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Opciók menü

Internet hozzáférés†#
Telefonkönyv

Határidönapló

Ébresztöóra
Hívási
szolgálatok

A dõlt betûkkel szedett
menüpontok csak a Bõvített
menük bekapcsolása után
érhetõk el.

#

Ha a szolgáltató saját
menüjével bõvítette az
Opciók menüt, akkor nem az
Internet hozzáférés lesz az
elsõ menüpont.

Hangcímke tárcsázás
Személyes telefonszámok
Rend. álló szolgáltatások†
Utolsó tíz hívás
Saját szám(ok)
Rögz. tárcsázás†
Gyorstárcsázás beállítása
Mai nap eseményei
Másik nap eseményei
Eseményt beír
Emlékeztetö idözítése
Emlékezt. beáll.

Sávváltás
Elérhető hálózatok
Hálózat keresés

Hívásmérök

Figyelmeztetés be
Figyelmeztetö státusza

Számológép

Akku töltés kijelzése
Számkijelzés hívott félnél †
Hív. átirányítás†
Beszéd és Fax†
Hívás várakozt.†

Preferált hálózatok
Új hálózat keresése
Díjszáml. kijel.†
Idömérök kijelz.
Hangos idözítő állítás
Hív. alatt kij.
Hívási díj beállítások†
Élettartam idömérő

Játékok

Tartozék
beállítás *

Válasz csak billentyűvel $
Hangposta hívás
Üzenetrögzítö **
Beérkezett üzenetek†
Kimenő üzenetek†
Üzenet szerkesztő†
Hangjegyzet
Cell. közv.
Üzenet beállítás

Az, hogy ez a szolgáltatás
igénybe vehetõ-e, a SIM
kártya beállításától és
típusától függ, valamint attól,
hogy ezekre a
szolgáltatásokra elõfizetette, mármint ott, ahol azokra
elõ lehet fizetni.

Tel. beállítása
Hálózat
választ.

Hívás letiltás†

Üzenetek

†

Hanoi tornyai
Bakkara
Tégla
Autórádió némítás
Automatikus hívásfogadás
Automatikus kihangosítás
Biztonsági idözítő
Segéd figyelmeztető

Navigálás a menükben

ª

és

<>

O

* A Tartozékok beállítása
opció csak akkor
használható, ha az autós
készlet vagy a fülhallgató
készlet be van szerelve.
$ Csak a fedéllel rendelkezõ
telefonokon.
**Ez a szolgáltalás nem áll
minden országban

Tel. vonal vál.†
Csengő hangerő
Cseng v. vibrál
Cseng. beállít
Cseng. 2 beállít†
Figyelm. csengés. beállítása
Üzenet hangjelzés beállítása
Várak. hív. fog.
Zenehang szerkesztés
Gyorsmenü beállítás
Telefon zár
Infraport aktiválás
Képélesség beállítása
SIM kártya PIN kód kell
SIM PIN2 kód változtatása†
Új biztonsági kód
Bővített menük
Idő és dátum kijelzése
Idő és dátum megadása
Idö form. megad.
Nyelv kiválaszt.

Beviteli mód választása
Animáció beáll.
Akkukímélő üzemmód
Billentyűhang választás
Telefon állapot

Rövid útmutató

$

C
Magyar
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Rövid útmutató

Gyors hozzáférési menü‡

Magyar

‡

E

A Gyors hozzáférési menü
szolgáltatásai és azok sorrendje
módosíthatóak.

2 - T2 Kártya memó-ba?
3 - « 3 Infra aktiválás?

G4 Akku töltés?

5 - }5 Hangj. lejátsz.?
6-

szolgál.
Hívás, beállítás, opció... elutasítására szolgál.
Lenyomásával a Gyors Hozzáférési menübe
léphet be.
$
Lenyomásával az Opciók vagy a telefonkönyv
menükbe léphet be.
<> A fedél nélküli modelleken nyomja le
mindkét billentyût egyszerre a billentyûzet
zárásához; használható jobbra és balra
lapozáshoz is.
ª
Húzza le az elõre lépegetéshez és tolja fel a
hátra lépkedéshez.

C
E

1 - Ä 1 Internet elérés?

4-

Speciális billentyûk
S
Be- és kikapcsolja a telefont.
O
Hívás, beállítás, opció… elfogadására

B6 Név keresése?

7 - K7 Üzenet olvasás?

f

A hangposta hívásához nyomja meg ezt a
billentyût.

Hívás kezdeményezése
Írja be C O.
Hívás fogadása
Nyomja meg az O-t.
Hívás befejezése
Nyomja meg az O-t vagy az C-et.
Segélykérõ hívás
Írja be: 112O. A hívás közvetlenül a
segélykérõ központba fut be.

8 - L 8 Vibrálás Be/Ki?
9 - P 9 Átir. Be/ki?

Gyors hozzáférési lehetõségek
Nyomja meg a E-t majd a megfelelõ billentyût, vagy
nyomja meg a E-t, lapozzon a kívánt opcióhoz és
kiválasztásához nyomja meg az O-t.

Csengetési hangerõ beállítása
Nyomja meg a E billentyût, majd használja a
hangerõszabályzó gombokat a csengetés hangerejének
növeléséhez vagy csökkentéséhez.

Hangjegyzet rögzítése
Nyomja meg a Felvétel indít/leállít gombot (?) a telefon
tetején. A felvétel leállításához ismét nyomja meg a
gombot.

Hangjegyzet lejátszása
Válassza ki az Üzenetek, Hangjegyzet, Hangjegyzet
lejátszása opciókat, vagy használja a Gyors hozzáférési
menü tételét.

Az utolsó hívott szám újrahívása
1 Nyomja meg az O gombot az utoljára tárcsázott
szám kijelzéséhez (Hívottak listája).

2 Nyomja meg az O-t a szám hívásához.
3 Válassza ki a szám hívását és nyomja meg az O
gombot.

Egybillentyûs tárcsázás
Nyomja folyamatosan a megfelelõ 1-9 billentyût.
Telefonszám elõhívása a telefonkönyvbõl
Nyomja meg az Okos billentyût (=), majd a hangerõ
billentyûvel lapozzon a tárolt telefonszámhoz, vagy
nyomja meg a megfelelõ számbillentyût a kívánt
kezdõbetûhöz való ugráshoz. A híváskezdeményezéshez
vagy tartsa lenyomva a =-t 1,5 másodpercig vagy nyomja
meg az O-t.

Telefonkönyvben szereplõ számok hívása
Nyomja meg: H>O.
Hívásfigyelmeztetés leállítása
Amikor a készülék cseng vagy vibrál, nyomja meg a
hangerõ billentyût. Ez leállítja a figyelmeztetõ jelzést, de
nem válaszol a hívásra.

Hangcímke tárcsázás
Nyomja meg az Okos gombot (=). Ha van hangcímkével
rendelkezõ telefonkönyvi tétel A hangjelzés után
mondjon nevet utasítás fog megjelenni. Várjon a hangra a
befejezéshez és azután mondja be az Ön által tárcsázni
kívánt számhoz kapcsolt nevet.

Rövid útmutató
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Bevezetés
Üdvözöljük!
Gratulálunk új Motorola mobiltelefonjához! A Motorola cég világelsõ a mobiltechnológiák terén. Készülékeink sokoldalú funkciói teljesen
új lehetõségeket nyitnak meg Ön elõtt, hatékonyabbá teszik az ügyintézést, ugyanakkor diszkréten is használhatók.

Könnyû elérhetõség és sokoldalúság
• Testre szabható Gyors hozzáférési menü E - Helyezze a kilenc
leggyakrabban használt opciót az Ön saját menüjébe, így azok
mindössze két billentyû lenyomásával elérhetõkké válnak. Ikonok
teszik az opciókat jól felismerhetõkké.
• Hangjegyzetek lehetõség } - Lehetõvé teszi, hogy néhány
hangüzenetet rögzítsen vagy felvegye egy telefonbeszélgetés részét ez egy hasznos lehetõség, amikor nincs Önnél toll és papír, hogy
útmutatásokat vagy üzeneteket jegyezzen fel.
• Beszédvezérlés - beszédparancsokkal, azaz saját szavaival is elõhívhat
adatokat a telefonkönyvbõl és választhat a Gyors hozzáférési menü
opciói közül.

Szélesebb mozgástér
• Nagy teljesítményû telep G - A kicsi és könnyû akku több órányi
beszélgetést tesz lehetõvé, és készenléti üzemmódban akár napokig
is megõrzi töltését.
• Három sáv - A telefon háromsávos verziói tartalmazzák a
nagyteljesítményû háromsávos felszereltséget, ami azt jelenti, hogy a sikeresebb hívások és a nagyobb barangolási lehetõségek
érdekében - a 900, az 1800 és az 1900 MHz-es sávot egyaránt
használni tudják.

! Használat elõtt olvassa el a ‘Telep‘ részt, mely fontos
információkat tartalmaz az új telepek töltésérõl.

Diszkréció
• VibraCall™ L - Azokon a helyeken, ahol nem szeretné, hogy a
telefon csengjen, vagy a csengés túl hangos lenne, a telefon
vibrálva is figyelmeztetheti a hívásra.
• Övön hordható tok - Hordja az övén a telefonját egy divatos
tokban. Elég kicsi és könnyû ahhoz, hogy majdnem mindenhová
magával vigye.
• Hívásfigyelmeztetés leállítása - Ha a telefon cseng vagy vibrál,
nyomja meg a hangerõ gombot. Ez leállítja a figyelmeztetõ jelzést,
de nem válaszol a hívásra.

Személyre szabható funkciók
A mobiltelefon használatát a Personality™ technológia könnyíti
meg. A Motorola egyedülálló módszere lépésrõl lépésre végigvezeti
Önt a funkciókon, és mindegyik lépésnél egyszerû választási
lehetõségeket kínál fel. A Personality™ segítségével egyéni
igényeihez igazíthatja a telefon mûködését. Egyszerû és
áttekinthetõ lépésekkel beállíthatja például a csengetési típusokat,
saját telefonkönyvet hozhat létre, és megadhatja a
hálózatkiválasztási beállításokat. Az útmutatóban … szimbólummal
jelöltük az összes Personality™ funkciót, amely az Ön igényei
szerint alakítható.

Bevezetés
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Az útmutató használata
Számos telefonopció elérhetõ egy egyszerû menürendszer
segítségével. A menük és használatuk teljes leírása a következõ, a
Navigálás a menükben részben található. Az útmutató az
egyes menüpontok használatának leírásakor feltételezi, hogy Ön
ismeri a menürendszert.

A billentyûk jelölése
Ha meg kell nyomni bizonyos billentyûket, akkor azt az útmutató
a billentyûk szimbólumának megadásával jelzi, hogy Ön gyorsan
megtalálja a megnyomni kívánt billentyûsorozatot. Íme egy példa
billentyûsorozatra:
$OC
Ez azt jelenti, hogy elõször a $ billentyût, majd az O
billentyût, végül a C billentyût kell megnyomni egymás után
és nem egyszerre.

Információk beírása
Amikor egy információt kell beírni, mint például a hívni kívánt
telefonszámot, akkor ez kiemelten jelenik meg a szövegben.
Például:
C - adja meg a szükséges telefonszámot.
A - adja meg a személyi azonosító kódját.
B - adja meg a nyitókódját.
H - adja meg a telefonkönyv tétel helyének számát.

Magyar
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Bevezetés

Adatbekérések és üzenetek
Egy billentyû leütése után a telefon vagy könnyen érthetõ
adatbekérõ szöveggel jelzi a következõ lépést, vagy egyszerû
üzenettel nyugtázza a mûvelet végrehajtását. Az üzeneteket és
adatbekérõ szövegeket a kijelzõn megjelenõhöz hasonló
betûkkel szedtük:
PIN-t kérem vagy Kész.

Egyéb jelek
A következõ jelek találhatók ebben az útmutatóban:
AMegjegyzés, amely további lényeges információkat
tartalmaz az adott jellemzõre/tételre vonatkozóan.
! Figyelmeztetés, amely a telefon hatékony és/vagy
biztonságos használatához ad további fontos
információkat.
j Ez a jel mutatja, hogy a jellemzõ egy Personality™ jellemzõ,
amely az egyedi igényeknek megfelelõen testre szabható.
i Ez a jel egy menüpont gyors hozzáférési
billentyûkombinációját jelzi.
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Navigálás a menükben
A telefonopciók legtöbbje elérhetõ a menük használatával,
amelyek ugyanazt az elvet használják kiválasztásra, módosításra
és törlésre.
Kérjük, alaposan olvassa el ezt a részt, mielõtt egy menüopció
elérését megkísérelné. Ha megértette, hogy mi az, ami közös a
menükben való navigálásban, és a menük hogyan jelennek meg
az útmutatóban, akkor már könnyen tudja elérni és módosítani
az opciókat.

Menük és almenük
A menü egyszerûen az opciók felsorolása. Ezeknek az opcióknak
némelyike további opciólistához biztosít hozzáférést, amit
almenünek neveznek. A menükben történõ navigálás során
hasznos lehet menüszintekben gondolkodni - a fõmenü az elsõ
szinten, míg az almenük az alsóbb szinteken találhatók.

Menüopciók megkeresése és kiválasztása

$

készenléti állapotban belép az Opciók menübe; hívás
közben belép a Hívás-közben menübe.

Egyazon szinten egyik opcióról a másikra történõ mozgáshoz
használja a lefelé-felfelé lépegetõ gombot (ª). Húzza le ª
az elõre lépegetéshez és nyomja fel ª a visszalépegetéshez.
Amikor megtalálta a keresett opciót, nyomja meg az O
gombot a kiválasztásához.

E

belép a Gyors hozzáférési menübe.

A kiválasztott opciótól függõen három dolog történhet:

Belépés a menükbe
Két különbözõ billentyû használható a menükbe való belépéshez:

Mindegyik menüben a ª, <, >, O és a C
gombokkal lehet elérni, kiválasztani és megváltoztatni az egyes
funkciókat és beállításokat.
AA ª vagy <, > gombok használatával bármely
irányba mozoghat a menüben.

Kilépés a menükbõl
Bármelyik menübõl történõ kilépéshez nyomja folyamatosan vagy
többször egymás után a C billentyût. Mindkét módon a
készülék készenléti állapotba tér vissza.
i A menükbõl való kilépés leggyorsabb módja a EC
billentyûk megnyomása.

• egy rövid üzenet jelenik meg, ami igazolja az utasítás
végrehajtását, mint például Kész.
• vagy egy további információt kérõ üzenet jelenik meg, mint
például PIN-t kérem vagy Név beírása.
• vagy az almenü elsõ opciója jelenik meg. Ezt az opciót az O
gombbal választhatja ki vagy böngéssze végig a többi opciót a
lépegetõ gombbal.
Az opcióból vagy almenübõl való kilépés a C billentyû
megnyomásával történik. Ezzel a fõmenü tételéhez tér vissza.

Biztonsági kóddal védett funkciók
A visszaélések megelõzése érdekében bizonyos menüpontokhoz
csak valamilyen biztonsági kód megadásával lehet hozzáférni. E
funkciókat csak akkor tudja használni, ha megadja a kért kódot.

Bevezetés
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Gyakorlati példa a menükben való navigálásra
A következõ lépések megmutatják, hogy hogyan lehet a Bõvített
menük opciót bekapcsolni:

$

1 Készenléti állapotban nyomja meg a $ billentyût. Ezzel
belép az Opciók menübe és a Internet hozzáférés jelenik meg a
kijelzõn.#

ª«

2 Nyomja meg annyiszor a ª« billentyût, amíg a Tel.
beállítása almenüpont meg nem jelenik a kijelzõn.

ª«

3 Nyomja meg az O billentyût az almenü kiválasztásához.

ª«

4 Nyomja meg annyiszor a ª« billentyût, amíg a Bővített
menük almenüpont meg nem jelenik a kijelzõn.

ª«

5 Nyomja meg az O billentyût a menüpont kiválasztásához.
Ekkor választhat a Be és Ki között. Az aktuális beállítást egy z
karakter mutatja. Ha a z karakter a Ki mellett látható, akkor
nyomja meg a ª©-t, majd az O-t a Bõvített menük
bekapcsolásához. Ha a z karakter a Be mellett látható, akkor
nyomja meg a C-t a beállítás megtartásáért.

Internet hozzáférés†

#

Telefonkönyv

Határidönapló

Ébresztöóra

Hívási
szolgálatok

ª«
Üzenetek

ª«
Tel.
O
beállítása

Tel. vonal vál.†

ª«
Csengő hangerő

ª«

Tartozék
beállítás

Cseng v. vibrál

ª«
Cseng. beállít

ª«

# Ha a szolgáltató saját menüjével bõvítette az Opciók menüt,
akkor nem az Internet hozzáférés lesz az elsõ menüpont.
† Az, hogy ez a szolgáltatás igénybe vehetõ-e, a SIM kártya
beállításától és típusától függ, valamint attól, hogy ezekre a
szolgáltatásokra elõfizetett-e, mármint ott, ahol azokra elõ
lehet fizetni.

Magyar
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ª«
Új biztonsági kód

ª«
Bővített menük
Telefon állapot

O

Ki

ª«
Be

O
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j Rövid, bõvített és személyre szabott menük
A Personality™ technológia segítségével személyes igényeinek
megfelelõen alakíthatja ki a menüket: megadhatja, hogy mely
funkciókat szeretné látni – tehát úgy is beállíthatja telefonját,
hogy a ritkábban használt funkciók ne jelenjenek meg.
Az útmutatóban ábrázolt menük a telefon gyári alapbeállításait
tükrözik. Egyes funkciók a Rövid menüben szerepelnek, és
félkövér szedéssel jelennek meg. Más funkciók a Bõvített
menüben találhatók; ezeket dõlt szedéssel jelöltük.
Ön megadhatja, hogy mely funkciók jelenjenek meg a Rövid és a
Bõvített menüben, s így saját igényeinek megfelelõen alakíthatja
ki a menüket.
Ha egy funkciót a Rövid menübõl a Bõvített menübe (vagy a
Bõvített menübõl a rövid menübe) kíván áthelyezni, keresse meg
a funkciót és tartsa lenyomva az O billentyût, míg egy üzenet
meg nem jelenik a következõ választási lehetõségekkel:
• Ezt a szolgáltatást hozzá akarja adni a rövid/bõvített
menühöz?
• Ezt a szolgáltatást a rövid/bõvített menüben akarja hagyni?
Válassza ki a kívánt opciót az O billentyû lenyomásával.
Egyes menülehetõségek beállítását nem lehet megváltoztatni.

Bevezetés
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Teljes vevõi elégedettség
A Motorolánál a Teljes vevõi elégedettség elsõbbséget elves. Ha
bármilyen kérdése, javaslata vagy kételye merülne fel a Motorola
mobiltelefonjával kapcsolatban, a Motorola szeretné, ha ezt
közölné.
Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Motorola vevõszolgálatával
faxon: +44 (0) 131 458 67 32, vagy vegye igénybe a helyi
telefonszámokat a következõ országokban:

Portugália

21 318 0051

Katar

418999

Szaúd-Arábia

01 2303294

Dél-Afrika

0800 11 48 49

Spanyolország

902 100 077

Svédország

08 445 1210

Svájc

0800 553 109

Ausztria

0800 297246

Törökország

0212 425 9090

Belgium

0800 72 370

Egyesült Királyság

0500 55 55 55

Cseh Köztársaság

00420 2 21 85 21 01

Egyesült Arab Emirátusok

04 32 11 66

Dánia

4348 8005

Hongkong

852 25063888

Egyiptom

02 3411800

Kínai Népköztársaság

86 10 68466060

Írország

01 402 6887

Szingapúr

65 4855 333

Finnország

0800 117 036

Tajvan

886 2 87731746

Franciaország

0 803 303 302

Amerikai Egyesült Államok 1 800 331 6456

Németország

0180 35050

Kanada

Görögország

00800 441 28150

E-mail cím: mcrc@ei.css.mot.com

Olaszország

02 696 333 16

Internet honlap: http://www.motorola.com

Jordánia

06 863750

Kuvait

484 2000, 1177 mell‚k

Libanon

01 744156

Luxemburg

0800 21 99

Hollandia

0800 022 27 43

Norvégia

22 55 10 04

Omán

790925

Lengyelország

0801 620 620

Magyar
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Motorola garancia
A Motorola a mobiltelefon minõségét, funkciójára való
alkalmasságát és a Motorola elõírásainak való megfelelõségét a
vásárlás idõpontjától számított (amit a vásárlás bizonylata igazol)
12 hónapig garantálja.
A garancia érvényét veszti, ha:
1 nem rendeltetésszerûen, helytelenül használták, szándékosan
megrongálták, elhanyagolták, szakszerûtlenül vizsgálták,
javították, módosították vagy bármely módon
megváltoztatták,
2 a hiba a kézikönyvben vagy a termékleírásban szereplõ
utasítások be nem tartásából származik,
3 a hiba a Motorola által jóvá nem hagyott tartozék vagy
kiegészítõelem telefonhoz való csatlakoztatása, vagy azzal
történt használata miatt következett be,
Ez a garancia nem befolyásolja a törvényben elõírt fogyasztói
jogokat.
A garancia feltételek változhatnak, attól függõen, hogy melyik
országban vásárolta a telefont.

Bevezetés
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Biztonság
FONTOS:
Mielõtt használni kezdi mobiltelefonját,
kérjük olvassa el ezt a tájékoztatót.
A rádiófrekvenciás jelek
Az Ön hordozható kézi telefonkészüléke egy kis teljesítményû
rádió adóvevõ. Amikor be van kapcsolva, akkor a készülék
rádiófrekvenciás (RF) jeleket vesz és ad.
A nemzetközi felelõs szervek szabványokat állítottak fel és
ajánlásokat fogalmaztak meg annak érdekében, hogy megóvják
a felhasználókat a rádiófrekvenciás elektromágneses energiától.
• International Commission on Non-Ionizing Radiation
Protection (ICNIRP) 1996
• Verband Deutscher Elektrotechniker (VDE) DIN-0848
• United States Federal Communications Commission, Radio
Frequency Exposure Guidelines (1996)
• National Radiological Protection Board of the United
Kingdom, GS 11, 1988
• American National Standards Institute (ANSI) IEEE.C95.1-1992
• National Council on Radiation Protection and Measurements
(NCRP). Report 86

Ezeket a szabványokat széleskörû tudományos vizsgálatok
alapján hozták létre. Az átdolgozott ANSI szabvány
kidolgozásához egyetemek, állami egészségügyi szervezetek és
az ipar több, mint 120 tudósa, mérnöke és orvosa vizsgálta felül a
rendelkezésre álló kutatási anyagot.
Az Ön telefonját úgy tervezték, hogy normál használat esetén
megfeleljen ezeknek a szabványoknak.

Az antenna karbantartása
Kizárólag az alapcsomagban szállított antennát, vagy
engedélyezett csereantennát használjon. Az engedély nélküli
antennák, átalakítások vagy tartozékok károsíthatják a telefont,
és megsérthetik a helyi hatóságok elõírásait.

A telefon üzemeltetése
Normál mûködés
A szokásos módon vegye kézbe a telefont a válla mögött felfelé
mutató antennával
A hatékony mûködést segítõ ötletek
A telefon leghatékonyabb mûködtetése érdekében tartsa be az
alábbi elveket.
• Lehetõleg mindig teljesen húzza ki az antennát
• Ne nyúljon feleslegesen az antennához, mikor a telefon
üzemel. Az antenna érintése befolyásolja az átvitel minõségét,
és a készülék a szükségesnél több energiát fogyaszthat.

• Ministry of Health (Canada), Safety Code 6

Biztonság
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Akkumulátorok
FIGYELEM: Az akkumulátorok kárt, sérülést vagy égési sebeket
okozhatnak, ha valamilyen elektromosan vezetõ anyag, például
ékszer, kulcs, vagy lánc ér az akkumulátor érintkezõihez. Ezek az
tárgyak rövidre zárhatják az áramkört és ennek következtében
felforrósodhatnak. Az ilyen nemkívánatos áramfelvétel elleni
védelem érdekében a töltött akkumulátort a megfelelõ
elõvigyázatossággal kell kezelni, különösen, ha az akkumulátort
zsebbe, tárcába vagy egyéb, fémtárgyakat tartalmazó helyre
teszi. Amikor az akkumulátor nincs a telefonhoz csatlakozatatva,
akkor az egy védõtokban van; kérjük használja ezt a védõtokot a
használaton kívüli akkumulátorok tárolására.

Gépkocsivezetés közben
Ellenõrizze a mobiltelefonok használatára vonatkozó törvényeket
és elõírásokat azokon a területeken, ahol vezet. Mindig tartsa be
ezeket. Ha vezetés közben használja a telefont, tartsa be az
alábbi elveket.
• Fordítsa a vezetésre teljes figyelmét - az ön elsõdleges feladata
a biztonságos vezetés.
• Vezetés közben lehetõleg használjon kézhasználat nélkül
mûködtethetõ kihangosítót.
• Amennyiben a vezetési feltételek megkívánják, a telefonhívás
vagy hívás fogadás elõtt húzódjon le az útról és parkoljon le.

Elektronikus készülékek
A legtöbb modern elektronikus berendezést ellátják
rádiófrekvenciás jelek elleni árnyékolással. Elõfordulhat azonban,
hogy bizonyos berendezések nincsenek védve az ön
mobiltelefonjából származó rádiófrekvenciás jelek ellen.

Magyar
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Pacemakerek
Az egészségügyi készülékek gyártóinak szövetsége javasolja,
hogy a mobil telefon és a pacemaker között legalább 150 mm
távolság legyen. Ez az ajánlás megfelel a huzalnélküli technológia
területén végzett független kutatásoknak.
Pacemakert használó személyek:
• A telefont MINDIG legalább 150 mm-re kell tartani a
pacemakertõl, amikor be van kapcsolva a telefon.
• Ne hordja a telefont a szivarzsebben.
• A pacemakerrel ellenkezõ oldalon használja a telefont a
zavarás veszélyének csökkentésére.
• Azonnal kapcsolja KI a telefont, ha bármibõl arra következtet,
hogy interferencia lépett fel.
Hallókészülékek
Bizonyos mobiltelefonok zavarhatják a hallókészülékeket. Ebben
az esetben fel kell venni a kapcsolatot a hallókészülék gyártójával
az alternatív lehetõségek megbeszélésére.
Egyéb orvosi készülékek
Ha valamilyen más orvosi készüléket használ, érdeklõdjön a
készülék gyártójától, hogy az megfelelõen árnyékolva van-e a
külsõ rádiófrekvenciás energiától. Háziorvosa esetleg segítségére
lehet további felvilágosítás megszerzésében.
Kapcsolja ki a telefont az egészségügyi intézményekben, ahol az
erre vonatkozó rendeleteket kifüggesztik. A kórházakban és
egészségügyi intézményekben vannak olyan készülékek, amelyeket
zavarhat az RF energia.
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Jármûvek
Az RF jelek zavarhatják a jármûvekbe helytelenül beszerelt vagy
rosszul árnyékolt elektronikus rendszereket. Konzultálni kell a
jármû gyártójával illetve forgalmazójával. A jármûbe beszerelt
berendezés gyártójával is célszerû konzultálni.

Kifüggesztett figyelmeztetések
Kapcsolja ki a telefont, ha erre vonatkozó figyelmeztetés van
kifüggesztve.

Repülõgép
Mielõtt repülõgépre szállna, kapcsolja KI a telefont.
A légitársaságok elõírásai tiltják a telefon használatát a
levegõben. Érdeklõdjön utána és tartsa be az adott légitársaság
elõírását a telefon földön történõ használatára vonatkozóan.

Robbantási területek
A robbantási mûveletek zavarásának elkerülése érdekében ki kell
kapcsolni a telefont, ahol a “robbantási terület” felirat vagy a
“kapcsolja ki a mobiltelefont” felirat látható. Tartsa be a
figyelmezetést és utasításokat.

Robbanásveszélyes környezet
Kapcsolja KI a telefont, és ne vegye ki az akkumulátort, amikor
olyan helyen van, melynek levegõje robbanásveszélyes, és tartson
be minden figyelmeztetést és utasítást. Az ilyen helyeken ugyanis
az akkumulátor szikrázása robbanáshoz vagy tûzhöz vezethet, ez
pedig személyi sérülést vagy akár halálos balesetet okozhat.
A robbanásveszélyes levegõjû területek figyelmeztetõ jelzése
általában szembetûnõ, de sajnos nem mindig. Az ilyen területek
közé tartoznak az üzemanyagtöltõ állomások, mint például a
benzinkutak; hajók alsó fedélzetei; üzemanyag- vagy vegyianyagszállító vagy -tároló létesítmények; üzemanyagszagú területek
(például ha gáz-/propángáz-szivárgás fordul elõ az autóban vagy
otthon); olyan területek, melyek levegõje vegyianyagokat vagy
részecskéket, például szemcséket, port vagy fémport tartalmaz;
és bármilyen más terület, ahol normális körülmények között ki
kellene kapcsolnia gépjármûve motorját.

Légzsákkal rendelkezõ jármûvek
A légzsák óriási erõvel fújódik fel. NE TEGYEN tárgyakat (pl.
beszerelt és hordozható mobilkészülékeket) a légzsák fölé, illetve
a légzsák felfújódási helyére. A helytelenül elhelyezett
mobilkészülék komoly sérüléseket okozhat a légzsák
felfúvódásakor.

Biztonság
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Európai Közösségi irányelvek:
Megfelelõségi nyilatkozat
Ez a termék megfelel az alkalmazható
Európatanács irányelvek követelményeinek.
A követelményekre vonatkozó
megfelelõségi nyilatkozat a következõ
helyen található meg:
Motorola Ltd.
Personal Communications Sector Europe, Middle East and Africa
Midpoint, Alençon Link
Basingstoke, Hampshire RG21 7PL
United Kingdom

Magyar
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Telefon, telep és SIM kártya
Speciális billentyûk

Az Okos billentyû

S

Be- és kikapcsolja a telefont.

O

Hívás, beállítás, opció elfogadása.

C

Hívás, beállítás, opció visszautasítása.

E

Belép a Gyors hozzáférési menübe.

$

Lenyomásával az Opciók menübe léphet be vagy a
telefonkönyv menükbe.

<>

A fedél nélküli modelleken nyomja meg egyszerre
mind a kettõt a billentyûzet zárásához; használható
jobbra és balra lapozáshoz is.

Az Okos billentyû (=) a telefon bal oldalán
található, a hangerõ billentyû alatt.
Lenyomásával gyorsan láthatóvá válik az összes
telefonkönyv tétel, és vagy a hangerõ billentyû
használatával lehet lapozni a tételek között,
vagy egy alfanumerikus billentyû lenyomásával
megtalálható a kívánt név - például, nyomja
meg a 7-est a Pam név megkereséséhez,
vagy nyomja meg a 7 -est négyszer a Sam
név megkereséséhez.

ª

Húzza le az elõre lépegetéshez és tolja fel a hátra
lépkedéshez.

AHa egy Telefonkönyvi tételnek nincsen
neve, nem jelenik meg a kijelzõn.

f

A hangposta hívásához nyomja meg ezt a billentyût.

AElõfordulhat, hogy egy-egy billentyû nem pontosan úgy néz
ki a kézikönyvben, mint a telefonon.

A fedél (ha van a készüléken)
A lehajtható fedél (flip) lehajtásával felveszi a telefont (amikor a
'Válasz csak billentyûvel' szolgáltatás Ki állásban, az
alapbeállításon van). A lehajtható fedél becsukásával fejezi be a
hívást.

Ha fejhallgatós mikrofonkészletet használ, az
Okos billentyû használható telefonhívások
kezdeményezésére, befejezésére és fogadására az alábbiak
szerint:
• Hívásfogadáshoz nyomja meg a =-t 1,5 másodpercig.
• Hívás befejezéséhez nyomja meg a =-t 1,5 másodpercig, majd
gyorsan nyomja meg újra a =-t.
• Híváskezdeményezéshez írja be vagy hívja elõ a telefonszámot
majd tartsa lenyomva a =-t 1,5 másodpercig.
• A telefonkönyvben szereplõ szám hangtárcsázásához nyomja
meg a = gombot. A hangjelzés után mondjon nevet utasítás
jelenik meg. A befejezéshez várja meg a hangot majd mondja
be azt a nevet, amely a hívni kívánt számmal szerepel együtt.

Telefon, telep és SIM kártya
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Hangerõ-billentyûk
A hangerõ-billentyû a telefon bal oldalán található, az
Okos billentyû felett. A billentyû a billentyûzet, a
fülhallgató és a csengetés hangerejének beállítására
szolgál. Az aktuális hangerõt egy szintjelzõ mutatja. A
szintjelzõ egy kis idõ múlva magától eltûnik, de az O
vagy a C gomb megnyomásával is eltüntethetõ.

Felvételindítás/-megállítás billentyû
A Felvételindító/-megállító billentyû (?) a telefon
jobb oldalán található. Lenyomásával a
hangjegyzet felvétele indítható el, illetve
állítható meg. Bõvebb információ érdekében
lásd: A hangjegyzetek használata.

• A billentyûzet és a fülhallgató hangerejének beállításához
nyomja meg a billentyût egyéb funkció kiválasztása nélkül.
• A csengõ hangerejének beállításához elõször válassza ki a
'Csengõ hangerõ beállítása' opciót a Telefon beállítása
menüben, majd a billentyû használatával válassza ki a kívánt
hangerõt.
AHa bejövõ hívása van, de nem kíván azonnal válaszolni, a
csengetés vagy a vibrálás leállításához nyomja meg a
hangerõ billentyût. Ezzel nem válaszol a hívásra.
Automatikus hangerõ ellenõrzés
Ha a fülhallgató hangerejét a maximumra állította és a telefon
magas háttérzajt észlel, a fülhallgató hangereje automatikusan
további két fokozatot emelkedik.
Amikor a háttérzaj szintje az eredetire áll vissza, a fülhallgató
hangereje automatikusan visszaáll a normális maximumra.

Magyar
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Kijelzõ
A telefon kijelzõje alfanumerikus
karaktereken kívül hasznos
információs jeleket is meg tud
jeleníteni. A kijelzõ különbözõ
elemei a következõk:

ABC123

Üzenetek és telefonszámok kijelzésére szolgáló
karakterek.

rx

Térerõjelzõ. Minél több szegmense látszik a
jelnek, annál erõsebb a térerõ.

h

Csengõ be/ki. Akkor jelenik meg, amikor a hívás
csengetést választja ki. Ha a Nincs hangjelzés vagy
a Csak vibrálás opciót választja, ez a szimbólum
nem jelenik meg.

L

Vibrálás be/ki. A VibraCall™ be vagy ki jelzésre
válthat az éppen aktuális beállítástól függõen.
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P

Átirányítás be/ki. A telefonkészülék mindenkor
beállításától függõen a nem szelektált telefonhívás
átirányítást be- vagy ki lehet kapcsolni.

²

Valós idejû óra. Ha a kijelzõre nincs szükség más
funkcióhoz, valós idejû órát láthat rajta, amely 12
vagy 24 órás formátumban jelezheti az idõt.

q

Teleptöltöttség-jelzõ. Minél több szegmens
látszik, annál nagyobb a telep töltöttsége.

k

Használatban. Akkor jelenik meg, amikor egy
hívás folyamatban van.

n

Honi zóna. Ennek a lehetõségnek az elérhetõsége
a mobil rendszer szolgáltatótól függ.

l

Barangol. Akkor jelenik meg, ha a felhasználó
nem a hazai hálózatba jelentkezett be.

Ñ

Figyelmeztetés be/ki. Akkor jelenik meg, amikor
a határidõnapló emlékeztetõjének idõpont
beállításához ér. Az esemény kezdõ idõpontjában
kikapcsol.

o

Üzenetközvetítõ. Akkor jelenik meg, amikor a
telefonra egy üzenet érkezett be. A jel villog, ha az
üzenet tárolására szolgáló memória tele van.

p

Várakozó hangposta kijelzõ. Akkor jelenik meg,
amikor egy hangüzenete várakozik. E lehetõség
rendelkezésre állása a mobil szolgáltatótól függ.
1

±

Üzenetrögzítõ kijelzés . Akkor jelenik meg,
amikor olyan hangüzenet van, amit még nem
olvasott el.

B...K

Az ikonok akkor láthatók, amikor belépett a Gyors
hozzáférési menübe.

1.

Ezeken túlmenõen, amikor az O gomb megnyomását várja a
készülék, egy üzenet jelenik meg a kijelzõn, pl. Kész.
Használat alacsony hõmérsékleten
Nagyon alacsony hõmérsékleten a telefon folyadékkristályos
kijelzõje a szokásostól eltérõ módon fog viselkedni. Ez abban
nyilvánulhat meg, hogy a telefon kijelzõje megkésve reagál a
billentyûk lenyomására. Ez elfogadható jelenség és semmiképpen
sem befolyásolja a telefon mûködését.

Animációs ikonok
Egy sor animációs ikon található a telefonjában. Ezek az ikonok
az éppen aktuális tevékenységet jelzik a telefonján.
Animációs ikon

º
»
¼
½

Leírás
Csengetés

Egy szám hívása

Hívás befejezése

SMS üzenet elküldve

Ez a szolgáltalás nem áll minden országban rendelkezésre.

Telefon, telep és SIM kártya
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A fülhallgató csatlakozója
A fülhallgató csatlakozó a telefon bal oldalán, a hangerõ billentyû
felett található. Ide csatlakoztathatja a Motorola
termékjegyzékében szereplõ fejhallgatós tartozékokat.

Kommunikáció külsõ berendezésekkel
A külsõ eszközökkel, mint pl. számítógéppel való
kommunikációhoz telefonja az alábbi szolgáltatásokat tudja
igénybe venni:
• infravörös lencse (a telefon felsõ részén, az antenna mellett
található);
• RS-232 soros adatport (a telefon alján található).

Az infravörös kommunikáció beállítása
i Nyomja meg a E gombot. Válassza ki a gyors
hozzáférési szolgáltatást, vagy pedig a hangjelzés után
mondja be a hangcímkét.

Az RS-232 soros adatport beállítása
Az RS-232 soros adatport használatához Motorola 3-kivezetéses
RS-232-es soros adatkábelre van szükség. A kábelt a Motorola
termékeket forgalmazó kereskedõktõl tudja beszerezni.
A kábelnek a külsõ berendezéshez való csatlakoztatásakor
kövesse a készülék gyártójának dokumentációját.

A telefon karbantartása
• Soha ne hagyja magas hõmérsékletû (60°C feletti) helyen a
telefont (például üveg mögött, erõs, közvetlen napsütésnek
kitéve).
• A telefon tisztítására enyhén nedves vagy antisztatikus ruhát
használjon. Soha ne használjon száraz vagy elektrosztatikusan
töltött ruhát.

Állapotkijelzõ
A telefon tetején található Állapotkijelzõ az alábbi információkkal
szolgál:

Az adatátvitel megkezdése elõtt:

Bejövõ hívás

Váltakozó piros/zöld

• Igazítsa össze a telefon és a külsõ berendezés infravörös
lencséjét.

Szolgáltatás

Villogó zöld

Nincs szolgáltatás

Villogó piros

Barangolás

Sárgán villog

• Gondoskodjék arról, hogy mind a telefonon, mind a külsõ
berendezésen be legyen kapcsolva az infravörös funkció.
A telefon és a külsõ berendezés legfeljebb 30 cm távolságra lehet
egymástól.
Részletes kezelési utasításokat találhat a kézikönyv „Telefon
beállítása” menü fejezetének „Az infravörös port aktiválása” c.
szakaszában.

Magyar
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Telep
Új telep töltése
Az új telepek feltöltetlen állapotban kerülnek szállításra.
A lehetõ legjobb telepteljesítmény érdekében javasolt az új
telepet (vagy a több hónapja nem használt telepet) legalább
14 órán át tölteni.
AAhhoz, hogy az új telep optimálisan mûködjön, többször le
kell meríteni és többször teljesen fel kell tölteni.
AEgy új telep vagy egy néhány hónapja nem használt telep
töltésekor elõfordulhat, hogy a töltõ kijelzõjén túl korán
megjelenik a teljes töltöttséget jelzõ lámpa. Hagyja
figyelmen kívül ezt a jelzést, és a telepet a töltõbõl kivéve
majd abba visszatéve töltse további 14 órán keresztül.

Fontos információk a teleprõl
! Mindig bánjon óvatosan a telepekkel. Lásd a „Telepek”
c. részt a kézikönyv elején.
! Sose tegye ki a telepeket különösen magas
hõmérsékletnek (60°C felett), például üveg mögött
forró, közvetlen napsütésben.
! Csak a Motorola Eredeti készletéhez tartozó
akkumulátorokat töltse a telefonjában vagy a
választható asztali töltõben. Ezáltal saját magát és
telefonját is megvédi a helytelen töltésbõl származó
kockázatoktól.
ALítium-ionos telepeket ne használjon különösen alacsony
hõmérsékleten, mert hidegben a maximális készenléti/
beszélgetési idõ nem lesz elérhetõ.

A telep maximális élettartamának biztosítása és a teljes
kapacitáson történõ használat érdekében:
• A telepeket szobahõmérséklet körüli hõmérsékleten kell
tölteni.

Telepek teljesítménye és karbantartása
• A legjobb teljesítmény úgy érhetõ el, ha az útmutató szerint
rendszeresen tölti és lemeríti a telepet.
• A telep teljesítménye nagy mértékben függ a GSM hálózat
lefedettségétõl.
• Kapcsolja be a Akkukímélő üzemmód-ot (lasd „Telefon beállítása”
menü) és/vagy állítsa a Keresés gyakorisága-t telepkímélõre vagy
optimálisra (lasd Hálózatválasztás menü).
• Használaton kívül, a teljesen feltöltött telep kb. 1 hónap alatt
magától lemerül.
• Ha nem használja a telepet, akkor tárolja feltöltés nélkül, száraz,
sötét és hûvös helyen.

Telep kimerülõben figyelmeztetõ jel
Ha a telep kimerülõben van, és már csak néhány percnyi
beszélgetésre van lehetõség, akkor egy figyelmeztetõ jelzés
hallható (két dupla hangjelzés), a telep jele lassan villogni kezd, és
a kijelzõn a Akku gyenge felirat jelenik meg.
A telep teljes kimerülése esetén a telefon kikapcsol.

Telefon, telep és SIM kártya
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A telep kivétele
! A telep kivétele elõtt kapcsolja ki a telefont. Ennek
hiányában a telefon memóriája megsérülhet.

3 Nyomja a telepet a csatlakozók felé és nyomja lefelé
mindaddig, amíg a helyére nem kattan. Helyezze vissza a
borítót.

1 Nyomja meg a telep tartóján levõ kioldó billentyût, és emelje
le a borítót.
2 Nyomja felfelé és az aljánál fogva emelje ki a telepet.

A telepek töltése az útitöltõ használatával
Az útitöltõ a telefon és a hozzátartozó telep töltésére szolgál.

A telep behelyezése
1 Távolítsa el teleptartó borítóját.
2 A telep csatlakozóit igazítsa hozzá a telefon csatlakozóihoz.

Magyar
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! Ellenõrizze, hogy a használni kívánt hálózati feszültség
megegyezik-e az útitöltõhöz elõírt feszültséggel.
Helyezze fel a telepet a telefonra.
A telep töltéséhez:
1 Csatlakoztassa a megfelelõ adapterdugaszt az útitöltõhöz.
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2 Csatlakoztassa az útitöltõt a telefonhoz.

AA töltés során normál jelenség a telepek melegedése.

AA csatlakozó ékelt, és csak egyféleképpen lehet
csatlakoztatni.

1 Csatlakoztassa az útitöltõt a hálózati töltõ aljzatába. (A
csatlakozó ékelt, és csak egyféleképpen lehet csatlakoztatni.)
2 Dugja be az úti töltõt egy szabványos fali csatlakozóba.
3 Az ábra szerint helyezze be a telefont az asztali töltõbe.

3 Dugja bele az útitöltõ fali csatlakozóját a megfelelõ hálózati
aljzatba.
A töltés megkezdésekor egy hangjelzés hallható, és a telep
kijelzése villogni kezd.
A töltés állapota a telefon kijelzõjén látható. Lásd a „Teleptöltés
kijelzése”-t késõbb, ebben a fejezetben.
AA telefon a töltés során lehet be- és kikapcsolt állapotban is.
! Ne nyomja meg a S gombot töltés alatt.

A telep töltése asztali töltõvel
AAz asztali töltõ választható kiegészítõ, amelyben egyszerre
töltheti fel a készülékébe helyezett akkumulátort és a
tartalék akkumulátort (elõl van a telefon akkuja és mögötte
a tartalék akku).
A telep töltése a telep típusától függõen 2-3 óráig tart.

A tartaléktelep egymagában vagy a telefonnal együtt is tölthetõ.
Helyezze a telepet az ábra szerint az asztali töltõbe.
AA töltési idõ megnövekszik, ha a töltés során hívást
kezdeményez vagy fogad.

Telefon, telep és SIM kártya
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Adatkábel csatlakozása
Az asztali töltõre vonatkozó utasításokat kövesse.

Akkumulátor jelzõk a telefon kijelzõjén
A Motorola rádiótelefonok tartalmazzák a Motorola kiváló
teljesítményû (¢) töltõrendszerét. Ez lehetõvé teszi, hogy mind
a telefon, mind a választható (¢) asztali töltõ töltési áramkörei
közvetlenül kommunikáljanak a teleppel. Ezt a kommunikációt
felhasználva a töltõ a legnagyobb hatékonyság érdekében az
optimális töltési ciklust alkalmazza, és meghatározza a töltés
szintjét.
Telefonja figyelemmel kíséri és kijelzi az akkumulátorral
kapcsolatos információkat. Az alábbi üzenet fog megjelenni a
telefon kijelzõjén, amikor az adott feltétel elõáll:
Akku gyenge

A telep töltöttsége gyenge. A telepet fel kell
tölteni.

Akku behelyezése

Nincsen telep felhelyezve, külsõ feszültség van
csatlakoztatva.

Rossz akku

Ezt az üzenetet egy rövid hangjelzés követi. A
telefon jelzi, hogy ezt a telepet nem lehet
tölteni, bár a telep képes üzemeltetni a telefont.
A legvalószínûbb oka annak, hogy a
töltõrendszer nem ismeri fel a telepet az, hogy a
megvásárolt telep nem eredeti Motorola telep,
és ezért a kommunikációs technológia nincs
beleépítve.
Minden eredeti Motorola telep tartalmazza ezt a
kommunikációs technológiát. Javasoljuk, hogy
csak eredeti Motorola telepeket, töltõket és
egyéb tartozékokat használjon.
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Akkumulátor jelzõk az asztali töltõn
Az alábbi LED jelzések villognak/világítanak az asztali töltõn, az
alábbi feltétetlek elõfordulásakor:
³

Elsõ töltõ csatlakozás kijelzése:
Sárga lámpa csak akkor gyullad ki, amikor a telefont
megfelelõen helyezték be a töltõbe. Ellenõrizze a töltés
állapotát a telefon kijelzõjén. Ha a hátsó részben van
akkumulátor és a telefon kijelzõje ki állást mutat, az
akku teljesen feltöltõdött.

µ´

Hátsó töltõ csatlakozás kijelzése:
Egyszínû piros jelzi a bal oldalon, amikor töltõdik az
akkumulátor; a jobb oldalon villogó sárga azt jelzi,
hogy a telep töltésre vár; ha mindkét oldalon egyszínû
zöld ég, az azt jelzi, hogy a töltés befejezõdött (telep >
90% töltés; ha mindkét oldalon piros lámpa villog, az
azt jelzi, hogy az akku rossz vagy hibás vagy két akku
van a hátsó részben és az akkuk nem töltõdnek.

¶

Adat jelzõk:
Zöld akkor villog, amikor adatot visz át a hozzákapcsolt
számítógépre a megfelelõ opciós adat vezetékkel. Az
adatátvitelt a számítógépen keresztül kell
kezdeményezni.
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Teleptöltés kijelzése
A csatlakoztatott teleptõl és attól függõen, hogy van-e külsõ
energiaforrás, a Telep töltés kijelzése különbözõ üzeneteket
adhat. A Telep töltés kijelzése az Opciók menü Hívási
szolgáltatások részében található.
Telep töltés

A telep töltés alatt áll.

Gyorstöltés befejezve

A töltés befejezve.

Rossz akku

A telep lehet hibás vagy lehet, hogy nem
eredeti Motorola telep.

AHa a telep teljesen lemerült, egy percig töltenie kell, hogy
hívást kezdeményezhessen vagy fogadhasson.

SIM kártya
A SIM (Elõfizetõi azonosítómodul) kártyát a mobilrendszer
szolgáltatója adja Önnek a telefon vásárlásakor. A SIM kártya
telefonba történõ behelyezése nélkül nem kezdeményezhet és
fogadhat hívásokat.
ANéhány hálózat lehetõvé teszi segélykérõ hívások
lebonyolítását SIM kártya behelyezése nélkül is.
A SIM kártya egy ‘intelligens kártya’, amely tartalmazza az
elõfizetõ telefonszámát, részleteket egyes szolgáltatásokról
valamint telefonkönyvi számok és üzenetek tárolására alkalmas
memóriát. Ezért saját SIM kártyáját más GSM 900/1800
telefonjában is használhatja, de ennek a díja is az Ön számláján
fog megjelenni.
A bank- vagy hitelkártyához hasonlóan a SIM kártyát is
biztonságos helyen kell tartani. Ne hajlítsa vagy karcolja meg, és
ne tegye ki sztatikus elektromosság vagy víz hatásának.
! A SIM kártya behelyezése vagy kivétele elõtt kapcsolja
ki a telefont. Ennek hiányában a SIM kártya memóriája
megsérülhet.

Telefon, telep és SIM kártya
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SIM kártya behelyezése/
kivétele
1 A S billentyû lenyomásával és
lenyomva tartásával kapcsolja ki a
telefonját, távolítsa el a telepborítót és
a telepet.
2 Nyomja meg finoman a “PRESS”
feliratozású hely szélét.
3 Helyezze a SIM kártyát a nyílásba,
ahogy azt a SIM kártyatartó jelzi.
4 A SIM kártya benn marad a tartóban,
ha a jelölés a jobb alsó sarokban van
5 Helyezze vissza a telepet és a
telepborítót.
6 A kivételéhez nyomja meg belül a
pöcköt és finoman nyomja felfelé a
kártyát.
Ha a SIM kártyát helytelenül helyezte be vagy sérült, akkor az
Ellenőrizze a kártyát üzenet jelenik meg. Vegye ki a kártyát,
ellenõrizze a helyzetét, majd helyezze be ismét.
! Sérülés és hibás mûködés elkerülése érdekében ne
húzza erõszakosan vagy csupán kíváncsiságból a SIM
kártya tartóján lévõ csíkokat.
Ha a Hibás, hívja az ügyf.szolg. vagy a Zárolt, hívja az
ügyf.szolg. üzenet jelenik meg, akkor forduljon
mobilszolgáltatójához.

Magyar

24

Telefon, telep és SIM kártya

jad2_hu.bk : usephone.fm5 Page 25 Tuesday, November 14, 2000 2:04 PM

Telefonhívások kezdeményezése és fogadása
A telefon be- és kikapcsolása
A telefon be- és kikapcsolásához nyomja folyamatosan a S
billentyût. Ha a VibraCall™ be van kapcsolva, akkor a telefon
bekapcsoláskor vibrál egyet.
Ha SIM kártya behelyezése nélkül kapcsolja be a készüléket,
akkor az kérni fogja annak betételét. Behelyezése után a telefon
ellenõrzi a SIM kártya érvényességét.
Ezután a következõ üzenetek jelennek meg:
• PIN-t kérem - a SIM kártya PIN kódjának megadására vonatkozó
kérelem (ha szükséges).
• Nyitó kódot kérem - a telefon nyitókódjának megadására
vonatkozó kérelem (ha szükséges).
• Keresés... amit egy hálózatnév követ - amikor a telefon elõbb
egy megfelelõ hálózatot keres, majd talál.
Miután átváltott és hozzákapcsolódott, a telefon várakozó
üzemmódban marad.

SIM kártya PIN kód megadása
A PIN kód beírásához nyomja meg: A O.
A PIN kód számainak beírása során csak a * jelet fogja látni. Ha
elírta, akkor nyomja meg, majd engedje el a C billentyût az
utolsó szám törléséhez. A C billentyû folyamatos
megnyomásával az egész beírást törölheti.
A teljes PIN kód beírása után nyomja meg az O billentyût.
Helytelen PIN esetén elõször a Hibás PIN kód majd a PIN-t kérem
felirat jelenik meg.

! Ha háromszor egymás után rossz kód kerül megadásra,
akkor a telefon automatikusan zárol, és a kijelzõn a
Zárolt üzenet jelenik meg. A feloldással kapcsolatos
további információk a „Telefon feloldása” részben
találhatók.
A PIN kód megváltoztatható. További részletekért lásd ‘SIM PIN
kódcsere „Telefon beállítása” menü fejezetben.

j Nyitókód megadása
Ha a kijelzõn Nyitó kódot kérem felirat jelenik meg, akkor meg kell
adnia a nyitókódot a következõ billentyûk megnyomásával:
BO.
A nyitókód egy négyjegyû szám, amelyet a gyártó 1234-re állít
be. A kód megváltoztatható. További részletek a „Nyitókód
cseréje” „Telefon beállítása” menü fejezetben.
Ha elfelejtette a nyitókódját, akkor nyomja meg a $ billentyût.
Ekkor a ‘Nyitókód cseréje’ opció jelenik meg. Nyomja meg: O
D, írjon be egy új nyitókódot, majd nyomja meg az
O-t.

A billentyûzet lezárása
A < és a > billentyû egyidejû lenyomásával
megakadályozhatja a telefon véletlenszerû használatát. A zár
felodásához nyomja meg ismét egyszerre a < és a >
billentyûket. A S billentyû kivételével mindegyik billentyû
zárolva lesz. Amikor a billentyûzet le van zárva, beérkezõ hívásra
az O billentyû megnyomásával válaszolhat.

Telefonhívások kezdeményezése és fogadása
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Telefonhívás kezdeményezése
Telefonhívás kezdeményezéséhez a telefonnak bekapcsolt és a
billentyûzárnak kikapcsolt állapotban kell lenni.
Telefonhívás csak akkor kezdeményezhetõ, ha az adott területen
a GSM900, 1800 vagy 1900 szolgáltatás rendelkezésre áll. Ha
van szolgáltatás, akkor egy növekvõ oszlopsor, x mutatja
a térerõt.
Különbözõ módon lehet hívást kezdeményezni:
• A billentyûzet használatával.
• Az automatikus újrahívás használatával.
• Az utolsó hívott szám újrahívásával.
• Telefonkönyvi tétel gyorstárcsázásával*.
• Telefonkönyvi tétel tárcsázásával*.
• Üzenetbe ágyazott telefonszám tárcsázásával.
• Az Okos gomb (=) és a Hangtárcsázás használatával.
A*A telefon egy telefonszámok és nevek tárolására
használható 'telefonkönyvet' tartalmaz. További részletek a
„Mi az a telefonkönyv?” részben.
A telefonhívás kezdeményezésének legegyszerûbb módja a
telefonszám beírása a billentyûzettel, majd az O billentyû
megnyomása.
AHa eltévesztette, akkor az utolsó karakter törléséhez nyomja
meg egyszer a C billentyût. A C billentyû folyamatos
megnyomásával a teljes számot törölheti.
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Annak jelzésére, hogy Ön most éppen telefonhívást
kezdeményez, a készülék a kimenõ hívás piktogramját és a Hív
szót jeleníti meg. Ha a telefon kicseng, de nem veszik fel a
kagylót és Ön véget akar vetni a hívásnak, nyomja meg az O-t,
vagy csukja le a telefon fedelét (ha lecsukható fedeles).
Amikor felveszi a telefont, a kijelzõ Hívás vége? kijelzésre vált át.
A hívás befejezéséhez nyomja meg az O gombot vagy csukja
be a lehajtható fedelet (flip), ha van.
Automatikus újrahívás
Sikertelen hívási kísérlet esetén 5 másodpercig Újrahívás? üzenet
jelenik meg. Ekkor az O billentyû megnyomásával a készülék
automatikusan újrahívja a telefonszámot.
Sikeres hívás esetén egy rövid csengõ hang hallható.
Az újrahívási kísérletek maximális számát a mobilrendszer
üzembentartója határozza meg. Ha ezen a megkísérelt számon
belül nem sikerül a hívás, akkor a kijelzõn az Újrahívás sikertelen
üzenet jelenik meg.
Utolsó hívott szám újrahívása
i Készenléti állapotban nyomja meg: OO.
Ezenkívül a Telefonkönyv menü ‘Utolsó tíz hívás’ opcióját is
használhatja erre a célra.
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j Telefonkönyvi számok gyorstárcsázása
A telefonkönyv1 elsõ 9 helyén tárolt szám valamelyikének
hívásához nyomja folyamatosan a megfelelõ billentyût. Például a
2 billentyû folyamatos lenyomásával a telefonkönyv második
helyén levõ számot hívhatja.
AA szám hívásához nem szükséges az O billentyû
megnyomása.
j Telefonkönyvben szereplõ tételek hívása
Másik lehetõség: írja be a telefonkönyvi H számát, majd
nyomja meg a # O-t.
j Telefonkönyvi számok tárcsázása az Okos billentyûvel
A következõ Okos billentyû (=) opciók közül választhat:
• Nyomja meg a =-t, és a hangjelzés után mondja be a
megfelelõ hangcímkét. Részletesebben lásd a „Telefonkönyvi
tétel aktiválása beszédparanccsal” c. szakaszban.
• Nyomja meg a =-t, majd a hangerõ billentyû használatával
lapozzon a tárolt telefonszámhoz, vagy nyomja meg a
megfelelõ számbillentyût a kívánt kezdõbetûre való ugráshoz.
A híváskezdeményezéshez vagy tartsa lenyomva a =-t 1,5
másodpercig, vagy nyomja meg az O-t.
Üzenetbe ágyazott telefonszám hívása
Az üzenetbe ágyazott telefonszámok hívásáról az „Üzenetek”
menü fejezetben olvashat.

Nemzetközi telefonhívások
Nemzetközi hívás kezdeményezéséhez nyomja folyamatosan a
0 billentyût. Néhány másodperc múlva a + nemzetközi
elõhívójel jelenik meg a kijelzõn, amivel lehetõvé válik a hívás
bármelyik országból a helyi elõhívószám ismerete nélkül.
Ezután írja be az ország kódját, majd a telefonszámot. Az ország
kódja ugyanaz, mint a hagyományos hívásoknál, pl. 49
Németország, 44 Nagy-Britannia, 46 Svédország, stb.
A hagyományos nemzetközi hívásokhoz hasonlóan hagyja el az
elsõ '0'-t a város hívószáma elõl.
Szünetek beszúrása a telefonszámokba
Három másodperces „szünetkarakternek” telefonszámba
történõ beiktatásához nyomja folyamatosan néhány másodpercig
a < billentyût, és a ± szünetkarakter jelenik meg.
A szünetkarakter használata három másodperces késedelmet
okoz. Az elsõ szünet szünetkarakternek speciális hatása van,
mivel az nem kezdi meg a késleltetést, amíg a hívás fogadásra
nem kerül.
Gyakorlati példa szünetre
Példánkban egy tone-alapú hangposta rendszer hívószáma
555-6911, a postafiókszám 1066, és a jelszó 2001. Ekkor a
következõ számot tárcsázhatja:
5556911±1066±2001O.
A szám elsõ része a hangposta rendszer felhívására szolgál.
A hívás fogadása után az elsõ szünetkarakter három
másodperces késleltetést okoz, mielõtt a 1066 postafiókszám
továbbításra kerülne.
A 2001 jelszó szintén három másodperces késleltetés után kerül
elküldésre.

1. Az elérhetõ telefonkönyv tételek a Telefonkönyv menü
gyorstárcsázási beállítási opcióinál adhatók meg.
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GSM segélykérõ hívások
Világszerte a GSM szabványok egységesen a könnyen
megjegyezhetõ 112-es számot használják segélykérõ
hívószámként.
Amennyiben a telefon talált egy hálózatot, a készülék képes lesz
segélykérõ hívás lebonyolítására. A hívás kezdeményezhetõ
bármely biztonsági kód ismerete nélkül is, és a hálózattól
függõen SIM kártyával vagy anélkül is.
A segélykérõ hívások a központi segélykérõ hívások kezelõjéhez
futnak be.
A GSM segélykérõ szám hívásához nyomja meg:
112O.
A segélykérõ hívás lebonyolítása során a kijelzõn a Segélykérő
hívás felirat látható.

Telefonhívások fogadása
Egy hívás fogadásához:
• A telefonnak bekapcsolva, nem zárolt állapotban kell lennie.
• Olyan területen kell tartózkodnia, ahol rendelkezésre áll a
GSM900, 1800 vagy 1900 szolgáltatás.
• A hívásátirányítási és letiltási opciókat úgy állítsa be, hogy a
hívást ne irányítsák át illetve ne tiltsák le.
Amikor telefonkészülékére hívás érkezik, az csengeni vagy
vibrálni kezd, és megjelenik rajta az érkezõ hívás piktogramja és a
Fogadás? szó. Ha telefonján hívóazonosítási szolgáltatás is van,
akkor a hívó száma vagy neve is megjelenik.
A telefon felvételéhez nyomja meg az OK gombot O vagy
nyissa ki a lehajtható fedelet (flippet) (csak a flippel rendelkezõ
modelleken, amikor a ‘Válasz csak billentyûvel’ szolgáltatás ki van
kapcsolva).
Amikor az azonosító megjelenik a kijelzõn, eldöntheti, hogy
válaszol-e vagy sem a hívásra az O billentyû, egy szám
1-tõl 9-ig, a < vagy a > lenyomásával. A billentyûk
használatával akkor is fogadhatja a hívást, ha a telefon éppen
nyitva van, amikor csengeni kezd.
Ha nem kívánja fogadni a hívást, akkor:
Nyomja meg egyszer a C billentyût. Ha bekapcsolta az
Opciók menüben a ‘Feltételes átirányítás, amikor foglalt’ vagy
az ‘Átirányít ha nem elérhetõ’ opciót, akkor a telefon a hívó
hívását a megadott számra irányítja át, ellenkezõ esetben a
hívó foglalt jelzés hall.
vagy
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Tartsa folyamatosan lenyomva a C billentyût. Ez
visszautasítja a hívást. A telefon nem ajánlja fel a
hívásátirányítási opciót.
Ha a telefon csörög és Ön nem válaszol, akkor a kijelzõn a Nem
fogadott hívás felirat jelenik meg, jelezve, hogy a hívási kísérlet
sikertelen volt.

Telefonhívás befejezése
Nyomja meg az O-t, a C-t vagy zárja le a fedelet (csak a
fedéllel rendelkezõ modelleken). Telefonján a hivás befejezését
jelzõ piktogram látható.

Nem fogadott hívás figyelmeztetés
Amikor nem fogadott egy hívást, telefonja az alábbi üzenetet jelzi
ki Nem fogadott hívás - OK?.
Nyomja meg az O gombot az elsõ nem fogadott hívás
kijelzéséhez. A kiírás a hívó nevét és számát tartalmazza. Ha a
hívó neve nincs benne a telefonkönyvben, (Nincs név) lesz látható
a kijelzõn.
Nyomja meg a ª« gombot a nem fogadott hívás idõpontjának
és dátumának megtekintéséhez.
A Hívás? opció a képernyõ jobb alsó sarkában jelenik meg.
Nyomja meg az O gombot a szám hívásához, vagy nyomja
meg ismételten a C gombot az alap képernyõhöz való
visszatéréshez.
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Hívásközben-menü

Belépés a „Hívásközben” menübe

A „Hívásközben” menü további funkciók elérését biztosítja egy
hívás lebonyolítása közben.
Navigálás a menükben

ª

és

<>

O
C

† Az, hogy ez a szolgáltatás igénybe vehetõ-e, a SIM kártya
beállításától és típusától függ, valamint attól, hogy ezekre
a szolgáltatásokra elõfizetett-e, mármint ott, ahol azokra
elõ lehet fizetni.
‡ Rendelkezésre állása a beépitett autóskészlet típusától függ.

$

Kihangosítás be vagy ki‡

Magyar

Hívás tartás†

Konferencia hívás†

Új hívás †

Hívás Átadás†

Számkijelzés hívott
félnél †

Privát beszélgetés†

Aktív hívás vége

Várakozó hívás elutasítása†

Tartott hívás vége†

Kapcsolás?†

Aktív & tartott hívás
vége †

Tartott hívás újrakapcsolása †

Hívás váltás †

Némítás be- vagy kikapcsolás
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A „Hívás közben” menübe a $ billentyû lenyomásával léphet
be egy hívás alatt

Kilépés a „Hívásközben” menübõl
A „Hívás közben” menü elhagyásához nyomja meg a C
billentyût.

„Hívásközben” menüopciók
A „Hívásközben” menüben felsorolt opciók folyamatosan
változnak a hívás állapotától függõen. A következõ lista
tartalmazza a „Hívásközben” menü összes lehetséges opcióját.
AAz opcióknak csak egy része jelenik meg egy adott
idõpontban. Az opciók sorrendje változhat.
Kihangosítás be/ki
Ennek az opciónak a használatával lehet váltani a kihangosításos
és a normál üzemmód között, ha a telefon olyan autóskészletbe
van beszerelve, amely nem rendelkezik automatikus jelenlétérzékelõvel.
Hívástartás
Ez az opció az aktív hívás esetén a vonalat tartja.
Új hívás
Ez az opció lehetõvé teszi egy új hívás kezdeményezését.
Saját szám korlátozása
Ez az opció lehetõvé teszi, hogy hívást kezdeményezzen anélkül,
hogy a hívott fél elõre megtudná a telefonszámát.
Az aktív hívás vége
Ez az opció megszünteti az aktív hívást, és visszatér arra a hívásra,
amelynél a vonalat tartja.
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Tartott hívás vége
Ez az opció megszünteti a tartott hívást.
Aktív és tartott hívás vége
Ez az opció az összes kapcsolt hívást megszünteti.
Hívásváltás
Ez az opció lehetõvé teszi, hogy váltson az aktív és a tartott hívás
között.
Konferenciahívás
Ez az opció akár 5 másik telefonnal is összekötheti egy hívás alatt
(lasd Konferenciahívás kezdeményezése).
Hívásátadás
Ez az opció egy másik telefonnak adja át a hívást (lásd a
„Hívásátadás"-t késõbb, ebben a részben).
Privát beszélgetés
Ez az opció lehetõvé teszi, hogy elkülönítsen egy személyes hívást
a fõ konferenciahívástól.
Várakozó hívás elutasítása
Ez az opció visszautasítja a várakozó hívást.
Újrakapcsolás
Ez az opció a tartott hívást aktív hívássá változtatja.
Tartott hívás újrakapcsolása
Ez az opció hasonlít a Kapcsolás?-hoz, de csak akkor jelenik meg
ha már van egy tartott hívás és egy várakozó hívás. A Tartott
hívás újrakapcsolása a tartott hívást aktív hívássá változtatja.
Némítás bevagy kikapcsolása
Egy telefonhívás közben átmenetileg kikapcsolja a mikrofont.
Válassza ki újra ezt az opciót, hogy visszatérjen a beszélgetéshez.

j Hívástartás és
Hívásvárakoztatás
A telefon támogatja a hívástartás és hívásvárakoztatás GSM
hálózati opciókat. Ezeknek az opcióknak a használatával az
aktuális hívást tartásba helyezheti és fogadhat egy bejövõ hívást
vagy kezdeményezhet egy második hívást (e lehetõség
irányításának részleteihez lásd a „Hívásvárakoztatás”-t a Hívási
szolgálatok menü).

A hívástartás és hívásvárakoztatás esetei
A kijelzõ az aktuális hívás(ok) állapotának megfelelõen
automatikusan változik, és mindig felajánlja azt a funkciót,
amelyre Önnek a leginkább szüksége lehet. Az opció
elfogadásához nyomja meg az O-t vagy a $-t, majd a ª
megnyomásával a „Hívásközben” menüben lapozva válasszon
más opciót. Ezt a folyamatot követve úgy fogja találni, hogy még
az aktív hívás, tartott hívás és várakozó hívás háromszoros
kombináció is könnyen kezelhetõ.
A következõ pontok a leggyakrabban elõforduló helyzeteket
mutatják:
• Egy aktív hívásnál a vonal tartásához nyomja meg a $-t, a
kijelzõn a Hívás tartás - Választ? jelenik meg - nyomja meg az
O-t a hívás tartásához. A hívás újra kapcsolásához nyomja
meg az O-t.
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• Egy aktív hívás tartásához és egy Új hívás kezdeményezéséhez
elõször tegye az aktív hívást tartásba, majd nyomja meg a
$-t és válassza ki az Új hívás opciót1.

vagy

• Az aktív hívás és a tartott hívás közötti váltáshoz nyomja meg
az O-t a 2 hívás - Váltás? üzenet megjelenésekor.

Tartás sikertelen

• Aktív hívás közben egy várakozó hívás fogadásához nyomja
meg az O-t Hívás várakozt. - Fogadás? üzenet
megjelenésekor, és ekkor az aktív hívás vonalának tartása
biztosított. Ha inkább befejezné az aktív hívást mielõtt fogadja
a várakozó hívást, nyomja meg a $-t és válassza ki a Aktív
hívás vége opciót.
• Egy várakozó hívás elutasításához nyomja meg a $-t és
válassza a Várakozó hívás elutasítása opciót (vagy egyszerûen
nyomja meg a C billentyût).
AHa már van egy aktív hívás, egy tartott hívás és egy várakozó
hívás, akkor nem fogadhatja a várakozó hívást, amíg be
nem fejezi az aktív vagy a tartott hívást, vagy össze nem
kapcsolja azokat.
A hívástartás és hívásvárakoztatás üzenetei
A hívástartás és/vagy hívásvárakoztatás mûveletek alatt a kijelzõn
a következõ üzenetek közül egy vagy több látható:
Próbálkozik
Egy aktív hívás tartásba tételére, egy aktív és egy tartott hívás
cseréjére, vagy a Konferenciahívás bõvítésére vonatkozó
utasítás került kiadásra.

Egy tartott hívás újrakapcsolására vonatkozó utasítás került
kiadásra.
A hívás tartására vonatkozó utasítás sikertelen volt.
2. hívás nem tartható
Egy hívást már várakoztat, és egyidejûleg kettõt nem lehet
tartani.
Kapcsolás sikertelen
A tartott hívást a készülék nem tudta aktiválni.
Foglalt, próbálja később
A telefon még dolgozik az elõzõ utasítás végrehajtásán.
Várjon egy kis ideig, mielõtt megismételné az utasítást.
Névtelen
A hívó úgy programozta a telefonját, hogy a hívószáma ne
jelenjen meg a hívott fél telefonjának kijelzõjén.
Hívószám nem elérhető
A hálózat nem továbbítja a hívó telefonszámát.
Konferencia sikertelen
A konferenciahívásra vonatkozó utasítás sikertelen volt.
Hívás átadás folyamatban
Egy hívás átadására vonatkozó utasítás megtörtént.
Hívás átadás sikertelen
Egy hívás átadására vonatkozó utasítás sikertelen volt.

1. Egy gyorsabb módszer a híváskezdeményezésre, ha
közvetlenül beírja a hívni kívánt számot és megnyomja az
O-t. A telefon az aktív hívást tartásba helyezi és megkísérli
a beírt szám hívását.
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Konferenciahívás kezdeményezése
Ez az opció összekapcsolja az aktív hívást a tartott hívással. A
konferenciahívással akár öt féllel is folytathat egyidejûleg
konferenciabeszélgetést. Bármikor a hívás folyamán új hívót
kapcsolhat, szétkapcsolhat vagy elkülöníthet személyes hívásokat
a konferenciahívástól a „Hívásközben” menü opció
használatával.
AElõ kell fizetnie mind a konferenciahívás, mind a
hívásvárakoztatás kiegészítõ szolgáltatásra, ha használni
kívánja ezt a lehetõséget.
Konferenciahívás kezdeményezése
Egy konferenciahívás kezdeményezéséhez az aktív hívás vonalát
tartsa, és tárcsázzon egy másik telefonszámot. Ezután lesz egy
aktív hívása és egy tartott hívás.
Nyomja meg a $ billentyût, hogy belépjen a „Hívásközben”
menübe és válassza ki a Konferencia hívás-t. Az aktuális aktív hívás
és a tartott hívás egy konferenciahívássá kapcsolódik össze.
Konferenciahívás kezelése
Egy konferenciahívás alatt lehetõsége van új hívásokat kapcsolni
a konferenciahívásba vagy a konferenciahívástól elkülöníteni egy
beszélõt.
Új hívás kapcsolása
Számos módja van egy új hívó bekapcsolásának a
konferenciahívásba:
• A számbillentyûk használatával

• Egy telefonkönyvben szereplõ szám elõhívásával a Gyors
hozzáférés használatával
• Válaszolással a várakozó hívásra
Függetlenül attól, hogy melyik módszert használja, a
konferenciahívás vonalát a telefon tartja, míg az új hívás
kapcsolását el nem végzi. Ezután be kell lépnie a „Hívásközben”
menübe, és ki kell választania a Konferencia hívás-t, hogy az új
hívást bekapcsolja a folyamatban levõ eredeti
konferenciahívásba.
A konferenciahívás egy résztvevõjének leválasztása
Konferenciahívás közben leválaszthatja a konferenciahívás
valamelyik résztvevõjét.
AA konferenciahívásról csak akkor választhat le egy
résztvevõt, ha nincs várakoztatott hívás.
A konferenciahívás közben nyomja meg a $-t, és válassza ki a
Privát beszélgetés-t. Ezután a kijelzõn megjelenik a
konferenciahívás tagjainak telefonszáma vagy neve. Használja a
keresõ nyilakat a kiválasztott beszélõ megkereséséhez. Ha a
kívánt beszélõt kiválasztotta, nyomja meg az O-t., és válassza
ki a Privát beszélgetés-t.
Ekkor a kiválasztott hívás leválasztódik a konferenciahívásról, és
Ön magánbeszélgetést folytathat az illetõ féllel.
A tagok újbóli összekapcsolásához válassza ki a Konferencia hívást a „Hívásközben” menübõl.

• Az Új hívás kezdeményezése opció használatával a
„Hívásközben” menüben
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Hívásátadás
A hívásátadás-funkció átadja a hívást egy másik telefonnak.
Kétféleképpen lehet egy hívást átadni: a harmadik fél hívásának
fogadása elõtt vagy után.
AMind a Konferencia hívás, mind a Hívás várakoztatás
kiegészítõ szolgáltatás használatához elõ kell fizetnie.

Hívásátadás kezdeményezése a harmadik
beszélõ kapcsolása elõtt
Egy hívásnak egy másik telefonra való átadásához nyomja meg a
$ billentyût, és válassza ki a Hívás Átadás-t a „Hívásközben”
menübõl. Írja be a telefonszámot, ahová át kívánja adni a hívást,
és nyomja meg az O-t.
Ezután a telefon megpróbálja átadni a hívást. A kijelzõn elõször a
Hívás átadás folyamatban, majd a Hívás átadás megtörtént üzenet
jelenik meg. Ha a hívást sikerült átadni, az Ön telefonja
automatikusan szétkapcsol.

Hívásátadás kezdeményezése a harmadik
beszélõ kapcsolása után
Ha már van egy aktív hívása és egy tartott hívása, nyomja meg a
$ billentyût, és válassza ki a Hívás Átadás-t a „Hívásközben”
menübõl. A telefon megpróbálja az aktív hívást átadni a tartott
hívásnak. A kijelzõn elõször a Hívás átadás folyamatban, majd a
Hívás átadás megtörtént üzenet jelenik meg. Ha a hívást sikerült
átadni, az Ön telefonja automatikusan szétkapcsol.
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A beszédfunkciók használata
A hangjegyzet használata
A Hangjegyzet szolgáltatással lehetõsége van maximum
2,5 perces személyes hangüzenet vagy egy telefonhívás
részletének felvételére. Ez akkor hasznos, amikor nincs kéznél toll
és papír az utasítások vagy üzenetek felvételéhez. Az alábbi hívási
szituációk során lehetséges a felvétel:
• A telefon hívásra vár (nincs hívás).
• Egy aktív hívás (beleértve a konferenciahívásokat).
• Aktív hívás plusz várakozó hívás.

Hangjegyzet rögzítése
Egy hangjegyzet rögzítéséhez nyomja meg a Felvétel indítás/
Megállítás billentyût (?). Egy rövid hangjelzés lesz hallható, amely
jelzi a felvétel elindítását és a kijelzõn a Felvétel... üzenet jelenik
meg, illetve a rendelkezésre álló felvételi idõ.
Ha felvételt készít egy telefonbeszélgetés alatt, a beszélgetõ
partnere 10 másodpercenként hall egy hangjelzést, amely
figyelmezteti, hogy Ön rögzíti a beszélgetést.
AAktív hívás felvételénél mindkét fél hangja felvehetõ
egyidejûleg.
A hívás rögzítésének leállításához nyomja meg a Felvétel indítás/
Megállítás billentyût (?) vagy az O-t; a fedéllel rendelkezõ
modelleken csukja be a fedelet, viszont ezzel befejezi a hívást. A
kijelzõn a XX Hangjegyz tárolva üzenet jelenik meg, ahol az XX a
tárolás helyének a száma. A hangjegyzetek tároláskor egymást
követõen helyezkednek el.

A felvétel azonnal megszakad minden további figyelmeztetés
nélkül, ha:
• a felvétel közben fogad egy bejövõ hívást (a hívásvárakoztatás
hangjelzés hallható).
• kiválasztja a hívás kezdeményezést a Hangjegyzet felvétele
alatt.

Hangjegyzet tárolási kapacitás
Az „Üzenetek, Hangjegyzet” menü Rendelkezésre álló idő opció
kijelzi a felvételhez rendelkezésre álló idõmennyiséget, lásd
„Üzenetek” menü.
A felvétel közben, tíz másodperccel a felvételi kapacitás teljes
kihasználása elõtt egy figyelmeztetõ hangjelzés hallható. Ha nem
állítja le a felvételt a rendelkezésre álló idõn belül, a felvétel
automatikusan leáll, és egy egymásodperces hangjelzés hallható,
miközben a Nincs szabad tárolóhely üzenet jelenik meg a kijelzõn.

A hangjegyzet lejátszása
A hangjegyzet menüben a lejátszásához válassza ki az
„Üzenetek, Hangjegyzet”, Hangjegyzet lejátszás opciót, vagy
használja a Gyors hozzáférési menü (}) tételét.
Az elsõ hangjegyzet két másodperc múlva kerül lejátszásra. A
kijelzõn a Hangjegyzet, Lejátszás... jelenik meg.
Egyszer nyomja meg lefelé a ª gombot, ha a következõ
hangjegyzetre kíván lépni (kétszer, ha az adott hangjegyzet
éppen lejátszás alatt van).
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Hasonlóan, egyszer nyomja meg felfelé a ª gombot, ha az
elõzõ hangjegyzetre kíván lépni (kétszer, ha az adott hangjegyzet
szól éppen). Nyomja meg a C gombot az adott hangjegyzet
lejátszásának leállításához.
AHa a gyors hozzáférési menübol kiválasztja a Hangjegyzet
lejátszás opciót, a telefon egyszeruen visszatér készenléti
állapotba.
Nyomja meg kétszer gyorsan felfelé a ª gombot az elõzõ
üzenetre történõ visszaugráshoz.
Húzza lefelé a ª gombot a következõ hangjegyzet
lejátszásához.
Ha egy meghatározott helyen tárolt hangjegyzetet kíván
visszajátszani, nyomja meg a megfelelõ számbillentyût 1-tõl
9-ig.
ATelefonbeszélgetés alatt hangjegyzet visszajátszása nem
lehetséges.

Hangjegyzetet töröl
Ez az opció lehetõséget nyújt, hogy egyenként letörölje a
hangjegyzeteket.

Hangjegyzetek törlése
A hangjegyzetek törléséhez az „Üzenetek, Hangjegyzet”
menüben válassza ki a Hangjegyzetek törlése opciót. Meg kell
erõsítenie a törlésre vonatkozó parancsot, miután a Hangjegyzetek
törlése - Választ? üzenet megjelenik a kijelzõn. Nyomja meg az
O-t a törlés megerõsítéséhez.
A Hangjegyzetek törölve megerõsítõ üzenet jelenik meg a kijelzõn.

Magyar
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Figyelmeztetõ beállít (Figyelmeztetõ
hangjegyzetek)
Ezzel az opcióval lehetõsége van figyelmeztetõt csatolni
maximum 5 felvett hangjegyzethez. Beállíthatja a figyelmezetõ
frekvenciáját és az idõt, hogy mikor járjon le. A figyelmeztetõvel
ellátott hangjegyzetek egy adott napra és idõpontra (egyszeri),
napi, heti, minden hétfõtõl péntekig vagy hétfõtõl szombatig
tartó idõszakra vonatkozóan állíthatók be.
AHa egy figyelmeztetõt ugyanarra az idõpontra állítottak be,
mint a figyelmeztetõvel ellátott hangjegyzetet, a
figyelmeztetõvel ellátott hangjegyzet úgy módosul, hogy
egy perccel késõbb járjon le mint a beállított idõ.
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Vezérlés beszédparancsokkal
Ha beszédvezérlést alkalmaz, egyetlen beszédparanccsal hívhatja
fel a kívánt telefonszámot vagy aktiválthatja a szükséges gyors
hozzáférési funkciót.
Ez a beszédparancs a hangcímke.
Hangcímkét csatolhat bármely, a telefonja memóriájában
található telefonkönyvben szereplõ számhoz, és bármely Gyors
hozzáférés aktiválásához is kapcsolhat hangcímkét.
AA SIM kártya memóriájában tárolt számokhoz nem lehet
hangcímkét rendelni.
Hangcímke rögzítése közben nem lehet hívást kezdeményezni
vagy fogadni.
A felvétel minõségének biztosítása érdekében a hangcímkéket
úgy vegye fel, hogy sem szél, sem másmilyen háttérzaj ne legyen
hallható, és jól érthetõ, természetes erõsségû hangon beszéljen a
készülékbe. Minden hangcímke felvételéhez két másodperc áll
rendelkezésére.

Beszédparancsokkal történõ vezérlés
alkalmazása telefonkönyvi tételek esetén
Új telefonkönyvi tétel rögzítésekor vagy meglévõ telefonkönyvi
tétel módosításakor új hangcímkét rögzíthet. A meglévõ
hangcímkéket szükség esetén átírhatja vagy kitörölheti.
AHa elõzõleg korlátozta a hozzáférést a telefon
memóriájához, nem lehet hangcímkét rögzíteni.
Hangcímke beírása
Ezt az opciót a Telefonkönyv menübõl érheti el; segítségével az új
telefonkönyvi tételekhez hangcímkét rendelhet.

Személyes
Új
telefonszámok bejegyzés

Tel. Memóriában
tárol

Hangcímke
megadás

Amikor új bejegyzés beírásakor a Tel. memóriában tárol opciót
választja, a telefon kéri, hogy írja be a tárolni kívánt
telefonszámot, nevet és helyet, majd tárolja a tételt. A részleteket
megtalálja A „Telefonkönyv” menü c. fejezetben.
A Tárolva XXX üzenet kijelzése után a telefon megkérdezi, hogy
kíván-e hangcímkét rendelni a tételhez:
1 u Hangcímke megadása?
A továbblépéshez nyomja meg az O-t.
Ha már 25 telefonkönyvi hangcímkét tárolt a telefonon, a
Hangcímke tárolás tele üzenet jelenik meg, és a telefon a Tel.
memóriában tárol menüopcióra tér vissza. Ilyenkor csak akkor
rögzíthet új hangcímkét, ha valamelyik meglévõt kitörli.
Ha rögzíthetõ hangcímke, a telefon kiírja:
2 u Nyomjon OK-t ha kész
A továbblépéshez nyomja meg az O-t.
3 A hangjelzés után mondjon nevet
Várja meg, míg elhallgat a hangjelzés, majd mondja be a
hangcímkét (nevet). A jó hangminõség érdekében olyan
helyen használja a készüléket, ahol a lehetõ legkisebb a szél
vagy az egyéb háttérzaj.
4 u Nyomjon OK-t ha kész
A továbblépéshez nyomja meg az O-t.
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5 A hangjelzés után mondjon nevet
Várja meg, míg elhallgat a hangjelzés, majd mondja be a
hangcímkét (nevet), akárcsak a fenti 3. lépésnél. A jó
hangminõség érdekében olyan helyen használja a készüléket,
ahol a lehetõ legkisebb a szél vagy az egyéb háttérzaj.
6 Ha sikerült a rögzítés, két másodpercre a Kérem várjon, majd a
y Hangcímke tárolva üzenet jelenik meg.
Ha a hangcímke-rögzítés sikeresen befejezõdött, a telefon a Tel.
memóriában tárol menüopcióra tér vissza.
Ha a rögzítés nem sikerült - például mert a választott név
túlságosan hasonlított valamely már meglévõ hangcímkére -,
akkor a telefon kijelzi, miért nem fogadta el a bemondott nevet,
majd u Nyomjon OK-t ha kész üzenetre áll vissza.
Hangcímke beírása vagy szerkesztése és hangcímke törlése
Ezek az opciók a Telefonkönyv menüben vagy a Gyorsmenüben
állnak rendelkezésre. Elõszöris válassza vagy a Keresés név szerint
vagy a Keresés hely szerint opciót.
A név vagy a hely beírása után kiválaszthatja a megfelelõ
Hangcímke menü opciót.
Keresés
hely szerint
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Nézetváltás
Szám hívása
Név vagy más módosítás
Név és szám törlése
Hangcímke módosítás
Törölje ki a Hangcímkét
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Hangcímke beírása vagy szerkesztése
AEz az opció nem jelenik meg, ha a telefonszám nincs a
telefon memóriájában.
Akkor kell ezt az opciót választania, ha meglévõ telefonkönyvi
tételhez kíván hangcímkét rendelni vagy meglévõ hangcímkét
szeretne átírni. Ha valamely tételhez már rendelt hangcímkét, a
hely száma mellett a )) szimbólum jelenik meg.
Amikor kiválasztotta ezt az opciót, a telefon a u Nyomjon OK-t ha
kész üzenetet jeleníti meg.
Ekkor a hangcímke rögzítéséhez kövesse a 'Hangcímke beírása' c.
szakaszban leírtakat.
Hangcímke törlése
AEz az opció nem jelenik meg, ha a telefonszám nincs a
telefon memóriájában, vagy ha nincs hangcímke, amelyet ki
lehetne törölni.
Ha valamely telefonkönyvi tételbõl ki kívánja törölni a
hangcímkét, válassza ezt az opciót.
Ha megnyomja az O-t, a telefon kitörli a hangcímkét, majd a
y Hangcímke törölve üzenetet jeleníti meg.
Telefonkönyvi tétel aktiválása beszédparanccsal
Ehhez vagy az Okos billentyût (=) vagy a Telefonkönyv menüt,
majd a =-t kell használnia.
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Aktiválás beszédparanccsal az Okos billentyû (=)
használatával
Nyomja meg a =-t.

Aktiválás beszédparanccsal a Telefonkönyv menü
használatával
Válassza a Telefonkönyv menübõl a Hangcímke tárcsázás opciót.

Ha van hangcímkével ellátott telefonkönyvi tétel, a következõ
üzenet jelenik meg:

Amikor megnyomja az O-t, a telefon a u Nyomja meg az Okos
gombot ha kész üzenetet jeleníti meg.

1 A hangjelzés után mondjon nevet

A beszédparanccsal történõ aktiváláshoz ezután kövesse az
'Aktiválás beszédparanccsal az Okos billentyû (=) használatával'
c. szakaszban leírt lépéseket.

Várja meg, míg elhallgat a hangjelzés, majd mondja be a
hangcímkét (nevet). A jó hangminõség érdekében olyan
helyen használja a készüléket, ahol a lehetõ legkisebb a szél
vagy az egyéb háttérzaj.
AHa megnyomja valamelyik billentyût, a telefonkönyvre tér
vissza.
Ha a telefon nem talál a bemondottnak megfelelõ
hangcímkét, Nem találja üzenetet jelenít meg, majd visszaáll a
telefonkönyvre.
2 Ha a bemondott név megfelel valamelyik hangcímkének, a
telefon visszamondja a nevet, és kiírja a szóban forgó
telefonkönyvi tételt.
3 Ekkor a következõ három lehetõség közül választhat:
• Ha két másodpercig vár, a telefon automatikusan
kezdeményezi a hívást.

A gyors hozzáférési funkciók vezérlése
beszédparancsokkal
A telefon valamennyi gyors hozzáférési funkcióját is aktiválhatja
hangcímkével. Nem kell tehát feltétlenül a kilenc gyors
hozzáférési billentyû valamelyikét használnia.
A gyorsmenü beállítása
Tel. beállítása

Gyorsmenü
beállítás
Név keresése

Gyorsmenü
beállítás

Hely keresése
Új bejegyzés
telefonba

• Ha megnyomja az O-t, maga kezdeményezheti, illetve ha
megnyomja a C-t, törölheti a hívást.
• Ha megnyomja a ª-t, akkor a telefonkönyv következõ
tétele jelenik meg.
Amikor olyan telefonkönyvi tételre lapoz, amelyhez hangcímke is
tartozik, a telefon a hangszórón közli a hangcímkét.

Billentyűt társít
funkcióhoz
Hangcímke
módosítás
Törölje ki a
Hangcímkét

Ez az opció a Telefon beálítása menürõl érhetõ el, és lehetõvé
teszi:
• a gyors hozzáférési menü testre szabását.
• a gyors hozzáférési funkciókhoz hangcímkék rendelését,
illetve a hozzájuk rendelt hangcímkék módosítását.
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A gyors hozzáférés beállítása kiválasztásakor a telefon kiírja a
gyors hozzáférési funkciók listáját. Ha valamely funkcióhoz már
tartozik hangcímke, a funkció neve mellett a )) szimbólum jelenik
meg.
A ª billentyûvel válassza ki a kívánt funkciót, majd nyomja
meg az O-t. Ekkor billentyût rendelhet a funkcióhoz vagy
módosíthatja a hangcímke beállítást.
Billentyû társítása funkcióhoz
Ezzel az opcióval billentyût rendelhet a választott gyors
hozzáférési funkcióhoz. A telefon a következõ üzenet kiírásával
kéri a billentyû megadását: Írja be 1-9:.
Ekkor az 1 ... 9 valamelyikének megnyomásával rendelje a
funkcióhoz a kívánt billentyût, majd nyomja meg az O-t.
Ha megegedett, érvényes billentyût választott, a telefonon a
y Kész üzenet jelenik meg, majd a készülék visszaáll a gyors
hozzáférési funkciók listájára.
Másként, a gyors billentyû (E) használatával is rendelhet
billentyût a funkciókhoz. Lásd A gyors hozzáférési menü
testreszabása c. fejezetet.

1 u Nyomjon OK-t ha kész
Ekkor a továbblépéshez nyomja meg az O-t.
2 A hangjelzés után mondjon nevet
Várja meg, hogy elhallgasson a hangjelzés, majd mondja be a
hangcímkét (nevet). A jó hangminõség érdekében olyan
helyen használja a készüléket, ahol a lehetõ legkisebb a szél
vagy az egyéb háttérzaj.
3 u Nyomjon OK-t ha kész
Ekkor a továbblépéshez nyomja meg az O-t.
4 A hangjelzés után mondjon nevet
Várja meg, míg elhallgat a hangjelzés, majd mondja be a
hangcímkét (nevet), akárcsak a fenti 2. lépésnél. A jó
hangminõség érdekében olyan helyen használja a készüléket,
ahol a lehetõ legkisebb a szél vagy az egyéb háttérzaj.
5 Ha sikerült a rögzítés, két másodpercre a Kérem várjon, majd a
y Hangcímke tárolva üzenet jelenik meg.
Ha a hangcímke rögzítése sikeresen befejezõdött, a telefon
visszatér a gyors hozzáférési funkciók listájára.

Hangcímke módosítás
Ezzel az opcióval hangcímkét rendelhet valamely Gyors
hozzáférési funkcióhoz vagy átírhat egy, már meglévõ
hangcímkét.

Ha a rögzítés nem sikerült - például mert a választott név
túlságosan hasonlított valamely már meglévõ hangcímkére -,
akkor a telefon kijelzi, miért nem fogadta el a bemondott nevet,
majd a u Nyomjon OK-t ha kész üzenetre áll vissza.

Ha már 9 gyors hozzáférési hangcímkét tárolt a telefonon, a
készülék nem engedi új hangcímke hozzárendelését: Hangcímke
tárolás tele üzenetet ír ki, és visszaáll a gyors hozzáférési
funkciók listájára. Ilyenkor ahhoz, hogy új hangcímkét
rögzíthessen, elõbb egy meglévõt ki kell törölnie.

Hangcímke törlése
AEz az opció nem jelenik meg, ha nincs hangcímke, amelyet
ki lehetne törölni.
Ezzel az opcióval kitörölheti a gyors hozzáférési funkciókhoz
rendelt hangcímkéket.

Ha lehet hangcímkét rögzíteni, a telefon kiírja:

Az O megnyomására a telefon kitörli a hangcímkét és
y Hangcímke törölve üzenetet ír ki.
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Gyors hozzáférési funkciók aktiválása beszédparanccsal
A kívánt gyors hozzáférési funkciót a következõképpen
aktiválhatja beszédparanccsal:
1 Nyomja meg a E-t.
Ha van olyan gyors hozzáférési funkció, amelyhez hangcímke
tartozik, a következõ üzenet jelenik meg:

Amikor olyan gyors hozzáférési menütételre lapoz, amelyhez
hangcímke is tartozik, a telefon a hangszórón közli a hangcímkét.

2 A hangjelzés után mondjon nevet
Várja meg, míg elhallgat a hangjelzés, majd mondja be a
hangcímkét (nevet). A jó hangminõség érdekében olyan
helyen használja a készüléket, ahol a lehetõ legkisebb a szél
vagy az egyéb háttérzaj.
AEnnél a pontnál megnyomhatja a C gombot, ekkor az
alap képernyõhöz tér vissza; a számbillentyûket vagy az
O gombot a megfelelõ Gyorsmenü aktiválásához;
nyomja meg felfelé vagy lefelé a ª gombot a gyorsmenü
listájának megjelenítéséhez.
Ha a telefon nem talál a bemondottnak megfelelõ
hangcímkét, Nem találja üzenetet ír ki, és visszaáll a gyors
hozzáférési menüre.
3 Ha a bemondott név megfelel valamelyik hangcímkének, a
telefon visszamondja a nevet, és megjeleníti a megfelelõ gyors
hozzáférési menütételt.
4 Ekkor a következõ három lehetõség közül választhat:
• Ha két másodpercig vár, a telefon automatikusan aktiválja a
funkciót.
• Nyomja meg az O-t a funkció aktívvá tételéhez vagy pedig
a C-t ahhoz, hogy a képernyõrõl minden eltûnjön.
• Húzza lefelé a ª gombot a Gyorsmenü következõ
tételének megjelenítéséhez.
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Az „Opciók” menü használata
Navigálás a menükben

$
Tel. beállítása

Internet hozzáférés†#
Telefonkönyv

Határidönapló

Ébresztöóra
Hívási
szolgálatok

Hálózat
választ.

Hangcímke tárcsázás
Személyes telefonszámok
Rend. álló szolgáltatások†
Utolsó tíz hívás
Saját szám(ok)
Rögz. tárcsázás†
Gyorstárcsázás beállítása

Hálózat keresés

Hívásmérök
Számológép

Mai nap eseményei
Másik nap eseményei
Eseményt beír
Emlékeztetö idözítése
Emlékezt. beáll.

Figyelmeztetés be
Figyelmeztetö státusza

Tartozék
beállítás *

Akku töltés kijelzése
Számkijelzés hívott félnél †
Hív. átirányítás†
Beszéd és Fax†
Hívás várakozt.†
Válasz csak billentyűvel $
Hangposta hívás
Üzenetrögzítö **
Beérkezett üzenetek†
Kimenő üzenetek†
Üzenet szerkesztő†
Hangjegyzet
Cell. közv.
Üzenet beállítás

Preferált hálózatok
Új hálózat keresése
Díjszáml. kijel.†
Idömérök kijelz.
Hangos idözítő állítás
Hív. alatt kij.
Hívási díj beállítások†
Élettartam idömérő

Játékok

Hívás letiltás†

Üzenetek

Sávváltás
Elérhető hálózatok

#

†

Hanoi tornyai
Bakkara
Tégla
Autórádió némítás
Automatikus hívásfogadás
Automatikus kihangosítás
Biztonsági idözítő
Segéd figyelmeztető

Tel. vonal vál.†
Csengő hangerő
Cseng v. vibrál
Cseng. beállít
Cseng. 2 beállít†
Figyelm. csengés. beállítása
Üzenet hangjelzés beállítása
Várak. hív. fog.
Zenehang szerkesztés
Gyorsmenü beállítás
Telefon zár
Infraport aktiválás
Képélesség beállítása
SIM kártya PIN kód kell
SIM PIN2 kód változtatása†
Új biztonsági kód
Bővített menük

ª

és

<>

O
C

Idő és dátum kijelzése
Idő és dátum megadása
Idö form. megad.
Nyelv kiválaszt.

Beviteli mód választása
Animáció beáll.
Akkukímélő üzemmód
Billentyűhang választás
Telefon állapot

A dõlt betûkkel szedett menüpontok csak a
Bõvített menük bekapcsolása után érhetõk el.

*

Ha a szolgáltató saját menüjével bõvítette az Opciók
menüt, akkor nem az Internet hozzáférés lesz az elsõ
menüpont.

$

Az, hogy ez a szolgáltatás igénybe vehetõ-e, a SIM
kártya beállításától és típusától függ, valamint attól,
hogy ezekre a szolgáltatásokra elõfizetett-e, mármint
ott, ahol azokra elõ lehet fizetni.

A Tartozékok beállítása opció csak akkor
használható, ha az autós készlet vagy a fülhallgató
készlet be van szerelve.
Csak a fedéllel rendelkezõ telefonokon.

**Ez a szolgáltalás nem áll minden országban
rendelkezésre.

Az „Opciók” menü használata
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Internet-hozzáférés
AAz Internet hozzáférés olyan szolgáltatás, amelynek
igénybevételi lehetõsége a hálózattól függ és attól, hogy
erre a szolgáltatásra elõfizetett-e. Lépjen kapcsolatba a
szolgáltatóval, aki további részleteket tud Önnel közölni a
mobil Internet szolgáltatásokról.

Ebben a részben elmagyarázzuk, hogy:
• milyen általános kijelzéseket fog látni,
• hogyan állítsa be telefonkészülékét a mobil Internet
hozzáférés biztosítására,
• hogyan kezdeményezzen mobil Internet hívást, és
• hogyan bonyolítsa és fejezze be az Internet hívásokat.

Általános kijelzések
Szolgáltatója határozza meg, hogy milyen formában és milyen
tartalommal jelenik meg az információ készüléke kijelzõjén. A
bemutatott példán egy tipikus mobil Internet-képernyõtartalom
látható, valamint a rendelkezésre álló opciók kiválasztásához és
az azok közötti navigáláshoz használható programbillentyûk.

Telefonkészüléke alkalmas arra, hogy az Internetre belépjen és a
szolgáltató által biztosított mobil Internet szolgáltatásokat
igénybe vegye, mint pl. a pénzügyi, sport-, utazási és
szórakoztató jellegû szolgáltatásokat.

Magyar
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A Böngészõ menü használata
A Böngészõ menü csak a mobil internetes tevékenység ideje alatt
érhetõ el. A Böngészõ menü elõhívásához tegye a következõket:
1 Nyomja meg a $ vagy a E billentyût. Amikor a telefon
Internet hozzáférés figyelmeztetõ üzenete megjelenik, nyomja
meg az O billentyût.
2 Nyomja le és a Böngészõ menü megjelenéséig tartsa lenyomva
a $ billentyût.
Ekkor az opciók alábbi listája jelenik meg:

A softkey használata
Ha a kijelzõn látható softkey-k valamelyikét szeretné használni a
mobil Internet hívás során, nyomja meg az O vagy az $
billentyûk valamelyikét. A softkey –k attól függõen változnak,
hogy a kijelzõ képernyõjén éppen mi látható, pl. lehet Kilép, OK,
Előző vagy Nézni. A példaként bemutatott képernyõábrán az $
gomb segítségével az 1. programozott billentyű, az O
segítségével pedig a 2. programozott billentyű választható.
Mobil Internet ikonok és üzenetek

1. Súgó

Segítséget nyújt, amennyiben van súgóüzenet
az elõzõleg kiemelt opcióra vonatkozóan.

Ikon vagy üzenet

Jelentése

Küldés )))))))

Adatok küldése az Internetre.

2. My Motorola1

A mymotorola.com web-helyre lép.

Vétel (((((((

Adatok letöltése az Internetrõl.

3. Honlapra!

Visszatér az ön Internet-szolgáltatója által
biztosított honlapra.

Kapcsolódás .....

Kapcsolódás az Internetre.

4. URL-megjelölés

Lehetõvé teszi, hogy felvegyen egy web-helyet
saját Könyvjelzõk mappájába.

Folyamatban .....

Internetes tevékenység folyik.

Æ

5. Phone.com

A Phone.com web-helyre lép.

Az Internet kapcsolat során az
adatbiztonság nem garantált

6. Részletezett

Hozzáférést biztosít a magasabb szintû beállítási
lehetõségekhez.

7. Beállítás

Az ön mobil Internet-hozzáférésének
beállításához szükséges opciókat tartalmazza.

1

AA kijelzõn látható ikonok és üzenetek mindig az igénybe
vett internetes szolgáltatástól függnek.

Ez a szolgáltatás csak akkor vehetõ igénybe, ha az Ön szolgáltatója nyújt ilyet.

A menüopciók kiválasztásához tegye a következõket:
1 A megfelelõ menüopció kiemeléséhez a ª billentyû
segítségével gördítse lefelé vagy felfelé a kiemelést.
2 A kiválasztáshoz nyomja meg az O billentyût.

Az „Opciók” menü használata
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A készülék beállítása a mobil Internet
szolgáltatások igénybe vételéhez
A mobiltelefonos Internet-hozzáférés beállításához az alábbiakra
van szükség:
AAz ön SIM kártyáján a szolgáltatónak biztosítania kell az
adatátvitel engedélyezését.
1 Az Internet hozzáférés figyelmeztetõ üzenet megjelenésekor
nyomja meg az O billentyût.
2 Nyomja le és a Böngészõ menü megjelenéséig tartsa lenyomva
a $ billentyût.
3 A ª© vagy a ª« billentyû segítségével gördítse lefelé
vagy felfelé a a kijelölést a 7> Beállítás opció kiválasztásához.
4 A kiválasztáshoz nyomja meg az O billentyût.
Ekkor a következõ opciók tárulnak fel ön elõtt:
1. Elsődleg. adat
2. Másodl. adat
3. Adat beállítás Ezen a menütételen belül hat újabb opció van:

Magyar

Telefonszám:

Ez az a szám, amelyet a telefon az Internet
eléréséhez hív. Ezt a számot az ön Internetszolgáltatója (Internet Service Provider, ISP)
vagy hálózatüzemeltetõje adja ki.

Felhasználó:

Ez az ön felhasználói neve, melyet az ISP vagy a
hálózatüzemeltetõ bocsát az ön
rendelkezésére.

Jelszó:

Ez az ön jelszava, amelyet az ISP vagy a
hálózatüzemeltetõ biztosít.
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Átviteli seb.

Ez az érték 9600-ra van beállítva (szolgáltatótól
függ).

Várakozási idő

Ez az érték 600-ra van beállítva.

Vonaltípus

ISDN-re van beállítva, illetve mivel ez a beállítás
nem minden szolgáltatónál mûködik, modemre kell beállítani (szolgáltatóval kell egyeztetni).

1 Nyomja meg az O billentyût a Elsődleg. adat
kiválasztásához, majd még egyszer az O billentyût az IP-cím
szerkesztéséhez. Nyomja meg a C billentyût a mezõ
törléséhez, majd adja meg az ISP (szolgáltató) által
rendelkezésére bocsátott IP-címet. Az IP-cím formátuma:
123.123.123.123. A cím megadását követõen nyomja meg az
O billentyût.
2 A ª billentyû segítségével gördítse le a kijelölést a Portszám:
opcióra, majd nyomja meg az O billentyût. Adja meg az ISP
által rendelkezésére bocsátott számot, majd nyomja meg az
O billentyût.
3 Ezután nyomja meg a $ billentyût, és gördítse le a
kiemelést az Adat beállítás opcióra. Itt találhatók az ISP
részletes adatai. Nyomja meg az O billentyût.
4 Nyomja meg az O billentyût a Telefonszám: szerkesztéséhez,
majd adja meg az ISP által rendelkezésére bocsátott
telefonszámot. A + jelhez nyomja meg a $ billentyût
háromszor, amíg meg nem jelenik a SZIMB1, majd nyomja meg
az " 1 "-es és végül az O billentyût.
5 Ezután gördítse le a kiemelést a Felhasználó: opcióra, adja meg
az ISP által biztosított felhasználói nevet. Nyomja meg az O
billentyût.
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6 Ezután gördítse le a kiemelést a Jelszó: opcióra, és adja meg
az ISP által rendelkezésére bocsátott jelszót. Nyomja meg az
O billentyût.
7 A Átviteli seb., Várakozási idő és a Vonaltípus mezõket
továbbra is a 9600-as, 600-as értékre, illetve ISDN-re beállítva kell
hagyni, vagy mivel ez a beállítás nem minden szolgáltatónál
mûködik, modem-re kell beállítani (szolgáltatóval kell
egyeztetni).
8 A Böngészõ menübõl való kilépéshez nyomja meg kétszer a
$ billentyût, majd a smart billentyût.
9 A telefonszámnak a telefonban történõ tárolásához nyomja
meg a $ billentyût, majd gördítse a kiemelést a
Telefonkönyv opcióra, és nyomja meg az O billentyût.
Gördítse a kiemelést a Saját szám(ok) opcióra, nyomja meg az
O billentyût, és adja meg mobiltelefonja számát a + jellel és
az ország elõhívó számával együtt. Például: +361, majd a
telefonszám.
10 A Telefonkönyv menübõl való kilépéshez nyomja le és tartsa
lenyomva a C billentyût.

Az Internet-számla elsõ alkalommal történõ inicializálása
Annak érdekében, hogy az internetes kapcsolatra képes telefon a
legmagasabb szintû biztonságot élvezze, egy újabb biztonsági
szolgáltatást hoztunk létre. A telefon az elsõnek alkalmazott SIM
kártyával automatikusan lezárja az Internet-használat
lehetõségét.
AEz NEM befolyásolja a hangos hívásokat.
Ez a szolgáltatás megakadályozza, hogy más SIM kártyák is
használhatók legyenek az Internet-számla elérésére. Ez azt jelenti,
hogy ha ön nem a saját SIM kártyáját használja az ELSÕ internetes
kapcsolat során, akkor a következõ lépéseket kell végrehajtania saját
SIM kártyája használatának engedélyezése érdekében.
Mielõtt belekezdene egy mobil internetes tevékenységbe, kérnie
kell az Internet-számla inicializálását az Internet-szolgáltatótól
(ISP-tõl).
1 Kapcsolja LE a telefont.
2 Kapcsolja BE a telefont.
3 Indítsa el a böngészõt.
Az elsõ csatlakozás alkalmával egy üzenet felszólítja, hogy
válasszon az alábbi két lehetõség közül:
1 Kód ellenőrzés
2 Új kód
Válassza az Új kód lehetõséget. A Létrehozás ))))))))),
Számítás ((((((((( üzenetek fognak megjelenni, melyeket egy az
ISP-tõl származó üdvözlõ üzenet követ. Amikor befejezõdött a
kulcs kicserélése, készen van az új, biztonságos kulcs, és minden
készen áll a mobil internetes tevékenység megkezdéséhez.
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47

Magyar

jad2_hu.bk : opt_menu.fm5 Page 48 Tuesday, November 14, 2000 2:04 PM

Internet-hozzáférés

Mobil Internet hívás kezdeményezése
i Nyomja meg az E billentyût. Válassza a Gyors
hozzáférés szolgáltatást (Ä Internet hozzáférés).
Az Internet hozzáférés opciónak a menürõl való kiválasztásával
mobil Internet hívást kezdeményez.
Amikor mobil Internet hívást kezdeményez a honlap megjelenése
elõtt látja a Kapcsolódás ...., Küldés )))) és Vétel (((( üzenetek
megjelenését. ISDN-es kapcsoláshoz átlagosan 10 másodperc,
modemeshez 30 másodperc kell.

A mobil internetes kapcsolat lehetõségei
Menüpontok kiválasztása az internetes kapcsolat során
Ha az internetes lapon menüpontok közül kell választani, a
kurzor föl-le mozgatásával válassza ki a megfelelõ menüpontot,
majd nyomja meg az O billentyût. A C gomb
megnyomásával léphet vissza az elõzõ képernyõre.
Amikor a kiválasztott menüopcióhoz tartozó szövegszélesség túl
nagy a képernyõhöz képest, a telefonkészülék a képernyõn lévõ
menülistát két részre osztva felváltva mutatja mindaddig, amíg
nem választ közülük.
Szöveg szerkesztése az internetes kapcsolat során
A szövegek szerkesztése a mobiltelefon használatával való
internetezés során hasonló módon történik, mint a többi
telefonos funkciónál, de a Softkey-k segítségével a jelek és a
számjegyek bevitele leegyszerûsíthetõ. Lásd Szöveg bevitele a
telefonon.

Magyar
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Hívás kezdeményezése és fogadása mobil internetezés
közben
Ha telefonhívást akar kezdeményezni, akkor elõször be kell
fejeznie az Internet kapcsolatot, s utána a hívást a szokásos
módon lebonyolítani.
Rendes hívást nem tud fogadni mobil Internet kapcsolat alatt.
Amikor az Internettel össze van kapcsolva, a telefon kijelzõjén ez
az ikon látható: k (Használatban). Ha mobil Internet
forgalmazás alatt telefonkészülékére hívás érkezik, készüléke
átirányítja a hívást (Lásd Hívásátirányítás).1
Ha mobil készülékén Internet forgalmazási anyagon dolgozik, de
nincs összekötve (off-line), (a telefon kijelzõjén nem jelenik meg a
k /Használatban/ ikon) ilyenkor telefonján megjelenik az
Fogadás? Az O gomb megnyomásával fogadni tudja a hívást, a
C megnyomásával elutasítja.
Ha a hívásra válaszol, akkor a hívás befejezése után a WAP-kapcs.
szünetel - Folytatja? felirat jelenik meg készüléke kijelzõjén. Ha az
O-t nyomja meg, ezzel visszaállítja az Internet forgalmazást,
ha a C-t, készüléke kijelzõjén ismét a várakozást jelzõ ikon
jelenik meg.
Internetszolgáltatói üzenetek
Internetszolgáltatói üzeneteket nem csak akkor kaphat, ha éppen
mobiltelefonja segítségével internetezik. Ilyen üzenetek
érkezésekor:

1. Ez a szolgáltatás csak akkor veheto igénybe, ha az Ön
szolgáltatója nyújt ilyet.
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• telefonja figyelmeztetõ hangjelzést ad (attól függõen, hogy a
„Csengõ Be vagy Ki” funkció hogyan van beállítva), vagy

Mûvelet

Hatása internetezés
közben

Hatása szöveg

• egy kis képernyõ ugrik be, amelyen elolvashatja a részletes
üzenetet.

Nyomja meg az
C billentyût

Visszakapcsol az elõzõ
képernyõre.

Törli a kurzor elõtti
karaktert.

Ha meg akarja nézni az üzenet tartalmát, nyomja meg az O
billentyût, ha nem, nyomja meg a C-t.

Nyomja meg az
C billentyût
többször egymás
után

Visszakapcsol az
Internet honlapra.

A szerkesztési területen
minden karaktert töröl.

Nyomja meg az
C billentyût

Befejezi a mobil
internetkapcsolatot.

Nyomja meg az
1 ... 9
számbillentyûk
bármelyikét

A listáról kiválaszt egy
menüopciót.

Beír egy alfanumerikus
karaktert.

Nyomja meg és
tartsa lenyomva az
1 ... 9
számbillentyûk
bármelyikét

Visszaviszi az adott
számú könyvjelzõvel
ellátott oldalra.

Kisbetûrõl nagybetûre
illetve nagybetûrõl
kisbetûre változtatja a
következõ
alfanumerikus karaktert.

Nyomja meg a
ª billentyûket.

A menü opciók listáján
felfelé vagy lefelé tud
mozogni.

A kurzort egy
karakternyire jobbra
vagy egy karakternyire
balra viszi.

A mobil internetkapcsolat befejezése
Nyomja le az C billentyût többször egymás után, míg az
Internet honlap meg nem jelenik. A mobil internetkapcsolat
befejezéséhez nyomja meg ismét a C billentyût.
A mobil internetezés során használt billentyûk funkcióinak
összefoglalása
Mûvelet

Hatása internetezés
közben

Nyomja meg az
$ billentyût

Kiválasztja az elsõ
programbillentyût (A
megadott példában a
1. Sz. Softkey-t.).

Nyomja meg az
O billentyût

Kiválasztja a második
programbillentyût (A
megadott példában a
2. Sz. Softkey-t.).

Nyomja meg és
tartja lenyomva az
$ billentyût

Megjeleníti a mobil
Internet menüt

Nyomja meg az =
billentyût

Befejezi a mobil
internetkapcsolatot.

Hatása szöveg
szerkesztésénél1

1

szerkesztésénél1

Lásd Szöveg bevitele a telefonon.
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Könyvjelzõ lista
A kedvenc oldalak listájának összeállítása
Ez a funkció rendszerint az Internet hozzáférés fõmenüjébõl
érhetõ el (4. opció: „URL-megjelölés”). E fõmenü elérése a
korábban leírtak szerint történik. A hozzáférés azonban függ a
WAP alkalmazás kialakításától, és a szolgáltató által kínált szerver
típusától. Elõfordulat, hogy ez a funkció nem minden országban
áll rendelkezésre.

Magyar
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A „Telefonkönyv” menü
Navigálás a menükben

ª és < >

‡

Hangcímke tárcsázás
Személyes telefonszámok
Rend. álló szolgáltatások †
Nem fog.
hívások

Fogadott
hívások

Hívottak
listája

Rögz.
tárcsázás†
Gyorstárcsázás
beállítása

Keresés
név szerint

NÉ V

Keresés
hely szerint

MEMÓ RIA

beállításától és típusától függ, valamint attól, hogy ezekre
a szolgáltatásokra elõfizetett-e, mármint ott, ahol azokra
elõ lehet fizetni.
Csak a telefon memóriájában tárolt telefonkönyvi tételek
esetén áll rendelkezésre.

BEÍ RÁ SA

Nézetváltás
Szám hívása
Név vagy más módosítás
Név és szám törlése
Hangcímke módosítás‡
Törölje ki a Hangcímkét ‡

TELEFON
LISTA
MEGTEKINTÉ SE

TELEFON
LISTA
MEGTEKINTÉ SE

TELEFON
LISTA
MEGTEKINTÉ SE

Összes szám
törlése

Saját szám(ok)

C

† Az, hogy ez a szolgáltatás igénybe vehetõ-e, a SIM kártya

Telefonkönyv

Utolsó tíz hívás

O

TELEFON LISTA MEGTEKINTÉ SE

Rögzített tárcs. lista megj.
Rögzített tárcs. beállítás
PIN2

Szám hívása
Nézetváltás
Tel. memóriában tárol
SIM kártyán tárol
Szám hívása
Nézetváltás
Tel. memóriában tárol
SIM kártyán tárol
Szám hívása
Nézetváltás
Tel. memóriában tárol
SIM kártyán tárol
Név vagy más módosítás
Nézetváltás

BEÍ RÁ SA

Telefon memóriába
SIM kártyára
Rögzített tárcsázási listába†

Be
Ki
Tétel szerkesztése
Új bejegyzés
Tétel törlése

Új bejegyzés
Kap. ellenőrzés
Mem. korlátozása

SIM és telefon
között másol

HELY BEÍ RÁ SA

Nézetváltás
Szám hívása
Név vagy más módosítás
Név és szám törlése
Hangcímke módosítás‡
Törölje ki a Hangcímkét ‡

Tel. memóriában tárol
SIM kártyán tárol

Hangcímke
megadás

Telefon kapacitás ell.
SIM kártya kapacitás ell.
SIM kártyára
Telefon memóriába
Telefon és SIM memóriába
Nincs korlátozás
SIM-ről telefonra
Telefonról SIM-re
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j Mi az a telefonkönyv?
Tételként tárolhat neveket és telefonszámokat az elektronikus
'telefonkönyvben'. Ezek a tételek a telefon-vagy a SIM kártya
memória Személyes telefonszámok listájában és a SIM kártya
Rögzített tárcsázási listájában1 találhatók. Tárolás után a szám
gyorsan elõhívható és tárcsázható.
Telefonja 300 tételt, SIM kártyája pedig további tételeket (a SIM
kártya kapacitásának függvényében 8k, 16k) tud tárolni a
Személyes telefonszámok listán. A SIM kártyán tárolható tételek
száma a Celluláris szolgáltatója által kibocsátott SIM kártya
típusától függ.
Maximum 40 tételt tárolhat a Rögzített tárcsázási listában is, ha
rendelkezik ezzel a lehetõséggel. A Rögzített tárcsázási lista
lehetõvé teszi a telefon használatának korlátozását bizonyos
telefonszámokra, vagy szükség esetén a közvetlen távhívásban
részt vevõ országok és városok hívószámara vagy bármilyen
elõtárcsázási számra.
Egy telefonkönyvi tétel a következõket tartalmazza:
• Telefonszám. Maximum 32 számjegy tárolható, de ez a SIM
kártyán tároltaknál lecsökken 20 számjegyre.
• Név. Maximum 16 karakter a telefonnál és 50 karakter a SIM
kártyánál, de általában 10 vagy kevesebb karakter.

1. A „Rögzített tárcsázási lista” elérhetõsége a SIM kártya
típusától függ.
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• Memória hely sorszáma – 1-tõl XXX-ig a Személyes
telefonszámok listán vagy 1-tõl 40-ig a Fix tárcsázás listán. Az
XXX értéke 300 + SIM kártya kapacitás. A maximum 555.

Utólagos számmódosítás
Ez lehetõvé teszi a telefonkönyvben korábban tárolt távhívó
kódok és egyéb elõtárcsázási számok használatát egy hívás
kezdeményezése során.
Az elõtárcsázási szám utólagos számmódosításhoz válassza ki az
elõtárcsázási számot tartalmazó tételt a telefonkönyvbõl, majd
egyszerûen írja be a telefonszám többi részét, és nyomja meg az
O-t a hívás kezdeményezéséhez.
Az utólagos számmódosítás akkor is alkalmazható, ha egy
telefonkönyvben meglévõ számhoz hasonló számot kíván hívni.
Hívja elõ a számot a telefonkönyvbõl, törölje a felesleges
számjegyeket, majd írja be az új telefonszámot.
A Az utólagos számmódosítás nem írja felül a telefonkönyvi
tételt.
A Az utólagos számmódosítás nem érhetõ el ha az Okos
billentyû használatával lépett be a telefonkönyvbe.
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Szöveg bevitele a telefonon
Szöveget az alábbi három módon lehet bevinni
telefonkészülékének billentyûzete (a 0, és az 1-tõl 9-ig
terejedõ gombok) segítségével::
iTAP™:

Nyomjon le egy billentyût, hogy a dinamikus szótárt
mûködésbe hozza, amely szó- vagy névkészletek
összeállításával és megjelenítésével ad Önnek választási
lehetõségeket. Az iTAP™ nem feltétlenül hozzáférhetõ
telefonján minden nyelven.

Benyomkodás: A billentyûk lenyomásával betûket hoz létre
Számjegyes:

A billentyûzet segítségével csak számjegy-karaktereket
lehet létrehozni. Néhány szöveges területen csak ez a
módszer használható, például a telefonszámok
esetében.

Ebben a részben meghatározzuk, hogy
• milyen karakter van az egyes billentyûkhöz hozzárendelve
• hogyan válassza ki a bevitel módját
• hogyan alkalmazza a különféle beviteli módokat.
Karaktertáblázat
A karaktertáblázatban megtalálható az egyes billentyûkhöz
hozzárendelt karakterek mindegyike. A felsõ sorban a nagybetûk,
az alsó sorban a kisbetûk vannak.
A nagybetûrõl kisbetûre és a kisbetûrõl nagybetûre való váltáshoz
nyomja meg a megfelelõ billentyût (2-tõl 9-ig), és tartsa
lenyomva.
AAz iTAP módozatban a 2 - 9 billentyûkkel lehet a
szabványos betûket kiírni a dinamikus szótár jelzéseinek
megfelelõen, valamint a számokat is 2-tõl 9-ig. Az 1-

essel az írásjeleket és a jelzéseket, a 0-val pedig a 0-t és
az 1-est lehet létrehozni.
1 Space . 1 ? ! , Ÿ Ä & : " ( ) ' ` @ % ¡ ¢
Ezzel a billentyûvel nem lehet kisbetûrõl nagybetûre és
nagybetûrõl kisbetûre váltani.

2 A B C 2 [ ® ± ¼ ¾ ©
a b c 2 { ¯ ± ½ ¾ ©
3 D E F 3 ° ¿ ¤ ²
d e f 3 ° ¥ ¤ ²
4 G H I 4 À §
g h i 4 À §
5 J K L 5 Á
j k l 5 Á
6 M N O 6 ƒ \ « ¨ µ
m n o 6 } | ¬ ¨ µ
7 P Q R S 7 Â ¾ ¸
p q r s 7 Â ¾ ¸
8 T U V 8 ¹ ^ ¦
t u v 8 ¹ ~ ¦
9 W X Y Z 9 º ·
w x y z 9 º ·
0 + - 0 x * / = > < #
Ezzel a billentyûvel nem lehet kisbetûrõl nagybetûre és
nagybetûrõl kisbetûre váltani.
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Pa

P
P S Q R 7

• a telefonkönyvben (Név beírása, Szám beírása).

Sa Pc Pa Sc

▼

2

7
▼

A szövegbeviteli mód kiválasztása
Választhat a szövegbeviteli módszerek között, amikor szöveget
szeretne hozzáadni vagy szerkeszteni, például:
• az üzenetszerkesztõben

A gyári alapértelmezés szerinti beviteli módszer a hagyományos,
de az alapértelmezés módosítható. Lásd a „Telefon beállítása”
menü alatt a „Beviteli módszer kiválasztása”.
Hogyan kell bevinni szöveget iTAP módszerrel?
ACsak akkor használható, ha az iTAP támogatja
telefonkészüléke nyelvezetét.
Az iTAP módszernél minden billentyûhöz több karakter van
hozzárendelve. Amikor egy szó leírásához lenyom egy billentyût,
a billentyûhöz hozzárendelt összes karakter megjelenik a
megjelenítés alján.
Ahogyan tovább írja a szöveget, a dinamikus szótár
szövegvariációkat dob ki, amelyek a megjelenítõ alján jelennek
meg. Az iTAP az elsõdlegesen javasolt szöveget kiemeli.
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Pari

4
▼

Par Pas Sas

Pari Sari

Paris

7
Paris Scrip

Egy már megjelenített alternatív szövegvariáció kiemeléséhez és a
karakterek hozzáadásához nyomja meg a ª© vagy ª«
billentyûket. Az alsó sorban látható jobbra vagy balra mutató nyíl
arra utal, hogy a ª© vagy ª« billentyûk lenyomása után
további szövegvariációk jelennek meg a képernyõn.
Amikor egy kiemelt szót akar bevinni a fõ megjelenítési területre,
akkor nyomja meg az O-t.
7

Paris
Paris Scrip

▼

AHa az iTAP nem támogatja a telefonján jelenleg megadott
nyelvet, akkor csak a hagyományos módszert tudja
használni. Telefonján a $ billentyû lenyomására ez jelenik
meg: Nem áll rendelkezésre.

Par

7

▼

Ha olyan területen van, ahol szöveget kell bevinnie vagy
szerkesztenie, nyomja meg a $ gombot a rendelkezésre álló
beviteli módszerek egyikének kijelzéséhez. Nyomja meg az O
gombot a kívánt beviteli módszer kiválasztásához.

▼

• a mobil internethasználatnál.

O

Egy másik szó leírásának elkezdéséhez nyomja meg az elsõ
betûnek megfelelõ billentyût. Mihelyt befejezte a szerkesztést,
nyomja meg az OK?-t.
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iTAP - Szó rögzítése
Olyankor kell egy szót rögzíteni, amikor egy jobb
szövegvariációra van szükség, vagy meg akarja állítani a
dinamikus szótárt, hogy ne módosítsa tovább az Ön által éppen
írt alapszöveget. Az alapszöveg megváltoztatható, ha olyan szót
hoz létre, amely nincs benne a dinamikus szótárban.
Kétféleképpen tud egy szót rögzíteni:
• Az ª© vagy ª« használatával kiemel egy alternatív
szövegvariációt (még akkor is, ha utána visszatér az eredeti
szövegvariációhoz). Ilyenkor a kiemelt szöveg lesz minden ez
után következõ szövegvariáció alapja.
• A C megnyomásával vissza tud menni a szükséges
alapszöveghez. Például ha a Scri-hez p-t ad, ilyenkor az iTAP a
szövegvariációt Paris-ra váltja. Ha megnyomja a C
billentyût és kiemeli azt, hogy Pari, a Pari szövegrészt
rögzítette.
iTAP - Írásjelek és nagybetûk
Amikor egy szót kiválaszt, hogy bevigye a fõ megjelenítési
területre, az iTAP automatikusan kitesz egy szóközt, de amikor
egy írásjelet, mondjuk egy pontot ír be, akkor az után az iTAP
nem feltétlenül teszi ki a szóközt.
Nyomja meg az 1-es billentyût az írásjel vagy egy jel
(szimbólum) beviteléhez.
Az üzenet kezdetén, minden mondat megkezdésénél és a
telefonkönyvben minen szó írásának megkezdésénél az iTAP
automatikusan nagybetût ad.

iTAP - Számjegyek hozzáadása a szöveghez
Minden billentyû lenyomásánál az alternatív szövegvariáció
részeként a billentyûnek megfelelõ számjegy is megjelenik. Ha
egy számjegyet kijelölt, ez után minden más karakter számjegy
lesz, amíg az O-t meg nem nyomja.
iTAP - Szöveg javítása
Az iTAP módozatban a szöveget ki tudja javítani a fõ
megjelenítési térségben. Egyszerre csak egy karaktert vagy egy
szót lehet törölni.
A kurzor (| ) mozgatásához nyomja meg a ª© vagy a ª«
billentyût.
A kurzor elõtti karakter törléséhez nyomja meg a C-t. Utána
bármilyen új karartert beszúrhat.
A kurzor elõtti szó törléséshez nyomja meg és tartsa lenyomva az
C gombot. Ha tovább nyomja a C-t, akkor a következõ
szót is törli, és így tovább, addig, amíg minden szót ki nem törölt.
iTAP - A dinamikus szótár
A dinamikus szótár megtanulja a legújabb és az Ön által
leggyakrabban használt szavakat. Ebbe beletartoznak a nevek és
a mozaikszavak is. Ha a memóriájában már vannak olyan szavak,
amelyeket nem használ gyakran, akkor azokat törli, hogy helyet
csináljon a gyakrabban használt új szavaknak.
A telefonkészülékhez választott nyelv határozza meg, hogy a
dinamikus szótár (ha van ilyen) milyen nyelvet használ. Lásd a
„Nyelv kiválasztása” a „Telefon beállítása” menü részben.

Más alkalommal úgy tud nagybetût írni, ha lenyomja és lenyomva
tartja a megfelelõ billentyût (2-tõl 9-ig).
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Hogyan vigyünk be szöveget hagyományos módszerrel?
A hagyományos módszernél minden billentyûhöz más
karaktercsoport van rendelve. Lásd a „karaktertáblázatot".
Amikor többször megnyom egy billentyût, akkor végigfut a
billentyûhöz rendelt karaktereken.
Pl. ha az 5-öst megnyomja, akkor megjelenik a J vagy a j
betû, de ha ugyanazt a billentyût még egyszer megnyomja, akkor
már a K, illetve a k betû jelenik meg, és így tovább.
A következõ karakter beviteléhez nyomja meg a következõ
billentyût, amelyhez a kívánt karakter van hozzárendelve. Ha a
következõ karakter ugyanahhoz a billentyûhöz van
hozzárendelve, akkor elõször meg kell nyomnia a ª« gombot.
Szöveg javítása
A hagyományos módszernél egyszerre vagy egy karaktert tud
törölni, vagy az egész szöveget.
A kurzor (| ) mozgatásához nyomja meg a ª© vagy a ª«
billentyût.
A kurzor elõtti karakter törléséhez nyomja meg a C-t. Utána
bármilyen új karartert beszúrhat.
Az összes szöveg törléséhez nyomja le és tartsa lenyomva a
C-t.
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Hogyan vigyünk be szöveget számjegyes módszerrel?
A 0-ás, 1-es és 9-es billentyûkkel csak számjegyeket
lehet beírni.
Szöveg javítása
A számjegyes módszernél egyszerre vagy egy karaktert tud
törölni, vagy az egész szöveget.
A kurzor (| ) mozgatásához nyomja meg a ª© vagy a ª«
billentyût.
A kurzor elõtti karakter törléséhez nyomja meg a C-t. Utána
bármilyen új karartert beszúrhat.
Az összes szöveg törléséhez nyomja le és tartsa lenyomva a
C-t.

Hangcímketárcsázás
Ezzel az opcióval a hangcímkével rendelkezõ telefonszámokat
tárcsázhatja fel. A telefon kéri, hogy nyomja meg az Okos
billentyût (=). Lásd Vezérlés beszédparancsokkal c. fejezetet.

Személyes telefonszámok
A Személyes telefonszámok almenü a saját személyes
telefonszám-listájának létrehozására és kezelésére használható.
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Keresés név szerint
i Nyomja meg a =-t, és a hangjelzés után mondja be a
megfelelõ hangcímkét.
i Nyomja meg a =-t, majd a hangerõ billentyû használatával
lapozzon a tárolt telefonszámhoz, vagy nyomja meg a
megfelelõ számbillentyût a kívánt kezdõbetûre való
ugráshoz. A híváskezdeményezéshez vagy tartsa lenyomva
a =-t 1,5 másodpercig, vagy nyomja meg az O-t.
Ezzel az opcióval telefonszámot lehet kiválasztani az ábécérendbe
rendezett telefonkönyvi nevek közül.
Miután kiválasztotta ezt az opciót, a Név beírása üzenet jelenik
meg a kijelzõn. Maximum három karaktert írhat be egy névbõl,
de nem szükséges mind a három karaktert beírni a keresés
elkezdéséhez.
A telefon a telefonkönyvi tételek között keresni fogja azt a tételt,
amelynek kezdõ karakterei megfelelnek a beírt tételnek és az elsõ
ilyet megjeleníti a kijelzõn.
Ha nincsen a keresettel megegyezõ név, az ábécérendben
legközelebbi megegyezõ tétel jelenik meg a kijelzõn.
Ha nem ad meg semmilyen név információt, akkor az
ábécérendben levõ tételek közül az elsõ jelenik meg.
Ha nincs tárolt név, akkor a Nincs név tárolva felirat jelenik meg.

Az egymást követõ telefonkönyvi tételek megjelenítéséhez
használja a ª billentyût. A kívánt név megjelenésekor a
kiválasztáshoz nyomja meg az O billentyût. A kijelzõn ekkor a
Keresés név szerint opció almenü jelenik meg. Lásd a „Keresési
lehetõségek” c. szakaszt.
Keresés hely szerint
i Nyomja meg a =-t, és a hangjelzés után mondja be a
megfelelõ hangcímkét.
i H>
Ezzel az opcióval olyan telefonszámot lehet kiválasztani, amely az
általa elfoglalt hely sorszáma szerint van elhelyezve a
telefonkönyv memóriában.
Miután kiválasztotta ezt az opciót, a Memória hely beírása üzenet
jelenik meg a kijelzõn. Ekkor beírhat egy memóriahelynek
megfelelõ számot. Ha a beírt hely nem érvényes, a Tartomány 1-XXX
idõzített üzenet jelenik meg, és a telefon visszaáll a Memória hely
beírása menüpontra. Az XXX értéke 300 + a SIM kártya
kapacitása. A maximum 555.
A telefonkönyv tételei közül a keresett jelenik meg.
Ha olyan helyet adott meg, amelyiken nem szerepel tétel, akkor a
kijelzõn a Hely XXX Üres üzenet jelenik meg, és a választott helyett
a legközelebbi nem üres hely válik láthatóvá.
Ha nem adott meg helyet, akkor az elsõ számszerinti tétel jelenik
meg.
Ha nincs tárolt szám, akkor a Nincs szám tárolva üzenet jelenik
meg.
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Az egymást követõ telefonkönyvi tételek megjelenítéséhez
használja a ª billentyût. A kívánt név megjelenésekor a
kiválasztáshoz nyomja meg az O billentyût. A kijelzõn ekkor a
Keresés hely szerint opció almenü jelenik meg. Lásd a „Keresési
lehetõségek” c. szakaszt.
Keresési lehetõségek
Egy telefonkönyvi tétel kiválasztása után az hívható, módosítható
vagy törölhetõ.
Ha a telefonkönyvi tétel a telefon memóriájában van, hangcímkét
is beírhat, szerkeszthet vagy törölhet.
Szám hívása
Ennek az opciónak a használatával hívható a kiválasztott
telefonszám.
Név / szám módosítása
Ez az opció használható a kiválasztott telefonkönyvi tétel
módosítására.
A tételhez tartozó aktuális telefonszám és név jelenik meg
módosítás céljából. Elfogadhatja az aktuális beállításokat, vagy
igény szerint megváltoztathatja azokat.
Név és szám törlése
Ennek az opciónak a használatával törölhetõ a kiválasztott
telefonkönyvi tétel.
Csak az O billentyût kell megnyomni, amikor a kijelzõn a Név
és szám törlése felirat jelenik meg. Ezután egy ideig a Törölve XXX
üzenet jelenik meg, majd a készülék visszatér a megfelelõ
keresési menüponthoz.
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Hangcímke beírása vagy szerkesztése és hangcímke törlése
Ezekkel az opciókkal a választott telenfonkönyvi tételhez
hangcímként írhat be, illetve a meglévõ hangcímkét átírhatja
vagy törölheti. Lásd az Vezérlés beszédparancsokkal c. fejezetet.
Új bejegyzés
i Nyomja meg a E gombot. Válassza ki a gyors
hozzáférési szolgáltatást, vagy pedig a hangjelzés után
mondja be a hangcímkét.
Ezzel az opcióval tételek vehetõk fel (tárolhatók) a
telefonkönyvbe. Választása szerint az új tételt felveheti a telefonvagy a SIM kártya memóriába is.
Telefonmemóriába, SIM kártya memóriába
Az új tétel tárolási helyének kiválasztása után be kell írni a
telefonszámot, nevet és a hely számát.
Alapértelmezésben az utolsó megjelenített telefonszám látható a
kijelzõn, amit igény szerint lehet használni vagy törölni.
Ha a megadott hely nem érvényes, akkor egy ideig a Tartomány
YYY-ZZZ üzenet jelenik meg, majd a telefon visszatér a Memória hely
beírása felhíváshoz. Ha a kiválasztott hely már foglalt, akkor a
telefon rákérdez, hogy felülírhatja-e az adott helyet.
Ha nem adja meg a kívánt hely számát, akkor a készülék a
következõ üres helyet fogja használni.
Ha új telefonkönyvi tételt rögzít a telefon memóriájába, a Tárolva
XXX üzenet jelenik meg.
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Hangcímke beírása
Ha új telefonkönyvi tételt rögzít a telefon memóriájába, a Tárolva
XXX üzenet után az Hangcímke megadása? kérdés jelenik meg. Ha
hangcímkét kíván rögzíteni, nyomja meg az O-t. Lásd az
Vezérlés beszédparancsokkal használata c. fejezetet.
Kapacitásellenõrzés
Ennek az opciónak a használatával lehet ellenõrizni a szabad
telefonkönyvi tételek számát a telefonban vagy a SIM kártyán.
Telefonkapacitás, SIM kártya kapacitás ellenõrzése
Kiválasztása után egy ideig a XX Üres memória hely üzenet közli a
kívánt információt.
Memória korlátozása
Ennek az opciónak a használatával lehetõvé válik a személyes
telefonszámok listájához való hozzáférés megakadályozása.
A Ha elõzõleg korlátozta a hozzáférést a telefon
memóriájához, nem lehet hangcímkét rögzíteni.
SIM kártya hozzáférést, Telefon memóriához, Telefon &
SIM tárhoz, Nincs korlátozás
Megakadályozhatja a SIM kártya memóriában levõ tételekhez, a
telefonmemóriában levõ tételekhez vagy mindkettõhöz való
hozzáférést. A hozzáférések korlátozásának megszüntetése a
Nincs memória korlátozás opció használatával lehetséges.
A korlátozások módosításának végrehajtása elõtt meg kell adni a
biztonsági kódot. Lásd Új biztonsági kód.

Másolás SIM és telefon között
Ez a szolgáltatás lehetõvé teszi, hogy a SIM kártyáról a telefonba
másolja a tételeket ill. a telefonról a SIM kártyára. Másolhat
továbbá SIM kártyán belül is tételeket. Elõször másolja át a SIM
kártyáról az információt a telefonba. Majd cserélje ki a SIM
kártyát az újra, amelyre másolni akar. Végül másolja át az
információt a telefonból a SIM kártyára.
SIM kártyáról telefonba
Ezzel az opcióval lehetõsége van arra, hogy a SIM kártyáról
másoljon át tételeket a telefonba. Meghatározhatja, hogy az
összes tételt átmásolja-e vagy kiválasztott hely szerint másoljon.
Telefonról SIM kártyába
Ezzel az opcióval lehetõsége van arra, hogy a telefonról a SIM
kártyára másoljon át tételeket. Meghatározhatja, hogy az összes
tételt átmásolja-e vagy kiválasztott hely szerint másoljon.

Szolgáltatások listája
i Nyomja meg a E gombot. Válassza ki a gyors
hozzáférési szolgáltatást, vagy pedig a hangjelzés után
mondja be a hangcímkét.
Ez az opció a mobil rendszer szolgáltatója által biztosított
szolgáltatások listáját jeleníti meg.
A Ennek a lehetõségnek a rendelkezésre állása függ a SIM
kártya típusától és beállításaitól és/vagy az elõfizetés
típusától.
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Utolsó tíz hívás
Ezekkel az opciókkal lehetõsége van az utolsó 10 leggyakrabban
nem fogadott, fogadott és kezdeményezett telefonszám és a
híváshoz tartozó idõpont és dátum megtekintésére. Az Ön által
kiválasztott opciótól függõen újratárcsázhatja a telefonszámot,
tárolhatja a telefonszámot a telefonkönyvében vagy az összes
telefonszámot törölheti.
Miután kiválasztotta a kívánt opciót, a telefonszámok listáján a
ª billentyûvel lapozhat végig. A továbblépéshez nyomja meg
az O billentyût.
A Az utólagos számmódosítás ebben az esetben is
alkalmazható egy szám módosítására, amikor azt már
elõhívta az utolsó tíz hívás listájából.
Nem fogadott hívások
i Nyomja meg a E gombot. Válassza ki a gyors
hozzáférési szolgáltatást, vagy pedig a hangjelzés után
mondja be a hangcímkét.
Ez az opció az utolsó 10 nem fogadott hívást mutatja idõponttal
és dátummal együtt. Válassza ezt a listát, ha szeretné a számot
felhívni vagy felvenni a telefon vagy SIM kártya memóriájába. Ha
a telefonszám egyezik a telefonja vagy SIM kártyája
memóriájában lévõ egyik tétellel, a számhoz kapcsolt név
megjelenik a Nem fogadott hívások listáján.
A A bejövõ telefonszámokat csak akkor látja az Utolsó nem
fogadott és fogadott hívások listáján ha van Hívó
azonosítója.
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Amikor az utolsó tíz hívás között lapozgat, mindegyik hívás egy
hívási pozíciós számmal jelenik meg. Nyomja meg az O
gombot egy telefonszám kiválasztásához. Ezután lapozgathat és
kiválaszthatja az alábbi opciók egyikét:
Szám hívása
Ezzel az opcióval felhívhatja az adott számot.
Nézetváltás
Ezt az opciót válassza, ha a kiválasztott tétellel kapcsolatos
további részletre kíváncsi. A részletek a nevet, számot, idõt és
dátumot tartalmazzák. Válassza ismét a Nézetváltás opciót, ha az
elõzõ képernyõhöz kíván visszatérni.
Telefonmemóriába
Ezzel az opcióval a telefon memóriájába írhatja az adott
telefonszámmal kapcsolatos információkat (azokat az adatokat
is, amelyeket utólag Ön adott meg). Ha a fogadott hívás
adataiban szereplõ név nem szerepel a telefonkönyvben, a
készülék kiírja: Név beírása és Memória hely beírása. Részletesebben
lásd a jelen fejezet 'Új bejegyzés' c. szakaszában.
SIM kártya memóriába
Ezzel az opcióval a SIM kártya memóriájába írhatja az adott
telefonszámmal kapcsolatos információkat (azokat az adatokat
is, amelyeket utólag Ön adott meg). Ha a fogadott hívás
adataiban szereplõ név nem szerepel a telefonkönyvben, a
készülék kiírja: Név beírása és Memória hely beírása. Részletesebben
lásd a jelen fejezet 'Új bejegyzés' c. szakaszában.
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Fogadott hívások
Ez az opció az utolsó tíz fogadott hívást valamint a hívás
fogadásának idejét és dátumát mutatja. Válasszon egy számot a
telefonszám felhívásához vagy a telefon vagy SIM kártya
memóriában történõ tároláshoz. Ha a számhoz tartozik már adat
a telefon vagy SIM kártya memóriában, akkor a számhoz rendelt
név fog megjelenni a Fogadott hívások listáján.
Hívottak listája
Ez az opció az utolsó 10 kezdeményezett hívást valamint azok
idejét és dátumát mutatja. Ha az adott számot a telefon vagy SIM
kártya memóriájából hívta, akkor az ahhoz tartozó név fog
megjelenni. Egyébként csak a tárcsázott számot mutatja.
Összes szám törlése
Ezzel az opcióval kitörli az utolsó tíz nem fogadott, fogadott és
kezdeményezett listákon tárolt összes számot.
A Ha egy új SIM-kártyát helyez a telefonba, az utolsó tíz hívás
listája törlõdik.

Saját szám(ok)
Ezzel az opcióval érheti el a saját mobil telefon, fax és modem
számait, elõhívhatja, vagy igény szerint módosíthatja azokat.
Például, ha mindig elfelejti a mobil telefonjának a számát, akkor
tárolja azt a 'Saját szám' néven és így igény szerint mindig
megtekintheti azt.
A saját szám(ok) listájának tárolása a SIM kártyán történik.
A menüpont kiválasztása után az elsõ tétel jelenik meg. A ª
billentyû használatával lapozhat a tárolt számok listájában.
Egy szám beírásához vagy módosításához lapozzon a kívánt
tételhez, majd nyomja meg az O-t. A telefon ekkor kéri elõbb

a telefonszám, majd a név megadását. Az O billentyû
megnyomásával tárolhatja az információkat.
A A mobil rendszer szolgáltatójától függõen egy vagy több
elõre beírt számot találhat a saját szám(ok) listán.
Elképzelhetõ, hogy ezek az elõre meghatározott számok
nem változtathatók meg.

Rögzített tárcsázás
A A rögzített tárcsázási menü rendelkezésre állása a SIM
kártya típusától függ.
Ezzel a funkcióval korlátozhatja a készülékérõl hívható számok
körét. Akkor célszerû használni, ha mobiltelefonját valaki másnak
adja át használatra. Elõírhatja, hogy csak a megadott számok
listáján szereplõ számokat lehessen hívni, vagy pedig csak az Ön
által megadott körzetszámú, országkódú, illetve a megadott
számjegysorozattal kezdõdõ telefonszámokat.
A rögzített tárcsázás bekapcsolása esetén csak azok a számok
(vagy azzal az elõtaggal rendelkezõ számok) hívhatók, amelyek
szerepelnek a rögzített tárcsázási listán. Ha bármilyen más számot
kísérel meg hívni (kivéve a segélykérõ számát), a Korlátozva felirat
jelenik meg a kijelzõn. Nem lehetséges fax és modem hívás
kezdeményezése sem.
A rögzített tárcsázás bekapcsolása esetén hívást úgy
kezdeményezhet, hogy vagy beírja a számot a billentyûzettel
vagy kiválasztja a rögzített tárcsázás list tételei közül, majd
megnyomja az O billentyût.
Maximum 40 tétel tárolható a rögzített tárcsázási listán. A lista a
SIM kártyán található.
! Ezt az opciót befolyásolhatja a Hívás letiltás beállítása.
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Rögzített tárcsázási lista megjelenítése
Ezzel az opcióval lapozhat a rögzített tárcsázás listájában szereplõ
számok között. A kívánt szám megtalálásakor a hívás
kezdeményezéséhez nyomja meg az O-t.

A A rögzített tárcsázási lista létrehozásakor az elsõ kilenc
helyet fenntarthatja a gyorstárcsázással hívni kívánt
telefonszámok számára. Lásd még ‘a Gyorstárcsázás
beállítása’.

Rögzített tárcsázás beállítása
Ezzel az opcióval lehet be- vagy kikapcsolni a rögzített tárcsázást
és új tételt beírni vagy meglévõt módosítani a rögzített tárcsázás
listáján.
Az opció kiválasztása után meg kell adni a PIN2 biztonsági kódot.
Be
Bekapcsolja a rögzített tárcsázást.
Ki
Kikapcsolja a rögzített tárcsázást.
Tétel szerkesztése
Módosítja vagy törli a rögzített tárcsázási listán szereplõ tételt. Az
opció kiválasztása után a lista elsõ, nem üres tétele jelenik meg.
Lapozzon a módosítani kívánt tételhez, majd nyomja meg az
O-t. Ekkor módosíthatja a tételhez tartozó telefonszámot és
nevet. A tétel törléséhez nyomja meg a C-t.
Új bejegyzés
Egy telefonszámot és nevet vesz fel a rögzített tárcsázási listára.
Kiválasztása után meg kell adni a telefonszámot, nevet és a
tárolási helyet. Ha nem adja meg a tárolási hely számát, akkor a
tétel a legközelebbi rendelkezésre álló tárolási helyre kerül
beírásra.

Tétel törlése
Telefonszámot és nevet töröl a rögzített tárcsázási listáróll. A lista
elsõ tétele jelenik meg a kijelzõn. Lapozzon a törölni kívánt
tételhez, majd a törléshez nyomja meg az O-t.
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Gyorstárcsázás beállítása
Ezzel az opcióval lehet meghatározni, hogy mely telefonkönyvi
tételek legyenek elérhetõk gyorstárcsázással.
Telefon memóriába
A telefon a gyorstárcsázásnál a telefonmemória személyes
telefonszámok listájának 1-9 helyén levõ telefonszámokat fogja
hívni.
SIM kártya hozzáférést
A telefon a gyorstárcsázásnál a SIM kártya személyes
telefonszámok listájának 101-109 helyén levõ telefonszámokat
fogja hívni.
Rögzített tárcsázási lista
A Ez az opció csak akkor áll rendelkezésre, ha van rögzített
tárcsázási lehetõsége.
A telefon a gyorstárcsázásnál a rögzített tárcsázás listájának 1-9
helyén levõ telefonszámokat fogja hívni.
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A Határidőnapló menü
Navigálás a menükben

Határidönapló
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Mai nap eseményei
Másik nap eseményei
Eseményt beír
Emlékeztetö idözítése
Emlékezt. beáll.
A Határidõnaplóról
Ezzel a szolgáltatással lehetõsége van arra, hogy az idõbeosztását
a telefonjában tárolja. Idõbeosztását akár telefonon, akár
számítógépen keresztül is beviheti.
A A figyelmeztetõ ikon Ñ fog megjelenni, ami azt mutatja,
hogy valamilyen figyelmeztetést állítottak be valamilyen
eseménnyel kapcsolatban a határidõnaplóban.
Ahhoz, hogy a számítógépérõl vigye be az idõbeosztását és
szinkronizálni tudja azt a telefonjával, a számítógépére telepített
TrueSync™ Desktopra lesz szüksége. Szüksége lesz továbbá a

számítógépében vagy infra vörös portra vagy RS232 soros
adatkábelre. Lásd a TrueSync™ Gyors indítás útmutatót a
TrueSync™ Desktop számítógépében történõ telepítéséhez.
Mai nap eseményei
Ezzel az opcióval lehetõsége van az adott napra vonatkozó
idõbeosztása megtekintésére. Meg tudja nézni továbbá
maximum két hétre visszamenõleg vagy a jövõre vonatkozóan
bármely nap eseményeit a ª gomb megnyomásával.
Nyomja meg az O gombot az események megtekintéséhez.
Az események idõrendi sorrendben vannak és a legkorábbi
esemény jelenik meg elõször.
Használja a ª gombot az események közötti lépegetéshez.
Másik nap megtekintése
Ezzel az opcióval lehetõsége van egy konkrét nap eseményeinek
a megtekintésére az adott dátum bevitele után.
Esemény hozzáadása
Ezzel az opcióval lehetõsége van az események beállítására.
Beállíthatja az esemény dátumát, kezdetét és idõtartamát.
Továbbá emlékeztetõt is beállíthat az eseménnyel kapcsolatban.
A Maximum 1000 eseményt tud beállítani.
Emlékeztetõ idõzítése
Ezzel az opcióval beállíthatja azt az idõpontot, amikor szeretné,
hogy a tervezett esemény elõtt az emlékeztetõ jelezzen.
Például ha délelõtt 10 órára állítja be az eseményt az emlékeztetõ
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idõzítése pedig 15 perc, a figyelmeztetõ (Ñ) 9:45-kor fog
megszólalni és 15 percig a 10 órás esemény kezdetéig lesz
látható a figyelmeztetõ ikon.
Ha már egy másik olyan eseménnyel kapcsolatban is van
figyelmeztetõ, amelyik a fenti esemény idõtartamára esik akkor
ez még egyszer, a beállítás szerint, megszólaltatja a
figyelmeztetõt és az ikon továbbra is látható marad az
emlékezetõ idõtartamra vonatkozóan.
Amikor emlékeztetõ van beállítva, a telefon elindítja a
figyelmeztetõt. Az emlékeztetõ idõtartama alapesetben 15 perc.
A Amikor a figyelmeztetõ elindul, a tervezett esemény
megtekintésére vonatkozó utasítás fog megjelenni. Az adott
napra vonatkozó korábbi események között is lapozgathat.
A A figyelmeztetõ nem indul el, ha a telefont a Nincs
hangjelzés üzemmódra állították.

Emlékeztetö
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Emlékeztetõ hangjelzése
Ezzel az opcióval lehetõsége van a hangjelzés beállítására
különbséget téve ezáltal az SMS és a csengetés hangjai között.
A hangjelzés vibrálással is helyettesíthetõ, ha a telefont a Csak
vibrálás és a Vibrál majd csenget módra állították.
A Abban az esetben, ha a telefont töltõhöz csatlakoztatták,
akkor is csengetni fog, ha vibrálásra állították.
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Az ébresztõóráról
Telefonján legfeljebb 5 ébresztés beállítása lehetséges.
40 karakteres memot is csatolhat minden ébresztéshez, amely
emlékezteti az ébresztéshez kapcsolt adott eseményre.

Figyelmeztetés be
i Nyomja meg a E gombot. Válassza ki a gyors
hozzáférési szolgáltatást, vagy pedig a hangjelzés után
mondja be a hangcímkét.

üzenet is csatolható az ébresztéshez. Az ébresztéseket úgy lehet
beállítani, hogy konkrét napra és idõre (egyszeri), napi, heti,
minden hétfõtõl pénteking vagy minden hétfõtõl szombatig tartó
idõszakra vonatkozzanak.

Figyelmeztetõ státusza
Ezzel az opcióval lehetõvé válik az Ön által beállított különbözõ
ébresztések áttekintése. Ellenõrizheti, hogy az ébresztés(ek) be
vannak-e állítva, lejártak vagy hatástalanítottak.
Figyelmeztetést is csatolhat maximum 5 hangjegyzethez. Lásd A
beszédfunkciók használata a részleteket illetõen.
Nézetváltás
Ezzel az opcióval lehetõvé válik a kiválasztott figyelmeztetésre
vonatkozó teljes beállítás részleteinek megtekintése. Az elõzõ
képernyõhöz való visszatéréshez válassza ki ismét a Nézetváltás-t
Figyelmeztetõ szerkesztése
Ez az opció lehetõvé teszi az összes beállított ébresztés (lejárt
vagy még nem járt le) esetében az idõpont, dátum és a csatolt
memo megváltoztatását.
Figyelmeztetés ki
Ezzel az opcióval lehetõsége van az ébresztés kikapcsolására.

Ez az opció lehetõvé teszi az ébresztés gyakoriságának, ill. a
lejárat idõpontjának a beállítását, valamint egy 40 karakteres
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Hívási szolgálatok menü
Teleptöltés kijelzése

Navigálás a menükben

ª

és

< >

O

Ez az opció a telep maradék kapacitását jelzi ki. Például:

C

Töltöttség

A dõlt betûkkel szedett menüpontok csak a
Bõvített menük bekapcsolása után érhetõk el.

-

† Az, hogy ez a szolgáltatás igénybe vehetõ-e, a SIM kártya
beállításától és típusától függ, valamint attól, hogy ezekre
a szolgáltatásokra elõfizetett-e, mármint ott, ahol azokra
elõ lehet fizetni.
$ Csak a fedéllel rendelkezõ telefonokon.

Hívási
szolgálatok
Akku töltés kijelzése
Számkijelzés
hívott félnél†
Hív. átirányítás†
Beszéd és Fax†

Hívás várakozt.†
Hívás letiltás†

Válasz csak
billentyűvel $

Szegmensek
száma

Számkijelzés köv. hívásnál
Korlátozás köv. hívásnál
Lásd következő oldalt
Be
Ki
Be
Ki
Kimenő hívás
letiltása

Be
Ki
Bejövő hívások
letiltása

Nemzetközi hívások
Nemz. hívás kivéve hazai
Minden hívás
Ki
Amikor barangol
Minden hívás
Ki

Összes tiltás törlése
Letiltó jelszó cseréje
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Kilépés?

Hozzávetõleges töltöttségi szint

1

5% alatt (utántöltés szükséges)

3

20% alatt

5

60% alatt

7

60% felett

i Nyomja meg a E gombot. Válassza ki a gyors
hozzáférési szolgáltatást, vagy pedig a hangjelzés után
mondja be a hangcímkét.
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Saját számkijelzés letiltása
A hívószámkijelzés hálózati szolgáltatás. Használatához a mobil
rendszer szolgáltatójánál meg kell rendelnie a két hívóazonosító
korlátozása funkció valamelyikét.

j Hívásátirányítás
Hív.
átirányítás

Hang átirányítás

Átirányít ha
nem elérhető

Számkijelzés következõ hívásnál
A telefonszámát a telefon elküldi a következõ hívási kísérletnél,
de ezután csak akkor, ha újból kiválasztja ezt az opciót.

Minden
hang hívás átir.
Időzített hanghívás
átirányítás

Korlátozás következõ hívásnál
i Nyomja meg a E gombot. Válassza ki a gyors
hozzáférési szolgáltatást, vagy pedig a hangjelzés után
mondja be a hangcímkét.
A következõ hívási kísérletnél a telefon nem küldi el a
telefonszámát, de azt követõen mindig elküldi, amíg csak újra ki
nem választja ezt a menüpontot.

Fax hívás
átirányítás
Modem hívás
átirányítás
Átirányítások
törlése

Részletez.
átir.

Be
Ki
Be
Ki
y Hívás
átirányítás Ki

Be
Ki
Be
Ki
Be
Ki
Amikor
foglalt
Amikor
nem elérhető
Amikor nem
válaszol

Be
Ki
Be
Ki
Be
Ki

A hívásátirányítás hálózati szolgáltatás. A bejövõ hívások
átirányíthatók egy másik telefonszámra, ha az Ön készüléke nem
hívható, vagy nem kíván hívásokat fogadni.
Ez az opció használható:
• Az összes bejövõ hanghívás feltétel nélküli átirányítására.
• Az összes bejövõ hanghívás átirányítása a felhasználó által
beállított idõpontokban.
• A bejövõ hanghívások átirányítására, amikor az Ön telefonja
nem elérhetõ, foglalt, nem kapcsolható vagy nem válaszol.
• A bejövõ faxhívások átirányítására.
• A bejövõ modemhívások átirányítására.
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• Az összes átirányítás kikapcsolására.
A A hívásátirányítási beállítások nem változtathatók meg, ha
nem tartózkodik a hálózat által lefedett területen.
A hívásátirányítási opciók bármelyikének kiválasztása után rövid
ideig várni kell, amíg a telefon megkéri a jelenlegi beállítások
jóváhagyását a hálózattól.
A Hív. átirányítás idején az Üzenetrögzítö nem mûködik.
Hanghívások átirányítása
Ezzel az opcióval a telefonon a következõket állíthatja be:
átirányít ha nem elérhetõ, Összes hanghívás átirányítása vagy
feltételes átirányítás.
Átirányít, ha nem elérhetõ
Ezzel az opcióval az összes bejövõ hanghívást átirányíthatja
egyetlen telefonszámra, amikor az Ön telefonja nem elérhetõ.
Az opciónak két beállítási lehetõsége van: be és ki.
A beállítás bekapcsolása után a billentyûzet segítségével be kell
írni az átirányítási telefonszámot.
A Az „Átirányít, ha nem elérhetõ” bekapcsolása ugyanazt
eredményezi mint az összes “Feltételes átirányítás”
bekapcsolása.
A Ha be van kapcsolva, az „Átirányít ha nem elérhetõ” opció
elõnyt élvez az összes többi átirányítással szemben.

Az összes hanghívás átirányítása
i Nyomja meg a E gombot. Válassza ki a gyors
hozzáférési szolgáltatást, vagy pedig a hangjelzés után
mondja be a hangcímkét.
Ezzel az opció feltétel nélkül átirányítja az összes bejövõ
hanghívás ugyanarra a telefonszámra.
Az opciónak két beállítási lehetõsége van: be és ki.
A beállítás bekapcsolása után a billentyûzet segítségével be kell
írni az átirányítási telefonszámot.
A gyors hozzáférési opció használatához szüksége lesz egy
átirányítási telefonszám beprogramozására.
A Ha be van kapcsolva, akkor az õsszes hanghívás átirányítása
elõnyt élvez az összes többi átirányítással szemben.
Beállítás szerinti átirányítás
! Nem ûködik ez a szolgáltatás, ha a telefon ki van
kapcsolva.
Ezzel az opcióval lehetõsége van azoknak a napoknak és
idõpontoknak a kiválasztására, amikor az összes hanghívást
átirányítja egy másik számra. Az opciónak két beállítása van: Be
vagy Ki. Ha Be-re van állítva, akkor arra fogják kérni, hogy
válassza ki, mikor szeretné a hívásokat átirányítani.
A hívások átirányítását kérheti naponta, minden héten egy
konkrét napra, minden hétfõtõl péntekig vagy hétfõtõl
szombatig tartó periódusra. Használja a számjegyes gombokat a
pontos idõpont meghatározására, amikoris az összes hívását
szeretné átirányítani.
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A beállítás befejezéséhez használja a szám gombokat és vigye be
azt a számot, ahová az átirányítást kéri.
A Ha egy másik hang átirányítási szolgáltatás beállításával
próbálkozik (Például: Átirányít ha nem elérhetõ, Minden
hang hívás átir.,Feltételes átirányítás) mialatt a Beállítás
szerinti átirányítás aktív, a Beállítás szerinti átirányítás
beállításokat az új beállításai felülírják.
A Amikor kézi hívás átirányítást végez mialatt
beprogramozott hívás átirányítást választ, a programozott
hívás átirányítás kikapcsol. Ugyanez történik, amikor
megváltoztatja a telefon idõpont beállítását, mialatt a
programozott hívást átirányítás aktív.
Feltételes átirányítás
Ez az opció lehetõvé teszi a telefon aktuális állapotától függõen
különbözõ telefonszámokra irányítsa a hanghívásokat.
A következõ részletezett átirányítási opciók mindegyike azonos
módon mûködik.
Mindegyik opciónak két beállítási lehetõsége van: be és ki.
A beállítás bekapcsolása után a billentyûzet segítségével be kell
írni az átirányítási telefonszámot.
A Az Összes hanghívás átirányítása vagy az Átirányít, ha
elérhetõ bekapcsolása esetén a feltételes átirányítás nem lép
életbe.
Amikor foglalt
Az opció akkor irányítja át a hívást, amikor a készülék foglalt.

Amikor nem elérhető
Az opció akkor irányítja át a bejövõ hívást, ha a hálózat nem
tudja elérni a telefont.
Amikor nem válaszol
Az opció akkor irányítja át a hívást, amikor nem fogadja azt.
Faxhívások átirányítása
Ezzel az opcióval az összes faxhívást átirányíthatja egyetlen
telefonszámra.
Az opciónak két beállítása van, be és ki.
Ha az opciót bekpcsolja, a számbillentyûk használatával be kell
ütnie egy átirányítási telefonszámot.
Adathívások átirányítása
Ezzel az opcióval az összes adathívást átirányíthatja egyetlen
telefonszámra.
Az opciónak két beállítása van, be és ki.
Ha az opciót bekapcsolja, a számbillentyûk használatával be kell
ütnie egy átirányítási telefonszámot.
Összes átirányítás törlése
Ezzel az opcióval törölheti a bejövõ hívások átirányítását.
! Ez az opció az összes átirányítás beállítását Ki-re
változtatja és törli az átirányítási telefonszámokat.

Beszéd és fax
Ez egy olyan hálózati szolgáltatás, amely lehetõvé teszi, hogy
ugyanazon hívás során elõbb beszéljen, majd faxot küldjön vagy
fogadjon.
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A A telefon legfeljebb 9,6 kbps fax- és adatátviteli sebességet
biztosít.
A „Beszéd és fax” opció használata elõtt gyõzõdjön meg a
következõkrõl:
• A telefon faxra kész állapotban van (ki volt kapcsolva, egy
faxhoz lett csatlakoztatva a választható adat/fax kellékekkel,
majd újra be lett kapcsolva). Ha a telefon hívás közben
próbálja a faxra csatlakoztatni, ez nem fog muködni.
• A „Beszéd és fax” mód be van kapcsolva.
A fax küldésének megkezdésekor a „Beszéd és fax”
automatikusan átvált fax módba. A fax továbbítása közben Fax
átvitel folyamatban üzenet jelenik meg a kijelzõn. A hívás
automatikusan véget ér a faxátvitel befejezõdése után.
Ugyanennél a hívásnál nem lehet visszakapcsolni hang
üzemmódba.
A Mialatt a Beszélgetés és Fax hívás aktív, bármely bejövõ
hívás és szolgáltatás, mint Hívás várakoztatás vagy Hívás
tartás függõbe kerül.
Ha akkor érkezik Beszéd és fax hívás, amikor:
• a telefon nem faxra kész, csak beszélni tud,
• a telefon faxra kész, de a „Beszéd és fax” mód ki van
kapcsolva – a hívást a telefon automatikusan a faxra irányítja
át (beszéd nem lehetséges).
Be
A következõ és minden azt követõ hívásnál bekapcsolja a
„Beszéd és fax” módot.

Magyar

70

Az „Opciók” menü használata

Ki
A következõ és minden azt követõ hívásnál kikapcsolja a „Beszéd
és fax” módot.
A Amikor kikapcsolja a Beszéd és fax szolgáltatást, kapcsolja
ki majd be a telefonját a bejövõ hívások és olyan
szolgáltatások, mint Hívás várakoztatás és Hívás tartás
újraindításához.

j Hívásvárakoztatás
A hívásvárakoztatás opciónak két beállítási lehetõsége van: be és
ki. Ha a „Ki“-t választja, akkor a telefon nem figyelmezteti a
várakozó hívásokra. A hívó vagy foglalt jelzést hall, vagy a hívás
átirányításra kerül, ha a Részletez. átir. - Amikor foglalt opció be
van kapcsolva.
Ha a hívásvárakoztatás opció be van kapcsolva, akkor a telefon
egy hallható hangjelzéssel és a Hívás várakozt. - Fogadás?
üzenettel figyelmezteti Önt a várakozó hívásra. Az O billentyû
megnyomásával fogadhatja a várakozó hívást vagy a $, majd
a ª billentyû megnyomásával lapozhat az egyéb rendelkezésre
álló opciók között. Ezután nyomja meg az O-t.
A Ha rendelkezik hívásazonosító opcióval, akkor a Hívás
várak. Üzenet helyett a hívó telefonszáma vagy neve
látható.
A E lehetõség rendelkezésre állása a GSM szolgáltatótól függ.

j Hívásletiltás
A hívásletiltás hálózati szolgáltatás, amellyel le lehet tiltani a
kimenõ és bejövõ hívásokat.
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A letiltási beállítások megváltoztatásakor esetleg meg kell adni a
letiltó jelszót. Egy rövid ideig várni kell, amíg a telefon értesíti a
hálózatot a beállítások megváltoztatásáról. Ha a hálózat
elfogadta a beállításokat, akkor a kijelzõn egy jóváhagyó üzenet
jelenik meg.
Az elsõ jelszót a mobilrendszer szolgáltatója biztosítja, amikor
elõfizet erre a szolgáltatásra.
A Erre az opcióra hatással lehet a rögzített tárcsázás beállítása.

Amikor barangol
Kiválasztásával az opció letiltja a beérkezõ hívásokat, amikor nem
a hazai hálózatot használja.
Ennek azért lehet célszerû a használata, mivel néhány mobil
rendszer szolgáltató külön díjat számít fel, ha külsõ hálózatban
hívást fogad.
Összes hívás
Kiválasztásával az opció letiltja az összes beérkezõ hívást.

Kimenõ hívások letiltása
Az opció kiválasztása után egy kis ideig várni kell, amíg a telefon
lekéri a hálózattól az aktuális beállításokat.

Ki
Kiválasztásával az opció törli az összes beérkezõ hívásra
vonatkozó tiltást.

Nemzetközi hívások
Kiválasztásával az opció letiltja a kimenõ nemzetközi hívásokat.

Az összes letiltás érvénytelenítése
Ez az opció az Összes letiltás kikapcsolására használható.

Nemzetközi hívás kivéve hazai
Kiválasztásával az opció letiltja a kimenõ nemzetközi hívásokat,
kivéve a belföldieket.

Letiltó jelszó cseréje
Az opcióval lehet módosítani a hívásletiltó jelszót.

Összes hívás
Kiválasztásával az opció a segélykérõ hívások kivételével letiltja az
összes kimenõ hívást.
Ki
Kiválasztásával az opció törli az összes kimenõ hívásra vonatkozó
tiltást.

Az opció kiválasztása után elõször az aktuális jelszót kell
megadni.
Ezután kell megadnia, majd ismét megadnia az új,
4 számjegybõl álló letiltó jelszót. A telefon egy igazoló
üzenettel jelzi, ha a hálózat végrehajtotta a módosítást.

Beérkezõ hívások letiltása
Az opció kiválasztása után egy ideig várni kell, amíg a telefon
lekéri a hálózattól az aktuális beállításokat.
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j Válasz csak billentyuvel
A Ez az opció csak a fedéllel rendelkezõ telefonoknál
elérhetõ.
Ennek az opciónak két állása van: ki és be.
Ha bekpcsolja, lehetõsége nyílik arra, hogy a fedél nyitva legyen
anélkül, hogy válaszolna egy bejövõ hívásra. A hívásra válaszolhat
a megfelelõ billentyû lenyomásával (O, 1-tõl 9, ª,
<-ig, vagy >). A hívás visszautasításához nyomja meg a
C billentyut.
Ha kikapcsolja, a fedél nyitásával válaszol a hívásra.
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„Üzenetek” menü
Navigálás a menükben

Üzenetek

ª és < >

Hangposta hívás
Üzenetrögzítö**

Beérkezett
üzenetek†

Kimenő üzenetek†
Üzenet szerkesztő†

Hangjegyzet

Cell. közv.
Üzenet
beállítás

Újat lehallgat
Összes üzenet lehallgatása
Bejelentkezö lejátszása
Bejelentkezö rögzítése
Üzenetrögzítö bekapcsolva/kikapcsolva
Kicsengések száma
Kihangosítva/Kihangosítás nélkül rögzít
Üzenet megtekintése

Üzenet megtekintése

Üzenet küldése ‡
Üzenet tárolás
Szem. üzenet tárolás
Hangjegyzet lejátszás
Rendelkezésre álló idő
Hangjegyzetek törlése

Hangposta telefonszám
Központi kezelő
Lejárati idötartam
Kimenő üzenet típusa

Nézetváltás
Üzenet törlés
Szám elöhívás
Üzenetre válaszol
Visszahívás
Üzenet szerk.
Következő üzenet
Összes üzenet törlése
Legrégebbi tízet törli
Nézetváltás
Üzenet küldése
Üzenet szerk.
Üzenet törlés
Következő üzenet
Hangjegyzet megtekintése

Be
Ki
Csatorna lista
Nyelvek listája†

O
C

† Az, hogy ez a szolgáltatás igénybe vehetõ-e, a SIM kártya

‡

beállításától és típusától függ, valamint attól, hogy ezekre
a szolgáltatásokra elõfizetett-e, mármint ott, ahol azokra
elõ lehet fizetni.
Lásd „Üzenetküldés” funkciót a „Kimenõ üzenetek”
részben.

** Ez a szolgáltalás nem áll minden országban rendelkezésre.

Üzenet küldése‡
Üzenet tárolás
Szem. üzenet tárolás

Üzenet küldése‡
Üzenet tárolás
Szem. üzenet tárolás
Hangjegyzetet töröl
Figyelm. beállít
Következö hangjegyzetre lép

Csatorna azonosító
Összes csatorna törlése
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A telefon támogatja a két GSM üzenetszolgáltatást: Rövid
üzenetközvetítõ szolgáltatást (angol rövidítéssel SMS) és Cellás
közvetítést.
SMS üzenetek
Ezek olyan szöveges üzenetek, melyek közvetlenül az Ön
telefonjára vagy arról kerülnek elküldésre.
Egy SMS üzenet beérkezésekor a telefon:
1 Megjeleníti az üzenet érkezésének piktogramját, és három
rövid sípjelet ad (attól függõen, hogy a „Csenget vagy vibrál"
kapcsoló mire van állítva).
2 A kijelzõn megjelenik a o (üzenetek) ikon.
3 Ha van szabad memória, akkor tárolja az üzenetet késõbbi
megtekintés céljából. Ha nincs szabad memória, akkor a o
ikon villogni kezd. Ekkor az új üzenet tárolása elõtt egy vagy
több üzenetet törölni kell.
A mobilrendszer szolgáltatója csak meghatározott ideig
sugározza az üzenetet. Ha ez alatt az idõ alatt nem szabadít fel
memóriaterületet, akkor az üzenet véglegesen elveszik.
4 A fogadott üzenet animációt jelzi ki az Üzenet szóval és Most
olvas? Utasítással együtt.
• Nyomja meg az O-t, s ekkor megjelenik a nyitott boríték
piktogramja és az új üzenet tartalma.
• Az üzenet érkezése elõtti képernyõhöz való visszatéréshez
nyomja meg a C-t.
• Minden más billentyû megnyomásával az adott billentyûhöz
rendelt funkciót aktiválja.
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Ha nem nyom meg egy billentyût sem, akkor 1 perc elteltével a
képernyõ visszatér abba az állapotába, amelyben az üzenet
érkezése elõtt volt.
Cellás közvetítés üzenetei
Ezek általános jellegû körlevélszerû üzenetek, amelyeket az Ön
szolgáltatója minden telefonra rávisz az Ön földrajzi területén.
Csak várakozó állásban lévõ telefonkészülékekre érkezhet
körlevélszerû üzenet.
Az üzeneteket számozott „csatornákon” adják le. Például a 050es csatornán érkezhet a helyi idõjárásjelentés, a jelentés az
útviszonyokról vagy a tõzsdei árak. Lépjen kapcsolatba
mobilszolgáltatójával, és kérje el a rendelkezésre álló csatornák
jegyzékét és a rajtuk érkezõ információk kategóriáit.
Amikor a körlevélszerû telefonüzenet fut a készüléke kijelzõjén,
azt megállíthatja és újraindíthatja a ª© jel megnyomásával. A
ª« jel megnyomásával pedig elejérõl indíthatja újra az
üzenetet. Ha a kijelzõrõl törölni akarja az üzenetet, nyomja meg a
C billentyût.
AHa a ª© és a ª« jeleket eredeti rendeltetésüknek
megfelelõen kell használnia akkor, amikor éppen
körlevélszerû üzenet érkezik készülékére, elõször az
üzenetet törölnie kell.
Ha a kijelzõ képernyõn üzenet gördült keresztül, az üzenet eleje
ott marad mindaddig, amíg vagy törli azt, vagy egy új üzenet
érkezik, vagy pedig elhagyja az adott földrajzi térséget. A
beállítás részletei a Celluláris közvetítés fejezetben találhatók
meg.
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SMS üzenetek olvasása
A futtató billentyûkkel (ª) átpásztázhatja akár a Beérkezett
üzenetek, akár a Kimenõ üzenetek jegyzékét.
Telefonkészülékének kijelzõjén az üzenet átnézését jelzõ
piktogram jelenik meg minden üzenetnél.
Egy konkrét üzenet megjelenítéséhez nyomja meg az üzenet
számát, például az 5 megnyomásával az ötödik üzenet jelenik
meg. Ha nincs ilyen számú üzenet, akkor az Érvénytelen
üzenetszám felirat jelenik meg.
A következõ üzenetet az O billentyû megnyomásával és a
Következő üzenet kiválasztásával is elõhívhatja.

SMS üzenetek létrehozása és szerkesztése
A szöveges üzenetek létrehozására és módosítására használja az
üzenetszerkesztõt. Amikor belép a szerkesztõbe, az utolsó
szerkesztett üzenet jelenik meg a kijelzõn. Az üzenet törléséhez
és egy új üzenet írásához nyomja folyamatosan a C-t, vagy
módosítsa a meglevõ üzenetet. A szöveg beírásához lasd Szöveg
bevitele a telefonon.
Az üzenet elkészülte után nyomja meg az O-t. Ezután a
következõ lehetõségek közül választhat:
Üzenet küldése - Az opció kiválasztása után írja be a
telefonszámot, majd az üzeneküldéshez nyomja meg az
O-t. Telefonkészülékének kijelzõjén az üzenet küldését jelzõ
piktogram jelenik meg.
Üzenet tárolás - Az opció kiválasztásával tárolhatja a
szerkesztett üzenetet a kimenõ üzenetek listájában.

A Ha a szerkesztés után nem menti el az üzenetet, akkor a
következõ szerkeszteni kívánt üzenet kiválasztásakor elveszti
az elõzõ üzeneten végrehajtott módosításokat.

j Hangposta hívása
i Nyomja meg a E gombot. Válassza ki a gyors
hozzáférési szolgáltatást, vagy pedig a hangjelzés után
mondja be a hangcímkét.
Ez az opció hívást kezdeményez az aktuális hangposta-szám felé.
A hangposta-szám a f megnyomásával is hívható.
A hangpostaszám az Üzenetbeállítások menü „Hangpostaszám”
menüpontjával írható be.

j Beérkezett üzenetek
i Nyomja meg a E gombot. Válassza ki a gyors
hozzáférési szolgáltatást, vagy pedig a hangjelzés után
mondja be a hangcímkét.
Ezzel az opcióval lehet megtekinteni és kezelni a telefonra
beérkezett SMS üzeneteket.
Kiválasztása után a kijelzõn megjelenik az összes és az új
üzenetek száma. Ha nincs üzenet, akkor a Nincs üzenet felirat
jelenik meg.
Ha több üzenet van, akkor a kijelzõn az üzenet átnézését jelzõ
piktogram és az elsõ üzenet tartalma jelenik meg. Elõször mindig
a legfrisebb üzenetek jelennek meg.
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Nyomja meg a ª©, ª« billentyût, és az egész üzenet
megjelenik a küldésének idõpontjával és a küldõ telefonszámmal
(ha rendelkezésre áll) együtt. Minden újabb lapon az üzenet
megtekintése piktogram ismétlõdik.
Az üzenetek elolvasás után már „régi” üzenetnek számítanak.
Az üzenetekben való a navigálásra vonatkozó információkat lasd
SMS üzenetek olvasása c. részben’.
Amikor egy üzenetet nézünk, nyomjuk meg az O gombot, ha
be akarunk lépni az almenübe.
Nézetváltás
Lehetõsége van a kiválasztott figyelmezetés teljes beállításának
megtekintésére. Válassza ismét a Nézetváltás-t, ha az elõzõ
képernyõhöz kíván visszatérni.
Üzenettörlés
Ez az opció törli az a legutóbb megtekintett üzenetet.
Számelõhívás
Ezzel az opcióval lehetõsége van az SMS üzenetben tárolt összes
szám elõhívására. Az alábbi lehetõségek közül választhat: felhívja
a számot vagy tárolja a telefonja vagy SIM kártyája
memóriájában.
Ha a szám 20 karakternél hosszabb (32 karakter a GSM1900
esetében), az emlékeztetõ számjegyek fognak automatikusan
eltûnni. A számban szereplõ bármely nem számjegyes karaktert
elválasztójelként kezeli. A számsorban lévõ szóköz karaktert vagy
a ‘-’ karaktert figyelmen kívül hagyja. Ha nem talált elõhívtató
telefonszámot az SMS üzenetben, akkor a Nincs hívószám
üzenetet fogja látni.
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Válasz üzenetre
Ez a funkció lehetõvé teszi, hogy üzenettel válaszoljunk.
Visszahívás
Ezzel az opcióval egy üzenetet küldõ személyt hívhat vissza,
amennyiben annak telefonszámát a hálózat elküldte, vagy az
üzenetben idézõjelek “” között szerepel.
Üzenet szerkesztése
Az opcióval az üzenetszerkesztõ használata válik lehetségessé,
mellyel a kiválasztott üzenet módosítható majd elküldhetõ és/
vagy tárolható a kimenõ üzenetek listájában. További
információkat az üzenetszerkesztõ használatára vonatkozóan
lásd az SMS üzenetek létrehozása és szerkesztése részben.
Következõ üzenet
Ezzel az opcióval az üzenet megtekintése piktogram és a
következõ beérkezett üzenet jeleníthetõ meg.
Ha az utolsó üzenetnél tart, akkor ezzel az utasítással az elsõ
üzenethez tér vissza.
Összes üzenet törlése
Ez a funkció lehetõvé teszi az összes beérkezett üzenet törlését,
függetlenül attól, hogy már elolvastuk azokat, vagy sem.
A legrégebbi tíz üzenet törlése
Ezzel az opcióval törölheti le az utolsó tíz üzenetet, akár elolvasta
már, akár nem.
A Az üzeneteket nem lehet visszahozni, ha egyszer már
letörölte.
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SMS üzenetben kapott csengetési hang
A felhasználók által komponált csengetési hangok SMS
üzeneteken keresztül elcserélhetõk (küldés és fogadás) a
kompatibilis Motorola telefonok között. Amikor SMS-ben kap
csengetési hangot, lejátszhatja a dallamot, elmentheti azt a
telefon memóriájában vagy letörölheti.
Mentés
Ezzel az opcióval mentheti el a bejövõ csengetési hangot
telefonja memóriájába.
A Az újonnan elmentett hangsorral felülírja a meglévõ,
felhasználó által komponált dallamot (Zenei Hang) a
telefonjában.
Lejátszás
Ezzel az opcióval játszhatja le és hallgathatja meg a beérkezett
csengetési hangokat.
Törlés
Ez az opció törli a jelenleg választott SMS üzenet csengetést.

Kimenõ üzenetek
i Nyomja meg a E gombot. Válassza ki a gyors
hozzáférési szolgáltatást, vagy pedig a hangjelzés után
mondja be a hangcímkét.
Ezzel az opcióval meg tudja tekinteni és kezelni tudja a kimenõ
üzenetek bármelyikét. Ezeket az üzeneteket a SIM kártyáján fogja
tárolni.
Amikor ezt az opciót választja, az üzenetek teljes számát fogja
megjeleníteni a telefon. Ha van üzenet, akkor a telefon az üzenet

megtekintése piktogramot mutatja és a listán szereplõ elsõ
üzenetet.
A A szolgáltatási központ telefonszámának beállítása nélkül
nem küldhet üzeneteket. Lásd ‘Üzenetbeállítások’.
Nyomjuk meg az O gombot egy üzenet átnézése közben, ha
almenübe akarunk belépni. Lásd “Hogyan olvassuk az SMS
üzeneteket” további információkért az üzenetek átnézésére
vonatkozóan.
Nézetváltás
Lehetõsége van a kiválasztott figyelmezetés teljes beállításának
megtekintésére. Válassza ismét a Nézetváltás-t, ha az elõzõ
képernyõhöz kíván visszatérni.
Üzenet küldése

Üzenet küldése
Üzenet tárolás

Telefonszám megadása
Keresés név szerint
Keresés hely szerint

Ez a funkció lehetõvé teszi, hogy egy almenü segítségével
rögzítsük a célállomás telefonszámát.
Telefonszám megadása - lehetõvé teszi a telefonszám beírását
a billentyûzet használatával, és az üzenet elküldését.
Keresés név szerint - lehetõvé teszi egy telefonszám
visszakeresését a telefonkönyvbõl név szerint, és azonnali üzenet
küldését (lasd Keresés név szerint lasd A „Telefonkönyv” menü
címû fejezetben.
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Keresés hely szerint - lehetõvé teszi egy telefonszám
visszakeresését a telefonkönyvbõl hely szerint, és azonnali üzenet
küldését (lasd Keresés hely szerint A „Telefonkönyv” menü
címû fejezetben.
Miután betáplálta a címzett telefonszámát, nyomja meg az
O-t, és küldheti az üzenetet. A készüléken az üzenet küldését
jelzõ piktogram jelenik meg, és mindaddig ott van a kijelzõn,
amíg meg nem nyomja az O-t, megerõsítve, hogy éppen küldi
Üzenet küldés az üzenetet.
Üzenet szerkesztése
Az opcióval lehetõvé válik az üzenetszerkesztõ használata az
aktuális üzenet szerkesztésére, majd a módosított üzenet
elküldése vagy a kimenõ üzenetek listájában történõ tárolása.
További információkért az üzenetszerkesztõ használatáról lásd az
‘SMS üzenetek létrehozása és szerkesztése’.
Üzenettörlés
Ez az opció törli a legutóbb megtekintett üzenetet.
Következõ üzenet
Ezzel az opcióval meg lehet jeleníteni az üzenet átnézése
piktogramot és a soronkövetkezõ kimenõ üzenetet.

Üzenetszerkesztõ
i Nyomja meg a E gombot. Válassza ki a gyors
hozzáférési szolgáltatást, vagy pedig a hangjelzés után
mondja be a hangcímkét.
Az üzenetszerkesztõ a kiválasztott üzenet szerkesztésére szolgál,
majd ez a módosított üzenet elküldhetõ vagy a kimenõ üzenetek
listáján tárolható. További információk az üzenetszerkeszto
használatáról Lásd az SMS üzenetek létrehozása és szerkesztése
címszó alatt.

Hangjegyzetek
A Hangjegyzet szolgáltatással lehetõsége van számos személyes
hangüzenet felvételére vagy a telefonhívás során elhangzó
párbeszéd felvételére. Szelektíven és az összes hangjegyzetet
egyszerre is törölheti. Továbbá figyelmeztetõ címkét is adhat a
hangjegyzethez és beállíthatja visszajátszásra, hogy emlékeztesse
Önt a figyelmeztetés lejáratára. Bõvebb információért lásd a
Hangjegyzetek használata címszót.
1

Üzenetrögzítõ

Ez a szolgáltatás lehetõvé teszi a hívó számára, hogy felvegye az
üzeneteket az Ön készülékében, amikor nem válaszol a hívásra
bizonyos számú csengetés után.
A hívó egy bejelentkezõ szöveget fog hallani, amit Ön határozhat
meg és ezt egy csipogás követi, ami a felvétel kezdetét jelenti. A
felvétel akkor fejezõdik be, amikor a hívó befejezi a hívást vagy
elfogy a telefon memóriája.
1. Ez a szolgáltalás nem áll minden országban rendelkezésre.
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A telefont az O gomb megnyomásával bármikor felveheti. A
hívás megszakításához nyomja meg a C gombot.
A Ez a szolgáltatás az alábbi esetekben nem áll rendelkezésre:
• van egy bejövõ hívás és a felvétel folyamatban van
• bejövõ hívás van és Ön már beszél valakivel
• a hanghívást akkor lehet átirányítani, ha elõfizetett a Voice
Mail-re.
A Az üzenetrögzítõ ikon akkor világít (±) ha van olyan
üzenete, amit még nem olvasott el. Ez eltûnik, ha az összes
üzenetet elolvasta.
A A hangjegyzet idõtartama az üzenetrögzítõvel együtt nem
lehet hosszabb három percnél.
Újat lehallgat
Ezzel az opcióval hallgathatja le az összes új üzenetet, vagyis
azokat az üzeneteket, amelyeket még nem játszott le. Használja a
ª© és ª« gombokat az üzenetek közötti lépegetéshez.
Mindent lehallgat
Ezzel az opcióval az összes üzenetét lejátszhatja, az újakat és a
régieket is. Használja a ª© és ª« billentyût az üzenet
közötti lépegetéshez.
Bejelentkezõ szöveg lejátszása
Ezzel az opcióval játszhatja le a bejelentkezõ szöveget, amit a
hívó fog hallani.
Bejelentkezõ szöveg felvétele
Ezzel az opcióval lehetõsége van maximum 10 másodperc
felvételére, ez az Ön személyes bejelentkezõ szövege.

Be
Válassza a Be opciót ennek a szolgáltatásnak az aktiválásához.
Ki
Válassza a Ki opciót ennek a funkciónak a megszakításához.
Csengetésszám
Ez az opció határozza meg az üzenetrögzítõ aktiválása elõtt a
csengetések számát. Az érvényes csengetésszám 1 és 9 csengetés
között van.
Kihangosítva rögzít
Ebben az opcióban a bejelentkezõ szöveg és a hívó üzenete a
telefon hangszóróján keresztül hallható.
Kihangosítás nélkül rögzít
Ebben az opcióban a bejelentkezõ szöveg és a hívó üzenete nem
hallható.

Celluláris közvetítés
Ezzel az opcióval határozható meg a celluláris közvetítés
beállítása. Lásd a Cellás közvetítés üzenetei fejezetet is.
Be
Válassza a Be opciót ahhoz, hogy celluláris közvetítés útján
körlevélszerû üzeneteket kapjon. Ezt követõen a Csatornák
listája-t kell használnia, hogy meghatározza az egyes
csatornákat.
Ki
Amikor a Ki opciót választja, akkor készülékére nem érkeznek
körlevélszerû telefonüzenetek, és minden meglévõ ilyen üzenetet
töröl.
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Csatornák listája
Válassza akár a Csatorna azonosító, akár Összes csatorna törlése
opciót.
Csatornaazonosító
Ezzel az opcióval maximálisan öt olyan csatornát tud kiválasztani,
amelyeken keresztül körlevélszerû telefonüzeneteket tud kapni.
Amikor egy csatornát módosít, az azzal kapcsolatos üzenetek
mindegyikét törli.
A szükséges csatornaazonosító (1-5) kijelöléséhez használja a
<, > jelet, majd nyomja meg az O billentyût, és ekkor a
készülék a Csatornát kérem üzenettel felkéri a csatornaszám
megadására.
Vigye be a csatornaszámot a számbillentyûvel, majd nyomja meg
az O billentyût. Ekkor a készülék tárolja a csatornára
vonatkozó részleteket és visszaviszi Önt a csatornaazonosító
jegyzékhez.
Lépjen kapcsolatba mobilszolgáltatójával, és kérje el a
rendelkezésre álló csatornák jegyzékét és a rajtuk érkezõ
információk kategóriáit.
Az összes csatorna törlése
Ezzel az opcióval törölni tudja az összes csatornát és az összes
üzenetet.
Nyelvek listája
AEnnek a lehetõségnek a rendelkezésre állása függ a SIMkártya típusától és beállításaitól, illetve attól, hogy igényeltee ezt a funkciót a szolgáltatótól.
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Ezzel az opcióval lehet kiválasztani, hogy milyen nyelven
jelenjenek meg a celluláris közvetítés útján érkezõ üzenetek. Lásd
a Nyelv kiválasztása alcímet is a „Telefon beállítása” menü.

Üzenetbeállítások
Hangposta-telefonszám
Ennek az opciónak a használatával írható be az a telefonszám,
amelyet a ‚Hangposta hívása’ opció használ.
Ha már van hangposta telefonszám, akkor az megjelenik a
kijelzõn. Ez igény szerint használható, módosítható vagy
törölhetõ.
Szolgáltatóközpont
Mielõtt üzenetet tudna küldeni, meg kell adnia az
üzenetszolgáltató központ telefonszámát. Ezt a telefonszámot a
mobilrendszer szolgáltatójától kaphatja meg.
Ha már meg van adva egy szám az üzenetszolgáltató központ
hívásához, akkor az látható lesz a kijelzõn. Ez igény szerint
használható, módosítható vagy törölhetõ.
Lejárati idõtartam
Ezzel a menüponttal adhatja meg órákban mérve, hogy a nem
továbbított üzenetek legfeljebb mennyi ideig maradhatnak az
üzenetszolgáltató központban, mielõtt törlésre kerülnének. Az
opció kiválasztásával az aktuális lejárati idõ, amely
alapértelmezésben 24 óra, törlésre kerül.
A beírható maximális érték 10584, de a tényleges maximum az
üzenetszolgáltatási központtól függ.
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Kimenõ üzenet típusa
Ez az opció a hálózattól függ és ezzel adható meg a kimenõ
üzenet formátuma. A következõ üzenet formátumok közül
választhat: Szöveg (alapértelmezés), Fax, X400, Paging,
E-Mail, ERMES vagy Hang.
A A Hang-ot nem kell kiválasztania, ha hangposta
üzenetfiókba akar üzenetet küldeni.
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„Telefon beállítása” menü
Navigálás a menükben

ª
Tel. beállítása
(Bövített menük - Ki)

Tel. Beállítása
(Bövített menük - Be)

Tel. vonal vál.†
Csengő hangerő
Cseng v. vibrál

Tel. vonal vál.† *

Cseng. beállít

Standard
hangjelzés
.
.
.
Buzzz

Cseng. 2 beállít †
Figyelm.
csengés. beállítása
Üzenet
hangjelzés beállítása

Standard
hangjelzés
.
.
.
Buzzz

Várak. hív. fog.
Zenehang szerkesztés
Gyorsmenü
beállítás

Billentyűt társít funkcióhoz
Hangcímke módosítás
Törölje ki a Hangcímkét

Telefon zár
Infraport aktiválás
Képélesség beállítása

Új biztonsági kód

Régi PIN2:

Kérem a biztonsági kódot:

Bövített menük
Beviteli mód választása
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Csak csengetés
Csak vibrálás
Vibrál majd csenget
Nincs hangjelzés

<>

O
C

A dõlt betûkkel szedett menüpontok csak a
Bõvített menük bekapcsolása után érhetõk el.
Az, hogy ez a szolgáltatás igénybe vehetõ-e,
a SIM kártya beállításától és típusától függ,
valamint attól, hogy ezekre a szolgáltatásokra
elõfizetett-e, mármint ott, ahol azokra elõ lehet fizetni.
Az alkalmazott nyelvi csomagtól függõen a nyelvek
különbözhetnek.

Bövített menük
Idő és dátum kijelzése

Be
Ki

Be
Ki

Idő és dátum megadása
Idö form. megad.
Nyelv kiválaszt.*

Zene lejátszás
Zene mentése
Zene törlése
Tempó beállítás
SMS-ként küld

Autom. zárás
Azonnali zárás
Nyitó kód cseréje

SIM kártya PIN kód kell
SIM PIN2 kód változtatása†
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Telefon lista megtekintése

és

Üzenet felvétele
Üzenet ellenörzése
Várakoztatási idö

Be
Zár feloldó kód bevitele
Ki
SIM PIN kód módosítása

Be
Ki
iTAP
Hagyományos
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.
.

Automatikus

Beviteli mód választása
Animáció beáll.

Kérem a biztonsági kódot:

English
.

Be
Ki

iTAP
Hagyományos
Be
Ki

Akkukímélő üzemmód

Be
Ki

Billentyűhang választás

Normál hang
Egyes hang
Nincs hang

Telefon állapot

Állap. áttekint.
Alapbeállításra vissza
Teljes törlés
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Telefonvonal kiválasztása
i Nyomja meg a E gombot. Válassza ki a gyors
hozzáférési szolgáltatást, vagy pedig a hangjelzés után
mondja be a hangcímkét.
Ez az opció lehetõvé teszi, hogy váltson az 1. vonal és a 2. vonal
között.
A Ennek a lehetõségnek a rendelkezésre állása függ a SIM
kártya típusától és beállításaitól és/vagy az elõfizetés
típusától.

Csengõhangerõ

j Csenget vagy vibrál
i Nyomja meg a E gombot. Válassza ki a gyors
hozzáférési szolgáltatást, vagy pedig a hangjelzés után
mondja be a hangcímkét.
Ezzel az opcióval a bejövõ hívásoknál alkalmazott jelzés módja
állítható be. A következõ lehetõségek vannak:
• Csak csengetés - a telefon a Csengetési hang beállítás opciónál
megadott módon csak csengeni fog.
• Csak vibrálás - a telefon a VibraCall™ használatával csak
vibrálni fog.
• Vibrál majd csenget - a telefon kétszer vibrál, majd csenget.

Az opcióval a bejövõ hívásokhoz tartozó csengõ hangereje
állítható be.
A hangerõ a kijelzõn a következõképpen jelenik meg:

Csengő hangerő

• Nincs hangjelzés - kijelzõn csak a Hívás üzenet látható.
Az Ön által választott beállítás azt is meghatározza, hogy milyen
figyelmeztetõ jelet kap érkezõ SMS üzenet esetén, valamint
milyen Internet figyelmezetõ jelet fog hallani (kivéve, hogy ha
„elõször vibrál, majd csenget” opciót választja, a
telefonkészüléke csak vibrálni fog).

Kilépés?
A hangerõ a telefon oldalán levõ hangerõ billentyûk
megnyomásával állítható be.
i Nyomja meg a E-t majd a hangerõ billenytût a csengés
erõsítéséhez vagy halkításához.

Az „Opciók” menü használata
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j Csengetési hang beállítása
Ez az opció azt a hangszínt állítja be, amely hallható lesz az 1-es
vonalra bejövõ hívás esetén.
Hagyományos hangjelzés
A telefon hagyományos csengetéssel ad hangjelzést.
Zenei hangjelzés
Különféle zenei hangjelzések vannak mint pl. Hollywood, jack n
Jill, Buzzzz, stb.
A kívánt hangjelzés kiválasztására szolgál.

j 2. csengõ hang megadása
Ez az opció azt a hangot állítja be, amely hallható lesz a 2-es
vonalra bejövõ hívás esetén.
A Ez az opció nem jelenik meg, ha nem fizetett elõ a 2-es
vonalra.

Figyelmeztetõ csengõ beállítása
Ezzel az opcióval lehetõsége van a figyelmeztetés be- vagy
kikapcsolására.

j Beáll.üzenet-hangjelzés
Ez az opció az SMS üzenet érkezésére figyelmeztetõ hangjelzést
állítja be.
Standard hangjelzés
A telefon hagyományos SMS figyelmeztetõ hangjelzést ad.

Magyar
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Zenei hangjelzés
Különféle zenei hangjelzések vannak mint pl. Hollywood, jack n
Jill, Buzzzz, stb.
A kívánt hangjelzés kiválasztására szolgál.

j Várakoztatott hívásfogadás
Ez a szolgáltatás lehetõvé teszi a hívás fogadását vagy a hívó
várakozásba tételét automatikusan egy meghatározott
periódusra, idõt hagyva ezáltal arra, hogy kimentse magát a hívás
fogadása alól.
Ennek a szolgáltatásnak az aktiválásához nyomja meg a beérkezõ
hívás alatt az Indítt/Megállít felvétel gombot (=). A hívást fogadja
és a hívó egy elõre felvett üzenetet fog hallani vagy egy alap
zenét és kéri, hogy várakozzon. Az üzenetet megismétli bizonyos
várakozási ideig. Ez idõ alatt a telefon hangszórója inaktív és a
hívó nem fog hallani egy hangot sem az Ön környezetébõl. Az
utolsó 5 másodperc alatt a telefon csengetni fog, hogy
figyelmeztesse Önt. Ez a figyelmeztetés nem fog aktiválódni, ha
nincsen elõre felvett üzenet.
A hívást bármikor megválaszolhatja a fedél felnyitásával (csak a
fedéllel rendelkezõ modelleknél) vagy bármely (kivéve a
bekapcsoló és a törlés) billentyû lenyomásával. Ha nem válaszol a
hívásra a várakozási perióduson belül, a hívás törlõdik.
Üzenet felvétele
Ezzel a az opcióval lehetõsége van maximum 10 másodperc az
Ön által meghatározott üzenetet felvenni. Alapállapotban a
standard zene szól.
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Üzenet ellenõrzése
Ezzel az opcióval lejátszhatja azt az üzenetet, amit a hívó fog
hallani.
Késleltetési idõ
Ez az opció a hívás befejezése elõtt meghatározza azt az
idõtartamot, amíg az üzenetet játsszák, és azt az idõtartamot,
amíg a hívót tartásba tette. Az érvényben lévõ idõtartam 10-99
másodperc. Az alapérték 30 másodperc.

Zeneszerkesztés

A kurzor mozgatása
A képernyõn megjelenõ kurzort a < és a > gombbal
mozgathatja elõre illetve hátrafelé. Tartsa nyomva a > gombot
a képernyõ jobb szélének eléréséhez. Ha a képernyõ tetején van,
az elsõ hangjegyen, és megnyomja a C gombot, akkor az
elõzõ menühöz térhet vissza. Tartsa nyomva a C gombot a az
alap képernyõhöz való visszatéréshez.
Zene készítése vagy megváltoztatása
A hangjegyeket a numerikus billentyûkkel választhatja ki. A
billentyûzeten lévõ számok az alábbi hangjegyeket képviselik:

i Nyomja meg a E gombot. Válassza ki a gyors
hozzáférési szolgáltatást, vagy pedig a hangjelzés után
mondja be a hangcímkét.
Ezzel a lehetõséggel megkomponálhatja saját csengõjét,
módosíthatja a tempóját (sebesség) és SMS-n keresztül elküldheti
egy másik kompatibilis Motorola telefonra. A dallam maximum
35 hangjegyet tartalmazhat és maximum 3 oktávon mozoghat.
Meghatározhatja továbbá az egyes hangjegyek idõtartamát. A
képernyõ az alábbiak szerint mutatja a dallamot:

3 oktáv
Hangjegy

Menü opciók?
Hangjegy
száma

Hangjegy idõtartama
Félhanggal fel/félhanggal le

Az „Opciók” menü használata
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Hangjegyek – Táblázat
Billenty
ûzet

Hangjegy

1

C

2

D

3

E

4

F

5

G

6

A

7

B

0

Szünetjel – hasonló a szünethez. Vagyis nem hallható
zene egy rövid, állítható hosszúságú ideig. Ez a kijelzõn
‘R’-ként jelenik meg.

Hangjegy oktáv megváltoztatása
A hangjegy oktávját a telefon oldalán található hangerõ
gomb használatával változtathatja meg, de elõtte
bizonyosodjon meg arról, hogy a kurzor a kiválasztott
hangjegyen áll.

Tartsa nyomva a 0 gombot ahhoz, hogy a hangjegyet
megtölthesse 0-val.
9

Átkapcsolja a hangmagasságát. Két hangmagasság áll
rendelkezésre: F fél hanggal le (b) és S fél hanggal fel (#).
Ha egyetlen hang hangmagasságát szeretné
megváltoztatni, akkor tartsa a kurzort a hangjegy és
idõtartama között és nyomja meg a 9 gombot. Ha a
kurzor valahol máshol van, akkor az az összes hangjegy
hangmagasságát megváltoztatja.

A hangjegy idõtartamának megváltoztatása
A hangjegy vagy a szünet hossza 1-tõl 6-ig
terjedhet, ahol 6 a leghosszabb. A
leghosszabb idõtartam 1 másodpercnek felel A kurzor helyzete
meg. Mielõtt megváltoztatná a hangjegy
idõtartamát, a < és > gombok
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használatával mozgassa a kurzort és bizonyosodjon meg arról,
hogy a hangjegy és az idõtartam jelzõ között van. Válassza ki az
idõtartamot 1-tõl 6-ig terjedõen.

Az „Opciók” menü használata

Nyomja meg a hangerõ “+” gombot az aktuális
hangjegy egy oktávval történõ felemeléséhez vagy a
hangerõ “-” gombot az egy oktávval történõ leviteléhez.
Zene lejátszás
Ezzel az opcióval visszajátszhatja a megkomponált csengetési
dallamot.
Zene elmentése
Ezzel az opcióval mentheti el a legutoljára komponált csengetési
hangot és felülírja a telefon memóriájában korábban tárolt
dallamot.
Zene törlése
Ezzel az opcióval törölheti a legutóbb komponált csengetési
dallamot és helyettesítheti az alap, elõre beprogramozott zenei
dallammal.
Tempó megváltoztatása
Ezzel az opcióval változtathatja meg a felhasználó által
komponált csengetési dallam tempóját. A tempó az 1-es
(leglassúbb) és 4-es (leggyorsabb) értékek közé eshet. Az
alapbeállítás szerint a tempó 2.
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A tempó pl. 2-rõl 4-re történõ megváltoztatásához a C gomb
megnyomásával törölje a 2-t és vigye be a 4-t.
SMS-ként történõ küldése
Ezzel az opcióval elküldheti a frissen komponált és a telefon
memóriájában tárolt csengetési dallamot egy másik kompatibilis
Motorola telefonra.

Gyorsmenü beállítás
Ez az opció lehetõvé teszi:
• a gyors hozzáférési menü testreszabását;
• a gyors hozzáférési funkciókhoz hangcímkék rendelését,
illetve a hozzájuk rendelt hangcímkék módosítását.
Részletesebben lasd Vezérlés beszédparancsokkal c. szakaszban.

j Telefonzár
i Nyomja meg a E gombot. Válassza ki a gyors
hozzáférési szolgáltatást, vagy pedig a hangjelzés után
mondja be a hangcímkét.
Ezzel az opcióval lehet beállítani és módosítani a nyitókódot.
A nyitókód beállításával megakadályozhatja a telefon illetéktelen
használatát. Ez úgy is beállítható, hogy a telefont minden
bekapcsolásnál zárolja.
A nyitókód egy négyjegyû számkód, amit gyárilag 1234-re
állítanak be. A Nyitókód cseréje menüponttal bármikor
módosítható.

Automatikus zárás
Az opció használatával beállítható, hogy a telefon bekapcsoláskor
automatikusan zároljon. Az opciónak két beállítási lehetõsége
van: be és ki.
Azonnali zárás
Az opció használatával lezárhatja a telefont. Kiválasztása után a
nyitó kód beírásáig, a telefon használhatatlanná válik.
Nyitókód cseréje
Az opció használatával megváltoztatható a nyitókód.
Az opció kiválasztása után, a folytatás elõtt meg kell adni az
aktuális biztonsági kódot.
Ezután lehet beírni a régit felváltó új, négy számjegyû kódot.
A Ez az opció a $ billentyû megnyomásával akkor is
elérhetõ, ha a telefon zárolt állapotban van.

Az infravörös port aktiválása
i Nyomja meg a E gombot. Válassza ki a gyors
hozzáférési szolgáltatást, vagy pedig a hangjelzés után
mondja be a hangcímkét.
Az infravörös funkció aktiválásához nyomja meg az O-t. Az
y Aktiválva üzenet jelzi, hogy a telefon készen áll az infravörös
összeköttetésre.
A telefon ekkor egy percig vár az infravörös összeköttetés
létrehozására, majd automatikusan lekapcsolja a funkciót. Az
infravörös funkció lekapcsolása elõtt a készülék figyelmeztetõ
hangjelzést ad és IR-port újra aktiválása üzenetet jelenít meg. A
továbblépéshez nyomja meg az O-t.

Az „Opciók” menü használata
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A beállítással kapcsolatban további információt találhat a
kézikönyv Telefon, telep és SIM kártya c. fejezetének „Az
infravörös kommunikáció beállítása” szakaszában.

Képélesség beállítása

Az opciónak két beállítási lehetõsége van: be és ki.
A Ha az adott SIM kártyával nem lehetséges a PIN kód
kikapcsolása, akkor ez a menüpont nem jelenik meg.
SIM PIN kód módosítása
Az opcióval módosítható a SIM kártyához tartozó PIN kód.

i Nyomja meg a E gombot. Válassza ki a gyors
hozzáférési szolgáltatást, vagy pedig a hangjelzés után
mondja be a hangcímkét.
Ez az opció a képernyõ képélességének beállítására szolgál.
A képélesség az alábbi ábra szerint jelenik meg:

Képélesség
beállítása
Kilépés?

A ‘SIM kártya PIN kód kell’ opciónak bakapcsolva kell lennie és a
mielõtt továbblép meg kell adni a régi PIN kódot.
Ezután lehet beírni a 4-8 számjegybõl álló új PIN kódot. Az
esetleges elírás elkerülése végett az új PIN kódot ismételten meg
kell adni.
! Ha háromszor egymás után rossz PIN számot ír be, akkor
a SIM kártya automatikusan zárolásra kerül és a kijelzõn
a Zárolt üzenet jelenik meg.
A telefon feloldása
Ha a Zárolt üzenet látható, akkor a telefon használatához meg
kell adnia a feloldó kódot és a megfelelõ billentyû sorrendet.

A képélesség beállítása a ª© vagy a ª« billentyûkkel
lehetséges.

A A nyolcjegyû PIN feloldó kódot a SIM kártyával együtt a
mobil rendszer szolgáltatója biztosítja.

A O vagy a C billentyû megnyomásával a képélesség állítsa
befejezhetõ.

Telefon feloldásához a következõ billentyû sorrendet alkalmazza:

SIM kártya PIN kód kell
Az opció a PIN kód beállítására és módosítására szolgál.
A PIN kód segítségével megakadályozható a SIM kártya
illetéktelen használata. Be kapcsolása esetén a SIM kártya
hozzáférés minden alkalommal korlátozva lesz, amikor a SIM
kártyát a telefonba helyezi vagy a telefont bekapcsolja.
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< <05< E O
FOFO
Az új PIN kódnak 4-8 számjegybõl kell állnia.
! Ha ezt a mûveletet egymás után tízszer hibásan végzi el,
akkor a SIM kártya véglegesen zárolttá válik.
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SIM PIN2 kód változtatása
Az opció használatával módosítható a PIN2 biztonsági kód.

Kiválasztása után elõször az aktuális biztonsági kódot kell
megadni.

Kiválasztása után elõször a régi PIN2 biztonsági kódot kell
megadni.

Ezután lehet beírni az új, hat számjegybõl álló biztonsági kódot,
amely a régit váltja fel.

Ezután lehet beírni a 4-8 számjegybõl álló új PIN2 biztonsági
kódot. Az esetleges elírás elkerülése végett, az új PIN2 biztonsági
kódot ismételten meg kell adni.

A A telefonnal való visszaélés elkerülése érdekében
változtassa meg a biztonsági kódot, amilyen hamar csak
lehetséges.

! Ha háromszor egymás után rossz PIN2 biztonsági kódot
ad meg, akkor a kijelzõn a Zárolt üzenet jelenik meg.

j Bõvített menük

Ha a kijelzõn a Zárolt üzenet látható, akkor nem lehet olyan
menüpontokat elérni, amelyekhez PIN2 kód szükséges, mint
például a „Rögz.tárcsázás beáll." és ‘Hívási díj beállítások’.

i Nyomja meg folyamatosan a $-t. A bõvített menük
ideiglenesen aktívvá válnak egészen addig, amíg ki nem lép
az Opciók menübõl.

Ha a PIN2 kód beírása során a Zárolt üzenet jelenik meg, akkor a
következõ billentyû sorrend segítségével be kell írnia a feloldó
kódot:

Ezzel az opcióval lehet a bõvített menüket be- és kikapcsolni.

<<052<E O
JOJO
A A nyolcjegyu feloldó kódot a SIM kártyával együtt a mobil
rendszer szolgáltatója biztosítja.
! Ha a PIN2 feloldó kódot tízszer egymás után hibásan
adja meg, akkor a PIN2 kód véglegesen zárolttá válik.

j Új biztonsági kód
A biztonsági kód használatával szabályozható a menükben
szereplõ biztonsági és egyéb opciók hozzáférése.

A bõvített menük kikapcsolt állapotában a bõvített jellemzõk
egyike sem érhetõ el.
Az opciónak két beállítási lehetõsége van: be és ki.

Idõ és dátum kijelzése
i Nyomja meg a E gombot. Válassza ki a gyors
hozzáférési szolgáltatást, vagy pedig a hangjelzés után
mondja be a hangcímkét.
Miután kiválasztotta ezt az opciót, az idõ és a dátum válik
láthatóvá a kijelzõn, ameddig le nem nyom egy billentyût.

Ezzel az opcióval módosítható a biztonsági kód, amelyet gyárilag
000000-ra állítanak be.
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j Idõ és dátum beállítása
Ennek az opciónak a használatával lehet beállítani az idõt és a
dátumot. A Időt kérem üzenet jelenik meg a kijelzõn - az idõt 24
órás formátumban kell megadni. Ezután a Mai dátum: üzenet
jelenik meg a kijelzõn.

j Idõformátum beállítása
Ezzel az opcióval lehet beállítani az órát 12 vagy 24 órás
formátumra.

j Nyelv kiválasztása
Az opció használatával módosítani lehet a kijelzõn megjelenõ
üzenetek nyelvét.
Ennek az opciónak több beállítása van. A nyelvek az alkalmazott
nyelv csomag függvényében változnak (például ázsiai, európai,
stb.).
A nyelv kiválasztása után a kijelzõ üzenetei és minden egyéb
szöveg a választott nyelven fog megjelenni.

Beviteli módszer kiválasztása
Ez az opció lehetõvé teszi, hogy a szöveg szerkesztéséhez
kiválassza az alapértelmezési beviteli módszert a telefonján.
Nyomja meg a $ gombot, és a rendelkezésre álló opciók mind
megjelennek a kijelzõn. Utána nyomja meg az O-t az Ön által
kívánt beviteli módszer kiválasztásához.
A Ha az iTAP nem mûködik az Ön telefonjába programozott
nyelvvel, akkor azon csak a hagyományos módszer
használható. Amikor megnyomja a $ gombot, telefonján
a Nem áll rendelkezésre kijelzés jelenik meg.
Lásd a Szöveg bevitele a telefonon címszót A „Telefonkönyv”
menü.

Animáció beállítása
Ezzel az opcióval lehetõsége van arra, hogy válasszon az állandó
és animációs menü ikonok között.
Ennek az opciónak két beállítása van, Be vagy Ki.

Telepkímélõ üzemmód
Ennek az opciónak a használatával a telep töltésével lehet
takarékoskodni, mégpedig úgy, hogy a DTX-et (megszakításos
átvitelt) aktiválja, és a celluláris közvetítés útján érkezõ üzenetek
esetében kikapcsolja az üzenetek háttérvilágítását.
Az opciónak két beállítási lehetõsége van: be és ki.

j Billentyûhang-választás
Ezzel az opcióval lehetséges a billentyûk lenyomásakor hallható
hangok módosítása vagy kikapcsolása.
Az opciónak három beállítási lehetõsége van: Normál hang, Egyes
hang és Nincs hang.
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Telefonállapot
Beállítások áttekintése
A funkció segítségével a különbözõ menüpontokkal elvégezhetõ
beállítások aktuális értékeit lehet megtekinteni.
Kiválasztása után a kijelzõn megjelennek azok a menüpontok,
amelyeknek a beállítása a gyári beállítástól különbözik. A
következõ tétel megtekintéséhez nyomja meg a $ billentyût.
Alapbeállításra vissza
! Ezt az opciót elõvigyázatosan kell használni.
Használatával bizonyos opciók visszaállnak az eredeti
beállításokra. Ez csak akkor használható, ha a telefont
kikapcsolta és utána újra bekapcsolta.
Kiválasztása után meg kell adni a biztonsági kódot. Beírása után
az Alapbeállításra vissza a következõ mûveleteket végzi el:
• Kikapcsolja a következõket: automatikus hívásfogadás,
hangos idõzítõk állítása, hívás alatti kijelzés, telepkímélõ (DTX)
üzemmód, segédfigyelmeztetõ, automatikus kihangosítás,
automatikus zárás, celluláris közvetítés, valamint beszéd és
fax.
• Visszaállítja a nyelvkiválasztást és a beviteli módszer
kiválasztását az eredetire.
• A billentyûhangokat normálra, a csengetési hangot és az SMS
üzenetre figyelmeztetõ hangjelzést hagyományosra, a
hangerõt közepesre, és a hálózatkeresés frekvenciáját
közepesre állítja vissza.
• A bõvített menük beállításait az eredetire állítja vissza.

Teljes törlõ
! Ezt az opciót különleges elõvigyázatossággal kell
használni, mert például törli az összes telefonkönyv
tételt a telefon memóriájából.
Használatával bizonyos opciók visszaállnak az eredeti
beállításokra.
Kiválasztása után meg kell adni a biztonsági kódot, amelynek
beírása után a teljes törlõ ugyanazt a mûveletet végzi el mint az
„Alapbeállításra vissza”, és ezen felül még a következõket:
• Törli a telefonkönyv tételeket a telefon memóriájából (de nem
a SIM kártya memóriájából)
• Törli a hívottak listáját és a hívók listáját
• Törli a üzenetszerkesztõt
• Törli a Nullázható egységmérõket.
• Törli az összes rögzített hangjegyzetet.
• Törli az összes rögzített hangcímkét.
A Teljes törlõ nem törli a:
• Rögzített tárcsázási listát
• Saját szám(ok) listáját
• Díjmérõket
• Beérkezett üzenetek és Kimenõ üzenetek listáját.
• Hangposta számot
• Az SMS szolgáltatási központ számát
• Élettartam idõmérõt

• A választott sávot az alapértelemezésre állítja vissza.
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Hálózatválasztás menü
Hálózatválasztás

Hálózat
választ.

Sávváltás
Elérhető
hálózatok

Hálózat
keresés

Hálózati lista
megtekintése

Regisztrálás most
Preferált hálóz.-k listájába
Nézetváltás

Keresés
módja

Váltás 900/ 1800 MHz-re
Váltás 900 MHz-re
Váltás 1800 MHz-re
Váltás 1900 MHz-re

Manuális keresés
Elemkímélő keresés
Optimális keresés

Preferált
hálózatok

Új hálózat
keresése

Gyors keresés

• A hazai hálózat.

Folyamatos keresés

Hálózatlistába

Tárolt hálózatok
listája

Elérhetőkből választ
Tárolt hálózatokból választ
Új hálózati kód felvétele

Hálózati lista
megtekintése

Lista sorrend átírás
Hálózat törlése
Nézetváltás

Navigálás a menükben

ª

és

<>
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A dõlt betûkkel szedett menüpontok csak a
Bõvített menük bekapcsolása után érhetõk el.
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A telefon automatikusan az utoljára használt hálózatot próbálja
meg megkeresni. Ha ez a hálózat nem elérhetõ, akkor a telefon
egy új hálózatra kísérli meg a bejelentkezést.
Ha a telefonnak egy új hálózatra kell bejelentkeznie, akkor
eloször egy hálózatlistát hoz létre, amelyen a hálózatok a
következõ sorrendben szerepelnek:

Automatikus keresés

Keresés
gyakorisága

Ahhoz, hogy telefonja hívásokat tudjon kezdeményezni vagy
fogadni, a rendelkezésre álló hálózatok egyikén regisztrálnia kell.
Ez lehet akár GSM900, GSM1800 vagy a kettõ kombinációja
GSM900/1800, és GSM1900.

Az „Opciók” menü használata

• Az ajánlott hálózatok listájában szereplõ hálózat.
• A talált és az adottnál nagyobb térerõvel rendelkezõ hálózatok
listája véletlenszerû sorrendben.
A SIM kártyán tárolt tiltott hálózatok nem szerepelnek a listában.
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Sávváltás
i Nyomja meg a E gombot. Válassza ki a gyors
hozzáférési szolgáltatást, vagy pedig a hangjelzés után
mondja be a hangcímkét.
Az alapértelmezésûként használt sáv attól függ, mely országban
vásárolta a telefont. Az Egyesült Államokban vásárolt telefonok
alapértelmezésû sávja a GSM 1900. A másutt vásárolt készülékek
alapértelmezésben általában a GSM 900/1800 sávra állnak rá. Ha
külföldre utazik, ne felejtse el beállítani a megfelelõ sávot.
Ez az opció a telefon mûködési sávjának átállítására szolgál.
Az, hogy az alábbi opciók közül melyek állnak rendelkezésre,
ugyancsak attól függ, mely országban vásárolta a telefont. A
lehetõségek:
• GSM 900/1800 (röviden 900/1800)
• GSM 900 (röviden 900)
• GSM 1800 (röviden 1800)
• GSM 1900 (röviden 1900)
Amikor kijelöli a sávválasztási opciót, a telefon a Menü opciók?
üzenettel kéri, hogy válasszon sávot. Nyomja meg az O-t,
azután a ª billentyûvel lapozzon az opciók között. A kívánt
sáv kiválasztásához nyomja meg az O-t.
Az új sáv beállítását a telefon a következõ üzenettel nyugtázza:
XXX-re váltott. Ezt követõen a készülék automatikusan felkutatja
az összes elérhetõ hálózatot.
Majd megkísérli a bejelentkezést a kijelölt sáv valamely ajánlott
hálózatára.

A nyugtázó üzenet akkor is megjelenik, ha újra a korábban
kiválasztott sávot állítja be, ám ekkor a telefon nem vált sávot, és
nem próbálkozik más hálózatra való bejelentkezéssel.
A Hívás közben nem lehet sávot váltani. Ha mégis hívás
közben próbál meg sávot váltani, a telefonon a Hálózat nem
elérhető üzenet jelenik meg, majd visszaáll a hívás közben
szokásos kijelzés-kép.

Elérhetõ hálózatok
Az opció végigpásztázza, hogy mely hálózatok mûködnek a
telefon által elérhetõ körzetben. A keresés befejezése után a
ª billentyû használatával lapozhat a listában. Ha olyan
hálózatot talál, amelyre regisztrálni kíván, akkor nyomja meg az
O billentyût. Ekkor a 'Regisztrálás most' és 'Ajánlottra
változtat' menüpontokból álló almenübe kerül.
Regisztrálás most
A funkció megkísérli a bejelentkezést a kiválasztott hálózatra. Ha
a bejelentkezés sikertelen, akkor a szokásos módon próbál meg
bejelentkezni.
Ajánlottra változtat
Ennek a menüpontnak a kiválasztása után meg kell adni, hogy a
hálózat hol helyezkedjen el az ajánlott listában.
Nézetváltás
Lehetõsége van a kiválasztott hálózat adatainak megtekintésére.
A kijelzõn megjelenik a hálózat neve, azonosítója és a hálózat
prioritása. Nyomja meg a ª gombot a listán szereplõ
hálózatok közötti lépegetéshez.

Az „Opciók” menü használata

93

Magyar

jad2_hu.bk : opt_menu.fm5 Page 94 Tuesday, November 14, 2000 2:04 PM

Hálózatválasztás menü

Hálózatkeresés
Ezzel az opcióval lehet meghatározni, hogy milyen gyakorisággal
és hogyan próbáljon meg a telefon a hálózatra bejelentkezni.
Keresés módja
Ezzel az opcióval lehet meghatározni, hogy a telefon hogyan
próbáljon meg bejelentkezni a hálózatra.
Az opciónak két beállítási lehetõsége van: Automatikus keresés és
Manuális keresés.
Automatikus keresés
Automatikus módban a telefon a kívánt sorrend szerinti
hálózatlista legelsõ hálózatára kísérli meg a bejelentkezést. Ha ez
sikeres, akkor a készülék kijelzi a hálózat nevét, majd készenléti
állapotba kerül.
A lista valamelyik hálózatára való sikertelen bejelentkezés esetén
a telefon a lista következõ hálózatára kísérli meg a
bejelentkezést. Ha a lista összes hálózatára sikertelen volt a
bejelentkezés, akkor egy elõre beállított idõ elteltével ismét a lista
elsõ tagjánál próbálja meg a bejelentkezést. Ezt az idõtartamot a
„Keresés gyakorisága” beállítás határozza meg.
Kézi keresés
Kézi keresési módban a telefon kiírja a hálózatok kívánt sorrend
szerinti listáját. Ön a ª és az O billentyû használatával
választhat ki egy hálózatot a listáról. A telefon megpróbál
bejelentkezni a kiválasztott hálózatra. Ha ez sikeres, akkor a
készülék kijelzi a hálózat nevét, majd készenléti állapotba kerül.
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Sikertelen kísérlet esetén a telefon egy elõre meghatározott idõ
után megint kiírja a hálózatok listáját. Ezt az idõtartamot a
„Keresés gyakorisága” beállítás határozza meg.
Keresés gyakorisága
Ezzel a beállítással lehet meghatározni, hogy egy sikertelen
bejelentkezési kísérlet után a telefon mennyi ideig várjon, mielõtt
ismételten megpróbálná a bejelentkezést.
A következõ lehetõségek vannak: Elemkímélő keresés, Optimális
keresés, Gyors keresés és Folyamatos keresés.
! A Gyors és Folyamatos keresés jelentõsen igénybe
veheti a telep energiáját.

j Ajánlott hálózatok
Hálózatlistába felvesz
Ezzel az opcióval hálózatok adhatók hozzá az ajánlott listához.
Kiválasztása után az „Elérhetõkbõl választ' opció megkeresi, hogy
milyen hálózatok mûködnek az adott helyen. A keresés
befejezése után a ª megnyomásával lapozhat a listában. Ha
olyan hálózatot talál, melyet az ajánlott listában kíván elhelyezni,
akkor nyomja meg az O-t. A telefon ezután rákérdez, hogy a
kiválasztott hálózatot hol helyezze el az ajánlott listán.
A 'Tárolt hálózatok közül' opció kiválasztása után a telefon kijelzi
a hálózatok listáját. Nyomja meg a ª billentyût a listában
történõ lapozáshoz. Ha olyan hálózatot talál, melyet az ajánlott
listán kíván elhelyezni, akkor nyomja meg az O billentyût. A
telefon ezután rákérdez, hogy a kiválasztott hálózatot hol
helyezze el az ajánlott listán.
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Az 'Új hálózati kód felvétele' opció használatával közvetlenül
beírhatja a hálózati kódot. A telefon ezután rákérdez, hogy a
kiválasztott hálózatot hol helyezze el az ajánlott listán.
Tárolt hálózati lista
Az opció az ajánlott hálózati listán tárolt hálózatok
megtekintésére szolgál. Ezenkívül az O billentyû
megnyomásával kiválaszthatja az aktuális tételt és beléphet az
áthelyez/töröl almenübe.
A 'Lista sorrend átírás' opció kiválasztása után meg kell adni a
hálózat új helyét a listán. A 'Hálózat törlése' opció törli a
kiválasztott hálózatot az ajánlott hálózatok listájáról. Miután
választott, a Nézetváltás kijelzi a hálózat nevét, azonosítóját és a
hálózat prioritását.

Keressen új hálózatot
i Nyomja meg a E gombot. Válassza ki a gyors
hozzáférési szolgáltatást, vagy pedig a hangjelzés után
mondja be a hangcímkét.
A menüpont kiválasztása után a telefon a hagyományos módon
kísérli meg a bejelentkezést a hálózatra, azzal az eltéréssel, hogy
a bejelentkezési kísérlet során az aktuális hálózatot nem veszi
figyelembe elérhetõ hálózatként. Sikertelen kísérlet esetén a
telefon az elõzõ hálózatra próbál meg visszajelentkezni.
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Hívásegységmérő menü
Hívásmérés

Navigálás a menükben

ª
Hívásmérök

†

Díjszáml. kijel.†

és

<>

A telefon egy belsõ mérõrendszerrel rendelkezik, melynek
használatával mérheti az egyedi hívások és az összes hívás idejét
és költségét.

O
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A dõlt betûkkel szedett menüpontok csak a
Bõvített menük bekapcsolása után érhetõk el.
Az, hogy ez a szolgáltatás igénybe vehetõ-e,
a SIM kártya beállításától és típusától függ,
valamint attól, hogy ezekre a szolgáltatásokra
elõfizetett-e, mármint ott, ahol azokra elõ lehet fizetni.

Utolsó hívás
Összes hívási díj vagy idő
Fennmaradó hitelkeret

Idömérök kijelz.

Egysz. idözítö

Be
Ki

Ismétlö idözítö

Be
Ki

Hív. alatt kij.

Beállíthatja a megengedett költségkorlátot is, és így a telefon
figyelemmel kíséri a felhasznált egységeket valamint, a költséget,
és nem engedi a megadott korlát túllépését.

Díjszámlálás kijelzése

Idő kijelzése hívásonként
Díj kijelzése hívásonként †
Összes hívási díj kijelzése†
Hívás alatt nem jelez ki
Hívási díj
beállítások †

PIN2 beírása

Élettartam idömérő
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Hívási díj nullázása
Teljes díjkorlátozás beáll.
Díjszáml. típus
Egységek
Pénznem

Az „Opciók” menü használata

A mérõk kijelzése megjeleníthetõ a hívás során és a hívási idõ
elteltét hangjelzéssel is lehet jelezni.
A telefon maximálisan 21 számjegybõl álló számokat tud kezelni,
de ebbõl a kijelzõn csak az utolsó 12 látszik. Ha az érték
meghaladja a 21 számjegyet, akkor a Túl nagy felirat válik
láthatóvá.

Utolsó hívás
Összes hívási díj vagy idő
Összes időmérő nullázás

Hangos idözítő
állítás

A A hívásdíjadatok csak akkor állnak rendelkezésre, ha a
hálózat biztosítja a díjközlési szolgáltatást. Különben csak az
idomérõk használhatók.

A funkcióval a hívások díja vagy a rendelkezésre álló fennmaradó
egyenleg jelezhetõ ki. A kijelzett szám mértékegysége (díjegység
vagy pénzösszeg) a Díjszáml. típus menüpontnál állítható be.
Be
Ki

A A díjszámlálás kijelzés csak akkor lehetséges, ha a
költségközlési szolgáltatásra elõfizetett.
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Utolsó hívás
i Nyomja meg a E gombot. Válassza ki a gyors
hozzáférési szolgáltatást, vagy pedig a hangjelzés után
mondja be a hangcímkét.
Az utolsó díjköteles hívás költségét jelzi ki.

Utolsó hívás
i Nyomja meg a E gombot. Válassza ki a gyors
hozzáférési szolgáltatást, vagy pedig a hangjelzés után
mondja be a hangcímkét.
Az utolsó hívás idõtartamát jelzi ki.

Összes hívásdíj vagy idõ
Az összes díjköteles hívás költségét jelzi ki, amit a „Hívásdíj
nullázása” opció használata óta folytattak.

Összes hívásdíj vagy idõ
Az összes hívás idõtartamát kijelzi, amelyet az ‘Összes idõzítõ
nullázása opció utolsó használata óta folytattak.

Fennmaradó hitel

Összes idõmérõ nullázása
A visszaállítható idõmérõket nullára állítja vissza. Az élettartam
idõmérõ nem állítható vissza.

i Nyomja meg a E gombot. Válassza ki a gyors
hozzáférési szolgáltatást, vagy pedig a hangjelzés után
mondja be a hangcímkét.
Kijelzi a teljes hívási költség és a ‘Teljes díjkorlát beállítása’
opciónál megadott érték közötti különbséget. Ha nincs beállított
korlát, akkor a Díjkorlát nincs beáll. üzenet jelenik meg.

Idõmérõk kijelzése
Ezzel a szolgáltatással kijelezhetõ a hívások idõtartama, és az
idõmérõk visszaállíthatók nullára.
Ha a díjközlési szolgáltatás rendelkezésére áll, akkor az összes
hívás mérésre kerül. Díjközlési szolgáltatás nélkül a telefon a
modelltõl függõen vagy az összes hívást, vagy csak a kimenõ
hívásokat méri.

j Hangosidõzítõ-állítás
A telefonnak kétfajta programozható hangosidõzítõ állítása van:
• Az 'Egyszeres idõzítõ' a hívás során egyetlen hangjelzést ad, az
elõre beállított idõtartam lejárta után.
• Az 'Ismétlõ idõzítõ' rendszeresen hangjelzést ad az elõre
beállított idõtartam intevallumok lejárta után.
Mindkét esetben a hangjelzés a beállított idõtartam lejárta elõtt
tíz másodperccel hallható.
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Hívásegységmérő menü

Hívás alatti kijelzés beállítása
Ezzel a menüponttal lehet beállítani, hogy a hívás során a kijelzõn
az idõmérõ vagy a díjszámláló legyen-e látható. Ha Önnek nem
áll rendelkezésére a díjközlési szolgáltatás, akkor csak az
idõmérés használható.
A Ha beállított egy díjkorlátot, akkor a hívás alatt mindig az
ebbõl fennmaradó egyenleg látható.
Idõkijelzés hívásonként
Ezzel a menüponttal a hívás alatti idõmérés kijelzése kapcsolható
be. Ha rendelkezésére áll a díjközlési szolgáltatás, akkor csak a
díjköteles hívások kerülnek kijelzésre.
Díj kijelzése hívásonként, összes hívási díj kijelzése
A Ezek a menüpontok csak akkor használhatók, ha
rendelkezésére áll a díjközlési szolgáltatás.
Ezzel az opcióval a díjköteles hívások díját lehet kijelezni a hívások
alatt és után. A mérõ vagy a felhasznált egységeket, vagy az
esedékes díjat mutatja a „Díjszámláló típus beállítása”
menüpontnál megadott beállítás szerint.
Hívás alatt nem jelez ki
A menüpont kikapcsolja a díj vagy idõtartam hívás alatti
kijelzését.
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Hívásdíj-beállítások
Ez a funkciócsoport lehetõvé teszi a díjközlési beállítások egyedi
igényei szerinti beállítását. Az almenü eléréséhez elõször meg kell
adni a PIN2 biztonsági kódot.
A Ez a menüpont csak akkor használható, ha rendelkezésére
áll a díjközlési szolgáltatás.
Hívásdíj nullázása
Ez az opció nullára állítja vissza a díjszámlálókat.
Teljes díjkorlát beállítása
Ezzel a opcióval a hívási költségek maximuma állítható be; a
korlát elérésekor a hálózat minden további díjköteles hívást
visszautasít.
Amikor bekapcsolja a díjkorlátot, akkor meg kell adnia az új
korlát értékét. A Díjszáml. típus opció beállításától függõen a
korlátot díjegységben vagy pénznemben lehet beírni. Az
egységeket egész számokban kell megadni.
A A díjkorlát bekapcsolása esetén nem lehet fax- és
modemhívásokat folytatni.
A korlát beállítása után a hívás alatti kijelzõ a keretbõl
megmaradó értéket fogja mutatni. Ha elérte az utolsó két percet,
akkor a kijelzõn a Közel van a díjkorlát üzenet jelenik meg és egy
figyelmeztetõ hangjelzés hallható. A hangjelzés megismétlõdik,
amikor már csak egy perc van hátra. A korlát elérésekor a
Díjkorlát elérve üzenet jelenik meg, és ettõl kezdve nem
lehetséges díjköteles hívásokat kezdeményezni.
A korlát elérésekor a Teljes díjkorlátot nullázni kell vagy ki kell
kapcsolna, mielõtt újabb díjköteles hívást tudna kezdeményezni.
Válassza a Ki-t a díjkorlát kikapcsolásához.
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Díjszámláló típus beállítása
Ezzel az opcióval lehet meghatározni, hogy a kijelzett díj
hívásegységekben vagy pénzösszegben jelenjen meg.
Egységek
A díjszámlálót hívásegységekre állítja be.
Pénznem
A díjszámlálót pénzösszeg kijelzésére állítja be. Ezután meg kell
adnia a Pénznemet is. Három karakterbõl álló rövidítést írjon be.
Például GBP az angol fontra, DEM a német márkára vagy FFR a
francia frankra. Ezután jön az Egység díj megadása. Írja be az
összeget, majd nyomja meg az O-t.

Élettartam-idõmérõ
Ezzel az opcióval az eddig folytatott összes hívás idejét lehet
megtekinteni.
Ez a mérõ nem nullázható, mert az Összes időmérő nullázása,
Alapbeállításra vissza és Teljes törlés opciók nincsenek rá
hatással.
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A számológép menüpont

A számológép menüpont
A Ez a szolgáltalás nem áll minden országban rendelkezésre.

A számológéprõl
Ez a szolgáltatás lehetõvé teszi, hogy a telefon billentyûzetén
egyszerú számításokat hajtson végre. A számológéppel lehetõvé
válik váltási árfolyamok beállítása, amelyeket késõbb az egyszerû
valuta átváltásoknál használhat.

A számológép elérése

Számológép képernyõ elemei
Az alábbi táblázat a számológép használatakor megjelenõ
elemeket és funkcióikat határozza meg
Elem

Funkció

.

Tizedes pont beszúrása

CE

Teljes szerkesztõ törlése.

=

Bármely mûvelet elvégzése az elõzõ két számmal.

i Nyomja meg a E gombot. Válassza ki a gyors
hozzáférési szolgáltatást, vagy pedig a hangjelzés után
mondja be a hangcímkét.

-

Összeadás (+ jelenik meg alapállapotként)
Kivonás

*

Szorzás

÷

Osztás

A számológép szolgáltatás vagy a fõ menübõl az $ gomb
megnyomásával a Számológép menü tétel megkeresésével
érhetõ el vagy a Gyors hozzáférés menübõl az E gomb
megnyomásával és ott a Számológép menütétel kiválasztásával.

$,£,Û

Valuta konverzió elvégzése a felhasználó által
meghatározott árfolyam alkalmazásával

<>

Balra vagy jobbra lépkedés további mûveletekhez.

+

Kijelzõ terület a kiválasztott mûvelet szimbólumhoz (+,
-, *, *)

0

Kijelzõ terület a számokhoz és eredményhez.

+

Nyomja meg az O gombot a választás jóváhagyásához és hogy
tovább lépjen az alábbi képernyõre:

+
0
. CE = + - * ÷ $
Választ?
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Számológép mûveletek navigálása
Használja a < és > gombokat a számológépben történõ
mozgáshoz és jelölje ki a kívánt kalkulációs szimbólumot vagy
mûveletet. Nyomja meg a O gombot a kiválasztáshoz.
A A + jel jelenik meg alapállapotként.
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Amennyiben a legjobboldalibb szimbólum vagy mûvelet van
megvilágítva és megnyomja a > gombot, akkor a
legbaloldalibb szimbólum és mûvelet lesz megvilágítva.
Amennyiben a legbaloldalibb szimbólum vagy mûvelet van
megvilágítva és megnyomja a < gombot, akkor a
legjobboldalibb szimbólum és mûvelet lesz megvilágítva.

A számológép használata

0
. CE = + - * ÷ $
Választ?
Alap állapotként a + jel jelenik
meg.

A számok beütéséhez használja a telefon billentyûzetét. Minden
bebillentyûzött szám megjelenik a sor végén és minden korábban
bevitt szám egy pozíciót balra mozdul.
A bebillentyûzött számok és bármely számolás eredménye a
számok és eredmények kijelzõjén jelenik meg.
A A számológép kijelzõje mindig a nulláról indul.
A A bevitt érték és bármely számítás eredménye maximum 10
számjegybõl állhat a tizedesjegyekkel együtt.
A kijelzõn lévõ egyetlen számjegy vagy karakter törléséhez
nyomja meg az C-et. A teljes szám törléséhez a CE operátort
kell választani.
Ha érvénytelen számítást vagy mûveletet próbál végezni, Hiba
jelenik meg számjegyként.
Az alábbi példa azt szemlélteti, hogyan használjuk a
billentyûzetet egyszerû számítás elvégzéséhez: 5 + 12 = 17

5

O

Az 5 jobb oldalra rendezve jelenik
meg a kijelzõn.

+
+
5
12
. CE = + - * ÷ $
. CE = + - * ÷ $
12
Választ?
Választ?

A + utasítás bal oldalra rendezve
jelenik meg a kijelzõn.

<

+
12
. CE = + - * ÷ $
Választ?

Az egyenlõség jel lesz
megvilágítva.

O

5
. CE = + - * ÷ $
Választ?

12-t visszük be második számként.

O

17
. CE = + - * ÷ $
Választ?
Kijelzi az eredményt.

+
17
. CE = + - * ÷ $
Választ?

Új számítással folytatódik.
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A számológép menüpont

Valuta átváltás használata
A valuta átváltást az alábbi valuta szimbólumok egyikének
számológép képernyõn történõ megjelenése jelzi.
• £ (font sterlingnél)
• $ (amerikai dollárnál)
• Û (Euronál)
A valuta átváltó használata elõtt be kell állítania az árfolyamot.
Az árfolyam beállítása
Az árfolyam szerkesztõ eléréséhez nyomja meg $-t a
számológép képernyõ mezõn belül.
Az Árfolyam: opciónál billentyûzze be annak a valutának az
árfolyamát, amelyre szeretne váltani. Például vigye be az 1.4
árfolyamot:
1 Nyomja meg az 1>4-t.
A > billentyû tizedes pontot jelent.
2 Nyomja meg az O-t.
Példa valutaváltásra
Az alábbi példa azt mutatja be, hogyan válthatunk át £5-t USDre a korábban tárolt 1.4 váltási árfolyam használatával.
1 Nyomja meg az 5-t.
2 Nyomja meg többször a > billentyût a valuta szimbólum
megkereséséhez ($) és nyomja meg a O-t a $ amerikai
dollár kiválasztásához.
3 Ezután a számológép a bevitt £5-ot megszorozza az 1.4
váltási árfolyammal. Az eredmény 7.
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Játékok menü

Játékok menü
Navigálás a menükben
Játékok

ª

Hanoi tornyai

Bakkara

Tégla

és

<>

O
C

Új játék
Elmentett játék
Eddigi csúcs
Új játék
Elmentett játék
Eddigi csúcs
Új játék
Elmentett játék
Eddigi csúcs

A játékokról
A Játékok opcióval három különbözõ játék közül választhat ill.
játszhat ezeken: Hanoi tornyai, Bakkara és Téglák. Mindegyik
játékot vagy az Új játék vagy az Elmentett játék kiválasztásával
kezdheti. Megtekintheti továbbá az elõzõ játék Eddigi csúcs-át.

Új játék
Az Új játék opcióval az Ön által választott játékot kezdheti el
újból. Amikor Új játéként a Hanoi tornyait választja, a játék
nehézségi szintjének kiválasztására fogják kérni.
Elmentett játék
Az Elmentett játék opció a Játék opció elhagyása elõtt utoljára
elmentett játékot jelzi. Ha a játékot az utolsó állapota szerint
mentette el, akkor legközelebb, amikor ezt a játékot választja,
ugyanott folytathatja, ahol elõzõleg abbahagyta.
Legjobb eredmény
Minden típusú játéknál és szinten megtekintheti a Legjobb
eredményt. Amikor befejezi a játékot, a telefon feljegyzi a
legrövidebb teljesítmény idõt. A legjobb eredmény vonatkozhat
egyrészt az elért maximum pontokra, másrészt a legutolsó
játszmában elért legrövidebb idõre.
A játékban használt gombok
Mindegyik játéknál az alábbi
gombokat kell használni: 4,
5 és 6, a billentyûzet
középsõ sorában helyezkednek el.
Ez az elrendezés lehetõvé teszi a
navigálást és a könnyû játékot.
Választ
Balra mozgáshoz nyomja meg a
4 gombot.
A kiválasztáshoz nyomja meg a 5 gombot.
Jobbra mozgáshoz nyomja meg a 6 gombot.
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Játékok menü

Játék befejezése és elmentése
A játékot az alábbi szituációk szakíthatják meg:

Hanoi tornyai

• bejövõ hívás érkezik1

A kurzor a pólus
kiválasztását jelzi

• telefonja egy eseményre emlékezteti

Ez a szóköz a diszk
választást jelzi
Diszk

• a telep lemerülõben van, vagy
• megnyomja a C gombot a játék befejezéséhez.
Amikor a telefon megszakítja a játékot, vagy megnyomja a C
gombot a játék befejezéséhez, a telefon arra fogja kérni, hogy az
alábbiak közül válasszon egyet:

Pólus

• Nyomja meg a C gombot (ismét) a játék újraindításához.
• Nyomja meg az O gombot a játék elmentéséhez.
Majd nyomja meg az O gombot (ismét) a játék elmentéséhez
vagy nyomja meg a C gombot a Játékok menühöz történõ
visszatéréshez mentés nélkül.

A Hanoi tornyai egyszemélyes játék, ahol ügyességre és logikára
van szüksége. Amikor új játékot kezd, megjelenik számos,
különbözõ szélességû, emelkedõ sorrendbe állított diszk a pólus
közepén. Két üres pólus van, az egyik a középsõ pólus valamelyik
oldalán helyezkedik el. A játék lényege az, hogy vigye el az összes
diszket a középsõ pólusból és tegye õket az egyik szélsõ pólusba
emelkedõ sorrendben (a legkisebb van a pólus tetején, a
legnagyobb az alján). 3 és 7 közötti nehézségi szintet választhat,
ami a diszkek számát jelzi. Minél több diszket választ, annál
nehezebb a játék. Miután a középsõ pólusból elvitte az összes
diszket az egyik szélsõ pólusba, véget ér a játék.
Ha azt választotta, hogy játszik, akkor az alábbiak közül
választhat:
Új játék – új játék indítása
Elmentett játék – az utoljára elmentett játék folytatása, vagy

1. Nyomja meg bármelyik gombot a bejövõ hívás fogadásához.
Az a gomb, amit ilyenkor megnyom, nem befolyásolja az
adott játékban való lépését.
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Eddigi csúcs – az eddigi legjobb csúcs megtekintése.
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Játékok menü

Játékszabályok
• Mindig csak a legfelsõ diszket mozgathatja.
• Egyszerre csak egy diszket mozgathat.
• Kisebb diszk tetejére nem tehet nagyobbat.
Játék a Hanoi tornyaival
Mikor új játékot kezd, a telefon megkéri, hogy válasszon az új
játékhoz nehézségi szintet.
Nyomja meg bármelyik gombot a 3 és 7 között a játék
szintjének kiválasztásához.
Nyomja meg a 4 vagy 6 gombot a pólusok közötti
váltáshoz. A pólus fölé helyezett kurzor a kiválasztott pólust jelzi,
azt amelyikbõl diszket választhat.
Nyomja meg az 5 gombot a megvilágított póluson lévõ diszk
kiválasztásához. (A kiválasztott diszk egy kicsit felfelé mozdul és
alatta ûr jelenik meg)
Nyomja meg a 4 vagy a 6 gombot a másik pólusra történõ
váltáshoz, azután nyomja az 5 gombot a diszk kiválasztott
pólusba történõ mozgatásához. Ha az Ön által mozgatott diszk
nem érvényes, az azt jelenti, hogy nagyobb, mint az alatta lévõ,
ilyenkor a telefon pittyegõ hangot ad ki. Miután az összes diszket
elvitte a középsõ pólusból és az egyik szélsõ pólusban helyezte el
õket, a telefon az Ügyes! üzenetet írja ki valamint a játékban elért
eredményét.

Bakkara
A Bakkara egy izgalmas kártyajáték, amit a világon minden
nagyobb kaszinóban játszanak. A játék célja az, hogy kitalálja,
melyik kéz (P – jelöli a játékost, vagy B – jelöli a bankárt) éri el a 9hez legközelebb esõ eredményt, vagy éppen döntetlen lesz.
Játékszabályok
• A játék akkor kezdõdik,
amikor fogadást kötött akár
B-re, P-re vagy a Döntetlenre; ezután mindegyik játékos
kap 2 kártyát. Az általános
Bakkara szabályokat
követve P és/vagy B kaphat
harmadik kártyát.

Opciók

• A 9 ponthoz legközelebb
Játékosra?
esõ eredményt elérõ játékos
nyer. Ha a kártyán lévõ
pontok összege több, mint 10, 10 pontot le kell vonni. A
megmaradó pont jelzi az eredményt. Például: 8+8=16 és az 6t jelent.
• Akár B, akár P gyõz, minden nyerõ tét egyenlõ esélyû pénzt
kap (az Ön ponteredményének értékét). Továbbá, ha Ön B-re
való fogadással nyer,B 5% jutalékot kap. Ha az eredmény
döntetlen, és Ön döntetlenre fogadott, a megtett összeg
nyolcszorosát kapja.
• Minden kártya a ráírt értéket jelenti pontokban. Az ász egy
pont a tízes és a figurás lapok (Király, Királynõ és Jack) nulla.
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Játékok menü

Játék a Bakkarával
Amikor új játékot kezd, 500
pontot kap. Majd a telefon
megkéri, hogy válassza ki azt a
kezet, amelyre fogadni kíván.
Nyomja meg a ª© vagy
ª« gombot a felfelé vagy
lefelé mozgáshoz annak a
játékosnak a megvilágításához,
amelyre fogadást kíván kötni (B,
J vagy Döntetlen)
Nyomja meg a 5 gombot annak kéznek a kiválasztásához,
amelyre fogadni kíván.
Vigye be tétet, amelyre fogad, majd nyomja meg az O
gombot. Az összeg 5 és 500 pont között lehet (maximum az
aktuális egyenlege).
Megjelenik az Osztás? utasításkérés. Nyomja meg az O gombot
az osztáshoz.
Mielõtt osztana, még több kézre is fogadhat. Nyomja meg a C
gombot és válasszon újra kezet valamint a fogadás összegét. B és
P kártyái is megjelennek és bizonyos ideig villognak.
A fogadás eredménye az alábbiak szerint jelenik meg:
Ó hangjelzés, amit a képernyõn megjelenõ Ügyes! Üzenet
követ és a Nyeremény: összege, Veszteség: és Elért összeg:
Ô a képernyõn megjelenõ Pech üzemet és a Nyeremény:
összege, Veszteség: és Elért összeg:
Ebben a játékban a legjobb eredmény a valaha is elért
legmagasabb összeg.
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A játék befejezéséhez nyomja meg a C gombot az elsõ
fogadástételi képernyõn vagy az eredmény képernyõn. Ha
elmenti a játékot, az aktuális egyenlegét is elmenti.

Téglák
A Téglák játékot egy fõ játszhatja. A képernyõ tetején téglák
vannak, az alján pedig egy ütõ. Egy labda mozog a téglák és az
ütõ között. A játék célja az, hogy a labdát mozgásban tartsa (így
nem ér a képernyõ alsó széléhez) és a lehetõ legtöbb téglát
megüsse. Ennek érdekében az ütõvel meg kell ütnie a labdát,
hogy a labda olyan szögben pattanjon felfelé, hogy megüsse a
téglát. A labda által megtett szöget az a szög határozza meg,
amelyet az ütõvel üt. Amikor a labda megüti a téglát, a tégla
eltûnik és a találata olyan pontszámmal emelkedik, mint ami a
megütött téglán szerepelt. A labda egyszerre több téglát is
megüthet. Az 5. sorban (tetején) lévõ téglák 30 pontot, a
negyedikben lévõk 25 pontot, a harmadikban lévõk 20 pontot, a
másodikban lévõk 15 pontot, az elsõben (alján) lévõk 10 pontot
érnek. A labda akkor pattog, ha a képernyõ bármely részéhez
hozzáér, kivéve az alját.
A Ahhoz, hogy a legjobb képet kapja, a kijelzõ élességét
mérsékeltre állítsa.
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Játékok menü

az alábbi három opció egyikével Új játék, Elmentett játék, vagy
Eddigi csúcs.

Játékszabályok
• Vigyáznia kell, hogy a labda
ne érintse az alsó határt. Ha
mégis érinti, a játéknak vége.
• Az ütõ balra mozgatásához
nyomja meg a 4 gombot.

Folyamatban lévõ játék befejezéséhez nyomja meg a C
gombot.
Eredmény:

A befejezetlen játékot elért pontjaival együtt elmentheti arra az
esetre, ha szeretné azt késõbb folytatni.

• Az ütõ jobbra mozgatásához
nyomja meg a 6 gombot.
• Amikor a labda a bal vagy a
jobb szélnek pattan, akkor az
ellentétes irányba indul tovább.
Játék a téglákkal
Miután kiválasztotta a Téglák játékot, az alábbiak közül
választhat:
Új játék – új játék indításához
Elmentett játék – az utolsó elmentett játék folytatásához vagy
Eddigi csúcs – az eddig elért legjobb eredményt látja.
Amikor új játékot kezd, a képernyõ alján, középen megjelenik az
ütõ és az ütõ felett egy kicsivel a labda.
Ahhoz, hogy a labda ne érintse az alsó szélt, meg kell ütnie az
ütõvel.
Nyomja meg a 4 gombot, ha balra kívánja mozgatni az ütõt
és a 6 gombot, ha jobbra kívánja mozgatni a játék során. A
játék akkor ér véget, amikor a labda megérinti az alsó szélt, vagy
megütötte az összes téglát. Amikor a játék befejezõdik, a
képernyõ háromszor megvillan és kijelzi az eredményét. Miután
kijelezte az eredményt, megkérdezi, hogy újraindítja-e a játékot
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Tartozékbeállítás menü

Tartozékbeállítás menü
Az autóskészlet, sok kiegészítõ kényelmi szolgáltatás mellett
telefonjának kihangosítással való használatát teszi lehetõvé úgy,
hogy külsõ mikrofonokhoz és hangszórókhoz csatlakoztatja a
telefont.

Tartozék beállítás

Autórádió némítás†
Automatikus hívásfogadás‡
Automatikus kihangosítás†
Biztonsági idözítő
Segéd figyelmeztető †
Navigálás a menükben

ª

és

<>

Be
Ki
Be
Ki
Be
Ki
Be
Ki
Be
Ki

O
C

† Rendelkezésre állása a beépített autóskészlet típusától függ.
‡ A fejhallgató csatlakoztatása esetén csak ez az opció jelenik
meg a kijelzõn.
Ennek a menünek az elérése csak akkor lehetséges, ha a telefon
be van szerelve az autóskészletbe, vagy amikor a fejhallgató rá
van csatlakoztatva a telefonra.
Az autóskészlet teleptöltési lehetõséget biztosít, és némelyik
biztosítja a külsõ antennához való csatlakoztatást is a jobb vétel
érdekében.
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j Autórádió-némítás
Ez az opció egy hívás fogadásakor vagy kezdeményezésekor az
autórádiót némítja, ha a telefon az autóskészlethez van
csatlakoztatva. Ezt csak a berendezés eladója helyezheti üzembe.
Az opciónak két beállítási lehetõsége van: be és ki.
A Ez az opció nem mûködik, ha az autórádió nem rendelkezik
némítási lehetõséggel vagy az autóskészlet telepítése nem
biztosítja ezt a szolgáltatást.

Automatikus hívásfogadás
Ezzel az opcióval a beérkezõ hívások két csengetés után
automatikusan fogadásra kerülnek.
Az opciónak két beállítási lehetõsége van: be és ki.
A Ha ez az opció be van kapcsolva, akkor célszerû a 'Csenget
vagy vibrál' opciót Csak csengetés-re állítani.

Automatikus kihangosítás
Ezt az opciót az 'Automatikus hívásfogadás' opcióval és egy
autóskészlettell együtt lehet használni a telefonbeszélgetés külsõ
mikrofonokra és hangszórókra történõ átirányításához. Ez az
opció csak bizonyos autóskészlet típusoknál áll rendelkezésre.
További részletekért forduljon a Motorola képviselethez.
Ennek az opciónak két beállítási lehetõsége van, be és ki.
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Tartozékbeállítás menü

Biztonsági idõzítõ
Az opció használatával a telefon a gépjármû gyújtásának levétele
után csak meghatározott ideig marad bekapcsolva. Ezzel meg
lehet elõzni a gépjármû akkumulátorának lemerülését és
elkerülhetõ, hogy minden rövid megállás után újból be kelljen írni
a PIN és nyitó kódot.
A ‘Biztonsági idõzítõ’ gyári beállítása 60 perc., de a telefon
használója az opció kiválasztása után 0 és 999 perc között
bármilyen értékre átállíthatja. Nullára való beállítással
gyakorlatilag kikapcsolja az idõzítõt.

Segéd figyelmeztetõ
Ez az opció lehetõvé teszi, hogy a telefon a beérkezõ hívást a
gépjármû lámpáinak villogtatásávall és a duda megszólaltatásával
jelezzen. Ezt csak a berendezés eladója helyezheti üzembe.
A Némely országban a helyi elõírások tiltjákennek az
opciónak a használatát és ezért az esetleg nem található
meg az Ön telefonján.
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A gyors hozzáférési menü használata
E
1 - Ä 1 Internet elérés?
2 - T2 Kártya memó-ba?
3 - « 3 Infra aktiválás?
4-

G4 Akku töltés?

• Nyomja meg a E-t, majd a kívánt funkció számának
billentyûjét.

5 - }5 Hangj. lejátsz.?
6-

Bár a telefon legtöbb szolgáltatása a menük segítségével
könnyen elérhetõ, a leggyakrabban használt szolgáltatások a
Gyors hozzáférési menübõl is elérhetõk. A menü minden
funkciójához 1-tõl 9 ig egy egy szám van hozzárendelve.
A Gyors hozzáférési funkciókhoz igy juthat el:
• Nyomja meg a Gyors hozzáférés billentyût (E) és a
hangjelzés után mondja be a megfelelõ hangcímkét (nevet). A
jó hangminõség érdekében olyan helyen használja a
készüléket, ahol a lehetõ legkisebb a szél vagy az egyéb
háttérzaj. Lásd Vezérlés beszédparancsokkal.

• Nyomja meg a E-t. A ª billentyûvel jelölje ki, majd az
O megnyomásával válassza ki a kívánt menü opciót.

B6 Név keresése?

Módosíthatja a Gyors hozzáférési menüben szereplõ funkciókat
és azok sorrendjét is - lásd A gyors hozzáférési menü
testreszabása.
Ezt az opciót kell használni a mobil internet kapcsolat
elindításához. Ez az opció a Phone.com website-hoz kapcsol.
Lásd Internet hozzáférés címszót bõvebb információért.

7 - K7 Üzenet olvasás?
8 - L 8 Vibrálás Be/Ki?
9 - P 9 Átir. Be/ki?

Navigálás a menükben

ª

és

<>

O
C

AA fenti menü a telefon szállításkori állapotát mutatja.
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Ä Internet elérés?
AAz Internet hozzáférés olyan szolgáltatás, amelynek
igénybevételi lehetõsége a hálózattal függ és attól, hogy
erre a szolgáltatásra elõfizetett-e. Lépjen kapcsolatba a
szolgáltatóval, aki további részleteket tud Önnel közölni a
mobil Internet szolgáltatásokról attól függõen, hogy milyen
WAP (vezetéknélküli alkalmazási protokoll) technológiát
képesek biztosítani.
Ennek az opciónak a választásával meg tudja kezdeni az Internet
kapcsolatot mobiltelefonja segítségével. További információt az
Internet-hozzáférés fejezetben talál.

T Kártya memóriába?
Meg kell adnia elõször a telefonszámot majd a nevet.
AHa a kijelzõn már látható egy szám, akkor a szolgáltatás
kiválasztásakor ez a szám automatikusan ismét megjelenik.
A szám a következõ üres SIM kártya memóriahelyen kerül
tárolásra. További információk az Új bejegyzés részben.

« Az infravörös funkció aktiválása
Mûködésbe hozza a telefon felsõ részén lévõ infravörös lencsét.
Így összekapcsolhat minden olyan külsõ berendezéstl, amely
ugyancsak képes az infravörös kommunikációra.
További információt találhat Az infravörös port aktiválása c.
szakaszban.
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G Teleptöltés?
A telep megközelítõ töltöttségi szintjét jelzõ oszlopdiagram
jelenik meg. Minél több oszlop látható, annál nagyobb a telep
töltöttsége.
További információk a Teleptöltés kijelzése részben.

} Hanglejátszás?
Lejátssza a rögzített hangjegyzeteket. Bõvebb információ
tekintetében lásd: A hangjegyzet használata.

B Név keresése?
A kijelzõn a Név beírása felirat jelenik meg. Írja be a keresett név
elsõ három karakterét, majd nyomja meg az O-t. A
Telefonkönyv elsõ egyezõ tétele jelenik meg. A szám hívásához
nyomja meg az O-t.

K Üzenetolvasás?
A legutolsó üzenet kerül a kijelzõre. a kijelzõre, Ezeket a
hagyományos módon olvashatja, törölheti vagy szerkesztheti.
További információkért lásd Beérkezett üzenetek részben.

L Vibrálás be/ki?
Az aktuális beállítástól függõen a VibraCall™-t kapcsolja ki vagy
be. Ha a VibraCall™ be van kapcsolva, akkor a ‘Csenget vagy
vibrál’ beállítás Csak vibrálás-ra változik. Ha a VibraCall ki van
kapcsolva, akkor a ‘Csenget vagy vibrál beállítása’ Csak csenget-re
módosul. További információk a Csenget vagy vibrál részben.
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P Átirányítás be/ki?
A telefonkészülék mindenkor beállításától függõen a nem
szelektált telefonhívás átirányítást be- vagy ki lehet kapcsolni. Ez
lehetõvé teszi, hogy a normál beszédhangos hívások átirányítási
beállításától függetlenül a fax- és modemhívásokat továbbra is
átirányítva hagyja.
AAz opció használatához elõször egy átirányítási számot kell
megadni a „Hívásátirányítás” menü ‘Minden hang hívás
átirányítása’ menüpontjánál.
AAz átirányítás nem kapcsolható ki vagy be, ha a hálózat
szolgáltatási területén kívül tartózkodik.

D Hely keresése?
A kijelzõn a Memóriahely beírása felirat jelenik meg. Írja be a hely
számát és nyomja meg az O-t. A telefonkönyv elsõ egyezõ
tétele jelenik meg. A szám hívásához nyomja meg az O-t.

F Telefon memóriába?
Meg kell adnia elõször a telefonszámot majd a nevet.
AHa a kijelzõn már látható egy szám, akkor a szolgáltatás
kiválasztásakor ez a szám automatikusan ismét megjelenik.
A szám a következõ üres telefon memória helyen kerül tárolásra.
További információk az Új bejegyzés részben.

R Hangpostahívás?
A telefon hívást kezdeményez a Hangposta-szám felé.
AE lehetõség használatához meg kell határozni egy
Hangposta-számot.
Bõvebb információ tekintetében lásd: Hangposta hívása.

J Telefon némítás?
Egy telefonhívás közben átmenetileg kikapcsolja a mikrofont.
Válassza ki újra ezt az opciót, hogy visszatérjen a beszélgetéshez.

HZárás azonnal?
Azonnal zárolja a telefont, és az addig nem használható, amíg a
felhasználó meg nem adja a nyitó kódot. További információk
Telefonzár részben.

N Csengõhangerõ?
Ezzel az opcióval a beérkezõ hívások hangjelzésének hangereje
jeleníthetõ meg és módosítható.

V Memóriaváltás?
Az aktuális beállítástól függõen a gyorstárcsázás a telefon és SIM
kártya memória használata között vált.

U Kimenõ SMS?
A legújabb üzenet jelenik meg, amelyet a hagyományos módon
olvashat, küldhet és szerkeszthet. További információk Kimenõ
üzenetek részben.

a Üzenetszerkesztõ
Az utolsó szerkesztett üzenet jelenik meg a kijelzõn. Nyomja
addig a C-t, amíg le nem törli az üzenetet és kezdhet egy új
vagy átalakíthat egy régi üzenetet. További információkért lásd
SMS üzenetek létrehozása és szerkesztése részben.

¹ Játékok – Hanoi tornyai? Játékok –
Bakkara?, Játékok – Téglák?
Lehetõvé teszi, hogy a fenti 3 játék egyikébe belépjen. Lásd a
Játékok menü bõvebb információért.
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· Határidõnapló

c Saját szám korlátozása?

Lehetõvé teszi, hogy idõbeosztását a telefonjába tegye.

¸ Üzenetrögzítõ?

1

Listázza a még el nem olvasott hangüzeneteket.

W Nem fogadott hívás? Fogadott hívás?
Hívottak listája
Lehetõvé teszi a nem fogadott, fogadott és kezdeményezett
hívások listájához való hozzáférést és kiválasztást külön-külön.
Bõvebb információ a ‘Nem fogadott hívások’, ‘Hívottak listája’ és
‘Kezdeményezett hívások’ címszó alatt.

X Hívás díja?
Az utolsó díjköteles hívás díját mutatja. További információkért
lásd Díjszámlálás kijelzése részben.

Y Hívás ideje?
Az utolsó díjköteles hívás idejét mutatja. További információk az
‘Idõmérõk kijelzése részben.
d 1/2 vonal csere?
AEnnek a lehetõségnek a rendelkezésre állása függ a SIM
kártya típusától és beállításaitól és/vagy az elõfizetés
típusától.
Lehetõvé teszi, hogy váltson az 1-es vonal és a 2-es vonal között.

1. Ez a szolgáltalás nem áll minden országban rendelkezésre.
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A saját hívószáma a következõ hívásnál nem kerül elküldésre.
Ezután a telefon mindaddig elküldi a telefonszámot, amíg az
opció újból kiválasztásra nem kerül.
e Rendelkezésre álló szolgáltatások?
AEnnek a lehetõségnek a rendelkezésre állása függ a SIM
kártya típusától és beállításaitól és/vagy az elõfizetés
típusától.
A mobil rendszer szolgáltatója által biztosított telefonszámok és
szolgáltatások listáját mutatja be.

¥ Idõ/dátum?
Megjeleníti az aktuális idõt és dátumot.

£ Hitel?
Lehetõvé teszi a fennmaradó hitelt gyors megjelenítését.
ACsak akkor fogja megjeleníteni a fennmaradó hitelt, ha kap
terhelési értesítéseket szolgáltatásként.

¤ Új hálózat keresése?
Lehetõvé teszi egy új hálózat gyors keresését.

© Képélesség beállítása?
Lehetõvé teszi a képernyõ képélességének beállítását.
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Å MyMotorola?
Ezzel az opcióval léphet be a mobil Internetre és a
MyMotorola.com1 web-kikötõbe. További információt az
Internet-hozzáférés fejezetben talál.

× Számológép?
Ezt az opciót használja a számológép megjelenítéséhez. További
információt az A számológép használata fejezetben talál.

® Sávváltás?
Ez az opció a telefon mûködési sávjának átállítására szolgál.
További információk az Hálózatválasztás menü.

Ð Zenét szerkeszt?
Ezt az opciót használja saját csengõ hangjának
megszerkesztéséhez.

Ñ Figyelm.beállít?
Ezt az opciót használja az ébresztés bekapcsolásához. További
információt az Figyelmeztetés be fejezetben talál.

1. Az, hogy ez a szolgáltatás igénybe vehetõ-e, a SIM kártya
beállításától és típusától függ, valamint attól, hogy ezekre a
szolgáltatásokra elõfizetett-e, mármint ott, ahol azokra elõ
lehet fizetni.
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A gyors hozzáférési menü testreszabása
A Gyors hozzáférési menü menüpontjait a saját igényei szerint
beállíthatja.
A menü tesre szabásához használja a „Gyorsmenü beállítás”
menüt (Lásd Vezérlés beszédparancsokkal) vagy járjon el a
következõképpen:
1 Nyomja meg a E billentyût a módosítani kívánt tétel
megkereséséhez.

• VibraCall be vagy ki

2 Nyomja folyamatosan az O-t a rendelkezésre álló
szolgáltatások listájának eléréséhez. A kiválasztott szolgáltatás
lesz látható a kijelzõn.

• Utolsó hívás díja

3 Lapozzon a listában addig, amíg meg nem találja a Gyors
hozzáférési menüben elhelyezni kívánt szolgáltatást; majd
nyomja meg az O-t.
4 A szolgáltatás tárolásának jóváhagyásaként a kijelzõn a Kész
üzenet jelenik meg.

• Memória váltás
• Üzenetek olvasása
• Kimenõ üzenetek
• Üzenet szerkesztõ
• Nem fog. hívások
• Utolsó hívás ideje
• Idõ és dátum kijelzése
• Fennmaradó hitelkeret
• Számkorlátozás köv. hívásnál
• Rendelk.álló szolgáltatások1
• Új hálózat keresése

A Gyors hozzáférési lista tételei a következõ sorrendben jelennek
meg:
• Név keresése

• 1/2 vonal váltás

• Hely keresése

• Hanghívás átirányítás

• Új bejegyzés telefonba

• Képélesség beállítása

• Új bejegyzés SIM-re

• Infraport aktiválás

• Hangposta hívás

• Internet hozzáférés

• Sávváltás
• Hangjegyzet lejátszás

• Töltöttség mérõ
• Telefon zárás azonnal
• Némítás be vagy ki
• Csengõ hangerõ

Magyar
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1. Az, hogy ez a szolgáltatás igénybe vehetõ-e, a SIM kártya
beállításától és típusától függ, valamint attól, hogy ezekre a
szolgáltatásokra elõfizetett-e, mármint ott, ahol azokra elõ
lehet fizetni.
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• My Motorola
• Figyelm. beállít
• Zenehang szerkesztés
• Határidönapló
• Üzenetrögzítö1
• Játékok Tégla
• Játékok Bakkara
• Játékok Hanoi tornyai
• Fogadott hívások
• Hívottak listája
• Számológép1

1. Ez a szolgáltalás nem áll minden országban rendelkezésre.

A gyors hozzáférési menü használata
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Tartozékok
A következõ tartozékokat az Ön mobil telefonjához tervezték.
Egyéb tartozékok is kaphatók, de ezeket külön külön árulják.
Kérjük, hogy további információkért forduljon a mobil rendszer
szolgáltatójához vagy a telefon forgalmazójához.

Asztali töltõ
Az Asztali töltõ lehetõvé teszi, hogy a telefonba belehelyezett
telepet és egy tartaléktelepet egyszerre töltsön fel. Mindkét telep
töltöttségi állapotát folyadékkristályos kijelzõk jelzik a töltõ
elõlapján.
AAz Asztali töltõt Hálózati adapterrel kell használni.

Hálózati adapter
Az Hálózati adapter az Asztali töltõhöz vagy közvetlenül a
telefonhoz kapcsolódik. Ha közvetlenül a telefonhoz kapcsolódik,
akkor a teljesen lemerült telep esetén is biztosítja a telefon
használatát.
A Hálózati adapterhez egy megfelelõ fali csatlakozó szükséges.

UK fali csatlakozó
Az UK fali csatlakozó a hálózati adaptert csatlakoztatja angol
szabvány szerinti dugaszoló aljzathoz.

Európai fali csatlakozó
Az európai fali csatlakozó a hálózati adaptert csatlakoztatja az
európai szabvány szerinti dugaszoló aljzathoz.

Aust/NZ fali csatlakozó
Az ausztráliai/új-zélandi fali csatlakozó a hálózati adaptert
csatlakoztatja az ausztráliai/új-zélandi szabvány szerinti dugaszoló
aljzathoz.

USA adapter csatlakozó
A tápegység USA adapter dugójával lehet az USA hálózati
konnektorhoz csatlakozni. Ez a csatlakozó használható a Fülöpszigeteken is.

Indiai fali csatlakozó
Az Indiai fali csatlakozó az indiai hálózati áram konnektorára
csatlakoztatja a hálózati adaptert. Ez a fali csatlakozó
Pakisztánban és Bangladesben is használható.

Szivargyújtó-adapter
A Szivargyújtó adapter a telefonhoz csatlakozik, és lehetõvé teszi
a telefon telepének töltését vezetés közben. Ha a telefon
használatban van, akkor az adapter biztosítja az energiát, és így
meghosszabbítja a telep üzemidejét. Az adapter teljesen lemerült
telep esetén is biztosítja a telefon használatát.

Okos CELLect™ 2000
Lehetõvé teszi az Internet, email, fax böngészést és SMS küldését
csupán a telefonja és RS 232 kapcsolat használatával.

TrueSync® Szoftver
Lehetõvé teszi a telefonkönyv szinkronizálását és SMS küldését.

Személyi kihangosító készlet
Személyi fülhallgatós készlet a kényelmes kihangosított
üzemmódhoz.

Tartók
Megvédik a telefon felületét. A tartók övcsipesszel is
használhatók.

Tartozékok
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Övkapocs
Az övkapocs a nadrágszíjára rögzíti a telefont.
AAz övkapocs használatához elõbb ki kell vennie a telefon
burkolatának hátuljából a gumidugót.

Egyszerûen beszerelhetõ autós kihangosító
készlet
Teleptöltõt és kihangosítót tartalmaz az autóban történõ
kihangosításhoz. Üzembehelyezésére nincs szükség.

Autós kihangosító készlet szakszerû
üzembehelyezése
A szabvány jármûbe szerelhetõ kihangosító készlet telep töltõt,
telefon tartót, hangszórót és mikrofont tartalmaz.
AEzeknek a tartozékoknak a beszereléséhez szakember
szükséges.
! Gépkocsi kihangosító rendszer üzembe helyezésekor
háromsávos telefonhoz háromsávos antennát kell
használni.

Magyar
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Mit tegyünk ha...
A telefont nem lehet
bekapcsolni

Ellenõrizze a telepet. Fel van-e töltve, megfelelõen a helyén van-e, a pólusok tiszták és szárazak-e? Lásd
‘Fontos információk a teleprõl’.

Nem lehet hívást
kezdeményezni

Ellenõrizze a térerõsség mérõt a kijelzõn. Ha gyenge a jel, akkor menjen szabad ég alá, vagy ha épületben
van, akkor menjen közelebb az ablakhoz.
Ellenõrizze, hogy telefonja be van-e kapcsolva.
Ellenõrizze a hálózatkiválasztási beállításokat. Próbálja meg a kézi választástt vagy próbálkozzon egy másik
hálózattal. Lásd ‘Hálózatkeresés’.
Ellenõrizze az hálózat szolgáltatójánál a területi lefedettséget.
A kijelzõn a Korlátozva felirat látszik? Ellenõrizze a hívásletiltási és rögzített tárcsázási beállításokat.
Elérte a díjkorlátot? A PIN2 kód használatával állítsa vissza a korlátot vagy lépjen kapcsolatba a mobil
rendszer szolgáltatójával. Lásd ‘Teljes díjkorlát beállítása’.
Új SIM kártya lett behelyezve? Ellenõrizze, hogy nincs-e újabb korlátozás.

Nem lehet hívásokat fogadni

Ellenõrizze a térerõsség mérõt a kijelzõn. Ha gyenge a jel, akkor menjen szabad ég alá, vagy ha épületben
van, akkor menjen közelebb az ablakhoz.
Ellenõrizze a hívásátirányítási és hívásletiltási beállításokat.
Ellenõrizze a Csengetési és VibraCall™ beállításokat. Ha mindkettõ ki van kapcsolva, akkor nem hallható
hangjelzés. Lásd az j ‘Csenget vagy vibrál’ -t.

A telefon zárolva van

Új SIM kártyát helyezett be? Írja be az új PIN kódot. Lásd ‘SIM kártya PIN kód megadása’.
Cserekészüléket használ? Írja be az alapértelmezés szerinti nyitó kódot - 1234.
Elfelejtette a nyitó kódot? Nyomja meg a $-t a nyitó kód módosításához (szüksége lesz a biztonsági
kódra).

A PIN zárolva van

Írja be a SIM kártyával adott PIN feloldó kódot (lásd ‘Telefon feloldása’).

A PIN2 zárolva van

Írja be a SIM kártyával adott PIN2 feloldó kódot (lásd ‘SIM PIN2 kód változtatása’).

Mit tegyünk ha...
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A SIM kártya nem mûködik

A SIM kártya megfelelõ pozícióban van-e behelyezve? .Lásd ‘SIM kártya behelyezése/kivétele’.
Az aranyszínû lapka láthatóan sérült vagy meg van karcolva? Vigye vissza a kártyát a hálózat
szolgáltatójának.
Ellenõrizze a SIM érintkezõket. Ha koszosak, tisztítsa meg azokat egy antisztatikus ruhával.

A telep nem tölthetõ

Ellenõrizze a töltõt. Megfelelõen csatlakozik-e? Az érintkezõk tiszták és szárazak-e? Lásd ‘Telep’.
Ellenõrizze a telep érintkezõit. Tiszták és szárazak-e?
Ellenõrizze a telep hõmérsékletét. Ha meleg, akkor újratöltés elõtt hagyja lehûlni.
A telep már régi? Több éves használat csökkenti a telep teljesítményét. Cserélje ki a telepet.
Eredeti Motorola telepet használ-e? A töltõrendszer valószínûleg nem tud kommunikálni a teleppel. Lásd
‘ A telep’.

A telepikon és a töltöttségjelzõ
nem látható.

Eredeti Motorola telepet használ? A töltõrendszer valószínûleg nem tud kommunikálni a teleppel. Lásd
‘ A telep’.

A telep a normálisnál
gyorsabban lemerül

Ha olyan területen tartózkodik, amelynek a lefedettsége ingadozik, ez extra energiát vesz le a teleprõl.
Új telep van behelyezve? Egy új telepnek 2-3 feltöltési/lemerítési periódusra van szüksége, amíg eléri a
normális teljesítményét. Lásd ‘Új telep töltése’
A telep már régi? Többéves használat csökkenti a telep teljesítményét. Cserélje ki a telepet.
A telep nem volt teljesen lemerítve? Hagyja a telepet teljesen lemerülni (amíg a telefon magától ki nem
kapcsol), majd töltse a fel egy éjszakán keresztül.
Ellenõrizze a hálózatkiválasztási menüben levõ „Keresés gyakorisága” menüpont beállítása nem Gyors
keresés vagy Folyamatos keresés-e. Lásd ‘Hálózatkeresés’.
Ellenõrizze, hogy a Telepkímélõ üzemmód nincs-e kikapcsolva.
Szélsõséges hõmérsékleten használja-e a telefont? Szélsõségesen meleg vagy hideg körülmények között a
telep teljesítménye jelentõsen romolhat.

Magyar

A hívásátirányítás és
hívásletiltás nem törölhetõ

Várjon, amíg ismét jó vételi körzetbe ér és próbálja meg újból.

A o jel villog

Nincs elég memória további SMS üzenetek tárolására. Az Üzenetek menü használatával töröljön egy vagy
több meglévõ üzenetet.

122 Mit tegyünk ha...
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Nemzetközi hívások nem
kezdeményezhetõk

Némely szolgáltató nem engedélyezi nemzetközi hívások kezdeményezését. Lépjen kapcsolatba a hálózat
szolgáltatójával.
Beírta a szükséges kódokat? Nyomja folyamatosan a 0 billentyût a nemzetközi elõhívó szám (+)
megjelenítéséhez, majd írja be az ország hívószámát és a telefonszámot.

Mit tegyünk ha...
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Gyors hozzáférés beállítása .................. 39
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Beállítás .......................................... 39
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Gyors hozzáférési menü .................... 111
Testreszabás ................................. 116
Gyorstárcsázás .................................... 27
Gyorstárcsázás beállítása ..................... 62
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Billentyûk ........................................ 16
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Beírása új tétel esetén ..................... 37
Hangjegyzetek .................................... 35
Rögzítése ..................................16, 35
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Hangjelzések
Figyelmeztetõ hangjelzések
Beállítása .......................................84
Hangosidõzítõ-állítás ............................97
Hangposta
Telefonszám ....................................80
Hangposta hívása .................................75
Használatban jel ...................................17
Határidõnapló ......................................63
Hálózatok
Automatikus keresési mód ...............94
Kézi keresési mód ............................94
Új hálózatok keresése ......................95
Hálózatválasztás ...................................92
Hely szerinti keresés .................... 57, 113
Hibakeresés ........................................121
Hívás alatti kijelzés beállítása ................98
Hívás kezdeményezése .........................26
Hívás kijelzése ....................................114
Hívásalatt nem jelez ki ..........................98
Hívásátirányítás ....................................67
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Hívásegységmérõ menü ........................96
Hívási szolgálatok menü .......................66
Hívásidõzítõk ........................................97
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Idõ és dátum beállítása .........................89
Idõformátum beállítása ........................90
Idõmérõ állítás .....................................97
Idõmérõ kijelzése .................................97
Infravörös ............................. 18, 87, 112
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Beállítás ...........................................18
Használata .......................................87
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Hozzáférés ......................................44
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iTAP módozat ......................................55
Szó rögzítése ...................................55
iTAP módszer .......................................54

J
Játékok menü ....................................103
Bakkara .........................................105
Hanoi tornyai .................................104
Téglák ...........................................106
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Név és telefonszám törlése ...................58
Név szerinti keresés ..................... 57, 112
Nézetváltás ................................... 60, 65

M
Másolás SIM és telefon között ..............59
Megjelenített karakterek ......................53
Memóriaváltás ...................................113
Menü
Internet hozzáférés ..........................44
Menük
Gyors hozzáférési menü ................111
Hívásegységmérõ menü ...................96
Hívási szolgálatok menü ..................66
Opciók menü ...................................43
Tartozékbeállítás menü ..................108
Telefonbeállítás menü ......................82
Testreszabott menük .........................5
Üzenetek menü ...............................73
Mit tegyünk ha... ...............................121
Mobil Internet
Figyelmeztetés Internet
szolgáltatásra ................................48
Hivás kezdeményezése és
fogadása .......................................48
Hiváskezdeményezés .......................48
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Kijelzések ........................................44
Szöveg szerkesztése .........................48
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Átirányítás .......................................69
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Nyelvkiválasztás ...................................90
Nyitókód
Megadás .................................. 25, 27
Nyitókód cseréje ..................................87

O/Ó
Opciók menü .......................................43

Ö/Õ
Összes átirányítás törlése ............. 69, 113
Összes idõmérõ visszaállítása ................97

P
PIN kód
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Megadás .........................................25
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Tárgymutató

127

Magyar

jad2_hu.bk : jad2_hu.IX Page 128 Tuesday, November 14, 2000 2:04 PM

R
Rögzített tárcsázás .............................. 61
Beállítás .......................................... 62
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