
Felhasználói útmutató



Tartalom
Izgalmas funkciók

Kiemelt használati tippek 1

Kezelje telefonját 2

Új készülék
Új készülék konfiguráció 6

Főképernyő
Navigációs sáv 9

Gyorskapcsolók használata gyakran használt funkciók kapcsolására 10

Az értesítési sáv és az állapotsáv 11

Képernyő zárolás és feloldás 13

Főképernyő kezelés 14

Névjegyzék
Keresés a Névjegyzékben 18

Névjegyek kezelése 18

Tárcsázás
Hívás alapvető funkciói 21

VoLTE 22

VoWi-Fi használata az új hívásélmény érdekében 23

Üzenet
Üzenetek alapvető funkciói 24

Kamera
Alapvető kamerafunkciók 26

Pro mód 28

Fénnyel festés mód 30

További rögzítő módok 35

Galéria
Fényképkezelő 38

Telefonkezelő
Az egyérintéses optimalizálás használata 42

A mobiladat használatának kezelése 42

A víruskereső engedélyezése 42

E-mail
E-mail-fiók hozzáadása 44

E-mail-fiókok kezelése 44

VIP e-mail névjegyek kezelése 45

i



Naptár
Navigálás a naptárban 46

Óra
Az óra használata 47

Jegyzettömb
Kezelje jegyzeteit és tartsa rendben feljegyzéseit 49

Készülékkapcsolat
Bluetooth 50

NFC 52

Huawei Share 56

Biztonság és adatvédelem
Arcfelismerés 60

Ujjlenyomat 61

A helymeghatározó szolgáltatások engedélyezése vagy kikapcsolása 64

Az Alkalmazás-zár engedélyezése 64

Fokozott adatvédelem: Óvja személyes adatait 65

Biztonsági mentés és visszaállítás
A Telefon készülék visszaállítása 67

Wi-Fi és hálózat
Wi-Fi 68

Csatlakozás az internethez 70

A mobilhálózata megosztása más készülékekkel 71

Alkalmazások és értesítések
Iker-alkalmazás: Bejelentkezés egyszerre két közösségi hálózat

fiókba
73

Hang és kijelző
Ne zavarj mód beállítása 74

Hangbeállítások konfigurálása 74

További kijelző beállítások 75

Tárhely
A Tárhelytisztító engedélyezése 76

Intelligens asszisztens
A Telefon funkcióihoz bárhonnan hozzáférhet a Navigációs dokkal 77

Rendszer
Kisegítő lehetőségek 78

Általános beállítások 80

Tartalom

ii



Rendszerfrissítés
Online frissítés végrehajtása 83

Jogi nyilatkozat
Jogi nyilatkozat 84

Személyes információk és adatbiztonság 86

Segítség igénylése 86

Tartalom

iii



Izgalmas funkciók

Kiemelt használati tippek

Az arcvonásainak felvétele az arcfelismerés engedélyezéséhez

Az arcfelismerés lehetővé teszi, hogy gyorsan feloldja a Telefon készüléket az arca elé tartva.

l Az arcfelismerés nem áll rendelkezésre, ha a képernyő feloldó jelszót nem adták meg három

vagy több egymást követő napon, vagy ha a Telefon készüléket távolról zárolták, vagy

újraindították.

l Amikor az Arcfelismerést használja a Telefon feloldásához, akkor tartsa nyitva a szemét,

forduljon közvetlenül a Telefon felé, illetve 20 cm (7,87 hüvelyk) és 50 cm (19,69 hüvelyk) közti

távolságra tartsa a készüléket. Az arcának pontos beolvasásához ne használja ezt a funkciót,

amikor sötét környezetben tartózkodik, vagy közvetlen fény felé néz.

1 Nyissa meg a Beállítások menüt. Lépjen a Biztonság és adatvédelem > Arcfelismerés
menübe, és írja be a zárképernyő jelszavát.

Ha még nem állította be a zárképernyő jelszavát, akkor ehhez kövesse az utasításokat a

képernyőn. Az arcfelismerés csak akkor érhető el, ha a feloldási mód beállítás Minta, 4

számjegyű PIN-kód, Egyéni PIN-kód vagy Jelszó.

2 Ha Felemeléses felébresztés engedélyezése lehetőséget választotta, akkor a Telefon
automatikusan bekapcsolja a képernyőt, és felismeri az Ön arcát a képernyő feloldásához, miután
felemelte a Telefon készüléket, és az arca elé tartotta. Ha nem kívánja használni ezt a funkciót,
akkor törölje az opciót. Érintse meg a Arc felvétele lehetőséget, majd kövesse az utasításokat a
képernyőn az arcvonásai felvételéhez.

3 Az Arcfelismerés beállításának módjai:

l Közvetlen feloldás: Kapcsolja be a képernyőt. A Telefon felismeri az Ön arcvonásait, és azok

azonosítása után feloldja a képernyőt.

l Feloldás lapozással: Kapcsolja be a képernyőt. Miután a Telefon felismerte az Ön arcvonásait,

lapozzon a zárképernyőn a készülék feloldásához.

l Intelligens zárképernyő-értesítés: Ha engedélyezte a Feloldás húzással és az Intelligens

zárképernyő értesítések lehetőséget, akkor az értesítések részletei nem fognak megjelenni a

zárképernyőn, amíg a Telefon fel nem ismeri az Ön arcvonásait.

l Alkalmazás-zár elérése: Ha engedélyezi az Hozzáférés az alkalmazás-zárhoz lehetőséget,

az arcfelismerés funkcióval elérheti az alkalmazásait és a zárolt alkalmazásait.

Feloldás felemeléssel

Nyissa meg a Beállítások alkalmazást, lépjen a Biztonság és adatvédelem > Arcfelismerés

alá. Arcadatok felvételekor válassza az Felemeléses felébresztés engedélyezése opciót, és állítsa az

Arcfelismerés módot Közvetlen feloldás opcióra. A beállítás befejezése után egyszerűen a Telefon

felemelésével oldhatja fel a képernyőt, jelszó vagy ujjlenyomat nélkül.
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Ha nem választotta ki az Felemeléses felébresztés engedélyezése opciót az arcadatok felvételekor,

úgy később is beállíthatja ezt a funkciót: Nyissa meg a Beállítások alkalmazást, lépjen a

Biztonság és adatvédelem > Arcfelismerés alá, és állítsa Közvetlen feloldás opcióra az

Arcfelismerés módját. Aztán nyissa meg a Beállítások alkalmazást, lépjen az Intelligens

asszisztens > Mozgásvezérlés > Felemelés alá és válassza a Készülék felébresztése opciót.

A Telefon funkcióihoz bárhonnan hozzáférhet a Navigációs dokkal

Egy alkalmazás bezárásához vagy a főképernyőre való visszatéréshez a Telefon alján lévő navigációs

sávot kell használnia. A Telefon Navigációs dokk funkciójának engedélyezésével elkerülheti a

navigációs gombok használatát, és kényelmesen, egy kézzel használhatja a készüléket.

Nyissa meg a(z) Beállítások lehetőséget. Lépjen a(z) Rendszer > Rendszernavigáció >

Navigációs dokk lehetőségre, és engedélyezze a(z) Navigációs dokk lehetőséget. Megjelenik a

Navigációs dokk a képernyőn. A dokkot tetszése szerint bárhová elhúzhatja. A Navigációs dokkal a

következő műveletek végezhetők:

l Vissza: Érintse meg egyszer a Navigációs dokkot az egy lépéssel való visszalépéshez, vagy érintse

meg duplán a két lépéssel való visszalépéshez.

l Főképernyő: Tartsa nyomva a Navigációs dokkot, majd engedje el a főképernyőre való ugráshoz.

l Háttéralkalmazások megtekintése: Tartsa nyomva a Navigációs dokkot, és lapozzon balra vagy

jobbra a háttérben futó alkalmazások megjelenítéséhez.

Gyorskapcsolók használata gyakran használt funkciók kapcsolására

Szeretné gyorsan engedélyezni vagy kikapcsolni a Wi-Fi-t? Húzza la az állapotsávot, és nyissa meg az

értesítési panelt, majd érintse meg a megfelelő gyorskapcsolót az adott funkció engedélyezéséhez

vagy kikapcsolásához. Tartsa nyomva a gyorskapcsoló ikonját a funkció beállításaiba lépéshez.

 

A funkció 
engedélyezéséhez 
érintse meg

Érintse meg és tartsa 
nyomva a Beállítások 

megnyitásához

Gyorsindítók rendezése

Kezelje telefonját

Az Alkalmazás-zár engedélyezése

Az Alkalmazás-zár lehetővé teszi jelszavas védelem beállítását a WeChat, az Alipay és más fontos

alkalmazások esetében. A Telefon újraindítását, illetve a képernyőzárának feloldását követően a

rendszer kéri az Alkalmazás-zár jelszavának megadását az alkalmazások első megnyitásakor. Az

Izgalmas funkciók
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Alkalmazás-zár fokozza a személyes adatainak védelmét, és meggátolja a fontos alkalmazásokhoz való

illetéktelen hozzáférést a készüléken.

Az Alkalmazás-zár engedélyezése: Nyissa meg a Beállítások lehetőséget. Menjen a

Biztonság és adatvédelem > Alkalmazás-zár menübe. Amikor először indítja el az alkalmazást,

kövesse a képernyőn lévő utasításokat a jelszó beállításához és az alkalmazás-zárba való belépéshez.

Ezután közvetlenül beléphet az alkalmazás-zár jelszavának megadásával. Az Alkalmazás-zár képernyőn

engedélyezze az Alkalmazás-zárat az alkalmazásokhoz, amiket meg akar védeni. Amikor először éri el

a lezárt alkalmazást, meg kell adnia a jelszót a jelszó szövegdobozba. Ha elfelejti a jelszót, érintse meg

az Elfelejtett a jelszó lehetőséget, majd adja meg a választ a jelszóvédelem kérdés dobozban, és

állítsa vissza a jelszót. Ha nem állított be jelszóvédelmet, az Elfelejtett a jelszó opció nem elérhető.

Ha ujjlenyomatot és arcfelismerést adott meg a Telefon feloldásához, és először nyitja meg az

Alkalmazás-zárat, a képernyőn megjelenő utasításokat követve az Alkalmazás-zárral társíthatja az

ujjlenyomatát és az arcfelismerést is az egyszerűbb alkalmazásfeloldás érdekében.

Módosítsa az alkalmazás-zár jelszavát és a jelszóvédelmet: Érintse meg az Alkalmazás-zár

képernyőjének  gombját, majd érintse meg a Jelszó módosítása vagy Jelszó védelem

módosítása elemet az Alkalmazás-zár jelszavának vagy a jelszóvédelem módosításához.

A főképernyő háttérképének beállítása

Unja az alapértelmezett háttérképet? A főképernyő személyre szabásához beállíthat egy Ön által

kedvelt fényképet a főképernyő háttérképeként.

Nyissa meg a Beállítások menüt, és válassza a Főképernyő és háttér > Háttérképek

lehetőséget. Az alábbiakat teheti:

Kép beállítása a főképernyő háttérképeként: Érintse meg a Galéria lehetőséget, vagy válasszon a

készüléken előre beállított háttérképek közül, majd a Zárképernyő, a Főképernyő vagy a

Mindkettő kiválasztásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Fénykép beállítása háttérképként a Galériából: Van egy nagyszerű fényképe, és be akarja állítani

háttérképként? A Galéria alkalmazásban nyisson meg egy tetszőleges fényképet, nyissa meg a

 > Beállítás mint > Háttérkép menüt, és kövesse az utasításokat a képernyőn a fénykép

főképernyő-háttérként való beállításához.

A főképernyő-minialkalmazások kezelése

Gyorsan szeretné kezelni a minialkalmazásokat a főképernyőn? Hozzáadhat, áthelyezhet és törölhet

főképernyő-minialkalmazásokat a főképernyőjének rendezettebbé tételéhez és egyszerűbb

használatához.

Minialkalmazások hozzáadása: Tartson nyomva egy üres területet a főképernyőn a főképernyő

szerkesztési módjába való belépéshez. Érintse meg a Minialkamzások lehetőséget, majd tartsa

lenyomva a minialkalmazást, és húzza egy üres területre a főképernyőn, vagy érintse meg a kívánt

minialkalmazást.

Izgalmas funkciók
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Ellenőrizze, hogy rendelkezésre áll-e elég szabad hely a főképernyőn a minialkalmazás számára.

Ha nincs elég hely, adjon hozzá egy üres képernyőoldalt, vagy szabadítson fel helyet a jelenlegi

főképernyőoldalon.

Minialkalmazások törlése: Tartson nyomva egy minialkalmazást a főképernyőn, amíg a Telefon

rezegni nem kezd, majd válassza az Eltávolítás lehetőséget.

Minialkalmazások áthelyezése: Tartson nyomva egy minialkalmazást a főképernyőn, amíg a Telefon

rezegni nem kezd. Húzza a minialkalmazást a képernyő tetszőleges részére.

Az alkalmazásfiók használata alkalmazások tárolásához

Egy helyen szeretné tárolni az alkalmazásait a főképernyőn, hogy áttekinthetőbben nézzen ki?

Engedélyezheti az alkalmazásfiókot a főképernyőn, amelyben tárolhatja az összes alkalmazását, és

helyet szabadíthat fel a főképernyőn.

Nyissa meg a(z) Beállítások lehetőséget, lépjen a(z) Főképernyő és háttér > Főképernyő

stílusa lehetőségre, majd válassza a Alkalmazáslista lehetőséget. Ha vissza akar váltani a normál

főképernyőre, akkor válassza a(z) Normál lehetőséget.

Alkalmazásikon hozzáadása az alkalmazásfiókból a főképernyőhöz: Az alkalmazásfiók

engedélyezése után érintse meg a  ikont a főképernyőn az alkalmazáslista megnyitásához. Az

alkalmazáslistában tartsa nyomva az alkalmazásikont, amíg a Telefon rezegni nem kezd, majd

húzza az ikont tetszőleges pozícióba a főképernyőn.

Izgalmas funkciók
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TalkBack engedélyezése a képernyő tartalmának felolvasásához

A TalkBack felolvassa a képernyő tartalmát, amit megérint, kijelöl vagy aktivál. Ez egy hasznos funkció,

ami a Telefon használatát segíti a látáskárosultaknak.

1 Nyissa meg a Beállítások alkalmazást, és lépjen a Intelligens asszisztens > Kisegítő

lehetőségek > TalkBack >  alá a TalkBack beállítások képernyő megnyitásához.

2 Engedélyezze a TalkBack opciót, és érintse meg az OK gombot. Amikor első alkalommal kapcsolja
be a TalkBack funkciót, a készülék egy használati útmutatót indít el. Ha újra meg szeretné hallgatni

az útmutatót, érintse meg az  ikont, nyissa meg a TalkBack beállítások képernyőt, és indítsa el
az útmutatót.

3 Érintse meg az  ikont, és engedélyezze a Felfedezés érintéssel opciót. Ha a Felfedezés
érintéssel funkció engedélyezve van, a készülék felolvassa a megérintett tartalmakat.

Miért kezd a Telefon hirtelen felolvasni tartalmakat a képernyőről? Hogyan kapcsolhatom ki

a funkciót? Lehet, hogy véletlenül bekapcsolta a TalkBack funkciót. A TalkBack kikapcsolásához tartsa

nyomva a bekapcsoló gombot, amíg a készülék rezegni kezd, majd érintse meg a képernyőt két ujjal

legalább három másodpercig.

A Tárhelytisztító engedélyezése

A Telefon működése idővel lelassulhat a szabad tárhely méretének csökkenése miatt.

Memóriatisztítással felszabadíthat tárhelyet, javíthatja a rendszer teljesítményét, és biztosíthatja a

Telefon zökkenőmentes működését.

Nyissa meg a Telefonkezelő menüpontot, érintse meg a Tisztítás elemet, és a vizsgálati

eredmények alapján ürítse a memóriát és a gyorsítótárat a készülék teljesítményének és sebességének

fokozása érdekében. Ha a szabad tárhely továbbra is csekély, mélytisztítást végrehajtva további szabad

tárhelyet teremthet a vizsgálat eredménye és a tisztítási javaslatok felhasználásával.

Izgalmas funkciók
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Új készülék

Új készülék konfiguráció

Csatlakozás az internethez

Csatlakozzon könnyedén Wi-Fi hálózatokhoz eszközével.

Csatlakozás Wi-Fi hálózathoz

1 Húzza el ujját lefelé az állapotsoron az értesítési panel megnyitásához.

2 Érintse meg és tartsa nyomva a  gombot a Wi-Fi beállítások megnyitásához.

3 Kapcsolja be a Wi-Fi funkciót. Eszköze felsorolja az összes a tartózkodási helyén elérhető Wi-Fi

hálózatot.

4 Válassza ki azt a Wi-Fi hálózatot, amelyhez kapcsolódni kíván. Ha egy titkosított hálózatot választ,

meg kell adnia a Wi-Fi jelszót is.

Csatlakozás mobiladatok használatával

A mobil adathálózatok használata előtt a magas adatforgalmi díjak elkerülése érdekében

ellenőrizze, hogy megfelelő előfizetése van a szolgáltatónál.

1 Húzza el ujját lefelé az állapotsoron az értesítési panel megnyitásához.

2 A mobil adatforgalom engedélyezéséhez érintse meg a  gombot.

Ha nincs szüksége az internetre, kapcsolja ki a mobiladat-forgalmat, hogy csökkentse az

energiafogyasztást és az adathasználatot.

Az arcvonásainak felvétele az arcfelismerés engedélyezéséhez

Az arcfelismerés lehetővé teszi, hogy gyorsan feloldja a Telefon készüléket az arca elé tartva.

l Az arcfelismerés nem áll rendelkezésre, ha a képernyő feloldó jelszót nem adták meg három

vagy több egymást követő napon, vagy ha a Telefon készüléket távolról zárolták, vagy

újraindították.

l Amikor az Arcfelismerést használja a Telefon feloldásához, akkor tartsa nyitva a szemét,

forduljon közvetlenül a Telefon felé, illetve 20 cm (7,87 hüvelyk) és 50 cm (19,69 hüvelyk) közti

távolságra tartsa a készüléket. Az arcának pontos beolvasásához ne használja ezt a funkciót,

amikor sötét környezetben tartózkodik, vagy közvetlen fény felé néz.

1 Nyissa meg a Beállítások menüt. Lépjen a Biztonság és adatvédelem > Arcfelismerés
menübe, és írja be a zárképernyő jelszavát.

Ha még nem állította be a zárképernyő jelszavát, akkor ehhez kövesse az utasításokat a

képernyőn. Az arcfelismerés csak akkor érhető el, ha a feloldási mód beállítás Minta, 4

számjegyű PIN-kód, Egyéni PIN-kód vagy Jelszó.
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2 Ha Felemeléses felébresztés engedélyezése lehetőséget választotta, akkor a Telefon
automatikusan bekapcsolja a képernyőt, és felismeri az Ön arcát a képernyő feloldásához, miután
felemelte a Telefon készüléket, és az arca elé tartotta. Ha nem kívánja használni ezt a funkciót,
akkor törölje az opciót. Érintse meg a Arc felvétele lehetőséget, majd kövesse az utasításokat a
képernyőn az arcvonásai felvételéhez.

3 Az Arcfelismerés beállításának módjai:

l Közvetlen feloldás: Kapcsolja be a képernyőt. A Telefon felismeri az Ön arcvonásait, és azok

azonosítása után feloldja a képernyőt.

l Feloldás lapozással: Kapcsolja be a képernyőt. Miután a Telefon felismerte az Ön arcvonásait,

lapozzon a zárképernyőn a készülék feloldásához.

l Intelligens zárképernyő-értesítés: Ha engedélyezte a Feloldás húzással és az Intelligens

zárképernyő értesítések lehetőséget, akkor az értesítések részletei nem fognak megjelenni a

zárképernyőn, amíg a Telefon fel nem ismeri az Ön arcvonásait.

l Alkalmazás-zár elérése: Ha engedélyezi az Hozzáférés az alkalmazás-zárhoz lehetőséget,

az arcfelismerés funkcióval elérheti az alkalmazásait és a zárolt alkalmazásait.

Feloldás felemeléssel

Nyissa meg a Beállítások alkalmazást, lépjen a Biztonság és adatvédelem > Arcfelismerés

alá. Arcadatok felvételekor válassza az Felemeléses felébresztés engedélyezése opciót, és állítsa az

Arcfelismerés módot Közvetlen feloldás opcióra. A beállítás befejezése után egyszerűen a Telefon

felemelésével oldhatja fel a képernyőt, jelszó vagy ujjlenyomat nélkül.

Ha nem választotta ki az Felemeléses felébresztés engedélyezése opciót az arcadatok felvételekor,

úgy később is beállíthatja ezt a funkciót: Nyissa meg a Beállítások alkalmazást, lépjen a

Biztonság és adatvédelem > Arcfelismerés alá, és állítsa Közvetlen feloldás opcióra az

Arcfelismerés módját. Aztán nyissa meg a Beállítások alkalmazást, lépjen az Intelligens

asszisztens > Mozgásvezérlés > Felemelés alá és válassza a Készülék felébresztése opciót.

Ujjlenyomat felvétele

Ujjlenyomatot vehet fel a Telefon készülékén, majd azt használhatja a képernyő feloldására vagy Széf

és az Alkalmazás-zár elérésére jelszó használata nélkül.

l Az ujjlenyomatos feloldás csak akkor áll rendelkezésre, ha a feloldás módjának beállítása

Minta, PIN kód vagy Jelszó. Ha a készüléket újraindítja vagy az ujjlenyomata nem ismerhető

fel, a Telefon feloldásához a képernyő feloldó jelszót kell használnia.

l Ujjlenyomat felvétele előtt gondoskodjon arról, hogy ujja tiszta és száraz legyen.

1 Nyissa meg a Beállítások menüt.

2 Lépjen a Biztonság és adatvédelem > Ujjlenyomat azonosító > Ujjlenyomat-kezelés >
Feloldási mód megváltoztatása menübe, válassza a Minta, 4 számjegyű PIN-kód, Egyéni
PIN-kód vagy Jelszó lehetőséget, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a feloldó
jelszó beállításához.

Új készülék
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3 Miután beállította a feloldó jelszót, az ujjlenyomat felvételéhez érintse meg az Új ujjlenyomat
lehetőséget.

4 Helyezze az ujját az ujjlenyomat olvasóra. Enyhén nyomjon rá az érzékelőre addig, ameddig a
készülék vibrálni nem kezd. Ismételje meg ezt a lépést ujjlenyomata különféle részeinek
hozzáadásával.

5 A felvétel befejezése után, érintse meg az OK lehetőséget.

A képernyő feloldásához egyszerűen helyezze az ujját az ujjlenyomat olvasóra.

Csatlakozás Wi-Fi-hez

A készülék Wi-Fi hálózatra történő csatlakoztatásával hatékonyan csökkentheti a mobiladat forgalmát.

Annak érdekében, hogy megelőzze a biztonsági kockázatokat (mint az Ön személyes adatainak és

pénzügyi információinak illetéktelenek általi hozzáférése), legyen óvatos, amikor a közösségi Wi-

Fi-hálózatokra csatlakozik.

 

Csatlakozás Wi-Fi hálózatra: Nyissa meg a Beállítások lehetőséget, lépjen a Vezeték nélküli

és egyéb hálóz. > Wi-Fi lehetőségre, és engedélyezze a Wi-Fi funkciót. Az eléréshez érintsen meg

egy Wi-Fi hálózatot, és ha szükséges, adja meg a hálózati jelszót vagy hajtsa végre a hitelesítést. Egy

másik megoldásként görgessen a menü aljára, érintse meg a Hálózat hozzáadása lehetőséget, majd

kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a hálózati hotspot hozzáadásához annak neve és jelszava

megadásával.

Új készülék
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Főképernyő

Navigációs sáv

Navigálás gesztusok használatával

Nem szeretné, hogy a képernyője túlzsúfolt legyen a navigációs gomboktól, de könnyedén szeretne

navigálni? Próbálja ki a gesztusokat. A gesztusok lehetővé teszik a gyors visszatérést az előző menübe,

a váltást a főképernyőre, valamint a nemrég elvégzett feladatok megtekintését.

Nyissa meg a Beállítások lehetőséget, lépjen a Rendszer > Rendszernavigáció lehetőségre,

majd válassza a Gesztusok lehetőséget. Választhat:

l Visszatérés az előző menüre: A képernyő közepén lapozzon a bal oldali széltől a jobb oldali felé.

l Visszatérés a főképernyőre: Lapozzon a képernyő aljáról középen felfelé.

l Legutóbbi feladatok megtekintése: Lapozzon a képernyő aljáról középen felfelé, és állítsa meg

az ujját.

A navigációs sáv elrendezésének konfigurálása

A navigációs sáv használatával kényelmesen hozzáférhet a főképernyőhöz, visszatérhet az előző

képernyőre, kiléphet egy alkalmazásból, vagy megtekintheti az előzőleg használt alkalmazásokat.

A navigációs sáv konfigurálásához nyissa meg a Beállítások lehetőséget, lépjen az Rendszer >

Rendszernavigáció > Háromgombos navigáció > Beállítások. Ezután érintse meg a Navigációs

gombok elrejtése lehetőséget a kívánt navigációsgomb-kombináció kiválasztásához.

 

l  Vissza gomb: Az elem megérintésével visszalép az előző képernyőre, vagy kilép egy

alkalmazásból. Szövegbevitel közben érintse meg a képernyőn lévő billentyűzetet a bezárásához.

l  Kezdőképernyő gomb: Érintse meg a főképernyőre való visszatéréshez. Tartsa nyomva a

HiVoice ikon megjelenítéséhez, és lapozzon felfelé az ikonon a HiVoice funkció engedélyezéséhez.
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l  Előzmények gomb: Érintse meg a gombot a legutóbb használt alkalmazások listájának

megnyitásához. Érintse meg és tartsa lenyomva a gombot az osztott képernyős mód

engedélyezéséhez.

l  Lefelé lapozás a navigációs gombon: Érintse meg az értesítési sáv megnyitásához.

Az Előzmények gomb használata a háttéralkalmazások kezeléséhez

Ha gyorsan át akar váltani egy előzőleg használt alkalmazásra, akkor kipróbálhatja az Előzmények

gombot. Az Előzmények gombbal gyorsan válthat számos előzőleg használt alkalmazás között. A

gombot használhatja a háttéralkalmazások bezárására, a készülék sebességének növelése érdekében.

Érintse meg a  lehetőséget. Megtekintheti, bezárhatja vagy zárolhatja az előzőleg használt

háttéralkalmazásokat, illetve válthat azokra:

l Előzőleg használt alkalmazások megtekintése: Az előzőleg használt alkalmazások megjelennek

a képernyőn, és balra vagy jobbra lapozva tekintheti meg azokat.

l Váltás egy előzőleg használt alkalmazásra: Lapozzon balra vagy jobbra a képernyőn a használni

kívánt alkalmazás megkereséséhez, és érintse meg az alkalmazásfület.

l Alkalmazás bezárása: Az alkalmazásfülön lapozzon felfelé az adott alkalmazás bezárásához.

l Minden alkalmazás bezárása: Érintse meg a  ikont az összes alkalmazás bezárásához.

Gyorskapcsolók használata gyakran használt funkciók

kapcsolására
Szeretné gyorsan engedélyezni vagy kikapcsolni a Wi-Fi-t? Húzza la az állapotsávot, és nyissa meg az

értesítési panelt, majd érintse meg a megfelelő gyorskapcsolót az adott funkció engedélyezéséhez

vagy kikapcsolásához. Tartsa nyomva a gyorskapcsoló ikonját a funkció beállításaiba lépéshez.

 

A funkció 
engedélyezéséhez 
érintse meg

Érintse meg és tartsa 
nyomva a Beállítások 

megnyitásához

Gyorsindítók rendezése

Főképernyő
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Az értesítési sáv és az állapotsáv

Értesítési ikonok és állapotikonok és leírások

Az állapotsáv ikonjai gyors áttekintést nyújtanak a Telefon általános állapotáról, beleértve a hálózati

kapcsolatát, az akkumulátorszintet és az olyan új üzenetek számát, amelyeket a Telefon Néma

módjában kapott.

Állapotjelző ikonok: Az állapotjelző ikonok megtekintésével gyorsan megtudhatja a készülék

állapotát, például a hálózati kapcsolatot, a jelerősséget, az akkumulátorszintet és számos egyebet.

A hálózat állapotának ikonjai területenként és szolgáltatónként változhatnak.

Jelerősség Nincs jel.

4G+-hálózat csatlakoztatva 3G-hálózat csatlakoztatva

4G-hálózat csatlakoztatva HSPA-hálózat csatlakoztatva

2G-hálózat csatlakoztatva LTELTE LTE-hálózat csatlakoztatva

LTELTE LTE+-hálózat csatlakoztatva NFC bekapcsolva

HSPA+ hálózat csatlakoztatva Repülő mód engedélyezve

A VoLTE elérhető Wi-Fi-hálózat csatlakoztatva

Roaming GPS helyzetinformációk fogadása

Bluetooth engedélyezve Néma mód engedélyezve

Wi-Fi-hálózat észlelve Töltés

Rezgő mód engedélyezve
Az akkumulátor töltöttsége

alacsony

Ébresztés engedélyezve Nem észlelhető SIM-kártya

Az akkumulátor teljesen fel van

töltve
Headset bedugva

Csak az POT-LX1 támogatja az NFC-t. Tartsa az NFC területet közel a másik készülékekhez, vagy

tárgyakhoz az NFC funkció használatakor.

Értesítési ikonok: Amikor új üzenet, értesítés vagy emlékeztető található a Telefon készülékén, akkor

a megfelelő ikon megjelenik az állapotsávon.

Főképernyő
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Elmulasztott hívás Új e-mailek

Adatletöltés Új hangpostaüzenetek

Esemény emlékeztető Adatfeltöltés

Adatok szinkronizálása Telefonmemória megtelt

Bejelentkezési vagy szinkronizációs

hiba
Szinkronizálás sikertelen

VPN-csatlakoztatva További értesítések

Az értesítési sáv megnyitása fontos információk megtekintéséhez

Biztos szeretne benne lenni, hogy nem mulaszt el egyetlen fontos értesítést sem? A Telefon

állapotsávjáról valós idejű értesítési információkat és a készülékének működési állapotát is

megtekintheti.

Amikor értesítési emlékeztető jelenik meg, akkor bekapcsolhatja a képernyőt, és az állapotsávról lefelé

lapozva megtekintheti az értesítést. A következő módokon érheti el az értesítési sáv és az állapotsáv

beállításait:

Az értesítési sáv megnyitása feloldott képernyőnél: Az értesítési sáv megnyitásához lapozzon

lefelé az állapotsávról. Be- és kikapcsolhatja a gyorsindító kapcsolókat, vagy megérintheti az

értesítéseket a részletek megtekintéséhez.

 

Azt akarja, hogy az értesítési sáv és az állapotsáv csak az értesítések számát jelenítse meg, vagy

egyáltalán ne jelenítsen meg értesítést? Érintse meg a(z) Beállítások lehetőséget, majd lépjen a(z)

Értesítések > További értesítési beállítások > Értesítési mód lehetőségre. Ezután szükség szerint

válassza a Számok vagy Nincs lehetőséget.

Főképernyő

12



Zavaró alkalmazásértesítések letiltása

Zavarónak tartja, hogy különféle alkalmazásoktól számos értesítést kap? Beállíthatja és letilthatja az

alkalmazások értesítéseit, hogy mindez ne történjen meg.

Nyissa meg a(z) Beállítások lehetőséget, és lépjen a(z) Értesítések lehetőségre. Választhat:

l Az értesítések küldésének megakadályozása az összes alkalmazás számára: Érintse meg a(z)

Csoportos kezelés lehetőséget, majd kapcsolja ki a(z) Összes lehetőséget.

Az értesítések testreszabása

Nem szereti az alapértelmezett értesítéseket? Testre szabhatja az értesítési emlékeztetőket, hogy a

kívánt módon kapjon értesítéseket.

Nyissa meg a Beállítások lehetőséget, majd lépjen az Értesítések > További értesítési

beállítások lehetőségre. Itt a következőket teheti:

l A Képernyő bekapcsolása értesítéshez funkció engedélyezése: Engedélyezze az Az

értesítések bekapcsolják a képernyőt funkciót. Amikor a Telefon képernyője ki van kapcsolva,

bekapcsol, ha értesítést kap.

l A villogó fényű értesítés beállítása: Kapcsolja be a Villogó jelzőfény funkciót, és az értesítési

fény villogni fog, amikor új értesítéseket kap.

l Az értesítési módszer beállítása: Érintse meg a Értesítési mód lehetőséget. Az igény szerint

választhatja az Ikonok, Számok vagy Nincs lehetőséget.

Képernyő zárolás és feloldás

Jelszó beállítása a zárképernyőhöz az adatai védelme érdekében

A(z) Telefon készüléke sok érzékeny információt tartalmaz, például a személyes fotókat,

névjegyadatokat, bankalkalmazásokat (például Alipay). Állítson be egy jelszót a zárképernyőhöz, hogy

a(z) Telefon készüléke minden feloldáskor jelszót kérjen. A zárképernyő jelszó segít megvédeni a

személyes információit, ha a(z) Telefon készüléke elveszett, vagy illetéktelen személy használja.

Állítson be egy jelszót a zárképernyőhöz: Nyissa meg a(z) Beállítások lehetőséget, menjen

a(z) Biztonság és adatvédelem > Zárképernyő jelszó lehetőségbe, majd állítsa be a kívánt

zárképernyő jelszó típusát.

l PIN-kód beállítása: A PIN szám egy számjegyekből álló sorozat. A PIN megadása a(z) Telefon

készüléke gyors és egyszerű feloldásához. A nagyobb biztonság érdekében PIN kódként használjon

egy véletlenszerű számokból álló hosszú sorozatot. Menjen a(z) Zárképernyő jelszavának

beállítása lehetőségbe, majd kövesse az utasításokat a pin beállításához. Vagy érintse meg a(z)

Feloldási mód megváltoztatása és állítsa be a következőt: 4 számjegyű PIN-kód vagy Egyéni

PIN-kód.

l Minta beállítása: Oldja fel a Telefon készülékét az előre beállított minta rajzolásával. A nagyobb

biztonság érdekében olyan mintát használjon, amiben a szegmensek lefedik egymást. Menjen a(z)

Főképernyő
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Zárképernyő jelszavának beállítása > Feloldási mód megváltoztatása > Minta lehetőségre, és

rajzolja le kétszer ugyanazt a mintát. A mintának legalább 4 pontot össze kell kötnie.

l Állítson be egy jelszót: A jelszó számokból, betűkből és speciális karakterekből áll, és

biztonságosabb, mint egy PIN kód vagy minta. A nagyobb biztonság érdekében használjon 8 vagy

több karakterből álló jelszót, ami tartalmaz számokat, betűket és speciális karaktereket is. Mindig

emlékezzen a jelszavára, hogy ne zárja ki magát a Telefon készülékéből. Menjen a(z) Zárképernyő

jelszavának beállítása > Feloldási mód megváltoztatása > Jelszó lehetőségbe, majd kövesse az

utasításokat a Jelszó beállításához.

l A készülék feloldása ujjlenyomattal: Ha a készüléke támogatja az ujjlenyomat feloldást,

akkor ez az ajánlott feloldási módszer. Az ujjlenyomat használata egy biztonságos és gyors

módja a készülék feloldásának. Miután beállított egy zárképernyő jelszót, érintse meg a(z)

Felvesz lehetőséget a felugró párbeszédablakban, majd kövesse a képernyőn megjelenő

utasításokat, hogy felvegye az ujjlenyomatait.

l Biztonsági okokból ne kapcsolja ki a zárképernyő jelszót: A zárképernyő jelszó

megakadályozza az illetéktelen hozzáférést a készülékéhez. Biztonsági okokból ne válassza ki

a(z) Zárképernyő jelszavának kikapcsolása lehetőséget, mint képernyőzár módszert.

l A rendszeres jelszó-emlékeztetők segítenek emlékezni a jelszavára: Ha 3 napig nem

adta meg a zárképernyő jelszavát, a rendszer kérni fogja a jelszó megadását a készülék

feloldásához.

Képernyő zárolása a Telefon gyors védelmére

Ha nem használja a készüléket egy adott ideig, a képernyő kikapcsol és zárolásra kerül. Amíg a

képernyő be van kapcsolva, a Telefon használható feloldás nélkül. Zárolja a képernyő, ha nem

használja a készüléket az adatainak védelmére és a véletlen bevitelek megakadályozására.

Zárképernyő jelszó beállítása az adatvédelemhez. Az alábbi módokon zárolhatja a készüléket:

Képernyő azonnali zárolása a bekapcsoló gombbal: Nyomja meg a bekapcsoló gombot a

képernyő azonnali zárolásához bármikor.

Képernyő zárolása egy érintéses képernyőzárral: Húzza össze két ujját a főképernyőn szerkesztő

módba lépéshez. Érintse meg a Minialkamzások > Képernyőzár ikont és adja hozzá a Képernyőzár

minialkalmazást a főképernyőhöz.. Ez segít csökkenteni a bekapcsoló gomb elhasználódását. Miután

elhagyta a főképernyő szerkesztő módot, érintse meg a Képernyőzár minialkalmazást a képernyő

zárolásához. A képernyő ilyen módon zárolásához előbb lépjen a Képernyőzár minialkalmazást

tartalmazó főképernyő oldalra.

Főképernyő kezelés

A főképernyő ikonjainak kezelése

Tele van a főképernyője alkalmazásikonokkal? A főképernyőről áthelyezhet vagy törölhet ikonokat,

illetve rendezheti és mappába helyezheti az ikonokat a kényelmesebb használathoz.

Főképernyő
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A főképernyő egy ikonjának áthelyezése: A főképernyőn tartson nyomva egy alkalmazásikont,

amíg a Telefon rezegni nem kezd, majd húzza az ikont tetszőleges pozícióba a főképernyőn.

Alkalmazás törlése: A főképernyőn tartsa nyomva az eltávolítani kívánt alkalmazás ikonját, amíg a

Telefon rezegni nem kezd, majd érintse meg az Eltávolítás lehetőséget. Az alkalmazás törléséhez

kövesse a képernyőn látható utasításokat.

A rendszer normál futásának biztosítása érdekében néhány előre telepített alkalmazás nem

távolítható el.

Mappa létrehozása: A főképernyőn tartson nyomva egy alkalmazásikont, amíg a Telefon rezegni

nem kezd, majd húzza az ikont egy másik ikonra. A két ikon egy új mappába kerül.

 

Mappa törlése: Nyissa meg a mappát, érintse meg a  ikont, törölje az összes alkalmazás

kijelölését, majd érintse meg az OK lehetőséget. A mappa automatikusan törölve lesz, és a mappában

lévő összes alkalmazásikon a főképernyőre lesz áthelyezve.

Mappa átnevezése: Nyissa meg a mappát, érintse meg a mappa nevét, és adjon meg egy új nevet.

Alkalmazásikonok hozzáadása vagy eltávolítása egy mappából: Nyissa meg a mappát, érintse

meg a  ikont, jelölje ki az alkalmazásokat, vagy törölje a kijelölésüket, majd érintse meg az OK

lehetőséget. A kijelölt alkalmazásikonok automatikusan hozzá lesznek adva a mappához, miközben a

ki nem jelölt alkalmazások el lesznek távolítva a mappából.

Úgy is eltávolíthat egy alkalmazásikont egy mappából, ha nyomva tartja a mappában lévő ikont,

amíg a Telefon rezegni nem kezd, majd a főképernyőre húzza.

Főképernyő

15



A főképernyője kezelése

Túl sok ikon van a főképernyőjén? Hozzáadhat egy új oldalt a főképernyőhöz, és igényei szerint

testreszabhatja.

Tartson nyomva egy üres területet a főképernyőn a főképernyő szerkesztési módjába való belépéshez.

Az alábbiakat teheti:

l Új képernyőoldal hozzáadása: Új képernyőoldal hozzáadásához érintse meg a  ikont a

képernyő bal vagy jobb oldalán.

l Üres képernyőoldal törlése: Az oldal törléséhez érintse meg a  elemet.

Az alkalmazásikonokat tartalmazó képernyőoldalak vagy az azokon lévő minialkalmazások nem

törölhetők.

l A képernyőoldalak sorrendjének módosítása: Tartsa nyomva az áthelyezni kívánt

képernyőoldalt, majd húzza a kívánt pozícióba.

l Alapértelmezett főképernyőoldal beállítása: Érintse meg a  ikont a főképernyő felső részén

a kijelzőt képernyőoldal alapértelmezett főképernyőoldalként való beállításához.

A főképernyő háttérképének beállítása

Unja az alapértelmezett háttérképet? A főképernyő személyre szabásához beállíthat egy Ön által

kedvelt fényképet a főképernyő háttérképeként.

Nyissa meg a Beállítások menüt, és válassza a Főképernyő és háttér > Háttérképek

lehetőséget. Az alábbiakat teheti:

Kép beállítása a főképernyő háttérképeként: Érintse meg a Galéria lehetőséget, vagy válasszon a

készüléken előre beállított háttérképek közül, majd a Zárképernyő, a Főképernyő vagy a

Mindkettő kiválasztásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Fénykép beállítása háttérképként a Galériából: Van egy nagyszerű fényképe, és be akarja állítani

háttérképként? A Galéria alkalmazásban nyisson meg egy tetszőleges fényképet, nyissa meg a

 > Beállítás mint > Háttérkép menüt, és kövesse az utasításokat a képernyőn a fénykép

főképernyő-háttérként való beállításához.

A főképernyő-minialkalmazások kezelése

Gyorsan szeretné kezelni a minialkalmazásokat a főképernyőn? Hozzáadhat, áthelyezhet és törölhet

főképernyő-minialkalmazásokat a főképernyőjének rendezettebbé tételéhez és egyszerűbb

használatához.

Minialkalmazások hozzáadása: Tartson nyomva egy üres területet a főképernyőn a főképernyő

szerkesztési módjába való belépéshez. Érintse meg a Minialkamzások lehetőséget, majd tartsa

lenyomva a minialkalmazást, és húzza egy üres területre a főképernyőn, vagy érintse meg a kívánt

minialkalmazást.

 

Főképernyő
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Ellenőrizze, hogy rendelkezésre áll-e elég szabad hely a főképernyőn a minialkalmazás számára.

Ha nincs elég hely, adjon hozzá egy üres képernyőoldalt, vagy szabadítson fel helyet a jelenlegi

főképernyőoldalon.

Minialkalmazások törlése: Tartson nyomva egy minialkalmazást a főképernyőn, amíg a Telefon

rezegni nem kezd, majd válassza az Eltávolítás lehetőséget.

Minialkalmazások áthelyezése: Tartson nyomva egy minialkalmazást a főképernyőn, amíg a Telefon

rezegni nem kezd. Húzza a minialkalmazást a képernyő tetszőleges részére.

Az alkalmazásfiók használata alkalmazások tárolásához

Egy helyen szeretné tárolni az alkalmazásait a főképernyőn, hogy áttekinthetőbben nézzen ki?

Engedélyezheti az alkalmazásfiókot a főképernyőn, amelyben tárolhatja az összes alkalmazását, és

helyet szabadíthat fel a főképernyőn.

Nyissa meg a(z) Beállítások lehetőséget, lépjen a(z) Főképernyő és háttér > Főképernyő

stílusa lehetőségre, majd válassza a Alkalmazáslista lehetőséget. Ha vissza akar váltani a normál

főképernyőre, akkor válassza a(z) Normál lehetőséget.

Alkalmazásikon hozzáadása az alkalmazásfiókból a főképernyőhöz: Az alkalmazásfiók

engedélyezése után érintse meg a  ikont a főképernyőn az alkalmazáslista megnyitásához. Az

alkalmazáslistában tartsa nyomva az alkalmazásikont, amíg a Telefon rezegni nem kezd, majd

húzza az ikont tetszőleges pozícióba a főképernyőn.

Főképernyő
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Névjegyzék

Keresés a Névjegyzékben

Nyissa meg a Névjegyzék menüpontot, és a névjegyzékben a következő keresési módszereket

használhatja:

A lehető legpontosabb keresési eredmények érdekében győződjön meg arról, hogy a készülék az

összes névjegyet megjeleníti. A névjegyek listájának képernyőjén nyissa meg a  > Beállítások

> Megjelenítési beállítások menüpontot, és érintse meg az Összes névjegy lehetőséget.

l Az oldalsó index húzásával gyorsan végiggörgetheti a listát.

l A névjegyek listájának tetején található keresősávban adja meg a névjegy nevét, monogramját,

telefonszámát vagy e-mail-címét – a keresési eredmények a keresősáv alatt jelennek meg. A

kereséshez több kulcsszót is megadhat – például „London Géza”, és a rendszer gyorsan megkeresi

az egyezést mutató összes névjegyet.

Ha hiba jelentkezik névjegy keresése közben, a névjegyek listájának képernyőjén nyissa meg a

 > Beállítások > Névjegyek rendezése menüpontot, majd érintse meg az Indexadatok

újraépítése > OK lehetőséget.

Névjegyek kezelése

Névjegyek importálása és exportálása

Új Telefon használatba vételekor érdemes átmásolni a már meglévő névjegyeket.

Nyissa meg a Névjegyzék lehetőséget, válassza az  > Beállítások > Importálás/Exportálás

menüpontot, majd a következők valamelyikét:

l Névjegyzék importálása: Válassza az Importálás a tárhelyről, Importálás Bluetoothon

keresztül vagy az Importálás innen: SIM lehetőséget, majd kövesse a képernyőn megjelenő

utasításokat.

l Névjegyek exportálása: Válassza az Exportálás a tárhelyre, Exportálás ide: SIM vagy az

Névjegyek megosztása lehetőséget, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Az

Exportálás a tárhelyre segítségével exportált .vcf fájlokat alapértelmezés szerint a készülék belső

tárhelyének gyökérkönyvtárába menti a rendszer. Az exportált fájlok megtekintéséhez nyissa meg a

Fájlok lehetőséget.

A névjegyek kezelése

A Névjegyzék alkalmazás számos funkciót kínál a névjegyek kezeléséhez. Egyszerűbbé teheti a

névjegyeinek listáját azzal, hogy csak a Telefon által vagy a SIM kártyán tárolt névjegyeket jeleníti

meg, illetve könnyen megtalálhatja a gyakran hívott névjegyeket.
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Dupla névjegyek egyesítése: Ha a névjegyek listájában ismétlődő névjegyek szerepelnek, a Dupla

névjegyek egyesítése funkció segítségével egyesítheti a többszörös névjegypéldányokat. A

névjegyek listájából válassza a  > Beállítások > Névjegyek rendezése > Dupla névjegyek

egyesítése menüpontot, jelölje ki az egyesíteni kívánt névjegyeket, majd érintse meg az Egyesít

lehetőséget.

Különböző fiókok névjegyeinek megjelenítése: Szeretné csak a Telefon által tárolt, vagy csak a

SIM kártyán szereplő névjegyeket megjeleníteni? Válassza a  > Beállítások > Megjelenítési

beállítások menüpontot, majd adja meg a megjeleníteni kívánt fiókokat. Az alábbiakat is teheti:

l Egyszerű elrendezés engedélyezése: Szeretné elrejteni a profilképeket, a vállalatnevet és a

címeket a névjegyek listájában? A névjegyek listájának képernyőjén nyissa meg a  > Beállítások

> Megjelenítési beállítások menüt, és engedélyezze az Egyszerű nézet lehetőséget.

l A névjegyek tárhelyének megjelenítése: Szeretné ellenőrizni a névjegyek tárhelyét? A névjegyek

listájában válassza a  > Beállítások > Megjelenítési beállítások menüpontot. A Fiókok

mezőben megtekintheti a készüléken, illetve a SIM kártyán rendelkezésre álló és teljes tárterületet.

Névjegyek hozzáadása a kedvencekhez: Belefáradt abba, hogy folyamatosan a névjegyek között

keres egy adott tétel után? Gyakori névjegyeit hozzáadhatja a Kedvencekhez a gyors és egyszerű

elérésük érdekében. A névjegylistában érintse meg a tételt, amelyet a Kedvenceihez szeretne

hozzáadni, majd a Kedvencek képernyőhöz történő hozzáadásához érintse meg a Kedvenc

lehetőséget.

Névjegycsoportok kezelése

Szeretne üzenetet küldeni a kollégák egy csoportjának, vagy egy összejövetelt szervezni? Az intelligens

csoportok automatikusan csoportokba rendezi a névjegyeket vállalat, város és legutóbbi

kapcsolatfelvétel alapján, hogy gyorsan tudjon csoportos e-mailt vagy üzenetet küldeni.

Névjegycsoport létrehozása: A csoportlistában érintse meg az  ikont, adja meg a csoport nevét

(mint Család vagy Barátok), majd érintse meg az OK opciót. Tagok hozzáadásához kövesse az

utasításokat a képernyőn, majd érintse meg az  ikont.

Üzenetküldés intelligens csoport kapcsolatoknak: A csoportlistában az Csoportok szekció alatt

nyisson meg egy csoportot, és érintse meg az  ikont üzenet küldéséhez, vagy az  ikont e-mail

küldéséhez.

Csoport szerkesztése: A csoportlistában válassza ki a szerkeszteni kívánt csoportot, és érintse meg

az  ikont névjegy hozzáadásához, vagy az  ikont a Tagok eltávolítása, Csoport

csengőhangja, Csoport törlése vagy Átnevezés opciókhoz.

Csoport törlése: A csoportlista képernyőn tartson nyomva egy csoportot, majd érintse meg a Törlés

opciót.

Névjegyzék
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Névjegyek felvétele a feketelistára

Hozzáadhat névjegyeket a feketelistához annak érdekében, hogy megelőzze a zaklató vagy kéretlen

hívásokat.

Nyissa meg a Névjegyzék alkalmazást, érintse meg a feketelistára felvenni kívánt névjegyet, majd

nyissa meg a  > Feketelistához ad menüt. A készülék letilt minden hívást és üzenetet a

feketelistán szereplő névjegytől.

A feketelistán szereplő partnerek megtekintése: Nyissa meg a Telefonkezelő menüt, lépjen

a Tiltottak >  lehetőségre, majd a feketelista megtekintéséhez érintse meg Feketelista

lehetőséget.

Névjegyek eltávolítása a feketelistáról: Nyissa meg a Névjegyzék menüt, érintse meg a

feketelistáról törölni kívánt névjegyet, majd érintse meg a  > Eltávolítás feketelistáról

lehetőséget.

Hívás és üzenet előzmények törlése

Használja a Nyomok törlését egy kapcsolat hívás és üzenet előzményeinek törlésére a személyes adatai

védelméhez.

Nyissa meg a Névjegyzék alkalmazást, válasszon ki egy névjegyet, és lépjen a  >

Előzmények törlése > Törlés alá. A kapcsolathoz tartozó összes hívás és üzenet előzmény törlésre

kerül.

Névjegyzék
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Tárcsázás

Hívás alapvető funkciói

Hívások kezdeményezése

A tárcsázó képernyőn adja meg a hívni kívánt telefonszám egy részletét vagy a hívni kívánt személy

nevének első betűjét/pinjin monogramját. A Telefon automatikusan megkeresi a feltételeknek

megfelelő névjegyeket.

Nyissa meg a Tárcsázó menüt. A tárcsázó képernyőn adja meg a telefonszámát, vagy a névjegy

nevének kezdőbetűjét vagy a pinjin monogramját (például adja meg a hwkf lehetőséget a Huawei

ügyfélszolgálatához). A készülék automatikusan megkeresi a megfelelő számot a Névjegyzékben és a

híváselőzményekben. Érintse meg a listában a hívni kívánt névjegyet. Két SIM-kártyás készülék esetén

érintse meg a  vagy a  ikont a hívás kezdeményezéséhez. A névjegy hívásának állapota

látható a képernyőn (pl. kicseng vagy hívástovábbítás van folyamatban). Érintse meg a  ikont a

hívás befejezéséhez.

Ha másolt egy tárcsázni kívánt telefonszámot, a rendszer figyelmezteti, hogy illessze be a számot,

miután belép a tárcsázó képernyőre.

A hívás befejezése a be-/kikapcsoló gomb megnyomásával: Véletlenül rossz telefonszámot

tárcsázott, majd elrejtette a hívási képernyőt, és szeretné gyorsan befejezni a hívást? Beállíthatja a

Bekapcsoló gomb megszakítja a hívást opciót. A Tárcsázó képernyőn nyissa meg a  >

Beállítások > Bővebben menüt, és engedélyezze a Bekapcsoló gomb megszakítja a hívást opciót

a hívások gyors befejezéséhez.

Segélyhívások indítása

Ha a Telefon be van kapcsolva és mobilszolgáltatással lefedett területen található, vészhelyzetben

lehetősége van segélyhívást kezdeményezni zárolt képernyővel és mobilszolgáltatás nélkül is.

A segélyhívási funkcióra helyi törvényi előírások és az internetszolgáltató által meghatározott

szabályok vonatkoznak. Hálózati problémák, illetve környezeti interferencia miatt előfordulhat,

hogy a segélyhívás meghiúsul. Vészhelyzetben ne bízza magát kizárólag a Telefon segélyhívási

funkciójára.

Nyissa meg a Tárcsázó funkciót, vagy érintse meg a Segélyhívás feliratot a zárképernyőn, adja

meg a területileg érvényes segélyhívó számot a tárcsázóban, majd érintse meg a  gombot. Ha az

adott helyszínen a mobilhálózati jelerősség megfelelő, a Telefon pedig engedélyezett

helyszolgáltatásokkal van csatlakoztatva van az internethez, a készülék azonosítja és a képernyőn

megjeleníti az aktuális helyzetet.
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A hívástovábbítás engedélyezése, hogy ne legyen több elmulasztott hívás

Ha nem tudja fogadni a hívásokat, úgy is beállíthatja a készüléket, hogy az egy másik hívószámra

továbbítsa a bejövő hívásokat.

Egyes szolgáltatók nem támogatják ezt a funkciót.

Nyissa meg a Tárcsázó menüelemet, és válassza a  > Beállítások > Hívásátirányítás

lehetőséget. Ha két SIM-kártyás készüléke van, az 1. SIM vagy a 2. SIM területen érintse meg a

Hívásátirányítás lehetőséget, és jelölje ki a továbbítási módot.

Hívásnaplók törlése

Törölheti a hívásnaplókat, ha már nincs rájuk szüksége.

Nyissa meg a Tárcsázó menüt, és érintse meg a  lehetőséget a tárcsázó elrejtéséhez. Ekkor

az alábbiakat hajthatja végre:

l Egy tétel törlése: Tartsa nyomva a hívásnapló egy tételét, majd érintse meg a Bejegyzés törlése

lehetőséget.

l Több tétel törlése: Nyissa meg az  > Több bejegyzés törlése menüt, válassza ki a törölni

kívánt tételeket vagy érintse meg a Mind kijelöl lehetőséget, majd érintse meg a  lehetőséget.

A nemzetközi roaming funkció aktiválása az országhatárok nélküli
kommunikációhoz

Ha akár munkaügyben, akár kikapcsolódni külföldre utazik, kezdeményezhet hívásokat a Telefon

roaming funkciója segítségével anélkül, hogy az országkódot meg kéne adnia.

Ezt a funkciót támogatnia kell a szolgáltatónak. Győződjön meg arról, hogy a roaming, illetve a

nemzetközi roaming funkció engedélyezve van a SIM-kártyáján. További tudnivalókért vegye fel a

kapcsolatot a szolgáltatójával.

Nyissa meg a Tárcsázó vagy Névjegyzék funkciót a hívásindításhoz.

VoLTE

VoLTE: Hívások indítása és adathasználat egyszerre

A VoLTE (Voice over LTE) lehetővé teszi a hívási és az adatforgalmi szolgáltatások használatát egyazon

4G hálózaton, azaz telefonhívások bonyolítása közben is tudja használni az internetet. A VoLTE

emellett rövidebb kapcsolódási időt, továbbá jobb minőségű hang- és videohívásokat kínál.

A Telefon mindkét SIM-kártya-foglalata támogatja a 4G, a VoLTE és a VoWiFi szabványt is, így nincs

szükség a SIM-kártyák cserélgetésére.

l Kettős 4G: A Telefon mindkét SIM-kártya-foglalata támogatja a 4G szabványt.

l Kettős VoLTE: A Telefonmindkét SIM-kártya-foglalata támogatja a VoLTE szabványt, így HD-hívások

közben is használhatja az internetet.

Tárcsázás
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l Kettős VoWiFi: A Telefonmindkét SIM-kártya-foglalata támogatja a VoWiFi szabványt, így

bonyolíthat hívásokat Wi-Fi-hálózaton keresztül is. A VoWiFi segítségével akár Repülő módban is

kezdeményezhet hívásokat.

Egyes szolgáltatók nem támogatják ezt a funkciót.

A VoLTE engedélyezése a HD-hívások élményéhez

l Egyes szolgáltatók nem támogatják ezt a funkciót.

l Kizárólag a két SIM kártyás telefonok támogatják mindkét SIM kártyanyílás használatát a 4G, a

VoLTE és a VoWiFi érdekében.

Nyissa meg a Beállítások lehetőséget, majd válassza a Vezeték nélküli és egyéb hálóz. >

Mobilhálózat opciót. A SIM 1, illetve SIM 2 beállításainak területén (ha azt támogatja a szolgáltató

hálózata) a következőket teheti:

l A 4G engedélyezése: Kapcsolja be a 4G funkciót. A szolgáltató által eszközölt egyéni változtatások

következtében előfordulhat, hogy a készüléke nem kínál 4G kapcsolót. Ez azt jelzi, hogy a 4G eleve

engedélyezve van, kézi engedélyezésére nincs szükség.

l A VoLTE-hívás engedélyezése: Kapcsolja be a VoLTE hívások funkciót.

l A Wi-Fi-hívás engedélyezése: Kapcsolja be a Wi-Fi hívás funkciót.

Miután a beállítás kész, válassza ki a hívni kívánt névjegyet, és érintse meg a(z)  lehetőséget a

videohívás kezdeményezéséhez. Hanghívás közben megérintheti a(z)  lehetőséget is a képernyőn,

hogy videohívásra váltson.

VoWi-Fi használata az új hívásélmény érdekében
VoWi-Fi felhasználásával hang-, illetve videohívást kezdeményezhet bárhonnan, ahol van elérhető Wi-

Fi-hálózat – még akkor is, ha nincs mobilhálózati hozzáférés.

Ehhez a funkcióhoz elengedhetetlen a szolgáltató támogatása. További tudnivalókért – például a

kapcsolódó díjak és költségek tárgyában – vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatóval.

Nyissa meg a Tárcsázó lehetőséget, válassza a  > Beállítások > Wi-Fi hívás menüelemet, és

engedélyezze a következőt: Wi-Fi hívás. Érintse meg a Mód elemet, majd kövesse a képernyőn

megjelenő utasításokat a preferált hálózat beállításához.

Tárcsázás
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Üzenet

Üzenetek alapvető funkciói

Az üzenetek kezelése

Az Üzenetek alkalmazás egyszerűvé teszi az üzenetek hatékony kezelését.

Nyissa ki az Messages lehetőséget. A párbeszédek listájában érintse meg egy kapcsolat nevét

vagy telefonszámát, hogy megtekintse a párbeszédet.

Üzenetek megválaszolása: Írja be az üzenetet a szövegdobozba, majd érintse meg a  gombot.

Üzenet archiválása: Aggódik amiatt, hogy véletlenül töröl fontos üzenetet? Tartson lenyomva egy

üzenetet, majd érintse meg a  gombot az üzenet archiválásához.

Üzenet törlése: Unja már a rengeteg üzenet miatt kialakuló összevisszaságot? Az üzenetek listájának

rendezéséhez törölheti a szükségtelen üzenetváltásokat, illetve üzeneteket. A párbeszédek vagy

üzenetek törléséhez tartsa lenyomva a párbeszédet vagy az üzenetet, hogy belépjen a szerkesztési

képernyőre, majd válassza ki a párbeszédet vagy üzenetet, és érintse meg a(z)  lehetőséget. A

törölt üzenetek visszaállítására nincs mód.

Keresés az üzenetekben: Gyorsan meg szerené találni az üzeneteket? Az üzenetlista képernyőt

megnyitva adja meg a kulcsszavakat a keresősávban, és a kapcsolódó találatok megjelennek alatta.

Névjegy letiltása: Le szeretné állítani, hogy valaki kéretlen üzeneteket küldjön Önnek? Tartson

lenyomva egy üzenetet, majd érintse meg a  gombot a névjegy blokkolásához.

Kéretlen üzenetek letiltása

Unja már a kéretlen üzeneteket? Engedélyezze az üzenet blokkolót és mondjon búcsút a kéretlen

üzeneteknek!

Nyissa ki az Messages lehetőséget.

Használja a zaklatásszűrőt a következők végrehajtásához:

Üzenetek blokkolása: Tartson lenyomva egy üzenetet, majd érintse meg a(z)  lehetőséget a

számról érkező üzenetek és hívások blokkolásához.

Üzenetek blokkolásának feloldása: Érintse meg a(z)  lehetőséget, majd érintse meg a Letiltott

ismerősök lehetőséget. Érintse meg a telefonszám végén található  lehetőséget a szám

blokkolásának feloldásához.

MMS üzenetek automatikus letöltésének szabályozása

Az MMS üzenetek automatikus letöltésének szabályozása megelőzi a költséges mobil-

adatforgalomhasználatot.
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Nyissa meg a(z) Messages lehetőséget, és érintse meg a(z)  lehetőséget. Válassza a(z)

Beállítások > Speciális lehetőséget.

Innen az alábbiakat konfigurálhatja:

Automatikusan lekérje-e az MMS üzeneteket: A(z) Automatikus MMS-letöltés letiltása, hogy

megakadályozza a készülékét az MMS üzenetek automatikus letöltésében.

Automatikusan lekérje-e az MMS üzeneteket barangolás közben: A(z) Automatikus MMS

letöltés barangoláskor letiltása, hogy megakadályozza a készülékét az MMS üzenetek automatikus

letöltésében barangolás közben.

Üzenet
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Kamera

Alapvető kamerafunkciók

Az alapvető kamerafunkciók használata

Ismerkedjen meg a kamera alapvető funkcióval, hogy jobb képeket készíthessen.

Alapvető fényképezési mód: Nyissa meg a Kamera alkalmazást. A keresőben a 

megérintésével készítsen fényképet. Beállíthatja a hangerő le gombot is a kamera kioldógombjaként.

Kameramód kiválasztása: Nyissa meg a Kamera alkalmazást. A keresőben válasszon egy

kameramódot az előre telepítettek közül.

Nagyítás és kicsinyítés a kamerával: A keresőben érintse meg két ujjal a képernyőt, és csípje össze

az ujjait a kicsinyítéshez, vagy távolítsa őket a nagyításhoz. Ha a kamera optikai zoom értékénél

nagyobb mértékben nagyít, a kép minősége romlani fog. Miután megérinti a képernyőt két ujjal és

nagyít vagy kicsinyít, egy nagyítási sáv jelenik meg a képernyő szélén, amelyet szintén használhat a

kép nagyításához és kicsinyítéséhez.

A kamera expozíciós értékének a beállítása: A kamerája automatikusan a környezeti

fényviszonyokhoz igazítja az expozíciós értéket. Az expozíciós érték növelésével a képek világosabbak,

míg a csökkentésével sötétebbek lesznek. Az expozíciós értéket manuálisan is beállíthatja a keresőben

a képernyő megérintésével, majd a  ikon felfelé vagy lefelé húzásával.

Vaku engedélyezése vagy letiltása: A vaku többlet megvilágítást biztosít, ha gyenge fényviszonyok

között készít fényképeket. A keresőben érintse meg a  ikont a következő vakumódok egyikének

kiválasztásához:

l Automata: A kamera automatikusan engedélyezi vagy letiltja a vakut a környezeti

fényviszonyoktól függően.

l Ki: Vaku letiltása.

l Be: Vaku engedélyezése.

l Folyamatosan ég: A vaku mindig be van kapcsolva, amikor a keresőt használja.

Automatikus mosolyfelvétel: A keresőben érintse meg a  ikont, és engedélyezze a

Mosolyfelvétel opciót. A kamera mostantól automatikusan fényképez, ha mosolyt észlel a

keresőben.

Néma felvétel: A keresőben érintse meg a  ikont, és engedélyezze a Némítás opciót.

Földrajzi hely meghatározásának engedélyezése: Fényképezéskor a rendszer rögzíti a földrajzi

helyet, amely lehetővé teszi, hogy a képei között helyszín alapján is kereshessen. A keresőben érintse

meg a  ikont, és engedélyezze a GPS címke opciót.
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Kamera beállításainak módosítása

A Kamerabeállítások képernyőn számos kamerabeállítás, mód és specifikáció közül válogathat a

felhasználási igényeknek megfelelően.

Automatikus mosolyfelvétel: A(z) Beállítások lehetőségben engedélyezze a(z) Mosolyfelvétel

lehetőséget. A kamera mostantól automatikusan fényképez, ha mosolyt észlel a keresőben.

A fényképezés némítása: A(z) Beállítások képernyőn engedélyezze a(z) Némítás lehetőséget.

A kamerarács használata a fényképei összeállításához

Volt már, hogy bosszankodott, amiért a képei ferdék lettek, vagy a tárgy nem volt középen? Használja

a kamerarácsot a tökéletes összeállítás megalkotásához.

Egy kamerarács kiválasztásához nyissa meg a(z) Kamera lehetőséget, és érintse meg a(z) 

lehetőséget a(z) Beállítások megnyitásához. Ezután érintse meg a(z) Kamera rács lehetőséget, és

válassza ki a kívánt rács- vagy vonaltípust.

Harmadolási kompozíciós mód: Használja a(z) Rács vagy Aranyvonal lehetőséget. A rács négy

metszési pontja a kép fókuszterületeit jelöli. A jó kompozícióhoz vigye a fénykép tárgyát a rács

metszési pontjainak egyikébe.

 

Spirális kompozíciós mód: Használja a(z) Fibonacci spirál (balra) vagy Fibonacci spirál (jobbra)

lehetőséget. Vigye a fénykép tárgyát a spirál közepére.

 

Kamera
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Pro mód

A Pro mód használata tájképek készítéséhez

Élénkebbé és dinamikusabbá szeretné tenni tájképeit? Használja a Pro módot egyedi és személyre

szabott tájképek készítéséhez.

Nyissa meg a(z) Kamera > Továbbiak > Pro lehetőségre.

Mérési mód kiválasztása a tárgy alapján: A Pro mód képernyőn érintse meg a(z)  lehetőséget,

és válasszon egy megfelelő mérési módot.

Mérési mód Felhasználási lehetőségek

Mátrix Széles tájképek és tengerek

Középső A tárgy a kép közepén található, és kiemelkedik a háttérből.

Pontszerű A képen kiemelni kívánt tárgy aránylag kicsi, például egy virág vagy fa.

A fényerő beállítása a képkészítési környezet alapján:

l Az ISO beállítása: A Pro mód képernyőn érintse meg a(z)  lehetőséget, és lapozzon balra vagy

jobbra az ISO csúszkán az értékének módosításához.

Kamera

28



A túlzott zaj lekerüléséhez a javasolt ISO-érték 400 alatt van. A javasolt nappali ISO-érték 100 és

200, illetve 400 felett van éjszakai helyszínek esetén.

l A zársebesség beállítása: A Pro mód képernyőn érintse meg a(z)  (zársebesség) lehetőséget,

csúsztassa el a zársebesség csúszkáját, és húzza a kívánt sebességet középre.

A javasolt zársebesség statikus helyszínekhez (például hegyekhez) 1/80 és 1/125 közt van; és

gyorsabb (1 másodpercnél kevesebb) a mozgó tárgyak esetén (például hullámoknál). A legjobb

eredmény érdekében használjon háromlábú állványt mozgó tárgyak fényképezésénél.

l Expozíció kiegyenlítésének beállítása: A Pro mód képernyőn érintse meg a(z)  lehetőséget,

csúsztassa el az expozíció csúszkáját, és húzza a kívánt értéket középre.

Automatikus fehéregyensúly beállítása: A Pro mód képernyőn érintse meg a(z)  lehetőséget,

csúsztassa el az automatikus fehéregyensúly csúszkáját, és húzza a kívánt értéket középre.

l Amikor napfényben készít képet, akkor választhatja a(z)  lehetőséget. Alacsony

megvilágítású környezetben választhatja a(z)  lehetőséget is.

l Érintse meg a  lehetőséget a színhőmérséklet változtatásához. Ha azt szeretné, hogy a

fénykép otthonos, nosztalgikus tónusú legyen, akkor növelje a K értéket. A hideg, nyugodt és

futurisztikus tónushoz csökkentse a K értéket.

Az AF beállítása a kép tárgya alapján: A Pro mód képernyőn érintse meg a(z)  lehetőséget,

csúsztassa el az AF csúszkáját, és húzza a kívánt módot középre.

AF-módok Felhasználási lehetőségek

AF-S mód Statikus témák (például hegyek).

AF-C mód Mozgó témák (például folyó víz és tengerhullámok).

MF mód Kiálló tárgyak (például egy virág közeli felvétele).

Felvétel közben tartsa mozdulatlanul a készüléket: A Pro mód képernyőn érintse meg a(z) 

lehetőséget, és engedélyezze a(z) Vízszint lehetőséget. Miután engedélyezte a lehetőséget, két

segédvonal fog megjelenni a keresőben. Amikor a pontozott vonal fedi a sima vonalat, az azt jelzi,

hogy a kamera párhuzamos a vízszinttel.

l Pro módban néhány beállítás módosulhat egy beállítás módosítása után. Ezeket érdemes az

igényei szerint beállítani.

l A fent javasolt beállítások csak referenciaként szolgálnak. A kívánt hatás érdekében érdemes

beállítani őket a tényleges körülményektől függően.

A Pro mód használata portrék rögzítéséhez

Professzionálisabb portrékat szeretne készíteni? A Pro móddal módosíthatja a kamera beállításait a

professzionális portrék készítéséhez.

Nyissa meg a(z) Kamera > Továbbiak > Pro lehetőségre.

Kamera
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Mérési mód kiválasztása:  vagy a(z)  mód a javasolt a portrék készítéséhez. Vigye a tárgyat

(például az arcokat) a kereső közepére.

A fényerő beállítása a képkészítési környezet alapján

l Az ISO beállítása: A túlzott zaj elkerülése érdekében javasolt alacsony szintre állítani az ISO értékét.

Érdemes az ISO értékét a tényleges képkészítési környezet alapján beállítani.

Képkészítési környezet Javasolt ISO-érték

Szabadtéri 100 és 200 között

Beltéri 400 körül

Éjszakai témák 400 és 800 között

l Zársebesség beállítása: A zársebességnek lassúnak kell lennie sötét környezeti fényviszonyoknál,

és gyorsnak kell lennie világos környezeti fényviszonyoknál. A javasolt zársebesség álló portré esetén

1/80 és 1/125 között van. Mozgó téma esetén válassza az 1/125 vagy annál gyorsabb

zársebességet.

l Expozíció kiegyenlítésének beállítása: Érdemes növelni az expozíció kiegyenlítését, ha a témára

vagy a háttérre eső fény mennyisége alacsony, illetve érdemes csökkenteni az expozíció

kiegyenlítését, ha túl sok a fény.

Automatikus fehéregyensúly beállítása: Az automatikus fehéregyensúlyt a fényviszonyoktól

függően állítsa be. Amikor napfényben készít képet, akkor választhatja a(z)  lehetőséget. Alacsony

megvilágítású környezetben választhatja a(z)  lehetőséget is.

A fókusz beállítása: A tárgy jobb kiemelése érdekében javasolt a kézi fókusz (MF) használata

portrékészítéskor. A keresőben érintse meg a kiemelni kívánt részt (például a tárgy arcát) a

fókuszáláshoz.

l Pro módban néhány beállítás módosulhat egy beállítás módosítása után. Ezeket érdemes az

igényei szerint beállítani.

l A fent javasolt beállítások csak referenciaként szolgálnak. A kívánt hatás érdekében érdemes

beállítani őket a tényleges használati körülményektől függően.

Fénnyel festés mód

Fénnyel festés: Fénycsóvák felvétele

A fénnyel festési mód automatikusan lassabb zársebességet állít be, hogy hosszú expozíciós

felvételeket készíthessen a fénycsóvákról. A mód használata éteri szépségű, lenyűgöző fényképeket

eredményez.

A fénnyel festési mód négy kreatív felvételi módot kínál különböző tárgyakhoz és fényviszonyokhoz:

l Fényszóró csíkok: Autók fénycsóváinak rögzítése éjjel.

l Fény graffiti: Mozgó fényforrás fénycsóváinak rögzítése gyenge fényviszonyok között.

Kamera
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l Selymes víz: Selymes hatású fényképek rögzítése vízesésekről és folyóvizekről.

l Csillagvonalak: Az éjjeli égbolton látható csillagok nyomvonalainak lenyűgöző megörökítése.

 

A Hátsólámpafények használata a város fényeinek rögzítéséhez

A Hátsólámpa fények segítségével művészi éjszakai képeket készíthet járművek fényszóróiról.

l A legjobb eredmény érdekében a felvételt távolabbról és a tárgynál kissé magasabban

elhelyezkedve készítse. Ügyeljen rá, hogy az autó fényszórói ne világítsanak közvetlenül a

kamerába, mivel ez túlexponált képhez vezethet.

l Helyezze a készüléket egy háromlábú állványra vagy stabil felületre, hogy ne mozduljon el az

exponálás közben.

Nyissa meg a(z) Kamera > Továbbiak > Fénnyel festés > Fényszóró csíkok lehetőségre. Tartsa

stabilan a Telefon készüléket. Érintse meg a(z)  lehetőséget a fényképezés megkezdéséhez. A kép

előnézete megjelenik a keresőben. Érintse meg a(z)  lehetőséget, ha végzett.

 

Kamera
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A fénygraffiti használata fényminták létrehozásához

A Fénygraffiti segítségével mintákat rajzolhat vagy szavakat írhat úgy, ha egy fényforrást mozgat a

kamera előtt.

l Keressen egy sötét, külső fényforrások nélküli helyszínt, és ügyeljen rá, hogy a tárgy sziluettje

ne legyen látható. Válasszon egy megfelelően világos fényforrást a kívánt színben, például egy

kis elemlámpát vagy világító rudat.

l Helyezze a készüléket egy háromlábú állványra vagy stabil felületre, hogy ne mozduljon el az

exponálás közben.

Nyissa meg a(z) Kamera > Továbbiak > Fénnyel festés > Fény graffiti lehetőségre. Tartsa

stabilan a Telefon készüléket. Érintse meg a(z)  lehetőséget a fényképezés megkezdéséhez. A kép

előnézete megjelenik a keresőben. Érintse meg a(z)  lehetőséget, ha végzett.
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A Selymes víz mód használata vízesések és folyóvizek felvételéhez

A Selymes víz segítségével selymes hatású képeket készíthet vízesésekről és folyóvizekről.

l A legjobb eredmény érdekében keressen egy bő vizű patakot vagy vízesést.

l Helyezze a készüléket egy háromlábú állványra vagy stabil felületre, hogy ne mozduljon el az

exponálás közben.

1 Nyissa meg a(z) Kamera > Továbbiak > Fénnyel festés > Selymes víz lehetőségre.

2 Tartsa stabilan a Telefon készüléket. Érintse meg a(z)  lehetőséget a fényképezés
megkezdéséhez.

3 A kép előnézete megjelenik a keresőben. Érintse meg a(z)  lehetőséget, ha végzett.
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A Csillagvonalak használata a csillagok szépségének rögzítéséhez

A Csillagvonalak módban a kamerával a csillagok éjszakai égbolton történő mozgását is

megörökítheti.

l A legjobb eredmény érdekében válasszon egy fényszennyezéstől mentes helyszínt, ahol az

égboltot semmi nem takarja ki, és a képeket egy tiszta éjszakán készítse el.

l Helyezze a készüléket egy háromlábú állványra vagy stabil felületre, hogy ne mozduljon el az

exponálás közben.

1 Nyissa meg a(z) Kamera > Továbbiak > Fénnyel festés > Csillagvonalak lehetőségre.

2 Tartsa stabilan a Telefon készüléket. Érintse meg a(z)  lehetőséget a fényképezés
megkezdéséhez.

3 A kép előnézete megjelenik a keresőben. Érintse meg a(z)  lehetőséget, ha végzett.
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További rögzítő módok

Time-lapse használata rövid videó létrehozásához

A Time-lapse mód használatával egy hosszú időtartam alatt képeket rögzíthet, amelyeket egy rövid

videóba egyesíthet, így megtekintheti a virágok virágzását, a felhők mozgását, a városi forgalmat és a

csillagok mozgását az éjszakai égbolton.

l Kerülje a time-lapse hosszan tartó használatát, mert lemeríti az akkumulátort, és elfogyasztja a

tárhelyet.

l Használjon stabil háromlábú állványt, amely biztosan tartja a készüléket a time-lapse felvétel

alatt.

1 A time-lapse felvétel megkezdése előtt győződjön meg róla, hogy a helyszín megfelelően meg van
világítva, és a kamera fókuszban van. Gondosan helyezze el a kamerát, hogy elkerülje a
lényegtelen háttértárgyak rögzítését.

2 Nyissa meg a(z) Kamera > Továbbiak > Time-lapse lehetőségre. Érintse meg a(z) 
lehetőséget a felvétel indításához.

3 Érintse meg a(z)  lehetőséget a felvétel befejezéséhez.

4 Lépjen a(z) Galéria lehetőségre a time-lapse videó lejátszásához.
A legjobb eredmény érdekében a lejátszási sebességet a rendszer határozza meg. A rögzítési

sebesség és a lejátszási sebesség nem módosítható kézzel.
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Mozgóképek készítése

Érdekesebbé és dinamikusabbá szeretné tenni a fényképeit? Készítsen mozgóképet, és hosszabbítsa

meg a csodálatos pillanatokat.

A mozgóképekkel a zárgomb lenyomása előtt és után körülbelül egy másodpercig rögzíthet egy

helyszínt. Amikor ezeket a képeket böngészi a Galériában, nem csak a zárgomb lenyomásakor

készített képet tekintheti meg, hanem a dinamikus képet és hangot is lejátszhatja.

Mozgóképek készítése: Nyissa meg a(z) Kamera lehetőséget, érintse meg a(z)  lehetőséget

a képernyő tetején, majd érintse meg a(z)  lehetőséget a rögzítéshez.

Mozgóképek megtekintése: A rögzített mozgókép a(z) Galéria lehetőségben, JPG formátumban

lesz mentve. Lépjen be a(z) Galéria > Albumok > Kamera lehetőségbe. Érintse meg a képeket

a(z)  ikonnal, és érintse meg a(z)  lehetőséget a kép tetején a dinamikus hatás

megtekintéséhez. A mozgógép automatikusan megáll a teljes lejátszás után. A lejátszás leállításához

megérintheti a képernyőt is.

Mozgóképek megosztása: Lépjen be a(z) Galéria > Albumok lehetőségbe, érintse meg a

megosztani kívánt mozgóképet, majd érintse meg a(z)  lehetőséget, válasszon ki egy megosztási

módot, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a megosztás befejezéséhez.

Kamera
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A mozgóképek közvetlenül Wi-Fi, Bluetooth, Huawei Share és egyéb funkciók használatával is

megoszthatók. A mozgó fotóhatás lejátszásához a fogadó készüléknek olyan Huawei készüléknek

kell lennie, amely támogatja a mozgóképek rögzítését. Amikor harmadik féltől származó

alkalmazásokkal vagy nem támogatott készülékekkel oszt meg mozgóképeket, a mozgóképek

állóképként fognak megjelenni.
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Galéria

Fényképkezelő

Fényképek szerkesztése

Szerkeszteni akar egy éppen elkészített képet, hogy még jobb legyen? A Galéria szerkesztési

funkcióival körbevághatja, elforgathatja, és számos hatást alkalmazhat (például graffiti, személyre

szabott vízjelek és szűrők) a fényképein, hogy még hatásosabbak legyenek.

Lépjen a(z) Galéria lehetőségre, jelölje ki a szerkeszteni kívánt fényképet, és érintse meg a(z) 

lehetőséget a fényképszerkesztő képernyő megnyitásához. A fényképek szerkesztéséhez a következő

funkciókat használhatja:

l Fénykép forgatása: Érintse meg a(z)  lehetőséget, és csúsztassa el a forgatótárcsát a fénykép

elforgatási szögének testreszabásához. A(z) Forgatás vagy Tükrözés megérintésével is elforgathatja

90 fokkal a fényképet, vagy átfordíthatja azt.

l Fénykép körülvágása: Érintse meg a(z)  lehetőséget, és húzza a rácsmezőt vagy annak sarkait

a kijelölés beállításához. Választhat rögzített körülvágási arányt is, és a rácseszköz sarkainak

húzásával körülvághatja a fényképet.

l Szűrőhatások hozzáadása: Szűrőhatás kiválasztásához érintse meg a  ikont.

l Színmegtartás: Érintse meg a(z)  lehetőséget, és kövesse az utasításokat a képernyőn a

megtartani kívánt színek kijelöléséhez. A megtartani kívánt színű területek kiemelve fognak

megjelenni.

l Fénykép elmosása: Érintse meg a  ikont, jelöljön ki egy elmosási módot, és húzza a csúszkát

az elmosás fokának beállításához.

l Fényképhatások beállítása: Érintse meg a  ikont a fénykép fényerejének, kontrasztjának,

telítettségének és egyéb paramétereinek beállításához.

l Portréfénykép szebbé tétele: Amikor a rendszer portréfényképet észlel, akkor automatikusan

megjeleníti a(z) Szépítés funkciót. Ha megérinti a  ikont a fényképszerkesztő képernyőn, akkor

olyan hatásokat alkalmazhat, mint a(z) Tompítás, a(z) Foltok, a(z) Sovány arc és a(z) Nagy

szemek, amelyekkel még tetszetősebbé varázsolhatja a portrét.

l Fényképmozaik létrehozása: Érintse meg a  ikont, és válasszon egy mozaikstílust és -méretet

fényképmozaik létrehozásához.

l Graffiti a fényképeken: Érintse meg a  ikont, és válasszon egy ecsetet és színt, ha graffitit akar

hozzáadni a fényképhez.

l Vízjelek hozzáadása: Érintse meg a  ikont, és válasszon egy vízjelet (például Idő, Hely,

Időjárás vagy Hangulat) a fényképei testreszabásához.
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l Címke hozzáadása: Érintse meg a  ikont, és válasszon egy annotációstílust és betűtípus-

formátumot a fényképei gazdagításához.

Fényképek vagy videók böngészése és megosztása

A régi fényképek és videók böngészése a legbecsesebb emlékeit idézheti fel. A fényképeket és a

videókat a készülék Galériája tárolja. A fényképeket idő, hely vagy album alapján is megtekintheti.

Fényképek megtekintése teljes képernyőn: Nyissa meg a Galéria funkciót, és érintsen meg

egy fényképet a teljesképernyős módban történő megtekintéshez. A menü elrejtéséhez érintse meg

újra a képernyőt. A fényképek teljes képernyős megtekintése közben a következőket teheti:

l A fényképre vagy videóra vonatkozó alapinformációk megtekintése: Egy fényképet vagy

videót felfelé lapozva jelenítheti meg az alapinformációit.

l Fénykép nagyítása vagy kicsinyítése: Helyezze két ujját a képernyőre, és a fénykép nagyításához

csúsztassa el őket egymástól, a fénykép kicsinyítéséhez pedig csípje össze őket. Ha a fénykép

felbontása nagyobb, mint a képernyőé, a fénykép maximum kétszeresére nagyítható, miután a két

ujját használva a fényképre nagyított és az ujját felemelte a képernyőről.

l A készítés paramétereinek megtekintése: Megérintheti a(z)  lehetőséget, majd lapozzon

felfelé és lefelé a részleteket tartalmazó ablakban az ISO (érzékenység), az EV (expozíció

kompenzáció), a felbontás és más fényképezéssel kapcsolatos paraméterek megtekintéséhez.

l Fénykép átnevezése: Lépjen a  > Átnevezés lehetőségre, és adjon meg egy új nevet.

l Állítson be fényképet névjegyképként vagy főképernyő háttérképként: Lépjen a  >

Beállítás mint lehetőségre, és a fényképet állítsa be mint Háttérkép vagy Kapcsolat fotója.

Fénykép vagy videó megosztása: Nyissa meg az Galéria lehetőséget, a kiválasztó képernyő

megnyitásához tartson lenyomva egy elemet, válassza ki a megosztani kívánt elemeket, majd érintse

meg a  lehetőséget, hogy kiválassza a megosztás módját, és a megosztási művelet befejezéséhez

kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Megtekintés készítési idő alapján: A Fotók fülön a fényképek és a videók a készítésük ideje

alapján vannak megjelenítve. A képek készítésének dátumainak teljes képernyős módban történő

megtekintéséhez lépjen a  > Beállítások menübe, majd engedélyezze az Idő és hely mutatása

lehetőséget. A Fotók fül alatt a két ujja széthúzásával vagy összecsípésével nagyíthat és kicsinyíthet a

képernyőn, valamint válthat a megjelenítés nap szerint és a megjelenítés hónap szerint opciók között.

Megtekintés készítési hely alapján: Ha a fényképek vagy videók úgy készültek, hogy a GPS címke

engedélyezve volt a Kamera beállítások menüben, akkor megtekintheti őket a Térkép módban. A

Fotók fülön érintse meg a  lehetőséget, és a rendszer a készítésnek megfelelő helyen fogja a

térképen megjeleníteni a helyinformációkat tartalmazó fényképeket és videókat. Széthúzhatja két ujját

a képernyőn, hogy nagyítson a térképen, és megtekintse a képkészítés helyének részleteit. A fénykép

bélyegképének megérintésével megtekintheti az adott helyen készített összes fényképet és videót.

Galéria
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Megtekintés album alapján: Az Albumok fülön albumok szerint tekintheti meg a fényképeket és

videókat. Egyes fényképek és videók tárolására a rendszer által megadott alapértelmezett albumokban

kerül sor. A kamerával rögzített videókat például a Videók albumba menti a rendszer. A

képernyőképeket és a képernyőről készített felvételeket a Képernyőképek album tárolja.

Diavetítések lejátszása: A Fotók fülön érintse meg a  > Diavetítés lehetőséget, és a rendszer

automatikusan megkezdi a fényképek diavetítését. A lejátszás leállításához érintse meg a képernyőt.

Fényképalbumok rendezése

Fényképek és videók hozzáadása új albumhoz: Az Albumok fülön érintse meg a Album

hozzáadása elemet, adjon meg egy albumnevet, majd érintse meg az OK gombot. Válasszon ki egy

fényképet vagy videót, majd adja hozzá a kiválasztott elemet az új albumhoz.

Fényképek és videók átvitele: Áthelyezheti a fényképeket és videókat különböző helyekről

ugyanabba az albumba az egységes kezeléshez és böngészéshez. A megfelelő albumba történő

belépés után tartson lenyomva egy fényképet vagy videót, míg a(z)  ikon meg nem jelenik, majd

válassza ki az áthelyezni kívánt fényképeket és videókat. Érintse meg a  lehetőséget, majd válassza

ki az albumot, amibe át akarja helyezni az elemeket. Miután az elemek át lettek helyezve, többé nem

lesznek megőrizve az eredeti helyükön.

Kedvenc fényképek és videók: Külön szeretné tárolni a kedvenc fényképeit és videóit? Berakhatja a

kedvencek közé a speciális fényképeit és videóit a könnyű megtekintés érdekében. Nyissa meg a

fényképet vagy videót, amit a kedvencek közé akar rakni, majd érintse meg a  lehetőséget, hogy

tárolja a Kedvenceim albumban. A kedvencek közé rakott elemek az eredeti helyükön maradnak.

Azonban egy  ikon megjelenik a bélyegképükön.

Albumok elrejtése: Vannak olyan fontos személyes albumai, amiket nem akar másoknak

megmutatni? Elrejtheti őket a személyes adatvédelme biztosítása érdekében. Az Albumok fülön

lépjen a(z)  > Albumok elrejtése részre, majd váltsa át az elrejteni kívánt albumok kapcsolóját.

Az olyan albumok, mint a Kamera, Videók, Kedvenceim és Képernyőképek nem rejthetők el.

Fényképek és videók törlése: Tartson nyomva egy fényképet vagy albumot, amíg a(z)  ikon

meg nem jelenik, jelölje ki a törölni kívánt elemeket, majd lépjen a  > Törlés lehetőségre. A törölt

fényképek és videók megmaradnak a Nemrég törölt albumban egy címkével, amely jelzi, hogy hány

nap van hátra addig, amíg az elem véglegesen el nem lesz távolítva a rendszerből. Fénykép vagy videó

lejárat előtti végleges törléséhez a Nemrég törölt albumban jelölje ki a véglegesen törölni kívánt

fényképet vagy videót, majd lépjen a  > Törlés lehetőségre.

Törölt fényképek és videók visszaállítása: Lépjen az Nemrég törölt albumba, tartson nyomva egy

fényképet vagy videót, míg a(z)  ikon meg nem jelenik, majd válassza ki a visszaállítani kívánt
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elemeket, és érintse meg az  lehetőséget, hogy visszaállítsa őket az eredeti albumukba. Ha az

eredeti album törölve van, a rendszer létrehoz egy új albumot az Ön számára.

Galéria
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Telefonkezelő

Az egyérintéses optimalizálás használata
Úgy vette észre, hogy mostanában lassabb a Telefon készüléke? Aggódik amiatt, hogy nincs

megfelelően felvértezve kártékony programkódokkal és más biztonsági fenyegetésekkel szemben? Az

egyérintéses optimalizálással a Telefon működését zökkenőmentesebbé teheti, és megvédheti a

biztonsági kockázatokkal szemben.

Nyissa meg a(z) Telefonkezelő funkciót, és érintse meg a(z) OPTIMALIZÁLÁS lehetőséget. A

Telefon készülék automatikusan végrehajtja a teljes körű teljesítményoptimalizálást, biztonsági

optimalizálást, akkumulátor-teljesítmény optimalizálást és a készülékkezelés optimalizálását. Az

optimalizáló opciók testre szabhatók. Ugyanakkor a rendszer javasolni fogja, hogy hajtson végre egy

egyérintéses kézi optimalizálást a készülék sebességének növelése, a biztonsági kockázatok

ellenőrzése, az energiafogyasztás optimalizálása és az ismeretlen vagy zaklató telefonhívások figyelése

és letiltása érdekében.

A mobiladat használatának kezelése
Kezelje mobiladat-használatát a többletköltségek elkerülése érdekében.

Nyissa meg a Telefonkezelő alkalmazást, és az adathasználati statisztikák megtekintéséhez

érintse meg az Adathasználat lehetőséget, vagy engedélyezze az Intelligens adatmegtakarító

funkciót.

l Adathasználat a hónapban: Az egyes alkalmazások által felhasznált adatmennyiség

megjelenítése.

l Hálózati alkalmazások: Az egyes alkalmazások internet-hozzáférésének beállítása.

l Intelligens adatmegtakarító: Engedélyezze az adatmegtakarító módot (megakadályozza, hogy a

háttérben futó alkalmazások mobiladatot használjanak), és válassza ki a korlátlan hozzáféréssel

rendelkező alkalmazásokat.

A víruskereső engedélyezése
A nem megfelelő hirdetés megnyitása vagy a nem megfelelő hivatkozás megérintése megfertőzheti a

készülékét trójai és rosszindulatú programokkal, amelyek titokban települnek a készülékére, és

ellophatják a személyes adatait. A víruskeresés futtatása képes megtalálni és eltávolítani a potenciális

veszélyforrásokat a Telefon megfelelő működése érdekében.

Víruskeresés alapértelmezetten engedélyezett. Az alábbi módon tekintheti meg: Nyissa meg a 

Telefonkezelő menüt, és érintse meg a Víruskeresés lehetőséget. Ha a Biztonságos ikon látható,
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az azt jelzi, hogy a készülék biztonságban van. Ugyanakkor a  gomb megérintésével az alábbi

beállításokat is konfigurálhatja:

Cloud alapú víruskeresés és vírusadatbázis frissítés engedélyezése az adathálózaton: Ha

engedélyezi ezt az opciót, a Telefon az adathálózatot használja a cloud alapú víruskereséshez és a

vírusadatbázis frissítéséhez.

A víruskeresési emlékeztető engedélyezve van alapértelmezés szerint. A rendszer értesítést küld,

ha több mint 30 napon keresztül nem került sor víruskeresésre.

Telefonkezelő
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E-mail

E-mail-fiók hozzáadása
Adja hozzá e-mail-fiókját a készülékhez, hogy bármikor kényelmesen elérhesse e-mailjeit. Ha kérdése

van bizonyos beállításokkal kapcsolatban az e-mail-fiók konfigurálása közben, érdeklődjön e-mail-

fiókja szolgáltatójánál.

Személyes e-mail-fiók hozzáadása: Nyissa meg az  funkciót, válassza ki a megfelelő e-mail-

szolgáltatót, vagy érintse meg az Egyéb lehetőséget, adja meg az e-mail-címét és jelszavát, majd

érintse meg a Bejelentkezés elemet, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a fiók

beállításához. A rendszer automatikusan csatlakozik a szerverhez, és ellenőrzi a szerverbeállításokat.

Exchange-fiók hozzáadása: Az Exchange a Microsoft által fejlesztett termék, és vállalatok saját

belső e-mail-rendszerként használják. Ha az Ön vállalatának e-mail-rendszere Exchange szervert

használ, bejelentkezhet munkahelyi e-mail-fiókjába a készüléke segítségével is. Nyissa meg a  >

Exchange menüelemet, adja meg az e-mail-címét, felhasználónevét és jelszavát, majd érintse meg a

Bejelentkezés elemet, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a fiókja beállításához. A

rendszer automatikusan csatlakozik a szerverhez, és ellenőrzi a szerverbeállításokat.

A konfigurálást követően a rendszer alapértelmezés szerint a Bejövő képernyőt nyitja meg.

E-mail-fiókok kezelése
A Huawei Telefon készülékén egyszerre több e-mail-fiókot is kezelhet.

Nyissa meg az E-mail menüt. Választhat:

l E-mailek megtekintése: A Bejövő képernyőn érintse meg a  lehetőséget, majd válassza ki azt

az e-mail-fiókot, amelyben meg kívánja tekinteni az e-mailjeinek listáját. Lapozzon lefelé az e-mailek

listájának frissítéséhez. Nyissa meg a kívánt e-mailt, és olvassa el, válaszolja meg, továbbítsa vagy

törölje azt. A képernyőn balra, illetve jobbra lapozva jelenítheti meg az előző, illetve következő e-

mailt. Több e-mail egyidejű törléséhez érintse meg hosszan valamelyik e-mailt az e-mail kezelő

képernyő megnyitásához. Ezen a képernyőn jelölje ki a törlendő e-maileket, majd érintse meg a 

lehetőséget.

l E-mailek szinkronizálása: Lapozzon lefelé a Bejövő képernyőn az e-mailek listájának frissítéséhez.

Nyissa meg a  > Beállítások menüt, érintsen meg egy fiókot, majd engedélyezze az E-mail

szinkronizáció opciót. Az automatikus szinkronizáláshoz érintse meg a Szinkronizáció időzítése

lehetőséget, majd adja meg a szinkronizálási időt a konfigurálás befejezéséhez.

l E-mailek keresése: Az e-maileket felsoroló képernyőn érintse meg a keresősávot, és írja be a

kulcsszavakat – például az e-mail tárgyát vagy valamely tartalomelemet.
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l Több e-mail-fiók hozzáadása: Nyissa meg a  > Beállítások > Fiók hozzáadása menüt,

válassza ki az e-mail szolgáltatóját, és adja meg az adatait.

l Váltás e-mail-fiókok között: A fiókok képernyőjén érintse meg a  lehetőséget, majd a

váltáshoz érintse meg a kívánt fiókhoz tartozó profilképet.

l E-mail-fiókok konfigurálása: A fiókok képernyőjén nyissa meg a  > Beállítások menüt, és

válassza ki a beállítandó fiókot a Fióknév, az Alapértelmezett fiók vagy a Fiók törlése

beállításához.

VIP e-mail névjegyek kezelése
Aggódik, hogy az e-mailek tengerében nem veszi észre egy fontos névjegy e-mailjét? A fontos

névjegyeket hozzáadhatja a VIP listához. A készülék automatikusan áthelyezi a VIP névjegyek e-

mailjeit a VIP beérkező fiókba.

Nyissa meg az E-mail menüt, és lépjen a  > Beállítások > VIP kapcsolatok menüpontra. A

VIP lista képernyőn válassza a Hozzáadás > Létrehozás vagy a Hozzáadás a névjegyzékből

menüpontot.

VIP névjegyek hozzáadása vagy eltávolítása: A VIP lista képernyőn a VIP névjegyek kezeléséhez

érintse meg a  vagy a  ikont.

E-mail
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Naptár

Navigálás a naptárban
Rendszerezni akarja az életét? Próbálja ki a Naptár alkalmazást a Huawei Telefon készülékén, hogy

kezelje a napi ütemezéseit.

 

Mai nap megtekintése
Esemény keresése

Hét száma
Ma

A kijelölt nap eseményeinek 
megtekintése

Esemény elérhető

A kijelölt nap eseménye(i)

Nézetváltás

Esemény hozzáadása

Esemény létrehozása: Nyissa meg a Naptár funkciót, érintse meg a  gombot, majd adja

meg az esemény adatait – köztük a címét, a helyszínét, valamint a kezdési és a befejezési időpontját.

Nyissa meg a Emlékeztető hozzáadása funkciót, ha emlékeztetőt szeretne hozzáadni az

eseményhez, majd érintse meg a  gombot.

Események keresése: A Naptár oldalon érintse meg a  lehetőséget, majd adja meg az esemény

kulcsszavait, mint például a címét vagy a helyszínét.

A naptár konfigurálása: A Naptár oldalon nyissa meg a  > Beállítások menüt a naptár-

megjelenítés, illetve az emlékeztetők testreszabásához.
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Óra

Az óra használata
Számos hatékony funkcióval és rengeteg információval, az egyszerű Óra is sokat nyújt. Az Óra

használható ébresztésre, világórának, stoppernek vagy időzítőnek.

Idő megtekintése bárhol a világon: Lépjen az Óra alá, érintse meg az  ikont a Világóra

fülön, és adja meg a város nevét, vagy válasszon egy várost a listából. Érintse meg az  opciót a

dátum és idő beállításához.

Két külön régió idejének megjelenítése: Lépjen az Óra alá, lépjen a  > Dátum és idő alá

a VILÁGÓRA fülön. Engedélyezze a Kettős óra opciót, érintse meg a Saját város opciót, és válassza

ki a lakhelyét a városlistából.
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Hálózati dátum és idő
Dátum és idő a

 választott
 városában

Ha az idő a jelenlegi régiójában megegyezik a saját várossal, a zárképernyőn csak egy óra jelenik

meg.

Óra

48



Jegyzettömb

Kezelje jegyzeteit és tartsa rendben feljegyzéseit
Szeretné megosztani fontos jegyzeteit vagy szeretne valamit a kedvencekhez adni? Kezelje jegyzeteit

és tartsa rendben feljegyzéseit.

Jegyzet megosztása: Szeretné a tárgyaláson készített jegyzeteit elküldeni a munkatársának? Az

Összes jegyzet vagy az Összes teendő listaoldalán nyissa meg a megosztandó jegyzetet, majd a

megosztás módjának kiválasztásához érintse meg a  lehetőséget, és kövesse a képernyőn

megjelenő utasításokat.

Jegyzet hozzáadása a kedvencekhez: Szeretne egy jegyzetet hozzáadni a kedvenceihez, hogy

később elolvashassa? A Összes jegyzet listájában lapozzon balra a jegyzeten, majd érintse meg a

 lehetőséget. Egy másik megoldásként nyissa meg a jegyzetet, amelyet a kedvencekhez szeretne

hozzáadni, majd érintse meg a  lehetőséget.

Jegyzet törlése: Törölni szeretné az idejétmúlt jegyzeteit? Az Összes jegyzet vagy az Összes

teendő listaoldalán lapozzon balra a jegyzeten, majd érintse meg a  lehetőséget. Egy másik

megoldásként tartson nyomva egy jegyzetet az opciók megjelenítéséhez, válassza ki a törlendő

jegyzete(ke)t, és érintse meg a  lehetőséget.

Jegyzetek keresése: Szeretne gyorsan megtalálni egy jegyzetet? Érintse meg a Összes jegyzet

listaoldalán található keresősávot, és a keresősávba írja be a kulcsszavakat. Egy másik megoldásként, a

főképernyőn lapozzon lefelé a keresősáv megnyitásához, és a keresősávba írja be a kulcsszavakat.

Teendő lista létrehozása: Szeretne bevásárló listát írni? A Jegyzettömb oldalán érintse meg a 

lehetőséget, írjon be egy tételt, majd érintse meg a Mentés lehetőséget. A teendő lista

létrehozásához adjon hozzá több tételt.

Egy tétel befejezése után lépjen a Összes teendő szerkesztő oldalára, és válassza a befejezett

tétel mellett balra lévő  lehetőséget.

Kézírásos jegyzet hozzáadása: Szeretné gyorsan rögzíteni rajzait vagy a kézírását? Lépjen a

Jegyzetek >  menübe, érintse meg a  lehetőséget, írja le a jegyzetét, majd az elmentéséhez

érintse meg a  lehetőséget. A Jegyzettömb alkalmazásban írhat és rajzolhat.

Címkék hozzáadása a jegyzetekhez: Szeretné egyszerűen kategóriánként megtekinteni a

jegyzeteit? A Összes jegyzet szerkesztő oldalán érintse meg a  lehetőséget, és a különféle színű

címkék használatával kategorizálhatja a különböző tartalmakat a jegyzetek áttekinthetősége

érdekében.
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Készülékkapcsolat

Bluetooth

Telefon csatlakoztatása Bluetooth-készülékekhez

Bluetooth kapcsolaton keresztül csatlakoztathatja a Telefon készülékét Bluetooth-headsethez, illetve

autós Bluetooth-készülékekhez, így vezetés közben is navigálhat, és hallgathat vele zenét. A Telefon a

viselhető Bluetooth-készülékekhez csatlakoztatva alkalmas a fitnesz adatok rögzítésére és kezelésére.

A Bluetooth-készülékek csatlakoztatása nem okoz jelentős növekedést a Telefon

energiafogyasztásában.

 

A Huawei készülékek által használt Bluetooth-protokollok és funkcióik:

HFP, HSP Hívások kezdeményezése

A2DP Zenelejátszás

AVRCP Zenelejátszás kezelése

OPP Fájlok átvitele

PBAP Névjegyzék szinkronizálása

MAP Szöveges üzenetek szinkronizálása
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HID Bluetooth-billentyűzetek és -egerek működtetése

PAN Internetmegosztás

BLE Csatlakozás Bluetooth Low Energy- (BLE-)

készülékekhez

Bluetooth engedélyezése, illetve kikapcsolása: A főképernyőn lapozzon lefelé az állapotsávon a

gyorsindító panel megnyitásához, majd a Bluetooth engedélyezéséhez vagy letiltásához érintse meg a

 ikont. Tartsa lenyomva a  ikont a Bluetooth-beállítások képernyőjének megnyitásához.

Bluetooth-készülék párosítása: A Bluetooth-készülék beállítási képernyőjén engedélyezze a

Bluetooth használatát. Győződjön meg arról, hogy a Bluetooth-készülék látható állapotban van. Az

Elérhető eszközök opciónál válassza ki a párosítani kívánt készüléket, majd kövesse a képernyőn

megjelenő utasításokat a párosítás befejezéséhez.

Bluetooth-készülék párosításának feloldása: A Bluetooth-készülék beállítási képernyőjén

engedélyezze a Bluetooth használatát. Érintse meg a párosított készülék neve mellett található 

ikont, majd érintse meg a Párosítás törlése lehetőséget.

Bluetooth-készülék nevének megváltoztatása: A Bluetooth-beállítások képernyőn engedélyezze a

Bluetooth használatát. Érintse meg az Eszköz neve lehetőséget, írja be a készülék új nevét, majd

érintse meg a Mentés lehetőséget.

A Bluetooth-súgó megtekintése: A Bluetooth-beállítások képernyőn található  megérintésével

további információt kaphat azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet Bluetooth kapcsolatot létesíteni

autós rendszerekkel, headsetekkel, hangszórókkal, viselhető eszközökkel, telefonokkal, táblagépekkel

és számítógépekkel.

Adatok megosztása Bluetooth használatával

A Bluetooth használatával Telefon készülékét csatlakoztathatja másik készülékhez adatok megosztása,

névjegyzék importálása és exportálása, illetve az internet megosztása érdekében.

Fájlok küldése Bluetooth használatával: Gondoskodjon arról, hogy a Telefon a másik készülék

Bluetooth-hatósugarán belül legyen (10 m vagy 32 láb). Ilyenkor létrehozható a Bluetooth kapcsolat a

két készülék között a multimédia fájlok, weboldalak, névjegyek, dokumentumok és alkalmazások

megosztásához. Nyissa meg a Fájlok menüt, érintse meg hosszan az elküldeni kívánt fájlt, majd

válassza a Továbbiak > Megosztás > Bluetooth lehetőséget. Kövesse a képernyőn megjelenő

utasításokat a Bluetooth engedélyezéséhez. Ha sikerült felismerni a másik készüléket (amelynek

láthatónak kell lennie, és engedélyezni kell rajta a Bluetooth kapcsolatot), érintse meg a készülék

nevét a kapcsolat létrehozásához és a fájlküldés indításához.

Fájlok fogadása Bluetooth használatával: A főképernyőn lapozzon lefelé az állapotsávon a

gyorsindító panel megnyitásához, majd a Bluetooth engedélyezéséhez érintse meg a  ikont. A

fájlátviteli értesítésen érintse meg az Elfogadás lehetőséget a fájlok fogadásának megkezdéséhez. A

Készülékkapcsolat
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fogadott fájlokat a készülék alapértelmezett beállításként a Fájlok alkalmazás bluetooth mappájába

menti.

Névjegyzék importálása és exportálása Bluetooth használatával: Nyissa meg a Névjegyzék

menüt, majd válassza az  > Beállítások > Importálás/Exportálás lehetőséget az alábbiak

végrehajtásához:

l Névjegyzék importálása: Érintse meg az Importálás Bluetoothon keresztül lehetőséget, és

kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a Bluetooth kapcsolat létrehozásához a másik

készülékkel. Ezt követően a Telefon automatikusan importálja a másik készüléken tárolt

névjegyzéket.

l Névjegyek exportálása: Érintse meg a Névjegyek megosztása lehetőséget, válassza ki a

megosztani kívánt névjegyeket, érintse meg a  ikont, majd válassza a Bluetooth lehetőséget.

Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, és hozza létre a Bluetooth kapcsolatot a másik

készülékkel. A Telefon kijelölt névjegyeit a rendszer automatikusan exportálja a másik készülékre.

NFC

NFC: Adatok átvitele rövid távolságokra

Az NFC (Near Field Communication) egy olyan technológia, amely rövid hatótávolságú vezeték nélküli

kommunikációt tesz lehetővé. Az NFC pontok közötti módjának használatával két készülék valós

időben képes adatokat cserélni, ha egymástól legfeljebb 10 cm-es (4 hüvelykes) távolságra vannak.

Ezzel a módszerrel képek, hálózatok és alkalmazások is gyorsan megoszthatók. Az NFC olvasási/írási

módja lehetővé teszi az NFC-címkéken szereplő termékek adatainak ellenőrzését. Az NFC-alapú

kártyaemulációs mód lehetővé teszi, hogy a készülék bankkártyaként is használható legyen a gyors és

egyszerű fizetés érdekében.

Csak az POT-LX1 támogatja az NFC-t. Tartsa az NFC területet közel a másik készülékekhez, vagy

tárgyakhoz az NFC funkció használatakor.
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NFC

1 2 3

4 5 6

7 8 9

Gyors adatmegosztás az NFC használatával

Az NFC segítségével gyorsan, párosítás nélkül lehet adatokat megosztani két készülék között. Ehhez

helyezze egymás mellé a két készülék NFC-érzékelő zónáját, és már el is kezdheti a fájlok vagy más

adatok gyors átvitelét a két NFC-kompatibilis készüléken.
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NFC

Adatküldés NFC használatával: Nyissa meg a(z) Beállítások lehetőséget, majd érintse meg a(z)

Készülék kapcsolatok elemet, és engedélyezze a(z) NFC és a Huawei Beam szolgáltatást. Válassza

ki a küldeni kívánt fájlokat, majd érintse meg a(z) Megosztás > Huawei Beam elemet. A Telefon ne

legyen lezárva, és legyen aktív a képernyője. Helyezze a készülékek NFC-érzékelőjét egymás közvetlen

közelébe. A kapcsolat létrejötte után az adatküldő készülék hangjelzést ad, és a megosztási képernyő

kis méretűre vált. Ha szeretné megkezdeni a fájlküldést, érintse meg az adatküldő készülék

képernyőjét.

Fájlok fogadása NFC-kapcsolattal: Nyissa meg a(z) Beállítások lehetőséget, majd érintse meg

a(z) Készülék kapcsolatok elemet, és engedélyezze a(z) NFC és a Huawei Beam szolgáltatást. A

Telefon ne legyen lezárva, és legyen aktív a képernyője. Helyezze a készülékek NFC-érzékelőjét egymás

közvetlen közelébe. A kapcsolat létrejötte után az adatküldő készülék hangjelzést ad. A jelzés után

várja meg, amíg az adatküldés be nem fejeződik. A fogadott fájlok tárolási helye alapértelmezés

szerint a a(z) Fájlok Beam mappája.

l Ha az NFC-képernyőn a(z) Olvasás és írás/P2P lehetőség is engedélyezhető, azt is

engedélyezze. A funkciók a szolgáltatótól függően változhatnak.

l Csak az POT-LX1 támogatja az NFC-t. Tartsa az NFC területet közel a másik készülékekhez, vagy

tárgyakhoz az NFC funkció használatakor.
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NFC használata a készülékek közötti kapcsolat gyors megteremtéséhez

Helyezze egymás mellé a két készülék NFC-érzékelő zónáját annak érdekében, hogy gyorsan

létrehozza közöttük a Bluetooth- vagy Wi-Fi-kapcsolatot. Ezzel az eljárással Wi-Fi Direct-kapcsolatot

hozhat létre vagy Wi-Fi-hotspotot oszthat meg anélkül, hogy rá kellene keresnie a készülékekre,

párosítania kellene őket, vagy kézzel kellene megadnia a kapcsolati adatokat.

 

NFC

Például Bluetooth-készülékek párosítása, illetve az NFC-kapcsolat, a Huawei Beam, valamint a mindkét

készüléken meglévő Bluetooth engedélyezése közben. Mindkét készüléken nyissa meg a Bluetooth-

párosítás képernyőjét, majd helyezze a készülékek NFC-érzékelőjét egymás közvetlen közelébe. Ha az

adatküldő készülék hangjelzést ad, és az adatküldő képernyő összezsugorodik, kövesse a képernyőn

megjelenő utasításokat, Bluetooth-kapcsolat létrehozásához pedig érintse meg az adatküldő készülék

képernyőjét.

l Ha az NFC-képernyőn Olvasás és írás/P2P kapcsoló is látható, azt is engedélyezze. A funkciók

a szolgáltatótól függően változhatnak.

l Csak az POT-LX1 támogatja az NFC-t. Tartsa az NFC területet közel a másik készülékekhez, vagy

tárgyakhoz az NFC funkció használatakor.
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Huawei Share

Huawei Share: A fájlok megosztásának még hatékonyabb módja

Hogyan lehet gyorsan megosztani különböző alkalmazásokat, vagy átvinni különböző képeket és

fájlokat a Telefon és más mobilkészülékek, illetve a Telefon és a számítógép között? A Huawei Share

segítségével gyorsan megoszthatók az alkalmazások, illetve vezeték nélkül vihetők a fájlok a telefon, a

táblagép és a számítógép között.

A Huawei Share az alábbi készülékeken támogatja az adatátvitelt:

l Mobiltelefon és táblagép között: A Huawei Share segítségével fényképeket és fájlokat lehet

megosztani a Telefon és másik telefon vagy táblagép között. Tartsa lenyomva a megosztani kívánt

fényképeket vagy fájlokat, majd válassza ki a Huawei Share szolgáltatást a megosztási opcióból

annak érdekében, hogy egyszerűen, mobil-adatforgalom használata nélkül végezhesse el a

megosztást.

l A Telefon és számítógépek között (PC vagy Mac): A Huawei Share segítségével alkalmazásokat,

fényképeket és fájlokat lehet megosztani a Telefon és a számítógép között; a Telefon készüléken

lévő fényképeket a számítógép segítségével szerkeszteni is lehet. A Huawei Share szolgáltatásnak

köszönhetően az adatátvitel USB kábel nélkül történik a Telefon és a számítógép között.

A Telefon készüléknek és a számítógépnek azonban ugyanarra a hálózatra (például azonos Wi-

Fi-hálózatra) kell csatlakoznia.
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Fájlok gyors megosztása a Huawei készülékeken a Huawei Share
szolgáltatással

A Huawei Share a fényképek, videók és egyéb fájlok gyors átvitelét teszi lehetővé a Huawei készülékek

között. A Huawei Share Bluetooth-kapcsolattal észleli a közelében lévő Huawei készülékeket, majd a

Wi-Fi Direct segítségével, mobil adatkapcsolat nélkül végzi el a fájlok gyors átvitelét.

A Huawei Share Wi-Fi- és Bluetooth-kapcsolaton keresztül végzi az adatátvitelt. A Huawei Share

engedélyezett állapotában a Wi-Fi és a Bluetooth egyaránt automatikusan engedélyezve van.

 

Huawei Share

Fájlküldés a Huawei Share használatával: Válassza ki a megosztani kívánt fájlokat, majd érintse

meg a(z) Megosztás parancsot. Fájlok küldéséhez válassza ki az őket fogadó készüléket a közelben

lévő készüléket listájából, majd hagyja jóvá.

Fájlok fogadása a Huawei Share használatával: Lapozzon lefelé az állapotsávtól az értesítési sáv

megnyitásához, majd érintse meg a(z)  elemet a Huawei Share engedélyezéséhez. Amikor

megjelenik a fájlátvitelről szóló értesítés, érintse meg a(z) Elfogadás parancsot. A fogadott fájlok

tárolási helye alapértelmezés szerint a(z) Fájlok Huawei Share mappája.

Nincs szükség jóváhagyásra, ha a két Huawei készülék azonos HUAWEI azonosítóval jelentkezett

be.
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Fájlok átvitele a Telefon és a számítógép között a Huawei Share szolgáltatással

A Huawei Share szolgáltatással egyszerűen megoszthatók a fényképek és a különböző fájlok a Telefon

és a számítógép (PC/Mac) között, USB-kapcsolat nélkül.

l A Huawei Share Wi-Fi- és Bluetooth-kapcsolaton keresztül végzi az adatátvitelt. Ha a Huawei

Share engedélyezve van, akkor a Wi-Fi és a Bluetooth automatikusan engedélyezve lesz.

l Az adatátvitel során ügyeljen rá, hogy a Telefon és a számítógép ugyanahhoz a hálózathoz

(például azonos Wi-Fi-hálózathoz) csatlakozzon.

Fájlok megosztása a Telefon készüléken PC típusú számítógéppel

1 Nyissa meg a(z) Beállítások elemet, majd érintse meg a(z) Készülék kapcsolatok > Huawei
Share pontot a(z) Huawei Share engedélyezéséhez. Rögzítse a(z) Számítógépeken megjelenő
név elemet.

2 Nyissa meg a Hálózat mappát a PC-n, majd kattintson duplán a(z) Számítógépeken megjelenő
név lehetőségre.

3 Ezután adja meg a jelszót. A jelszó a(z) Készülék kapcsolatok > Huawei Share > Hitelesítés
számítógépeken pontban látható.

4 Itt az albumokat vagy a belső tárhely méretét is megtekintheti.

Fájlok megosztása a Telefon készüléken Mac típusú számítógéppel

1 Nyissa meg a(z) Beállítások elemet, majd érintse meg a(z) Készülék kapcsolatok > Huawei
Share pontot a(z) Huawei Share engedélyezéséhez. Rögzítse a(z) Számítógépeken megjelenő
név elemet.

2 Nyissa meg a Findert a Macen, majd kattintson duplán a rögzített Számítógépeken megjelenő
név elemre.

3 Kiválasztással regisztrálja az új felhasználó(ka)t, majd adja meg a felhasználónevet és a jelszót. A
jelszó ezután a(z) Készülék kapcsolatok > Huawei Share > Hitelesítés számítógépeken
pontban látható.

4 Itt az albumokat vagy a belső tárhely méretét is megtekintheti.

Huawei Share használata az egyérintéses nyomtatáshoz

Hogyan nyomtathatom ki gyorsan az utazási fényképeimet, munkafájljaimat vagy gyermekeim házi

feladatát a Telefon készülékemről? A Huawei Share egyszerű, egyérintéses nyomtatást tesz lehetővé. A

közelben található HUAWEI felfedezés protokollt (HDP) támogató nyomtatókat a Telefon könnyen

azonosítja, így kényelmes egyérintéses nyomtatási szolgáltatást kínál.

A Huawei Share egyérintéses funkciójának használata kényelmes és egyszerű. Csak annyit kell tenni,

hogy kiválasztja a nyomtatandó fájlt, majd megérinti a Megosztás lehetőséget. A közelben található

HUAWEI felfedezés protokollt (HDP) támogató nyomtatókat a Telefon könnyen azonosítja. Érintse meg

a nyomtató nevét, majd az előnézeti felületen állítsa be paramétereket, és érintse meg NYOMTATÁS

lehetőséget.
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l A Huawei Share támogatja a képek és a PDF fájlok egyérintéses nyomtatását.

l A Huawei Share támogatja a nyomtatást a Mopria tanúsítvánnyal rendelkező nyomtatókon

történő egyérintéses nyomtatást. Figyelje a legújabb frissítéseket a további nyomtatómodellek

támogatására vonatkozóan.
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Biztonság és adatvédelem

Arcfelismerés

Az arcvonásainak felvétele az arcfelismerés engedélyezéséhez

Az arcfelismerés lehetővé teszi, hogy gyorsan feloldja a Telefon készüléket az arca elé tartva.

l Az arcfelismerés nem áll rendelkezésre, ha a képernyő feloldó jelszót nem adták meg három

vagy több egymást követő napon, vagy ha a Telefon készüléket távolról zárolták, vagy

újraindították.

l Amikor az Arcfelismerést használja a Telefon feloldásához, akkor tartsa nyitva a szemét,

forduljon közvetlenül a Telefon felé, illetve 20 cm (7,87 hüvelyk) és 50 cm (19,69 hüvelyk) közti

távolságra tartsa a készüléket. Az arcának pontos beolvasásához ne használja ezt a funkciót,

amikor sötét környezetben tartózkodik, vagy közvetlen fény felé néz.

1 Nyissa meg a Beállítások menüt. Lépjen a Biztonság és adatvédelem > Arcfelismerés
menübe, és írja be a zárképernyő jelszavát.

Ha még nem állította be a zárképernyő jelszavát, akkor ehhez kövesse az utasításokat a

képernyőn. Az arcfelismerés csak akkor érhető el, ha a feloldási mód beállítás Minta, 4

számjegyű PIN-kód, Egyéni PIN-kód vagy Jelszó.

2 Ha Felemeléses felébresztés engedélyezése lehetőséget választotta, akkor a Telefon
automatikusan bekapcsolja a képernyőt, és felismeri az Ön arcát a képernyő feloldásához, miután
felemelte a Telefon készüléket, és az arca elé tartotta. Ha nem kívánja használni ezt a funkciót,
akkor törölje az opciót. Érintse meg a Arc felvétele lehetőséget, majd kövesse az utasításokat a
képernyőn az arcvonásai felvételéhez.

3 Az Arcfelismerés beállításának módjai:

l Közvetlen feloldás: Kapcsolja be a képernyőt. A Telefon felismeri az Ön arcvonásait, és azok

azonosítása után feloldja a képernyőt.

l Feloldás lapozással: Kapcsolja be a képernyőt. Miután a Telefon felismerte az Ön arcvonásait,

lapozzon a zárképernyőn a készülék feloldásához.

l Intelligens zárképernyő-értesítés: Ha engedélyezte a Feloldás húzással és az Intelligens

zárképernyő értesítések lehetőséget, akkor az értesítések részletei nem fognak megjelenni a

zárképernyőn, amíg a Telefon fel nem ismeri az Ön arcvonásait.

l Alkalmazás-zár elérése: Ha engedélyezi az Hozzáférés az alkalmazás-zárhoz lehetőséget,

az arcfelismerés funkcióval elérheti az alkalmazásait és a zárolt alkalmazásait.

Arcadatok törlése

Ha már nem használja az Arcfelismerést, vagy újra fel akarja venni az arcát, törölheti a jelenlegi

arcadatokat.
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Nyissa meg a Beállítások alkalmazást, lépjen a Biztonság és adatvédelem > Arcfelismerés

alá, kövesse az utasításokat a képernyőn, és adja meg a zárképernyő jelszót, majd érintse meg az Arc

adatok törlése opciót, és kövesse az utasításokat a képernyőn a jelenlegi arcadatok törléséhez.

Feloldás felemeléssel

Nyissa meg a Beállítások alkalmazást, lépjen a Biztonság és adatvédelem > Arcfelismerés

alá. Arcadatok felvételekor válassza az Felemeléses felébresztés engedélyezése opciót, és állítsa az

Arcfelismerés módot Közvetlen feloldás opcióra. A beállítás befejezése után egyszerűen a Telefon

felemelésével oldhatja fel a képernyőt, jelszó vagy ujjlenyomat nélkül.

Ha nem választotta ki az Felemeléses felébresztés engedélyezése opciót az arcadatok felvételekor,

úgy később is beállíthatja ezt a funkciót: Nyissa meg a Beállítások alkalmazást, lépjen a

Biztonság és adatvédelem > Arcfelismerés alá, és állítsa Közvetlen feloldás opcióra az

Arcfelismerés módját. Aztán nyissa meg a Beállítások alkalmazást, lépjen az Intelligens

asszisztens > Mozgásvezérlés > Felemelés alá és válassza a Készülék felébresztése opciót.

Ujjlenyomat

Ujjlenyomat-felismerés: Élvezze a gyorsabb navigációt és a megerősített
biztonságot

Az ujjlenyomat-felismerés amellett, hogy lehetővé teszi Telefon készüléke gyorsabb feloldását, a

személyes információi védelmét is megerősíti.

A következőkre használhatja ujjlenyomatát:

l Képernyő feloldása egyetlen érintéssel: El szeretné kerülni a PIN-kódok és a képernyőfeloldáshoz

használt mintákkal járó nehézségeket? Használja ujjlenyomatát, hogy egyetlen érintéssel

biztonságosan feloldja képernyőjét.

l Érje el a privát fájljait: Fél, hogy elfelejti a Széf vagy az alkalmazás-zár jelszavát vagy, hogy egy

olyan ember kezébe kerül, akiben nem bízik? Állítson be egy ujjlenyomat-hozzáférést a Széf és az

alkalmazás-zár számára, hogy fájljai és alkalmazásai biztonságosak, és csak Ön által hozzáférhetőek

legyenek.
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Ujjlenyomat-gyorsindítók használata a gyorsabb készülékhasználat érdekében

Nem éri el az exponáló gombot, hogy fényképet készítsen, vagy gyorsabb módot szeretne a

hívásfogadásra, vagy a riasztás kikapcsolására? Az ujjlenyomat-olvasóval bármelyik ujjával készíthet

képeket és fogadhat hívásokat. Nem szükséges ujjlenyomat-hitelesítés.

Nyissa meg a(z) Beállítások, lehetőséget, és lépjen be a(z) Biztonság és adatvédelem >

Ujjlenyomat azonosító lehetőségbe. Innen engedélyezheti a következő funkciókhoz tartozó

ujjlenyomat-gyorsindítókat:

l Fénykép vagy videó készítése: A kamera keresőképernyőjén tartsa lenyomva az ujjlenyomat-

olvasót fénykép vagy videó készítéséhez.

l Hívás fogadása: Hívás fogadásához tartsa nyomva az ujjlenyomat-olvasót.

l Riasztás kikapcsolása: A riaszások kikapcsolásához tartsa nyomva az ujjlenyomat-olvasót.

l Értesítési sáv megjelentése: Ha a képernyő portré módban van, lapozzon lefelé az ujjlenyomat-

olvasón az értesítési sáv megjelenítéséhez, az értesítések törléséhez érintse meg kétszer, majd

lapozzon felfelé az értesítési sáv bezárásához.

l Képek böngészése: Ha teljes képernyős módban fényképeket nézeget, pöccintsen balra vagy

jobbra az ujjlenyomat-olvasón a képek közötti váltáshoz.

Ujjlenyomat felvétele

Ujjlenyomatot vehet fel a Telefon készülékén, majd azt használhatja a képernyő feloldására vagy Széf

és az Alkalmazás-zár elérésére jelszó használata nélkül.
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l Az ujjlenyomatos feloldás csak akkor áll rendelkezésre, ha a feloldás módjának beállítása

Minta, PIN kód vagy Jelszó. Ha a készüléket újraindítja vagy az ujjlenyomata nem ismerhető

fel, a Telefon feloldásához a képernyő feloldó jelszót kell használnia.

l Ujjlenyomat felvétele előtt gondoskodjon arról, hogy ujja tiszta és száraz legyen.

1 Nyissa meg a Beállítások menüt.

2 Lépjen a Biztonság és adatvédelem > Ujjlenyomat azonosító > Ujjlenyomat-kezelés >
Feloldási mód megváltoztatása menübe, válassza a Minta, 4 számjegyű PIN-kód, Egyéni
PIN-kód vagy Jelszó lehetőséget, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a feloldó
jelszó beállításához.

3 Miután beállította a feloldó jelszót, az ujjlenyomat felvételéhez érintse meg az Új ujjlenyomat
lehetőséget.

4 Helyezze az ujját az ujjlenyomat olvasóra. Enyhén nyomjon rá az érzékelőre addig, ameddig a
készülék vibrálni nem kezd. Ismételje meg ezt a lépést ujjlenyomata különféle részeinek
hozzáadásával.

5 A felvétel befejezése után, érintse meg az OK lehetőséget.

A képernyő feloldásához egyszerűen helyezze az ujját az ujjlenyomat olvasóra.

Ujjlenyomat hozzáadása vagy módosítása

A készülékére legfeljebb öt ujjlenyomatot vehet fel. Törölheti vagy át is nevezheti az ujjlenyomatait.

1 Nyissa meg a(z) Beállítások lehetőséget.

2 Lépjen be a(z) Biztonság és adatvédelem > Ujjlenyomat azonosító > Ujjlenyomat-kezelés
menübe.

3 Írja be a képernyő feloldásának jelszavát, és kövesse a képernyőn található utasításokat az
ujjlenyomat-konfigurációképernyőre való belépéshez.

4 A Ujjlenyomat lista részben a következőket teheti:

l Új ujjlenyomat felvétele: Érintse meg a(z) Új ujjlenyomat lehetőséget az új ujjlenyomat

felvételéhez.

l Ujjlenyomat átnevezése vagy törlése: Érintsen meg egy előzőleg felvett ujjlenyomatot

annak átnevezéséhez vagy törléséhez.

l Ujjlenyomat azonosítása: Érintse meg a(z) Ujjlenyomat azonosítása lehetőséget a

regisztrált ujjlenyomatok azonosításához és kiemeléséhez.

Ujjlenyomat használata a személyes adatok gyors eléréséhez

Unja, hogy minden alkalommal meg kell adnia a jelszót, ha el akarja érni a lezárt alkalmazásban vagy

a Széfben lévő személyes adatot? Használhatja ujjlenyomatát, hogy könnyen elérje a személyes

adatait. Ez a mód kényelmes és biztonságos.

1 Nyissa meg a(z) Beállítások lehetőséget.

2 Lépjen be a(z) Biztonság és adatvédelem > Ujjlenyomat azonosító > Ujjlenyomat-kezelés
menübe.
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3 Írja be a képernyő feloldásának jelszavát, és kövesse a képernyőn található utasításokat az
ujjlenyomat-konfigurációképernyőre való belépéshez. Engedélyezze a(z) Széf elérése és a(z)
Hozzáférés az alkalmazás-zárhoz, lehetőséget, majd kövesse a képernyőn található
utasításokat a jelszavak megadásához.

Ezután a következőket teheti:

l Ujjlenyomat használata a széf elérésére: Nyissa meg a(z) Fájlok lehetőséget, majd érintse

meg a(z) Széf, lehetőséget, így elérheti a Széfet az ujjlenyomatával.

l Ujjlenyomat használata az Alkalmazás-zár által lezárt alkalmazások eléréséhez: Az

ujjlenyomatával ezután kinyithat lezárt alkalmazásokat a főképernyőn.

A helymeghatározó szolgáltatások engedélyezése vagy

kikapcsolása
A tartózkodási hely megállapítására vonatkozó jogosultság birtokában az alkalmazások bármikor

meghatározhatják az Ön tartózkodási helyét. Ha a helyinformációkat megszerzi egy rosszindulatú

alkalmazás, akkor Ön kárt szenvedhet, vagy csalás áldozatául eshet. A helymeghatározó

szolgáltatásokat szükség szerint engedélyezheti vagy kikapcsolhatja, és rendszeresen nyomon

követheti és kezelheti az alkalmazások számára biztosított engedélyeket a személyes adatok védelme

és a biztonság megőrzése érdekében.

A helymeghatározó szolgáltatások engedélyezése vagy kikapcsolása: Nyissa meg a 

Beállítások funkciót, válassza a Biztonság és adatvédelem > Helyhozzáférés menüelemet, és

engedélyezze vagy kapcsolja ki a Hozzáférés a tartózkodási helyhez lehetőséget. Ha engedélyezte

a helymeghatározó szolgáltatásokat, beállíthatja a megfelelő helymeghatározási módot. Ha a

helymeghatározó szolgáltatások ki vannak kapcsolva, akkor a Telefon – az előre telepített szoftverek

(köztük a Find my Telefon) kivételével – az összes alkalmazás és szolgáltatás számára leállítja a

helyinformáció gyűjtését és felhasználását. A rendszer kérni fogja a helymeghatározó szolgáltatások

engedélyezését, ha megkísérli használni ezeket az alkalmazásokat.

l A funkciók a szolgáltatótól függően változhatnak.

l A Huawei kizárólag a szükséges funkciók és szolgáltatások biztosítására használja a

helyadatokat, személyes információk azonosítása és gyűjtése céljából nem.

A beltéri helymeghatározást segítő beállítások megadása: Nyissa meg a Beállítások

funkciót, válassza a Biztonság és adatvédelem > Helyhozzáférés > Speciális beállítások

menüelemet, és engedélyezze vagy kapcsolja ki a Wi-Fi- és Bluetooth-keresést. A Wi-Fi-hálózatok és

Bluetooth-készülékek keresése javítja a beltéri helymeghatározás pontosságát.

Az Alkalmazás-zár engedélyezése
Az Alkalmazás-zár lehetővé teszi jelszavas védelem beállítását a WeChat, az Alipay és más fontos

alkalmazások esetében. A Telefon újraindítását, illetve a képernyőzárának feloldását követően a
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rendszer kéri az Alkalmazás-zár jelszavának megadását az alkalmazások első megnyitásakor. Az

Alkalmazás-zár fokozza a személyes adatainak védelmét, és meggátolja a fontos alkalmazásokhoz való

illetéktelen hozzáférést a készüléken.

Az Alkalmazás-zár engedélyezése: Nyissa meg a Beállítások lehetőséget. Menjen a

Biztonság és adatvédelem > Alkalmazás-zár menübe. Amikor először indítja el az alkalmazást,

kövesse a képernyőn lévő utasításokat a jelszó beállításához és az alkalmazás-zárba való belépéshez.

Ezután közvetlenül beléphet az alkalmazás-zár jelszavának megadásával. Az Alkalmazás-zár képernyőn

engedélyezze az Alkalmazás-zárat az alkalmazásokhoz, amiket meg akar védeni. Amikor először éri el

a lezárt alkalmazást, meg kell adnia a jelszót a jelszó szövegdobozba. Ha elfelejti a jelszót, érintse meg

az Elfelejtett a jelszó lehetőséget, majd adja meg a választ a jelszóvédelem kérdés dobozban, és

állítsa vissza a jelszót. Ha nem állított be jelszóvédelmet, az Elfelejtett a jelszó opció nem elérhető.

Ha ujjlenyomatot és arcfelismerést adott meg a Telefon feloldásához, és először nyitja meg az

Alkalmazás-zárat, a képernyőn megjelenő utasításokat követve az Alkalmazás-zárral társíthatja az

ujjlenyomatát és az arcfelismerést is az egyszerűbb alkalmazásfeloldás érdekében.

Módosítsa az alkalmazás-zár jelszavát és a jelszóvédelmet: Érintse meg az Alkalmazás-zár

képernyőjének  gombját, majd érintse meg a Jelszó módosítása vagy Jelszó védelem

módosítása elemet az Alkalmazás-zár jelszavának vagy a jelszóvédelem módosításához.

Fokozott adatvédelem: Óvja személyes adatait
Aggódik amiatt, hogy fényképei, bankszámlaadatai, illetve egyéb magánjellegű adatai

kiszivároghatnak a Telefon elvesztése vagy eltulajdonítása esetén? A Huawei Telefon készülékekben

biztonsági chip található a megbízható root jelszó és a zárképernyős jelszó biztosította kombinált

védelmen felül. Akár a memóriakártyán, akár a belső tárhelyen találhatók az adatok, a legmagasabb

szintű védelemben részesülnek.

Erősebb titkosítás és védelem: A Huawei Telefon készülékek által használt hardverkulcs nem

alkalmas az adatok titkosításának feloldására, ha eltávolítják a Telefon belsejéből. A megbízható root

jelszóra alapozva a titkosított összetevők be vannak építve a memóriavezérlő chipbe a hardver

adatvédelmi képességének fokozása érdekében. Ez a funkció együttműködik a zárképernyős jelszavas

védelemmel a magánjellegű adatok megóvása érdekében. Ha a PrivateSpace, a többfelhasználós mód,

titkosított memóriakártya fájlok, illetve egyéb funkciók segítségével titkosít fényképeket, személyes

adatokat vagy egyéb magánjellegű információkat, az adatai titkosításának feloldására egyetlen

lehetséges mód létezik: ha sikerül egyidejűleg feltörni a megbízható root jelszót, a zárképernyős

jelszót és a biztonsági chipet.Nem minden eszköz támogatja a memóriakártyákat.
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Biztonsági mentés és visszaállítás

A Telefon készülék visszaállítása
Ha a Telefon kezd lelassulni a gyorsítótár és a megmaradt fájlok felhalmozódása miatt, visszaállíthatja

a Telefon készüléket a gyorsítótárban lévő fájlok törléséhez és a készülék gyári beállításainak

visszaállításához.

Hálózati beállítások visszaállítása: Ez a művelet vissza fogja állítani a Wi-Fi, a mobiladat-hálózat és

a Bluetooth beállításait, beleértve a hotspot internetmegosztást és a Bluetooth-párosítási

információkat. Nem módosít semmilyen egyéb beállítást a Telefon készüléken, és nem töröl adatokat

vagy fájlokat.

Nyissa meg a Beállítások lehetőséget, lépjen a Rendszer > Visszaállítás > Hálózati

beállítások visszaállítása lehetőségre, érintse meg a Hálózati beállítások visszaállítása

lehetőséget, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a beállítások visszaállításához.

Az összes beállítás visszaállítása: Ez a művelet vissza fogja állítani a készüléke gyári hálózati

beállításait, valamint az ujjlenyomatadatokat, arcadatokat és zárképernyő jelszavakat. Nem fogja

visszaállítani a Telefon keresése beállításait vagy a HUAWEI azonosítót, illetve nem fog adatokat vagy

fájlokat törölni.

Nyissa meg a Beállítások lehetőséget, lépjen a Rendszer > Visszaállítás > Minden beállítás

visszaállítása lehetőségre, érintse meg a Minden beállítás visszaállítása lehetőséget, és kövesse a

képernyőn megjelenő utasításokat a beállítások visszaállításához.

Gyári beállítások visszaállítása: Ez a művelet törölni fogja a készülék memóriáját és tárhelyét,

beleértve az Ön fiókbeállításait, rendszerbeállításait, alkalmazásadatait, telepített alkalmazásait, zenéit,

képeit és dokumentumait, illetve visszaállítja a Telefon készülékét a gyári beállításokra. A gyári

beállításokra való visszaállítás előtt készítsen biztonsági mentést.

Nyissa meg a Beállítások lehetőséget, lépjen a Rendszer > Visszaállítás > Telefon

visszaállítása lehetőségre, érintse meg a Telefon visszaállítása lehetőséget, írja be a képernyő

feloldó jelszavát (ha van), és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a beállítások

visszaállításához.
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Wi-Fi és hálózat

Wi-Fi

Wi-Fi+: Az intelligens csatlakoztatási asszisztens

A Wi-Fi+ automatikusan csatlakozik a Wi-Fi-hálózatokhoz, hogy csökkentse a mobil adatforgalmat. A

Wi-Fi+ engedélyezése után valahányszor ismert vagy ingyenes Wi-Fi-hálózatot észlel, a készülék

automatikusan bekapcsolja a Wi-Fi-t, és az adott hálózathoz csatlakozik. A lehető legjobb

internetkapcsolat biztosítása érdekében a készülék automatikusan kiválasztja a legoptimálisabbat a

környéken elérhető hálózatok közül.

 

A Wi-Fi+ engedélyezése után a készülék:

l Automatikusan kiválasztja az optimális hálózatot, és csatlakozik hozzá: A készülék az

aktuális helyszínen mérhető jelerősség alapján automatikusan kiválasztja azokat a Wi-Fi-hálózatokat,

amelyekhez Ön korábban csatlakozott, az ingyenes hálózatokat vagy a mobil adatforgalmat

biztosító hálózatot, és csatlakozik hozzá.
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Az állapotsávon lévő ikonok ellenőrzésével megtekintheti, hogy éppen mobil adatforgalmat

vagy Wi-Fit használ-e:

l A  ikon azt jelzi, hogy a Telefon Wi-Fi-kapcsolattal csatlakozik az internethez.

l A jelerősség sáv bal alsó sarkában látható  ikon azt jelzi, hogy a Telefon mobil

adatkapcsolattal csatlakozik az internethez.

l Automatikusan be- és kikapcsolja a Wi-Fi-t: A korábban használt Wi-Fi-hálózatoktól függően a

készülék automatikusan engedélyezi vagy letiltja adott helyek Wi-Fi-kapcsolatát. Így a készülék nem

keres folyamatosan új hálózatokat.

l Felméri az elérhető hálózatok minőségét: Felméri az aktuálisan rendelkezésre álló hálózati

hotspotokat, és nem csatlakozik automatikusan olyan hálózathoz, ahol nincs internetkapcsolat.

Csatlakozás Wi-Fi-hez

A készülék Wi-Fi hálózatra történő csatlakoztatásával hatékonyan csökkentheti a mobiladat forgalmát.

Annak érdekében, hogy megelőzze a biztonsági kockázatokat (mint az Ön személyes adatainak és

pénzügyi információinak illetéktelenek általi hozzáférése), legyen óvatos, amikor a közösségi Wi-

Fi-hálózatokra csatlakozik.

 

Csatlakozás Wi-Fi hálózatra: Nyissa meg a Beállítások lehetőséget, lépjen a Vezeték nélküli

és egyéb hálóz. > Wi-Fi lehetőségre, és engedélyezze a Wi-Fi funkciót. Az eléréshez érintsen meg

egy Wi-Fi hálózatot, és ha szükséges, adja meg a hálózati jelszót vagy hajtsa végre a hitelesítést. Egy
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másik megoldásként görgessen a menü aljára, érintse meg a Hálózat hozzáadása lehetőséget, majd

kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a hálózati hotspot hozzáadásához annak neve és jelszava

megadásával.

Adatátvitel Wi-Fi Direct segítségével

A Wi-Fi Direct lehetővé teszi az adatok gyors átvitelét a Huawei-készülékek között. A Wi-Fi Direct

gyorsabb, mint a Bluetooth, és nem szükséges párosítani hozzá a készülékeket. Ideális megoldást

jelent nagyobb méretű fájlok rövid távon történő átviteléhez.

 

Fájlküldés Wi-Fi Directtel: Nyissa meg a Fájlok menüt, érintse meg és tartsa lenyomva a küldeni

kívánt fájlt, majd válassza a Továbbiak > Megosztás > Wi-Fi Direct lehetőséget. Ha a rendszer

másik készüléket érzékel, érintse meg a nevét a kapcsolat létrehozásához, hogy megkezdődhessen a

fájlátvitel.

Fájlok fogadása Wi-Fi Directtel: Engedélyezze a Wi-Fi funkciót. A Wi-Fi beállítási képernyőjén

érintse meg a  > Wi-Fi Direct ikont az érzékelés engedélyezéséhez. Amikor bejövő fájlról kap

értesítést, érintse meg az Elfogadás lehetőséget az átvitel megkezdéséhez. Alapértelmezett

beállításként a rendszer a Fájlok alá menti el a kapott fájlt a Wi-Fi Direct mappában.

Csatlakozás az internethez
Csatlakozzon könnyedén Wi-Fi hálózatokhoz eszközével.

Wi-Fi és hálózat
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Csatlakozás Wi-Fi hálózathoz

1 Húzza el ujját lefelé az állapotsoron az értesítési panel megnyitásához.

2 Érintse meg és tartsa nyomva a  gombot a Wi-Fi beállítások megnyitásához.

3 Kapcsolja be a Wi-Fi funkciót. Eszköze felsorolja az összes a tartózkodási helyén elérhető Wi-Fi

hálózatot.

4 Válassza ki azt a Wi-Fi hálózatot, amelyhez kapcsolódni kíván. Ha egy titkosított hálózatot választ,

meg kell adnia a Wi-Fi jelszót is.

Csatlakozás mobiladatok használatával

A mobil adathálózatok használata előtt a magas adatforgalmi díjak elkerülése érdekében

ellenőrizze, hogy megfelelő előfizetése van a szolgáltatónál.

1 Húzza el ujját lefelé az állapotsoron az értesítési panel megnyitásához.

2 A mobil adatforgalom engedélyezéséhez érintse meg a  gombot.

Ha nincs szüksége az internetre, kapcsolja ki a mobiladat-forgalmat, hogy csökkentse az

energiafogyasztást és az adathasználatot.

A mobilhálózata megosztása más készülékekkel
Van fennmaradó mobil adatforgalma a hónap végén? Megoszthatja barátaival.
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Használhatja a Wi-Fi hotspotot és a Bluetooth funkciót a mobiladat más készülékekkel történő

megosztásához.

Wi-Fi hotspot használata a mobil adatforgalom megosztására: Nyissa meg a Beállítások

menüt és válassza a Vezeték nélküli és egyéb hálóz. > Megosztás és hordozható hotspot >

Hordozható Wi-Fi hotspot > Hotspot beállítása lehetőséget. Állítsa be a hálózat nevét, a titkosítás

típusát és a Wi-Fi hotspot jelszavát, majd érintse meg a Mentés lehetőséget, és engedélyezze a

hotspotot a használathoz.

Aggódik, hogy más készülékek korlátlanul hozzá fognak férni a hotspot adataihoz? A

Hordozható Wi-Fi hotspot képernyőn érintse meg az Adatkorlát lehetőséget, hogy az

adatkorlátot egy munkamenetre állítsa be. Ha elérte az adatmegosztás korlátját, a készüléke

automatikusan kikapcsolja a hotspotot.

Bluetooth használata a mobil adatforgalom megosztására: Hozzon létre Bluetooth kapcsolatot a

készülékek között, mielőtt megosztja az adatait a Bluetooth segítségével. Nyissa meg a 

Beállítások lehetőséget, lépjen a Vezeték nélküli és egyéb hálóz. > Megosztás és hordozható

hotspot lehetőségre, és engedélyezze a Bluetooth megosztása funkciót. A Bluetooth képernyőn a

párosított készüléken érintse meg a  lehetőséget a párosított készülék mellett, majd engedélyezze

az Internetelérés lehetőséget, hogy internetkapcsolatot hozzon létre, és megossza a mobil

adatforgalmát.

USB használata a mobil adatforgalom megosztására: A készülék számítógéphez történő

csatlakoztatásához használjon USB kábelt. Nyissa meg a Beállítások menüt, válassza a Vezeték

nélküli és egyéb hálóz. > Megosztás és hordozható hotspot lehetőséget, és engedélyezze az

USB megosztás opciót annak érdekében, hogy elindítsa a mobil adatforgalmának megosztását.

Az operációsrendszertől függően előfordulhat, hogy a funkció használata előtt telepítenie kell

meghajtókat, vagy létre kell hoznia az érintett hálózati kapcsolatot a számítógépén. További

információért lásd a számítógép operációsrendszer útmutatóját.
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Alkalmazások és értesítések

Iker-alkalmazás: Bejelentkezés egyszerre két közösségi

hálózat fiókba
Gondolt már rá, hogy milyen jó lenne bejelentkezni két WeChat vagy Facebook fiókba egy Telefon

alatt anélkül, hogy folyton váltogatnia kellene közöttük? Az Iker-alkalmazás segítségével

bejelentkezhet egyszerre két WeChat vagy Facebook fiókba, hogy a munkát és magánéletet külön

kezelje.

Az Iker-alkalmazás csak a WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp és Facebook

Messenger alkalmazásokkal működik. Töltse le a legfrissebb verziót ezekből az alkalmazásokból a

funkció használatához.

Nyissa meg a Beállítások alkalmazást. Lépjen az Alkalmazások > Iker-alkalmazás alá és

engedélyezze az Iker-alkalmazást WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp vagy Facebook

Messenger alkalmazásokhoz igény szerint.

Amikor az Iker-alkalmazás engedélyezve van, akkor két WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat,

WhatsApp vagy Facebook Messenger alkalmazásikon jelenik meg a főképernyőn. Ez azt jelenti, hogy

két külön fiókba jelentkezhet be egyszerre. Tartsa nyomva az iker-alkalmazás ikonját a főképernyőn az

Iker-alkalmazás funkció gyors kikapcsolásához.
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Hang és kijelző

Ne zavarj mód beállítása
A Ne zavarj mód tiltja az idegenektől érkező hívásokat, és csak akkor értesít, ha a kiválasztott

kapcsolatoktól érkezik hívás vagy üzenet.

Nyissa meg a Beállítások alkalmazást, és lépjen a Hangok > Ne zavarj alá. Lépjen a Ne

zavarjanak alá, érintse meg a Ne zavarj mód opciót, és válassza az alábbiak egyikét:

l Hívások és üzenetek engedélyezése fontos kapcsolatoktól: Válassza a Csak a sürgős

megszakítást engedélyezi opciót, és érintse meg a Sürgős megszakítások megadása opciót

annak konfigurálásához, hogy melyik kapcsolatok hívhatják vagy küldhetnek üzenetet.

l Riasztás csengőhangok engedélyezése: Válassza a Csak riasztások opciót, ha csak a riasztás

csengőhangot akarja engedélyezni.

l Minden megszakítás letiltása: Válassza a Ne szakítson meg opciót a csengőhangok és rezgés

kikapcsolásához, és a képernyő bekapcsolásának megakadályozásához bejövő hívásoknál,

üzeneteknél és riasztásoknál.

l Egyed harmadik féltől származó alkalmazások továbbra is csenghetnek, amikor a Ne zavarj mód

engedélyezve van. Konfigurálja az alkalmazáson belüli beállításokat az alkalmazás értesítéseinek

némításához.

Időszabály: Megszakítások megelőzése a megadott időkben, mint a hétvégék vagy esték. Érintse

meg az Idő opciót a ne zavarj mód időszakának és ismétlődésének beállításához, majd engedélyezze

az Idő opciót.

Eseményszabály: Érintse meg az Esemény opciót a Ne zavarj mód engedélyezéséhez

naptáresemények alatt (mint a találkozók).

Hangbeállítások konfigurálása
Amikor filmet néz vagy játékot játszik, a készülék automatikusan sztereó hangra vált annak

érdekében, hogy teljesebbé tegye a hangélményt. A különféle helyzetekhez csengőhangok és hangos

emlékeztetők is beállíthatók.

A rendszerhangerő beállítása: A média hangerejének gyors beállításához nyomjon meg egy

hangerőszabályzó gombot vagy mozgassa a csúszkát. A hangbeállítások képernyő megjelenítéséhez

érintse meg a  ikont. Ekkor beállíthatja a csengőhang, a média és az ébresztés hangerejét.

A hangerőt a rendszerbeállításokban is beállíthatja. Nyissa meg a Beállítások menüt, érintse

meg a Hangok lehetőséget, és a hangerő beállításához húzza el a hangerő csúszkát.

Váltás a hangos, a rezgő és a néma mód között: Lapozzon lefelé az állapotsávon a gyorsindító

panel megnyitásához. A  megérintésével válthat gyorsan a Hang, a Néma és a Rezgés módok

között.
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Billentyűzet és értesítő hangok engedélyezése: Nyissa meg a Beállítások menüt és a

billentyűzet és értesítő hangok engedélyezéséhez, illetve letiltásához válassza a Hangok > További

hangbeállítás lehetőséget.

A Telefon beállítása Néma módra: A Hangok képernyőn engedélyezze a Néma mód opciót.

Miután engedélyezte a Néma mód opciót, engedélyezze a Rezgés néma üzemmódban opciót.

Ekkor ha bejövő hívása érkezik, a képernyő világít és a készülék rezeg.

A csengőhangok és értesítési hangok testreszabása: A Hangok képernyőn válasszon egy egyéni

csengőhangot, vagy használja az Értesítés opciót.

További kijelző beállítások

Gyorsindítók használata gyakran használt funkció elérésére

Tartson nyomva egy alkalmazásikont a gyakran használt funkciók gyors elérési menüjének

megjelenítéséhez. Nyomva tarthat egy funkciót, és a főképernyőre húzhatja a gyorsindító

létrehozásához.

Ha nyomva tart egy alkalmazásikont, és nem jön létre gyorsindító, akkor az alkalmazás nem

támogatja a főképernyő gyorsindítókat.

Gyakran használt alkalmazásfunkciók gyors elérése: Tartson nyomva egy alkalmazásikont a

főképernyőn, majd érintsen meg egy gyakran használt funkciót az eléréséhez. Minden alkalmazás

maximum négy gyakran használt funkciót támogat. Ezek az alkalmazásban vannak beállítva, és nem

módosíthatók. Például szelfi készítéséhez tartsa nyomva a kamera ikont, majd érintse meg a Szelfi

opciót a felugró menüben.

Gyorsindító hozzáadása a főképernyőhöz: Tartson nyomva egy alkalmazásikont a főképernyőn a

menü megjelenítéséhez. Tartsa nyomva a kívánt funkciót, majd húzza a főképernyőre a gyorsindító

létrehozásához. Például a kamera szelfi funkciója gyorsindítóját is hozzáadhatja a szelfi funkció gyors

eléréséhez.
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Tárhely

A Tárhelytisztító engedélyezése
A Telefon működése idővel lelassulhat a szabad tárhely méretének csökkenése miatt.

Memóriatisztítással felszabadíthat tárhelyet, javíthatja a rendszer teljesítményét, és biztosíthatja a

Telefon zökkenőmentes működését.

Nyissa meg a Telefonkezelő menüpontot, érintse meg a Tisztítás elemet, és a vizsgálati

eredmények alapján ürítse a memóriát és a gyorsítótárat a készülék teljesítményének és sebességének

fokozása érdekében. Ha a szabad tárhely továbbra is csekély, mélytisztítást végrehajtva további szabad

tárhelyet teremthet a vizsgálat eredménye és a tisztítási javaslatok felhasználásával.
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Intelligens asszisztens

A Telefon funkcióihoz bárhonnan hozzáférhet a

Navigációs dokkal
Egy alkalmazás bezárásához vagy a főképernyőre való visszatéréshez a Telefon alján lévő navigációs

sávot kell használnia. A Telefon Navigációs dokk funkciójának engedélyezésével elkerülheti a

navigációs gombok használatát, és kényelmesen, egy kézzel használhatja a készüléket.

Nyissa meg a(z) Beállítások lehetőséget. Lépjen a(z) Rendszer > Rendszernavigáció >

Navigációs dokk lehetőségre, és engedélyezze a(z) Navigációs dokk lehetőséget. Megjelenik a

Navigációs dokk a képernyőn. A dokkot tetszése szerint bárhová elhúzhatja. A Navigációs dokkal a

következő műveletek végezhetők:

l Vissza: Érintse meg egyszer a Navigációs dokkot az egy lépéssel való visszalépéshez, vagy érintse

meg duplán a két lépéssel való visszalépéshez.

l Főképernyő: Tartsa nyomva a Navigációs dokkot, majd engedje el a főképernyőre való ugráshoz.

l Háttéralkalmazások megtekintése: Tartsa nyomva a Navigációs dokkot, és lapozzon balra vagy

jobbra a háttérben futó alkalmazások megjelenítéséhez.
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Rendszer

Kisegítő lehetőségek

TalkBack engedélyezése a képernyő tartalmának felolvasásához

A TalkBack felolvassa a képernyő tartalmát, amit megérint, kijelöl vagy aktivál. Ez egy hasznos funkció,

ami a Telefon használatát segíti a látáskárosultaknak.

1 Nyissa meg a Beállítások alkalmazást, és lépjen a Intelligens asszisztens > Kisegítő

lehetőségek > TalkBack >  alá a TalkBack beállítások képernyő megnyitásához.

2 Engedélyezze a TalkBack opciót, és érintse meg az OK gombot. Amikor első alkalommal kapcsolja
be a TalkBack funkciót, a készülék egy használati útmutatót indít el. Ha újra meg szeretné hallgatni

az útmutatót, érintse meg az  ikont, nyissa meg a TalkBack beállítások képernyőt, és indítsa el
az útmutatót.

3 Érintse meg az  ikont, és engedélyezze a Felfedezés érintéssel opciót. Ha a Felfedezés
érintéssel funkció engedélyezve van, a készülék felolvassa a megérintett tartalmakat.

Miért kezd a Telefon hirtelen felolvasni tartalmakat a képernyőről? Hogyan kapcsolhatom ki

a funkciót? Lehet, hogy véletlenül bekapcsolta a TalkBack funkciót. A TalkBack kikapcsolásához tartsa

nyomva a bekapcsoló gombot, amíg a készülék rezegni kezd, majd érintse meg a képernyőt két ujjal

legalább három másodpercig.

TalkBack gesztusok megtanulása

A TalkBack egy speciális gesztus kombinációt használ a Telefon vezérlésére. Amikor a TalkBack

engedélyezve van, ezek a gesztusok szükségesek a készülékkel való interakcióhoz.

Ha véletlenül engedélyezte a TalkBack-et, tartsa nyomva a bekapcsoló gombot, amíg a készülék

rezegni kezd, majd érintse meg a képernyőt két ujjal legalább három másodpercig a

kikapcsolásához.

Képernyő navigálása: A menülisták görgetéséhez pöccintsen felfelé vagy lefelé két ujjal. A

képernyők közötti váltáshoz pöccintsen balra vagy jobbra.
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Válasszon ki egy elemet: Egy elem kijelöléséhez érintse meg azt egy ujjal (az elem nem nyílik meg).

A készülék felolvassa a kijelölt elem tartalmát.

 

Elemek megnyitása: Érintse meg duplán egy ujjal a képernyő bármely részét a kijelölés

jóváhagyásához.

 

Például, ha szeretné megnyitni a Beállítások alkalmazást, érintse meg egyszer a Beállítások ikont az

ujjával, majd érintse meg kétszer a képernyő bármelyik részét.

Színkorrekció engedélyezése

A színkorrekció beállítás lehetővé teszi, hogy a készülék kompenzálja a színvakságot.

Amikor a színkorrekció engedélyezve van, a normál színlátású felhasználók számára nehézkes

lehet bizonyos színek megtekintése.

Nyissa meg a Beállítások alkalmazást, lépjen a Intelligens asszisztens > Kisegítő lehetőségek

> Színkorrekció alá, és engedélyezze a Színkorrekció funkciót. Érintse meg a Javítási mód opciót a

kívánt színkorrekciós mód kiválasztásához.

Rendszer
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Általános beállítások

Rendszernyelv módosítása

Szeretné a Telefon nyelvét módosítani? Ezt egyszerű megtenni.

Nyissa meg a Beállítások alkalmazást, lépjen a Rendszer > Nyelv és bevitel > Nyelv alá és

válassza ki a rendszer nyelvét. Ha nem találja a saját nyelvét a listában, érintse meg a Nyelv

hozzáadása opciót a saját nyelv hozzáadásához.

Rendszeridő és dátum beállítása

Ha külföldre utazik, vagy SIM kártyát cserél, a Telefon automatikusan a helyi mobilhálózat által adott

dátumot és időt jeleníti meg. Kézileg szintén állíthatja a dátumot és időt, módosíthatja az

időformátumot, vagy beállíthat kettős órát a zárképernyőre.

Nyissa meg a Beállítások alkalmazást, és lépjen a Rendszer > Dátum és idő alá. Itt a

következőket teheti:

l Dátum és idő módosítása: Engedélyezze az Automatikus beállítás opciót a Telefon dátum és

idő beállításának szinkronizálásához a mobilhálózattal. Kapcsolja ki az Automatikus beállítás

opciót a dátum és idő kézi megadásához.

l Időzóna beállítása: Engedélyezze az Automatikus beállítás opciót a Telefon időzóna

beállításának szinkronizálásához a mobilhálózattal. Kapcsolja ki az Automatikus beállítás opciót az

időzóna kézi megadásához.

l Időformátum beállítása: Engedélyezze a 24 órás idő opciót az időformátum 24 órásra

állításához. Kapcsolja ki a 24 órás idő opciót az időformátum 12 órásra állításához.

l Kettős óra beállítása a zárképernyőn: Ha tengerentúlon van, a Telefon automatikusan a helyi

mobilhálózat által adott dátumot és időt jeleníti meg. Engedélyezheti a Kettős óra opciót és

megadhat Saját város beállítást a kettős óra megjelenítéséhez a zárképernyőn: egy, ami a hely időt

mutatja, és a másik, ami az otthoni országét.
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Hálózati dátum és idő
Dátum és idő a

 választott
 városában

Dokumentumok és fotók nyomtatása a Telefon alól

Könnyedén csatlakoztathatja a készüléket egy nyomtatóra Wi-Fi-n át a dokumentumok és fotók

nyomtatásához.

l A Mopria lehetővé teszi a nyomtatást a Telefon alól közvetlenül a Mopria minősítésű

nyomtatókra. A nyomtató és a Telefon Wi-Fi-n csatlakozik egymáshoz.

l Ha nem Mopria minősítésű a nyomtatója, vegye fel a kapcsolatot a gyártóval a plugin

beszerzéséhez a nyomtatójához.

1 Csatlakoztassa a készüléket és a nyomtatót azonos Wi-Fi hálózathoz.

l Csatlakozzon a nyomtató hotspotjára: Ha a nyomtatónak van vezeték nélküli hotspotja,

kövesse az utasításokat a nyomtató útmutatójában a hotspot engedélyezéséhez és jelszó

beállításához. A Telefon alatt nyissa meg a Beállítások alkalmazást, és lépjen a Vezeték

nélküli és egyéb hálóz. > Wi-Fi alá. Engedélyezze a Wi-Fi opciót, válassza ki a nyomató

hotspotját, és kövesse az utasításokat a képernyőn a kapcsolat felépítéséhez.

l Csatlakozás Wi-Fi Direct segítségével: Ha a nyomtatója támogatja a Wi-Fi Directet, kövesse

az utasításokat a nyomtató útmutatójában a funkció engedélyezéséhez. A Telefon alatt nyissa

meg a Beállítások alkalmazást, és lépjen a Vezeték nélküli és egyéb hálóz. > Wi-Fi alá.

Engedélyezze a Wi-Fi funkciót, és érintse meg a  > Wi-Fi Direct opciót, és válassza ki a

nyomtatót az elérhető készülékek listájáról.

Rendszer
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l Csatlakozás a routerre: A nyomtatón engedélyezze a Wi-Fi-t, majd csatlakoztassa azt otthoni

routeréhez. A Telefon alatt nyissa meg a Beállítások alkalmazást, és lépjen a Vezeték

nélküli és egyéb hálóz. > Wi-Fi alá. Engedélyezze a Wi-Fi opciót, válassza ki a routert, és

kövesse az utasításokat a képernyőn a beállítások befejezéséhez.

2 Nyissa meg a Beállítások alkalmazást. Lépjen a Készülék kapcsolatok > Nyomtatás >
Alapértelmezett nyomtatási szolgáltatás alá és ellenőrizze, hogy a Alapértelmezett
nyomtatási szolgáltatás funkció engedélyezve van. Válasszon egy nyomtatót a listából, és
kövesse az utasításokat a képernyőn a nyomtató kézi hozzáadásához.

3 Most már közvetlenül nyomtathat a Telefon alól:

l Kép nyomtatása: Lépjen a Galéria alá. Nyissa meg a nyomtatni kívánt képet, lépjen az

Továbbiak > Nyomtatás, vagy exportálás PDF-be alá, és kövesse az utasításokat a

képernyőn a kép nyomatóra küldéséhez.

l Weblap nyomtatása: A böngészőben nyissa meg a nyomtatni kívánt weblapot, és válassza ki

a nyomtatás opciót a menüből.

l Dokumentum nyomtatása: Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot egy irodai

alkalmazásban, és válassza ki a nyomtatás opciót a menüből.

l Jegyzet nyomtatása: Nyissa meg a Jegyzettömb alkalmazást. Nyissa meg a nyomtatni

kívánt jegyzetet, lépjen a Nyomtatás alá, és kövesse az utasításokat a képernyőn a jegyzet

nyomatóra küldéséhez.

Memória- és tárhelyállapot megtekintése

Nem biztos abban, hogy mekkora memóriája és tárhelye maradt, miután a Telefon készülékét hosszú

ideje használta? Megtekintheti a Telefon készülékének memória és tárhely információt a memória és

tárhely használatának figyelemmel kíséréséhez, és eldöntheti, hogy végrehajt-e tisztítást.

Nem minden készülék támogatja a microSD kártyákat.

Nyissa meg a(z) Beállítások funkciót, a memóriahasználat megtekintéséhez érintse meg a(z)

Tárhely lehetőséget, és szabadítson fel még több helyet a rendelkezésre álló tárhelyből.

Tárhely felszabadítása (javasolt): A(z) TISZTÍTÁS lehetőség kiválasztásával megtekintheti az

alkalmazások használati adatait. A keresési eredmények alapján kézzel is megtisztíthatja a rendszert a

javasoltak szerint, vagy megadhatja a törlendő elemeket.
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Rendszerfrissítés

Online frissítés végrehajtása
A Telefon kéri a rendszerfrissítés letöltését és telepítését, ha új verzió válik elérhetővé. Az online

frissítési funkció lehetővé teszi a Telefon gyors és biztonságos frissítését.

l Online frissítés végrehajtása előtt győződjön meg arról, hogy a Telefon csatlakoztatva van az

internethez. Az online frissítéshez internetkapcsolat szükséges. A Telefon frissítését Wi-Fi-

hálózaton keresztül végezze az esetleges extra adatforgalmi díjak elkerülése érdekében.

l Biztosítsa, hogy a Telefon akkumulátora végig legalább 30%-os töltöttségű maradjon a frissítés

folyamata során.

l Kerülje a jóváhagyás nélküli, harmadik féltől származó szoftverek alkalmazását a firmware- és

rendszerfrissítések telepítéséhez. Ha mégis így tesz, előfordulhat, hogy a Telefon

működésképtelenné válik, vagy illetéktelenek hozzáférnek az Ön személyes adataihoz. A

legjobb eredmény érdekében a rendszer frissítését az online frissítés funkcióval végezze, vagy

vigye el a készüléket a legközelebbi Huawei szervizközpontba.

l A Telefon frissítése előtt mindig készítsen biztonsági másolatot az adatairól az esetleges

adatvesztés elkerülése érdekében.

l A harmadik féltől származó alkalmazások némelyike inkompatibilis lehet a rendszer újabb

verziójával (például egyes online banki alkalmazások és játékok). Ilyen esetben várja meg a

harmadik féltől származó alkalmazás új verziójának megjelenését.

1 Nyissa meg a következőt: Beállítások.

2 Válassza a Rendszer > Szoftverfrissítés menüelemet.

A rendszerfrissítési művelet némi időt vesz igénybe. Ezalatt ne használja a készüléket. A Telefon

automatikusan újraindul a frissítés befejezését követően.
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Jogi nyilatkozat

Jogi nyilatkozat

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2018. Minden jog fenntartva.

A kézikönyv másolása vagy továbbítása a Huawei Technologies Co., Ltd. illetve leányvállalatai (a

továbbiakban: „Huawei”) előzetes írásos hozzájárulása nélkül minden módon és formában tilos.

A jelen útmutatóban leírt termék a Huawei és esetleges licencadók szerzői joggal védett szoftvereit

tartalmazhatja. Az ügyfelek semmilyen módon nem reprodukálhatják, terjeszthetik, módosíthatják,

fejthetik vissza, bonthatják elemeire, törhetik fel a titkosítását, lízingelhetik, engedményezhetik, illetve

licencelhetik tovább a nevezett szoftvert, leszámítva azt az esetet, amikor ezen korlátozásokat

jogszabály tiltja, vagy ha a fentiek valamelyikét a szerzői jogok tulajdonosai engedélyezik.

Védjegyek és engedélyek

A , a  és a  a Huawei Technologies Co., Ltd. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.

Az Android™ a Google Inc. védjegye.

A Bluetooth® kifejezés és logók a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonában álló, bejegyzett védjegyek,

amelyeket a Huawei Technologies Co., Ltd. licenc alapján használ.

Az  és az  a Qualcomm Inc. bejegyzett védjegyei

(NASDAQ: QCOM).

Az N jel az NFC Forum, Inc. bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és egyéb országokban.

Az összes egyéb említett védjegy, termék, szolgáltatás és vállalatnév birtokosai esetenként a

tulajdonosaik.

Tájékoztatás

A jelen dokumentumban leírt terméknek és kellékeinek egyes funkciói a telepített szoftvertől és a helyi

hálózat kapacitásától és beállításaitól függnek, s így aktiválásuk meghiúsulhat, illetve a helyi hálózat

működtetője vagy a hálózati kiszolgáló korlátozhatják azokat.

A jelen dokumentumban található leírások ezért nem feltétlenül felelnek meg pontosan az ön által

megvásárolt terméknek, illetve kellékeknek.

A Huawei fenntartja a jogot a jelen kézikönyvben szereplő információk vagy specifikációk előzetes

bejelentés és bármiféle felelősségvállalás nélküli módosítására.

Harmadik felek szoftvereivel kapcsolatos nyilatkozat

A termékkel együtt szállított, harmadik felek által biztosított szoftverek és alkalmazások szellemi

tulajdonjogai nem a Huaweiéi. A Huawei ennélfogva harmadik felek által biztosított szoftverekre és

alkalmazásokra semmiféle garanciát nem nyújt. A Huawei emellett támogatást sem nyújt a harmadik
84



felek által biztosított szoftverek és alkalmazások felhasználóinak, és nem vállal felelősséget a harmadik

felek által biztosított szoftverek és alkalmazások funkcióinak, illetve működésének tekintetében.

A harmadik felek által biztosított szoftverek és alkalmazások szolgáltatásai bármikor megszakíthatók,

illetve felfüggeszthetők, a Huawei semmilyen tartalom vagy szolgáltatás elérhetőségére nem vállal

garanciát. A harmadik fél szolgáltatók tartalmaikat és szolgáltatásaikat a Huawei érdekkörén kívül eső

hálózatokon, illetve átviteli eszközökön keresztül biztosítják. A Huawei kijelenti, hogy a vonatkozó

jogszabályok által megengedett lehető legnagyobb mértékben elutasít minden kártérítést vagy

felelősséget harmadik fél szolgáltatók által nyújtott szolgáltatásokkal, illetve a harmadik fél

szolgáltatók által nyújtott tartalmak vagy szolgáltatások megszakadásával kapcsolatban.

A Huawei nem vállal felelősséget a termékre telepített szoftverek, illetve feltöltött vagy letöltött,

harmadik féltől eredő anyagok, úgymint többek között szövegek, képek, videók vagy szoftverek

jogszerűségéért és minőségéért, sem semmilyen más szempontból. A szoftverek telepítéséből, illetve

harmadik felektől származó anyagok feltöltéséből vagy letöltéséből eredő minden következmény után,

beleértve ebbe a szoftver és a jelen termék inkompatibilitását is, minden felelősséget az ügyfél visel.

Ez a termék a nyílt forráskódú Android™ platformon alapul. A Huawei szükségszerű módosításokat

végzett a platformon. Elképzelhető tehát, hogy a termék nem támogat minden olyan funkciót, amely

a normál Android platform támogatását élvezi, illetve harmadik felek által gyártott

szoftvertermékekkel előfordulhat inkompatibilitás. Ilyen inkompatibilitásokat illetően a Huawei

semmiféle garanciát és szavatosságot sem nyújt, és kifejezetten kizárja a felelősséget ezen ügyekben.

GARANCIA KORLÁTOZÁSA

A JELEN ÚTMUTATÓ TELJES TARTALMÁT ÖN ÚGY KAPJA KÉZHEZ, „AHOGY VAN”. A VONATKOZÓ

JOGSZABÁLYOK ÁLTAL TÁMASZTOTT KÖVETELMÉNYEKET LESZÁMÍTVA A JELEN ÚTMUTATÓ

PONTOSSÁGÁRA, MEGBÍZHATÓSÁGÁRA, ILLETVE TARTALMÁRA SEMMILYEN KIFEJEZETT VAGY

VÉLELMEZETT GARANCIA NEM VONATKOZIK, BELEÉRTVE EBBE TÖBBEK KÖZÖTT, DE NEM

KIZÁRÓLAG, A PIACKÉPESSÉGRE ÉS AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ

VÉLELMEZETT GARANCIÁKAT.

A HUAWEI A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEHETŐ LEGNAGYOBB MÉRTÉKIG

NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET A KONKRÉT, ESETLEGES, KÖZVETETT VAGY KÖVETKEZMÉNYES

KÁROKÉRT, ELMARADT HASZONÉRT, ÜZLETKÖTÉSÉRT VAGY BEVÉTELÉRT, ELVESZETT ADATOKÉRT,

ELMARADT VÁSÁRLÓKÉRT, VALAMINT ELVÁRT MEGTAKARÍTÁSOKÉRT, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY

EZEN VESZTESÉGEK ELŐRE LÁTHATÓAK VOLTAK-E VAGY SEM.

A HUAWEI A JELEN ÚTMUTATÓBAN LEÍRT TERMÉK HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS MAXIMÁLIS

KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGE NEM HALADHATJA MEG AZ ÜGYFÉL ÁLTAL A TERMÉK

MEGVÁSÁRLÁSÁÉRT FIZETETT ÖSSZEGET (EZ A KORLÁTOZÁS, AMENNYIBEN VONATKOZÓ

JOGSZABÁLY AZ ILYEN KORLÁTOZÁST TILTJA, A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSEKRE VONATKOZÓ KÁRTÉRÍTÉSI

FELELŐSSÉGRE NEM VONATKOZIK).

Behozatali és kiviteli szabályok

Az ügyfelek kötelesek minden vonatkozó import- és exportjogszabály betartására, és kötelesek a jelen

útmutatóban említett termék (beleértve a benne található szoftvert és műszaki adatokat)

Jogi nyilatkozat
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exportálásához, újraexportálásához, illetve importálásához szükséges összes engedélyt beszerezni az

államtól.

Személyes információk és adatbiztonság
Bizonyos funkciók vagy külső féltől származó alkalmazások az eszközön használva azt

eredményezhetik, hogy személyes információi, adatai elvesznek, vagy hozzáférhetővé válnak mások

számára. Az alábbi módszerek használatával védheti jobban a személyes adatait:

l Tárolja biztonságos helyen a készülékét, hogy megelőzze az illetéktelen használatot.

l Zárolja az eszköz képernyőjét, és a zárolás feloldásához hozzon létre jelszót vagy feloldási mintát.

l Rendszeresen mentse el a SIM-kártyán, a memóriakártyán vagy az eszköz memóriájában tárolt

személyes információit. Amennyiben másik készülékre vált, távolítsa el vagy törölje a személyes

információkat a régi eszközről.

l Ne nyisson meg üzeneteket és e-maileket idegenektől, hogy megelőzze a készülék vírusfertőzését.

l Amikor a készüléket internet böngészésre használja, ne látogasson olyan weblapokra, amik

biztonsági kockázatot jelenthetnek, hogy megelőzze a személyes adatai ellopását.

l Amennyiben olyan szolgáltatásokat használ, mint a hordozható Wi-Fi hotspot vagy a Bluetooth, a

jogosulatlan hozzáférés meggátolásához lássa el jelszóval ezeket a szolgáltatásokat. Kapcsolja ki

ezeket a szolgáltatásokat, amikor nem használja őket.

l Telepítsen eszközbiztonsági szoftvereket és rendszeresen indítson víruskeresést.

l Győződjön meg róla, hogy a harmadik féltől érkező alkalmazások hiteles forrásból származnak-e. A

harmadik féltől származó letöltött alkalmazásokon víruskeresést kell végezni.

l Telepítsen a Huawei vagy hitelesített harmadik fél által kiadott biztonsági szoftvereket vagy

frissítéseket.

l Ha harmadik féltől származó, nem hitelesített szoftvert használ a készülék frissítéséhez, azzal

károsíthatja a készüléket és veszélynek teheti ki személyes adatait. Javasolt, hogy a készülék online

frissítés funkcióját használja, vagy a hivatalos frissítőcsomagot töltse le a Huawei hivatalos

weblapjáról.

l Bizonyos alkalmazások tartózkodási helyet érintő információkat használnak fel és továbbítanak.

Ennek eredményeképpen egy harmadik fél megoszthatja az Ön tartózkodási helyének adatait.

l Egyes alkalmazás fejlesztők kimutatás és diagnosztikai információkat gyűjthetnek a készüléken a

termékeik és szolgáltatásaik fejlesztéséhez.

Segítség igénylése
Olvassa el a telefonhoz mellékelt Gyors útmutatót.

A jogi információk megtekintéséhez érintse meg a Beállítások > Rendszer > A telefon névjegye >

Szabályozások menüpontot.

Bővebb információkért látogasson el a következő oldalra: http://consumer.huawei.com/en/.
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Az ön országában, térségében használható legújabb forróvonal-elérhetőségek, illetve 
e-mail címek érdekében látogasson el a http://consumer.huawei.com/en/support/hotline 
oldalra.

 

Modell: 
            
            
            

EMUI .1

The N-Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the 
United States and in other countries.

A jelen útmutató csak tájékoztatási célokat szolgál. A tulajdonképpeni termék, 
beleértve ebbe többek között, de nem kizárólag a színét, méretét és a képernyő 
elrendezését, eltérő lehet. A jelen útmutatóban található állítások, információk 
és ajánlások semmiféle kifejezett vagy vélelmezett garanciát nem jelentenek.

Megjegyzés: Jegyezze meg a Google fiókot, amibe utoljára bejelentkezett a telefonról. 
Egy nem megbízható gyári beállítás visszaállításkor, vagy microSD kártyás frissítéskor a 
Google lopásvédelmi mechanizmusa szükségessé teszi a telefonon utoljára bejelentkezett 
Google fiók megadását az indításkor megjelenő képernyőn a személyazonosság 
ellenőrzéséhez. A telefon csak az ellenőrzés után fog tudni rendesen elindulni.
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