési szöveget, mozgó ábrát, dallamot vagy képet választhat, amelyek a telefon
bekapcsolásakor jelennek meg.

A főmenüben a
gomb hosszú lenyomásával tudja bekapcsolni a “Hangvezérlés” funkciót.A hangvezérlés
használatához kövesse a kijelzőn megjelenő útmutatást.

Kép vagy mozgó ábra kiválasztásával egyéni kikapcsolási képet is kialakíthat.

Egy későbbi időpontban “Lejátszás”t végezhet, “Lecserél” heti vagy “Törlés”t végezhet a rögzített
hanghíváson.

Zoom

(1)

Az ön telefonja kétféle méretben képes a karakterek megjelenítésére. Alapértelmezés szerint a nagyméretű
karakterek jelennek meg a kijelzőn. Ha több információt szeretne látni a kijelzőn válassza a “Zoom” parancsot.

(1)

A nyelvtől függően.
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14.2 Telefon

14.2.3 Szótár

A főmenü képben válassza ki a “Saját beállítás” majd a “Telefon” sort a funkció eléréséhez.

A főmenü képben válassza ki a “Saját beállítás” majd a “Telefon” és a “Szótár” sorokat a funkció eléréséhez.

A főmenü képben válassza ki a “Saját beállítás” majd a “Telefon” és az “Óra” sorokat a funkció eléréséhez.

A készülék rendelkezik egy szótárral, melybe felveheti a saját szavait azok mellé, amelyeket a készülék ajánl
fel a könnyített szövegbevitel során. A szótár lekérdezésekor felvehet, módosíthat vagy törölhet szavakat az
gombbal elérhető opciók segítségével.

Egyidejűleg két óra (“Zóna idő” nek nevezett helyi és zóna idő) jeleníthető meg a készüléken.

14.2.4 Írásmód

Menjen az “Óra típusa”
ikonra és válassza ki a “Időzónás” opciót. Majd válassza ki az “Órabeállítás”
és “Helyi idő” sort, a várost és érvényesítse. Az automatikus áttérés a nyáriról a téli időszámításra be van
kapcsolva. Ugyanezzel a művelettel állíthatja be a “Zóna idő”t is.

A főmenü képben válassza ki a “Saját beállítás” majd a “Telefon” és az “Írásmód” sorokat a funkció
eléréséhez.

14.2.1 Óra

Formátum
Az órát mutatós vagy számjegyes formában jelenítheti meg. A dátum a következő formában jelenhet meg:
nap/hónap/év, hónap/nap/év vagy év/hónap/nap vagy számjegyekkel, vagy a nap, illetve hónap első három
betűjével.
14.2.2 Nyelv

(1)

Hozzáférés a karaktertáblázattól eltérő beviteli módokhoz (arab, cirill, kínai). Ezzel a szolgáltatással
üzeneteket állíthat össze és neveket írhat be.
14.2.5 Billentyűzár
A főmenü képben válassza ki a “Saját beállítás” majd a “Telefon” és a “Billentyűzár” sorokat a funkció
eléréséhez.
A billentyű automatikus zárolásának be/kikapcsolása.

(1)

Ha a telefont a kihangosítóhoz vagy a töltőhöz csatlakoztatja, a billentyűzár automatikusan
feloldódik.

A főmenü képben válassza ki a “Saját beállítás” majd a “Telefon” és a “Nyelv” sorokat a funkció eléréséhez.
A kijelzőn megjelenő üzenetek nyelve (a
gombbal választhatja ki).Az “Automatikus” opció az előfizetési
hálózat szerint állítja be a nyelvet (ha az rendelkezésre áll).

14.2.6 Kiterjesztés
A főmenü képben válassza ki a “Saját beállítás” majd a “Telefon” és a “Kiterjesztés” sorokat a funkció
eléréséhez.
Ezzel az opcióval jeleníthetteti meg az album kép, videó, vagy hang fájljainak típusát.

(1)

Érdeklődjön a Vodafone szolgáltatójánál ennek a szolgáltatásnak az elérhetőségéről.

75

(1)
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14.3 Hívás beállítások

14.3.3 Korlátozás

A főmenü képben válassza ki a “Saját beállítás” majd a “Hívás beállítások” sort a funkció eléréséhez.

A főmenü képben válassza ki a “Saját beállítás” majd a “Hívás beállítások” és a “Korlátozás” sorokat a
funkció eléréséhez.

14.3.1 Szűrés

Kimenő hívások A híváskorlátozás be-, illetve kikapcsolása. Ez az opció az alábbiak szerint használható:

A főmenü képben válassza ki a “Saját beállítás” majd a “Hívás beállítások” sort a funkció eléréséhez
“Szűrés”.

• Kivéve SIM

A SIM kártyán nem szereplő telefonszámokra irányuló kimenő hívások korlátozása.

• Összes

Az összes kimenő hívás korlátozása.

Ezzel automatikusan átirányítja a hívásait a hangposta felé.

• Nemzetközi

A kimenő nemzetközi hívások korlátozása.

14.3.2 Átirányítás

• Kivéve -› Haza

A kimenő nemzetközi hívások korlátozása, kivéve azokat, amelyek az előfizetés országába
irányulnak.

• Kivéve FDN

A kimenő hívások szűrése a SIM kártyán rögzített “FDN” telefonkönyv számai szerint.

(1)

A főmenü képben válassza ki a “Saját beállítás” majd a “Hívás beállítások” és az “Átirányítás” sorokat
a funkció eléréséhez.
Hang

Be-, illetve kikapcsolhatja hívásainak az átirányítását egy megadott telefonszámra (írja be
a telefonszámot, hagyja jóvá az
gomb megnyomásával.) Ez a lehetőség az alábbi
módon használható:

• Feltétel nélkül

A készülék az összes hívást átirányítja. A kijelzőn megjelenik a

• Feltételes

Ha foglalt a vonal, ha nem fogadja a hívást, illetve ha Ön a hálózat hatósugarán kívül
tartózkodik.

• Ha foglalt

Csak akkor irányítja át a hívást, ha a vonala foglalt.

• Ha nem fogad

Csak akkor irányítja át a hívást, ha nem fogadja a bejövő hívást.

• Nem elérhető

Csak akkor irányítja át a hívást, ha Ön a hálózat hatósugarán kívül tartózkodik.

Adat

Adat hívásait automatikusan irányítja át a rendszer egy megadott számra.

Fax

A beérkező faxokat automatikusan irányítja át a rendszer egy megadott számra.

Állapot

A bekapcsolt átirányítások felsorolása.

Mindet töröl

Az összes bekapcsolt átirányítás törlése.

(1)

ikon.

Bekapcsolás/ Az összes olyan hívás korlátozása melyek nem az “FDN” telefonkönyvbe rögzített
Kikapcsolás számokkal kezdődő telefonszámokra irányulnak.
Módosítás

Ha a “Kivéve FDN” funkció aktív, akkor a PIN2 kód beírását követően módosíthatja az
“FDN” telefonkönyvet (az
gombbal).

Bejövő hívások A bejövő hívások korlátozásának be-, illetve kikapcsolása. Ez az opció az alábbiak szerint
használható:
• Kivéve SIM

A SIM kártyán nem szereplő telefonszámokról érkező hívások korlátozása.

• Összes

Az összes bejövő hívás korlátozása.

• Külföldön

A bejövő hívások korlátozása, amikor Ön külföldön tartózkodik.

Állapot

A bekapcsolt bejövő hívás korlátozások felsorolása.

Érdeklődjön a Vodafone szolgáltatójánál ennek a szolgáltatásnak az elérhetőségéről.
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14.3.4 Hívások

14.3.7 Költség

A főmenü képben válassza ki a “Saját beállítás” majd a “Hívás beállítások” sort a funkció eléréséhez.

A főmenü képben válassza ki a “Saját beállítás” majd a “Hívás beállítások” és a “Költség”.

Hívás jelzése

Be-, illetve kikapcsolhatja a második bejövő hívásra utaló rövid hangjelzést.

Összeg

Ennek az opciónak a bekapcsolásával névtelenné teheti hívásait (a hálózat nem továbbítja
a hívott félhez az Ön telefonszámát).

Összes költség A hívások összköltsége.

Névtelen

(1)

Hívó
azonosítás

(1)

(1)

A hívó fél telefonszáma (vagy a neve ha a telefonkönyvben van) megjelenítésének be-,
illetve kikapcsolása.

(1)

A hívásköltségek kezelése.

Maradék
keret

A “Maximum keret”-ből megmaradt keret.

Hívásfogadás

Választhat a “Billentyű” vagy a “Bármelyik gomb” közötti fogadások közül.

Maximum
keret

Fedezeti határ, amely felett minden számlázandó hívás letiltásra kerül (írja be a
hitelkeretet, majd nyomja meg az
gombot).

Automat.
újrahívás (1)

Annak a számnak az automatikus újrahívása, amely utoljára foglalt volt.

Nullázás

A hívások összköltségének nullázása.

• Bekapcsolás/
Kikapcsolás

A hívott fél automatikus újrahívásának be-, illetve kikapcsolása arra az esetre, amikor az
első hívás nem volt sikeres.

Egységár

Egy távközlési egység költsége az Ön által választott pénznemben (egy másik pénznem
kiválasztásához jelölje ki az “Egyéb?” utasítást, a tizedespont beviteléhez használja a
gombot).

• Lásd: lista

Azoknak a telefonszámoknak a felsorolása, melyek automatikus visszahívása sikertelen
volt (10 sikertelen hívás).

Hívásidő

A hívás időtartama.

Összes idő

Az összes kimenő hívás időtartama.

Maradék
idő

Az az időkeret, ami még rendelkezésre áll a “Időtartam” alapján (csak tájékoztatási
célból megadott érték).

A főmenü képben válassza ki a “Saját beállítás” majd a “Hívás beállítások” és a “Hálózati újrahívás”
sorokat a funkció eléréséhez.

Időtartam

A szerződés szerinti időtartam (írja be az időtartamot, majd hagyja jóvá az
megnyomásával).

Nullázás

Az összes kimenő hívás időtartamának (azonnali vagy periodikus) nullázása.

Ezzel a funkcióval hívja újra a hálózat a legutolsó foglalt számokat.

GPRS
számláló

A fizetendő adatforgalom megadása (kilobájtban).

Mindösszesen

Az összes adatforgalom.

APN szerint

Elérési pontonként jelentkező adatmennyiség.

• Kiürít

A sikertelen hívások listájának törlése.

14.3.5 Hálózati újrahívás

14.3.6 Biztonsági szint
A főmenü képben válassza ki a “Saját beállítás” majd a “Hívás beállítások” és a “Biztonsági szint”.
A “Bekapcsolás” választásával védi a határidőnapló és a telefonkönyv adatait. Ez a funkció különösen fontos
a PC szinkronizáció használatakor.

(1)

Érdeklődjön a Vodafone szolgáltatójánál ennek a szolgáltatásnak az elérhetőségéről.
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• 1-2 elérési pont Az 1-2. elérési ponton keresztül lebonyolított adatforgalom.

14.4.2 Autós készlet

Összesített

Az összes 1-2. elérési ponton keresztül lebonyolított adatforgalom.

Utolsó

Az utolsó 1-2. elérési ponton keresztül lebonyolított adatforgalom.

Nullázás

Az 1-2. elérési ponton keresztül lebonyolított adatforgalom nullázása.

14.5 WAP/GPRS

Az egyéb elérési ponton keresztül lebonyolított adatforgalom.

Válasszon modem elérési módot és GPRS paramétereket (lásd 58. oldal).

• Egyéb

Válassza ki a hívásfogadási üzemmódot:

gomb, automatikus, minden gomb.

Összesített

Az összes egyéb elérési ponton keresztül lebonyolított adatforgalom.

Utolsó

Az utolsó egyéb elérési ponton keresztül lebonyolított adatforgalom.

14.6 Hálózat

Nullázás

Az egyéb elérési ponton keresztül lebonyolított adatforgalom nullázása.

A főmenü képben válassza ki a “Saját beállítás” majd a “Hálózat” sort a funkció eléréséhez.

Törlés

Összegzés

Az összes számláló nullázása.

SMS CB

(1)

Utolsó hívás

Az utolsó hívás időtartama és költsége.

(1)

• Fogadás

Összes költség Az összes hívás időtartama és költsége.
megnyomásával).

14.4 Tartozékok
A főmenü képben válassza ki a “Saját beállítás” majd a “Tartozékok” sort a funkció eléréséhez.

A választott opció szerint a telefon megjeleníti a hálózat által közvetített üzeneteket.

Korlátozott

A telefon időnként fogadja az üzeneteket, és a lista szerint jeleníti meg azokat (lásd “CB
Lista” opciót).

Teljes

A telefon állandóan fogadja az üzeneteket, és a lista szerint jeleníti meg azokat (lásd “CB
Lista” opciót).

Nem kéri

Nem fogadja az üzeneteket.

Időtartamjelzés Hívás közben, megadott időszakonként kibocsátott rövid hangjelzés be-, illetve
kikapcsolása (írja be a gyakoriságot és hagyja jóvá az

A főmenüben automatikusan megjelenő, a hálózat által közvetített üzenetek (meteo, úti
hírek, …).

• CB Lista

Az üzenetek leolvasásához szükséges kódok listája.

14.4.1 Headset hívásfogadás
Billentyű

Kizárólag a

Automatikus

Két-három csengés után automatikusan fogadja a hívást anélkül, hogy bármelyik gombot
megnyomná (ez a funkció csak akkor működik, amikor a telefon kihangosító készlethez
vagy headsethez van csatlakoztatva).

Bármelyik gomb

A billentyűzet bármelyik gombjának a megnyomására (1-től #-ig).

Hivásjelzés

A headset vagy a headset és a telefon cseng egyszerre.

(1)

gombbal.

Érdeklődjön a Vodafone szolgáltatójánál ennek a szolgáltatásnak az elérhetőségéről.
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Érdeklődjön a Vodafone szolgáltatójánál ennek a szolgáltatásnak az elérhetőségéről.
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Keresés

Hálózat keresése csatlakozáshoz.

• Elérhető

A környezetében elérhető hálózatok listája.

• Mód

A választott opció szerint a hálózatkeresés módja a következő:

Automatikus Elsőként a legutoljára használt hálózatot keresi.
Kézi

Az elérhető hálózatok listájából a telefon használója választ.

• Preferált

Az olyan hálózatok listája, melyekhez elsősorban kíván csatlakozni (lista módosítása az
gombbal).

Sáv

A frekvenciasáv kiválasztása.

14.7 Biztonság

Menü kód

Védőkód egyes menüpontokhoz (Szolgáltatások, Beállítások, Nyelv). Ezt a kódot kell
megadnia, amikor ezeket a szolgáltatásokat kívánja alkalmazni és a kódhasználat is be van
kapcsolva.

Bekapcsolás/
Kikapcsolás

A telefon kód be-, illetve kikapcsolása.

Módosítás

A kód módosítása (4-8 számjegyből állhat).

Telefon
kód

Védőkód a telefon bekapcsolásakor. Ezt a kódot kell megadnia, amikor a kódhasználat is
be van kapcsolva.

Bekapcsolás/
Kikapcsolás

A telefon kód be-, illetve kikapcsolása.

Módosítás

A kód módosítása (4-8 számjegyből állhat).

A főmenü képben válassza ki a “Saját beállítás” majd a “Biztonság” sort a funkció eléréséhez.

PIN kód

Ez a SIM kártya biztonsági kódja, amire szükség van a készülék minden egyes
bekapcsolásakor ha a kód aktiválva van.

Bekapcsolás/
Kikapcsolás

A PIN kód be-, illetve kikapcsolása.

Módosítás

A kód módosítása (4-8 számjegyből állhat).

PIN 2 kód

Védőkód egyes SIM kártya szolgáltatásokhoz (Számlázás / Költség / FDN, stb.). Ezt a
kódot kell megadnia, amikor ezeket a szolgáltatásokat kívánja alkalmazni és a kódhasználat
is be van kapcsolva.

Módosítás

A kód módosítása (4-8 számjegyből állhat).

Hálózat kód

A hálózati “Korlátozás”-hoz szükséges jelszó.
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15 Hívás memória ............................................

16 Az Alcatel PC szoftver ................................

A főmenü képben válassza ki a “Saját beállítás” majd a “Hívás memória” sort a funkció eléréséhez.

A modelltől függően a csomagolás tartalmaz egy PC szoftvert is. Ha nem, letöltheti ingyenesen az “Alcatel”
honlapról. A szoftver tartalma:

A hívás memória a
kiválasztani:

gomb megnyomásával jeleníthető meg a főmenü képben. A megfelelő ikont kell

Kimenő hívások (újrahívás)

Nem fogadott

Fogadott hívás

A hívott fél neve mellett bal oldalon megjelenő ikonok a telefonkönyvbe rögzített telefonszám
típust jelzik (Otthoni, Munkahelyi, Mobil, …).
Választási lehetőségek
Amikor a kijelzőn a memóriába tárolt telefonszám látható, ön az alábbi lehetőségek közül választhat a jobb
oldali funkció gomb segítségével:
Megtekintés

• A hívási adatok megtekintése
(telefonszám, dátum, pontos
idő stb.).

Üzenet írás

• SMS vagy MMS küldése a
választott számra.

Telkönyvbe

• A kijelölt telefonszám felvétele
valamelyik telefonkönyvbe.

- egy multimédia stúdió:
• tegye egyedivé a telefont hangok, dallamok, képek, animációk és videók segítségével,
• vigye át a PC-re a fényképezőgéppel felvett fotókat.
- One Touch Sync:
• szinkronizálja a mobil telefont az MS Outlook 98 / 2000 / 2002 / 2003, Outlook Express 5.0 / 6.0, Lotus
Notes 4.6 / 5.0 / 6.0 / 6.5, Lotus Organiser 5.0 / 6.0 szoftverekkel.
- Data Connection Wizard:
• használja a mobil telefont a PC Internethez való csatlakoztatásához.
Kompatibilis operációs rendszerek

Szám törlése • A kiválasztott szám törlése.

- Windows 2000 Service Pack 4 (SP4) vagy újabb verzióval

Kiürít

- Windows XP Service Pack 1 (SP1) vagy újabb verzióval

85

• Az egész lista törlése.

86

TH3 VODAFONE - HU

23/07/04

16:57

Page 87

17 Karakter és szimbólum táblázat................

18 Jótállás ..........................................................

Normál üzemmódban egy szó beírásához nyomja meg a kívánt betűnek megfelelő gombot egymás után
többször, amíg a kívánt betű meg nem jelenik a kijelzőn.

Gratulálunk a választásához, és kívánjuk, hogy a készülék mindenkor teljes megelégedésére szolgáljon.
A telefon a rá vonatkozó hazai törvényes jótállást figyelembe véve, a számla dátumától számítva EGY (1) évig gyártáshiba
jótállás alatt áll. Mindazonáltal, ha az országában érvényben lévő törvényes jótállás meghaladja az egy (1) évet, abban az
esetben nem vonatkozik rá a jelen gyártói jótállás.
Ezek a jótállási feltételek vonatkoznak az akkumulátorra és a kiegészítőkre, de csak az eladás napjától számított hat hónapra
vonatkozóan.
A jelen jótállás értelmében haladéktalanul értesítse a forgalmazót, vagy bármely más Alcatel által felhatalmazott
szervizközpontot (a szervizközpontok felsorolását lásd a www. alcatel. com oldalon) az észlelt hibáról, és mutassa be a
vásárláskor kapott számlát. A forgalmazó illetve a szervíz dönti el, hogy kicseréli, részben vagy teljes egészében megjavítja a
telefon vagy a tartozék hibásnak talált alkatrészét, a jótállás csak az alkatrészek költségét és a munkadíjat fedezi, de nem
vonatkozik semmilyen egyéb költségre. A javítás, vagy csere történhet felújított egységekkel, melyek az újakkal egyenértékű
szolgáltatásokat nyújtanak.
A jelen jótállás keretében végzett mindennemű munkára, konkrétan a termék javítására, átalakítására vagy cseréjére három
hónapos jótállás jár, hacsak a törvényes előírások mást nem írnak elő.
Ez a jótállás nem vonatkozik a telefonkészülék és/vagy tartozékainak olyan károsodásaira vagy hibáira, amelyek az alábbi okok
miatt következtek be:
1) ha nem tartották be a használati vagy üzembehelyezési szabályokat,
2) nem tartották be a telefon felhasználási helyén érvényben levő műszaki és biztonsági normákat,
3) az áramforrások és az elektronikus berendezések nem megfelelő karbantartása,
4) balesetek, a szállítójármű ellopásának következményei, vandalizmus, villámcsapás, tűzvész, nedvesség, folyadékbeszivárgás,
rossz időjárási viszonyok,
5) a telefon használata olyan eszközökkel együtt, illetve összekapcsolva, amelyet nem az Alcatel szállított, illetve ajánlott,
anélkül, hogy arra az Alcatel a kifejezett jóváhagyását adta volna,

A szimbólum táblázat megjelenítéséhez nyomja meg a
gombot. A kurzor középre fog kerülni, amit navi
gombbal tud mozgatni:

Karaktertáblázat

Karaktertáblázat megjelenítés
,

,

,

(lásd 37. oldal)
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6) olyan személyek által végzett szervizelés, átalakítás vagy javítás, akiket az Alcatel, a forgalmazó vagy a hivatalos
szervizközpont erre nem hatalmazott fel,
7) a termék rendeltetésétől eltérő célra való felhasználása,
8) a szokásos használatból eredő kopás,
9) külső tényezők miatt fellépő gyenge működés (pl. más berendezések által okozott elektromos zavarás, a hálózati
feszültség, illetve a telefonvonal ingadozása),
10)ha átalakításokat végeztek a készüléken, még akkor is, ha azok elkerülhetetlenek voltak az előírások változása és/vagy a
hálózati paraméterek módosulása következtében,
11)a nem kielégítő rádióátvitelből vagy a rádiórelés lefedettség hiányából eredő csatlakozási problémák.
Kizárjuk a jótállásból azokat a telefonokat, illetve kiegészítőket, amelyekről eltávolították a jelzéseket, sorozatszámokat, vagy
megváltoztatták ezeket a jelzéseket ugyanúgy, mint azokat a telefonokat is, amelyeken hiányzik vagy sérült a címke.
Kizárólag a fenti rendelkezések érvényesek a gyártóra és a forgalmazóra a telefon és a tartozék meghibásodása esetén. A
hazai törvényes jótállástól függetlenül jelen jótállás kizár minden más, a készülék eladásával kapcsolatos kifejezett, vagy
hallgatólagos jótállást.

19 Tartozékok

(1)................................................

Az Alcatel GSM telefonok legutolsó családja beépített kihangosító funkcióval rendelkezik, melynek
segítségével kisebb távolságról, például az asztalra letéve használhatja a telefont. Ha beszélgetése bizalmas
voltát meg szeretné őrizni, vásárolhat headset-et is.

Akkumulátor
BB08832

Asztali töltő
C57

Szivargyújtó töltő
C56

Headset
M13

Autós alapkészlet
MP79

Digitális kihangosító
készlet
MPC-10350

Gyalogos headset
M16

Cserélhető
elő- és hátlap
FPB-10062-A*

Csak a telefon típusával kompatibilis ALCATEL akkumulátort, töltőkészüléket és tartozékot
használjon a telefonhoz. Ezen tartozékok rendelkezésre állnak a Vodafone-nál.
ALCATEL kiegészítőket vásárolhat a www.alcatel.com webhelyen illetve a Vodafone forgalmazónál.
(1)
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Európai Megfelelőségi Nyilatkozat

20 Hibaelhárítás ................................................
Mielőtt szervízhez fordulna, javasoljuk, tekintse át a következő táblázatot a készülék esetleges problémáinak
az elhárításához:

Az ALCATEL BUSINESS SYSTEMS
12, rue de la Baume
75008 Párizs
Franciaország
Mint gyártó, saját felelősségére kijelenti, hogy a készülék az 1999/5/EC dírektíva alapvető követelményeinek
megfelel, illetve hogy az abban előírt szükséges teszteket elvégezte.
A megfelelősségi bevizsgálás a direktíva III. függelékének megfelelően történt.
Ennek alapján az Alcatel One Touch 565 típusú mobil telefon készülék a következő normatívákat teljesíti:
3.1.a Egészségvédelmi és biztonsági:
EN 60 950 (2000)
EN 50 360 (2001)
Tanács ajánlás 1999/519/EC (7-1999)

Nem kapcsolódik be a készülék
• Nyomja le a
gombot míg a kijelző be nem kapcsol
• Ellenőrizze az akkumulátor töltését
• Ellenőrizze az akkumulátor csatlakozását.Vegye ki az akkumulátort, tegye vissza, és újra kapcsolja be a telefont
A telefon mozdulatlan állapotban van több perce
• Nyomja le a
gombot
• Vegye ki az akkumulátort, tegye vissza és újra kapcsolja be a telefont
Nehezen olvasható a kijelző
• Tisztítsa meg a kijelzőt
• Kapcsolja be a világítást
• A javasolt feltételeknek megfelelően használja a mobiltelefont
A telefon magától kikapcsolódik
• Ellenőrizze, hogy zárolva van-e a billentyűzet, amikor nem használja a telefont
• Ellenőrizze az akkumulátor töltöttségét
• Gondoskodjon róla, hogy a világítás ne legyen folyamatosan bekapcsolva

3.1.b Elektromágneses összeférhetőségi:
EN 301 489-1 v.1.3.1 (9-2001)
EN 301 489-7 v.1.1.1 (9-2000)

A telefon feltöltöttsége gyenge
• Ellenőrizze, hogy az energiatakarékos űzemmód be van-e kapcsolva
• Ellenőrizze, hogy betartotta-e a minimális 3 órányi töltési időt
• A részleges feltöltést követően lehet, hogy a töltésjelző nem mutatja megfelelően a töltést.Várjon minimum 20 percet a
töltő kihúzása után az érték megfelelő kijelzéséhez

3.1.c Rádiótávközlési:
EN 301 511 v.7.0.1 (12-2000)

A telefon nem tölt megfelelően
• Győződjön meg róla, hogy az akkumulátor nincs teljesen lemerülve. Szükség lehet néhány percre, mire a töltésjelző elkezd
villogni, és gyenge sípszót is hallhat
• A töltést normál körülmények között végezze (0° C +40° C)
• Gondoskodjon róla, hogy az akkumulátor megfelelő módon legyen a készülékbe szerelve; a töltő csatlakoztatása előtt kell
betenni
• Használjon ALCATEL akkumulátort és töltőt
• Mikor külföldön tartózkodik, ellenőrizze, hogy megfelelő-e az elektromos feszültség

2004. április
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A telefon nem talál hálózatot
• Próbáljon meg egy másik helyen csatlakozni
• Kérjen felvilágosítást a Vodafone szolgáltatótól a hálózati lefedettségről
• Ellenőrizze a Vodafone szolgáltatónál, hogy érvényes-e a SIM kártyája
• Próbálja meg manuálisan kiválasztani a rendelkezésre álló hálózato(ka)t (lásd 83. oldal)
• Ha a hálózat túlterhelt, próbáljon meg egy későbbi időpontban csatlakozni
SIM kártya hiba
• Gondoskodjon róla, hogy a SIM kártya helyesen legyen betéve (lásd 13. oldal)
• Kérjen felvilágosítást a Vodafone szolgáltatótól, hogy a SIM kártya 3 V kompatibilis-e. A régi, 5 V-os kártyák nem
használhatók ebben a készülékben
• Győződjön meg róla, hogy nem karcos vagy sérült-e a SIM kártya
Nem tud kimenő hívást kezdeményezni
• Győződjön meg róla, hogy érvényes számot hívott-e, majd nyomja meg a
gombot
• Nemzetközi hívások esetén ellenőrizze az ország-és a körzetkódot
• Győződjön meg róla, hogy a mobil telefon csatlakozik-e valamelyik hálózathoz, nincs-e túlterhelve ez a hálózat, illetve
elérhető-e a hálózat
• Ellenőrizze a Vodafone szolgáltatónál az előfizetését (keret, érvényes SIM kártya stb.)
• Győződjön meg róla, hogy nincsenek-e korlátozva a kimenő hívások (lásd 78. oldal)
Nem tudja fogadni a bejövő hívásokat
• Győződjön meg róla, hogy be van-e kapcsolva a telefonja, és csatlakozik-e valamelyik hálózathoz (ellenőrizze nincs-e
túlterhelve ez a hálózat, illetve elérhető-e a hálózat
• Ellenőrizze a Vodafone szolgáltatónál az előfizetését (keret, érvényes SIM kártya stb.)
• Győződjön meg róla, hogy nem irányította-e át a bejövő hívásokat (lásd 77. oldal)
• Győződjön meg róla, hogy nem korlátozott-e bizonyos hívásokat
Hívás fogadásakor nem látszik a hívó fél száma
• Ellenőrizze a Vodafone szolgáltatónál, hogy előfizetett-e erre a szolgáltatásra
• A hívó fél elrejtette a telefonszámát
Rossz a hívások hangminősége
gombbal szabályozhatja a hangerőt beszélgetés közben
• A
• Ellenőrizze a
ádióvétel ikont
Nem tudja használni a kézikönyvben leírt szolgáltatásokat
• Ellenőrizze a szolgáltatónál, hogy az előfizetése tartalmazza-e az adott szolgáltatást
• Ellenőrizze, hogy a kívánt szolgáltatáshoz nincs-e szükség valamilyen ALCATEL tartozékra
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Amikor kiválaszt egy számot a telefonkönyből, a készülék nem hívja fel
• Győződjön meg róla, hogy helyesen írta-e be a telefonszámot a telefonkönyvben
• Győződjön meg róla, hogy kiválasztotta-e az előhívótagot, amikor egy külföldi országot hívott
Nem tud bejegyzést létrehozni a könyvtárban
• Győződjön meg róla, hogy nem telt-e meg a SIM kártya könyvtára. Töröljön néhány bejegyzést vagy mentsen el
bejegyzéseket a készülék memóriájába (azaz a munkahelyi és magán telefonkönyvébe)
• Ellenőrizze a “Bejövő hívások” opcióban a “Korlátozás” okat, hogy megtudja, nincs-e bekapcsolva a “Bejövő hívások
kivéve telkönyv” funkció
Nem lehet üzenetet hagyni a hangpostáján
• Érdeklődjön a szolgáltatónál a szolgáltatás elérhetőségéről
Nem tudja elérni a hangpostáját
• Győződjön meg róla, hogy helyesen van-e beírva a Vodafone hangposta telefonszáma a “Saját számok” közé
• Ha a hálózat foglalt, próbálja meg később
Nem tud MMS, Hang MMS üzenetet küldeni vagy kapni
• Ellenőrizze a készülék memóriáját, hogy nem telt-e meg (lásd 41. oldal)
• Érdeklődjön a Vodafone hálózatüzemeltetőnél a szolgáltatás elérhetőségéről és az MMS paraméterekről (lásd 39. oldal)
• Ellenőriztesse a Vodafone szolgáltatóval a központ telefonszámát vagy az MMS profilt
• Telített lehet az SMS központ. Próbálkozzon később
A
ikon látható a főmenü képen
• Ön túl sok üzenetet mentett el a SIM kártyájára.Töröljön néhány üzenetet vagy arhiválja őket a készülék memóriájába
A << - >>ikon látható a kijelzőn
• Ön a hálózati lefedettségi területen kívülre került
Már 3 hibás PIN kódot írt a készülékbe
• Kérdezze meg a Vodafone hálózat üzemeltetőtől a PUK kódot (személyes kioldó kulcs)
Nem tudom csatlakoztatni a telefont a számítógéphez
• Helyezze üzembe az Alcatel szoftver készletet
• Használja a "Csatlakoztatás üzembehelyezés"t a csatlakoztatás üzembe helyezéséhez
• Ha az infrát használja, ellenőrizze, hogy be legyen kapcsolva (lásd 69. oldal)
• Ha gyakran használja az infrát, tegye közvetlen billentyűre (lásd 27. oldal)
• Ellenőrizze, hogy a számítógép megfeleljen az Alcatel szoftver készlet telepítéséhez kért műszaki tulajdonságoknak
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