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Gyors útmutató a Motorola V100
személyi kommunikátorhoz

Kezelõgombok
,

Nyomja meg és tartsa lenyomva a be- és kikapcsoláshoz.
Nyomja meg a telefonhívás, a beállítás vagy az opció elfogadásához és befejezéséhez.
) A hívás, a beállítás, az opció elutasítására vagy törlésére, az elõzõ
képernyohöz való visszatérésre szolgál. Szöveges üzemmódban az
elozo karakter törlésére szolgál.
$
Nyomja meg a gyors hozzáférési menü eléréséhez.
!
A menük és szöveg görgetésére, a hangero növelésére és
csökkentésére szolgál.
# Nyomja meg az üzenet elolvasásához.
. Nyomja meg az üzenet beírásához.
M Nyomja meg a számok beírásához 0-tól 9-ig. Egy szám beírásához
egyszer kell megnyomni, több szám beírásához pedig kétszer.
Amikor befejezte a szám beírását, nyomja meg újból kétszer.
Nyomja meg egyszer egy nagybetû beírásához. Nyomja meg kétszer
folyamatos nagybetus íráshoz, nyomja meg kétszer a nagybetûs írás
abbahagyásához.
] Smart gomb. A hívások fogadására, kezdeményezésére és
befejezésére szolgál. Nyomja meg a telefonkönyv megnyitásához és
a szám hangminta használatával való visszahívásához.
} A készülék külsején található. Nyomja meg a hívás fogadására vagy
befejezésére.
& Nyomja meg a hangfelvétel rögzítésének elindítására vagy
megállítására.
+

SMS üzenet küldése
1. Nyomja meg a ., gombot, gépelje be az üzenetet, majd
nyomja meg a ( gombot.
2. Írja be a telefonszámot vagy válassza ki a számot a
telefonkönyvbõl. Kövesse a kommunikátor utasításait.
3. Amikor megjelenik a telefonszám, nyomja meg a ( gombot.

Gyors útmutató

(
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A mobil internetezés

Gyors útmutató

A mobil internet használatakor a % és a ( gomb funkciója
megváltozik. A képernyõ jobb alsó sarkában jelzett funkció
eléréséhez a (. gombot kell lenyomni. A képernyõ alján, középen
jelzett funkcióhoz nyomja le a % gombot.
Ha vissza kíván térni az elõzõ képernyõhöz, nyomja le a ) gombot.

Hívás kezdeményezése
Megjegyzés: Használja a fülhallgatót. A hangero a ! gombbal
szabályozható.
Megjegyzés: Nyomja le és engedje el a ) gombot az utolsó
karakter törléséhez, vagy tartsa lenyomva a ) gombot több
karakter törléséhez.
Hívás befejezése
Megjegyzés: Nyomja le a ( vagy ) gombot.

Hívás fogadása

Megjegyzés: Használja a fülhallgatót. A hangerõ a ! gombbal
szabályozható.
Megjegyzés: Nyomja le a ( gombot a hívás fogadásához.
Megjegyzés: Ha a kommunikátor a tokjában van vagy be van
csukva, a készülék külsején levõ } gombot megnyomva
azonnal fogadhatja, illetve befejezheti a hívást.
SIM kártya és a telep üzembe helyezése
1.
2.

Vegye le a teleptartó fedelét.
Tegye a SIM kártyát a mélyedésbe úgy, hogy a kártyán levõ
rovátka egy vonalba essen a mélyedésben levo rovátkával.
3. A telep érintkezõit illessze a teleptartó érintkezõihez és pattintsa
a telepet a helyére.
4. Helyezze vissza a teleptartó fedelét.
Megjegyzés: Ha a SIM kártyát rosszul helyezte be, megjelenik az
“Ellenõrizze a kártyát” (Check Card) üzenet a kijelzõn. Vegye ki a SIM
kártyát és helyezze be újra. Ha nem muködik a kártya, lépjen
kapcsolatba a mobil szolgáltatójával.
A telep feltöltése
A telep feltöltéséhez az adapter csatlakozóját a kommunikátor
portjába, az adaptert a hálózati aljzatba kell bedugni.
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Bevezetés

Gratulálunk! A Motorola® V100 kommunikátor büszke tulajdonosa lett. A
személyi kommunikátor speciális hívási és üzenetküldési lehetőségeket
egyesít egy kicsi, divatos, praktikus készülékben, amely még jól is mutat a
tulajdonosán, amikor a tokjába helyezve hordja.
A kommunikátor lehetővé teszi, hogy izgalmas és újszerű módon tartson
kapcsolatot családtagjaival, barátaival és ismerőseivel. Gondosan olvassa
át ezt a használati útmutatót, és máris készen áll arra, hogy használatba
vegye a kommunikátort.

Az útmutató különálló Gyors útmutatót is tartalmaz.
Testreszabott használat

A személyi kommunikátor beállítható fontos üzenetek, telefonszámok és funkciók gyors
elérésére. Egy gombnyomással válaszolhat a hívásokra még akkor is, ha a kommunikátor
fedele be van hajtva. Gyakori feladatoknál a kommunikátor utasításkérésekkel és
üzenetekkel siet segítségére a következő feladat teljesítésében vagy az utasítások
visszajelzésében.
• A Gyors hozzáférési menübe felveheti a kilenc leggyakrabban használt funkciót, így ezek
néhány gombnyomással is elérhetők.
• A hangfelvétel funkcióval rögzítheti feljegyzéseit vagy a telefonbeszélgetéseinek egyes
részleteit. Hasznos eszköz az üzenetek vagy útvonalak felvételére, különösen akkor, ha
nincs Önnél papír és ceruza. (Megjegyzés: E funkció használhatósága a
1 telefonbeszélgetések titkosságának védelmére vonatkozó különbözo állami, központi
vagy országos törvényektől függ.)
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•

A hangcímke beszédfelismerő parancsokat illeszt a telefonkönyv tételeihez. A gyors

•

A

hozzáférési menü beállításaihoz is hozzárendelhetők a hangos parancsok.

] gomb lehetővé teszi a telefonkönyv tételeinek gyors megjelenítését. Egy

gombnyomás az egész.
•

Ha a kommunikátor fedele be van hajtva vagy bent van a tokban, akkor elég, ha
megnyomja a kommunikátor külsején található

}gombot a hívás gyors és kényelmes

fogadásához.
•
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A VibraCall

® figyelmeztetés használatakor a kommunikátor vibrálással jelzi, ha új üzenet

vagy telefonhívás érkezik. Ez a funkció igen hasznos, ha nem akarja, hogy a hívás
másokat zavarjon, vagy ha zajos a környezet.
•

A menük az egyéni igényeknek megfelelően alakíthatók ki a könnyen elérendő funkciók
kiválasztásával és a ritkábban használtak háttérben való tárolásával. Bővebb
információkért lásd a “Bővített menük” c. részt az 58. oldalon.

A MOTOROLA, a stilizált M embléma és az itt feltüntett egyéb
védjegyek a Motorola, Inc. védjegyei.
® Reg. U.S. Pat. & Tm. Off.
“Minden egyéb termék, illetve szerviz elnevezés, az illetékes cég tulajdonát képezi.”
© 2001 Motorola, Inc. Minden jog fenntartva.
Personal Communications Sector
1500 Gateway Blvd., Boynton Beach, FL 33426-8292
Nyomtatva az Európai Unióban 03/01
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Általános biztonsági tudnivalók

Fontos tudnivalók a készülék hatékony és biztonságos működtetéséről
Olvassa el ezt a tájékoztatót, mielőtt használatba veszi a személyi kommunikátort.
Az itt közölt információk hatálytalanítják a 2000. júliusa előtt kiadott kézikönyvekben
olvasható általános biztonsági tudnivalókat. A rádió robbanásveszélyes környezetben való
használatával kapcsolatos információkért forduljon a Factory Mutual (FM) minősítési
mellékletéhez vagy használati adatlapjához, amelyet az ilyen funkcióval rendelkező
rádiómodellekhez csatolnak.

Rádiófrekvencia működésének jellemzői
A személyi kommunikátor egy rádió adóvevő. Amikor a rádió ON üzemmódban van, a
készülék rádiófrekvenciás (RF) jeleket vesz és ad, miközben rádiófrekvenciás energiát
sugároz. A személyi kommunikátor 900 MHz és 1800 MHz közti frekvenciatartományban
működik, digitális moduláló technikát alkalmaz.
A személyi kommunikátor használatakor a híváskezelő rendszer szabályozza a
kommunikátor kimeneti teljesítményszintjét. A kimeneti szint 0,063 W és 1,58 W közti
tartományban van.

A rádiófrekvenciás energia hatása
A Motorola személyi kommunikátort úgy tervezték, hogy megfeleljen az alábbi, a
rádiófrekvenciás elektromágneses energia emberekre gyakorolt hatásáról szóló nemzetközi
és országos szabályoknak, illetve előírásoknak:
•

United States Federal Communications Commission, Code of Federal Regulations; 47
CFR part 2 sub-part J (Egyesült Államok Központi Kommunikációs Hivatala, Szövetségi
törvénykönyv; 47 CFR, 2. rész, J. alrész)

•
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American National Standards Institute (ANSI) / Institute of Electrical and Electronic
Engineers (IEEE) C95. 1-1992 (Amerikai Országos Szabványügyi Hivatal /

5

Villamosmérnöki és Elektronikai Kutatóintézet C95. 1992-1.)

5
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• Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) C95. 1-1999 Edition
(Villamosmérnöki és Elektronikai Kutatóintézet C95 -1999-1. kiadás)
• National Council on Radiation Protection and Measurements (NCRP) of the United
States, Report 86, 1986 (Egyesült Államok Országos Sugárzásvédelmi és Mérési
Tanácsa, 1986., 86. jelentés)
• International Commission on Non/Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) 1998
(Nemzetközi Bizottság a Nemionozáló Sugárzásvédelemről, 1998)
• National Radiological Protection Board of the United Kingdom 1995 (Egyesült Királyság
Országos Sugárzásvédelmi Bizottsága, 1955)
• Ministry of Health (Canada) Safety Code 6. Limits of Human Exposure to Radiofrequency
Electromagnetic Fields in Frequency Range from 3 kHz to 300 GHz, 1999 (Kanadai
Egészségügyi Minisztérium 6. sz. Biztonsági törvénye, A 3 kHz és 300 GHz tartományú
rádiófrekvenciás elektromágneses tér emberekre gyakorolt hatásának határértékeiről.)
• Australian Communications Authority Radiocommunications (Elektromagnetic Radiation Human Exposure Standard 1999 (Ausztráliai Kommunikációs Hivatal, Elektromágneses
sugárzás emberekre gyakorolt hatására vonatkozó 1999. évi szabvány, csak vezeték
nélküli telefonokra)
Az optimális teljesítmény biztosítására, valamint annak érdekében, hogy a rádiófrekvenciás
elektromágneses energia emberekre gyakorolt hatása a fenti szabványokban előírt
határokon belül maradjon, eleget kell tennie az alábbi óvintézkedéseknek:
A hordozható személyi kommunikátor működtetése és az elektromágneses hatás

Az antenna kezelése

Kizárólag a készülékhez mellékelt vagy jóváhagyott csereantennát használjon. A jóvá nem
hagyott antennák, módosítások és egyéb kellékek károsíthatják a személyi kommunikátort és
megszeghetik az FCC előírásokat.
Ne fogja meg az antennát, ha a személyi kommunikátor IN USE üzemmódban van. Az
antenna érintése befolyásolja az átvitel minőségét, a személyi kommunikátor a szükségesnél
több energiát fogyaszthat.
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A telefon üzemeltetése
A személyi kommunikátort fülhallgatóval való használatra tervezték. A személyi
kommunikátor elhelyezhető egy tokban, a tok az övre, zsebre, kézitáskára vagy más
ruhadarabra tűzhető és fülhallgatóval használható.

Üzemeltetés ruházton

Ha a személyi kommunikátort adatátvitel közben a ruházatára tűzve viseli, mindig tegye a
személyi kommunikátort a Motorola által kínált vagy elfogadott tokba, tartóba vagy övbe
annak érdekében, hogy eleget tegyen az FCC rádiófrekvenciás előírásainak. A nem Motorola
gyártmányú tartozékok meghaladhatják az FCC előírásaiban megadott rádiófrekvenciás
határértékeket. Ha nem ruházatára tűzött tartozékot használ, gondoskodjon róla, hogy
adatátvitelkor az antenna a testétől legalább 2,5 cm távol legyen.

Jóváhagyott tartozékok

A Motorola által jóváhagyott tartozékok listáját lásd a kézikönyv tartozékokról szóló részében.

Elektromágneses zavarás/összeférhetőség

Szinte minden elektronikus készülék érzékeny az elektromágneses zavarra, ha nincs
megfelelően árnyékolva, kialakítva vagy bármilyen más módon beállítva az elektromágneses
összeférhetőség biztosítására.

Létesítmények

Az elektromágneses zavar elkerülése érdekében kapcsolja ki a személyi kommunikátort
azokban a létesítményekben, ahol erre a kifüggesztett feliratok felszólítják. Kórházak,
egészségügyi intézmények gyakran használnak olyan berendezéseket, amelyek érzékenyek
a külső rádiófrekvenciás energiára.

Repülőgépek
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Amikor erre felszólítják, kapcsolja ki a személyi kommunikátort a repülőgép fedélzetén. A
személyi kommunikátort kizárólag a repülőgép személyzete által adott utasításoknak

7 megfelelően szabad használni.

7
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Orvosi készülékek
Pacemakerek

A Health Industry Manufacturers Association (Orvosi Eszközöket Gyártók Egyesülete)
ajánlása szerint a kézben tartott vezeték nélküli telefon és a pacemaker között legalább
15 centiméter távolságot kell tartani. Ezt a javaslatot a vezeték nélküli technológiai
kutatások független vizsgálatai és ajánlásai is alátámasztják.
A pacemakert használó személy:
• a bekapcsolt személyi kommunikátort MINDIG legalább 15 centiméterre tartsa a
pacemakertől,
• ne hordja a személyi kommunikátort a szivarzsebében,
• a telefont tegye a pacemakerrel ellenkező oldalon levő füléhez zavarás veszélyének
csökkentésére,
• azonnal kapcsolja ki a személyi kommunikátort, ha bármilyen okból arra gyanakszik,
hogy a kommunikátor zavarja a szívritmusszabályozót.
Hallókészülékek
Bizonyos digitális vezeték nélküli telefonok zavarhatják a hallókészülékeket. Ebben az
esetben fel kell venni a kapcsolatot a hallókészülék gyártójával az alternatív lehetőségek
megbeszélésére.
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Egyéb orvosi készülékek
o
Egyéb orvosi készülékek használata esetén a gyártóval meg kell beszélni, hogy a
n
á
készülék védve van-e rádiófrekvenciás energiával szemben. A szükséges információk
l
a
megszerzéséhez az orvosa is segítséget nyújthat.
tl
Általános
biztonsági tudnivalók
Á
Gépkocsivezetés közben

8

Tájékozódjon a mobiltelefonokra vonatkozó helyi törvényekről és szabályokról, amelyeket az
adott területen be kell tartani.
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Ha a személyi kommunikátort vezetés közben használja:
•

fordítsa teljes figyelmét a vezetésre, az elsődleges szempont a biztonságos vezetés,

•

használja a kéz nélküli üzemmódot, ha az rendelkezésre áll,

•

nehéz forgalmi helyzetben álljon meg egy parkolóban, ha telefonhívást akar
kezdeményezni vagy fogadni.

Működéssel kapcsolatos figyelmeztetés
Légzsákkal rendelkező járművek

Ne tegye a személyi kommunikátort a légzsák fölé ill. a légzsák felfúvódási helyére. A légzsák
nagy erővel nyílik ki. Ha a személyi kommunikátort a légzsák felfúvódási területére teszik és a
légzsák kinyílik, a személyi kommunikátor nagy erővel repülhet el sérülést okozva ezáltal a
jármű utasainak.

Robbanásveszélyes környezet
Kapcsolja ki a személyi kommunikátort mielőtt robbanásveszélyes területre lép, kivéve ha
kifejezetten ilyen területen történő használatra, “Valóban biztonságos”-ként minősítették (pl.
Factory Mutual, CSA vagy OL jóváhagyás). Ilyen területeken ne távolítsa el, helyezze be és
ne töltse a telepeket. A robbanásveszélyes helyeken a szikrák személyi sérülést, esetleg
halált okozó tüzet vagy robbanást kelthetnek.

Fontos:

Robbanásveszélyes helynek számít többek között az üzemanyagtöltő állomás, a

hajó fedélzete alatti helyiség, az üzemanyag- vagy vegyi anyag szállító és tároló létesítmény,
ahol a levegő különböző vegyi anyagokat és részecskéket tartalmaz, pl. szemcsét, port vagy
fémport, és minden olyan egyéb helye, ahol a baleset elkerülése érdekében általában ki kell
kapcsolni a jármű motorját. A robbanásveszélyes helyeket gyakran, de nem mindig jelölik
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Robbanóanyagok és robbantási területek
A robbantási műveletek zavarásának elkerülése érdekében kapcsolja ki a személyi
kommunikátort, ha robbantási terület közelében van, vagy ahol ki van függesztve a
figyelmeztetés: “A rádió adóvevőket ki kell kapcsolni.” Tartsa be az összes figyelmeztetést és

k utasítást.
ó
l Üzemeltetéssel kapcsolatos óvintézkedések
a
iv Antennák
n Ne használja a személyi kommunikátort, ha az antenna sérült. Ha a bőréhez ér a sérült
d antenna kisebb égési sebeket okozhat.
u
t Telepek
i
g A telepek kárt, sérülést vagy égési sebeket okozhatnak, ha valamilyen elektromosan vezető
á anyag, például ékszer, kulcs vagy lánc ér a telep érintkezőihez. Ezek a tárgyak rövidre
s zárhatják az áramkört, és ennek követeztében felforrósodhatnak. A feltöltött telep
n használatakor óvatosan járjon el, különösen ha azt fémtárgyat tartalmazó zsebbe,
o
tz kézitáskába vagy tokba helyezi.
i
b
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a
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Európai Közösségi irányelvek: Megfelelőségi nyilatkozat

Ez a termék megfelel az alkalmazható Európatanács irányelvek
követelményeinek.
A követelményekre vonatkozó megfelelőségi nyilatkozat a következő helyen
található meg:
Motorola Ltd.
Personal Communications Sector
Europe, Middle East and Africa
Midpoint, Alençon Link
Basingstoke, Hampshire RG21 7PL
United Kingdom
Jóváhagyva a használati útmutatóban

részletezett, és abban leírt feltételeknek
megfelelő telekommunikációs rendszerekhez
való csatlakozásra.

S/1357/4/V/503894

11

k
ó
l
a
v
i
n
d
u
t
i
g
á
s
n
o
tz
i
b
s
o
n
á
l
a
tl
Á
11

1036b87o.book Page 12 Tuesday, March 6, 2001 11:59 AM

Első lépések

SIM kártya és a telep üzembehelyezése
Telefonálás, illetve üzenetek küldése/fogadása előtt installáljuk a SIM (Előfizető azonosító
modul, Subscriber Identity Module) kártyát és a telepet. A szolgáltatótól kapott SIM kártya
tartalmazza a személyi kommunikátor számát, a szolgáltatások részletezését és a memóriát.

Megjegyzés: Egyes hálózatok lehetővé teszik a segélykérő számok hívását SIM kártya
nélkül is.
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Megjegyzés: A SIM kártyát mások is felhasználhatják saját készülékükben a hívást az Ön
számlájára terhelve, ezért érdemes gondoskodni a kártya biztonságos tárolásáról. A kártyát
ne hajlítsa meg, óvja felületi sérülésektől, ne tegye ki statikus elektromosságnak vagy a víz
hatásának.
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SIM kártya és a telep üzembe
helyezése
1.

Vegye le a teleptartó fedelét.

2.

Tegye a SIM kártyát a mélyedésbe

Kinyitáshoz
csúsztassa el a
Teleptartó

telepfedél zárját

úgy, hogy a kártyán levő rovátka egy
vonalba essen a mélyedésben levő
rovátkával.
3.

A telep érintkezőit illessze a
teleptartó érintkezőihez és addig
nyomja le a telepet az érintkezők
irányába, amíg azok a helyükre nem
pattannak.

4.

Tegye vissza a teleptartó fedelét.

Csúsztatva

Megjegyzés: Ha a SIM kártyát rosszul

távolítsa el a

helyezte be, megjelenik az “Ellenőrizze

telep fedelét

a kártyát” üzenet a kijelzőn. Vegye ki a
SIM kártyát és helyezze be újra. Ha
nem működik a kártya, hívja fel a mobil

SIM kártya
mélyedése

Teleptöltő
port

k
e
s
é
p
é
l
ő
s
l
E

szolgáltatóját.
A telep feltöltése:
•

A telep feltöltéséhez az adapter csatlakozóját a kommunikátor portjába, az adaptert a

•

A telepet szobahőmérsékleten kell feltölteni. Ne hagyja forró, illetve nagyon hideg vagy

hálózati aljzatba kell bedugni.

13•

nedves helyen.
A kommunikátorban csak Motorola telepet szabad tölteni.

13
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Kezelőgombok
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Nyomja meg és tartsa lenyomva a be- és kikapcsoláshoz
Nyomja meg a telefonhívás, a beállítás vagy az opció elfogadásához és befejezéséhez.
A hívás, a beállítás, az opció elutasítására vagy törlésére és az előző képernyőhöz való
visszatérésre szolgál. Szöveges üzemmódban az előző karakter törlésére szolgál.
Nyomja meg a gyors menü eléréséhez.
Nyomja meg a főmenü eléréséhez.
A menük és szöveg görgetésére, a hangerő növelésére és csökkentésére szolgál.
Nyomja meg az üzenet elolvasásához.
Nyomja meg az üzenet beírásához.
Nyomja meg az ALT és 0-9 számokhoz.
Nyomja meg a szimbólumokhoz és a többi karakterhez.
Okos gomb. A hívás fogadására, kezdeményezésére és befejezésére, a telefonkönyv
elérésére és a hangminta információk felhasználására szolgál.
Nyomja meg egyszer egy nagybetű beírásához. Nyomja meg kétszer folyamatos
nagybetűs íráshoz, nyomja meg kétszer a nagybetűs írás abbahagyásához.
Nyomja meg a hívás fogadására, ha a készülék zárva van vagy bent van a tokban.
Nyomja meg a hangjegyzet rögzítésének elindítására vagy megállítására. Megjegyzés: E
funkció használhatósága a telefonbeszélgetések titkosságának védelmére vonatkozó
különböző állami, központi vagy országos törvényektől függ.
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A kijelző
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Szöveget és számokat jelez ki.
Térerősség. Minél több szegmens látszik, annál nagyobb a térerősség.
Telefonhívás vagy hívás megszüntetés van folyamatban.
Akkor jelenik meg, ha nem a hazai hálózatban van.
Hazai zóna. Elérhetősége a szolgáltatótól függ.
Akkor jelenik meg, amikor SMS üzenet érkezett. Villog, ha még el nem olvasott
SMS üzenete van, vagy ha az üzenettároló rész megtelt.
(Megjegyzés: Az SMS üzenetküldés és üzenetfogadás hálózattól és
előfizetéstől függő funkció, nem áll mindenütt rendelkezésre.)
Akkor jelenik meg, amikor hangposta üzenete van. Elérhetősége a szolgáltatótól
függ.
A telefoncsengő be van kapcsolva.
Telep töltöttség jelző. Minél több szegmens látszik, az akkumulátor töltöttsége
annál nagyobb.
Olyankor jelenik meg, amikor nyitva van a gyors hozzáférési menü.
Jelenleg kiválasztott menüpont.
Valósidejű óra. D.e./d.u. vagy 24 órás kijelzés.

Háttérmegvilágítás

A kommunikátor háttérmegvilágítása bekapcsol, valahányszor megnyom egy gombot, illetve
úgy marad, amíg a billentyűzetet használja.
16 Megjegyzés: A világítás tartós használata csökkenti a telep élettartamát.
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A V100 személyi kommunikátor bekapcsolása

Folyamatosan nyomja le a , gombot, amíg a kommunikátor nem kezd el vibrálni vagy
hangot nem ad.
Megjegyzés: Ha nincs behelyezve a SIM-kártya, a kommunikátor egy üzenetben
felszólítja Önt a kártya behelyezésére.

A SIM kártya személyazonosító kódjának (PIN) megadása

1. Kérésre táplálja be a PIN kódot és nyomja meg az ( gombot.
• Ha tévedett, nyomja meg és engedje el a ) gombot az utolsó karakter törléséhez,
vagy tartsa lenyomva a ) gombot több karakter törléséhez.
• Ha rossz PIN kódot adott meg, ezt a kommunikátor egy üzenetben közli Önnel.
Megjegyzés: Ha háromszori kísérletre sem sikerül megadni a helyes PIN-kódot, akkor a
kommunikátor lezáródik. Lásd a “Nyitókód változtatása” c. részt az 56. oldalon.

Nyitókód megadása

Ha kérik, adja meg a nyitókódot, majd nyomja le az ( gombot.
Megjegyzés: Ha elfelejtette a nyitókódját, nyomja meg a %(, gombot,
táplálja be a biztonsági kódját, aztán az új nyitókódot, majd nyomja meg az (
gombot.
Amikor megjelenik a hálózat neve, a kommunikátor üzemkész.
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A személyi kommunikátor kikapcsolása

17Folyamatosan nyomja le a , gombot.

17
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Tanácsok az útmutató használatához
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Főmenü
A kommunikátor funkciói a főmenün keresztül érhetők el. A
főmenü megjelenítéséhez nyomja meg a % gombot. A
főmenü görgetéséhez nyomja meg a ! gombot. Nyomja
meg az ( gombot az almenü megnyitásához.

Fo
Internet hozzçférés
Telefonkönyv
öbresztOóra
Vçlasszon?

Példa a főmenüre

Kilépés a menüből
A kommunikátor számos funkciója a menük és almenük segítségével érhető el kiválasztás,
módosítás vagy törlés céljából. Gondosan olvassa el ezt a részt. Amikor megértette a
menüben való navigálást, a beállításokat is könnyedén elérheti és módosíthatja.

Belépés a menübe
•
•

% - nyomja le a főmenü megnyitásához, amikor a kommunikátor készenléti állapotban

van.
$ - nyomja le a Gyors hozzáférési menü megnyitásához.

Tájékozódás a menüben

• ! - a menü opciók görgetéséhez
• ( - a kiválasztott menü megnyitásához és a beállítások elfogadásához
és megerősítéséhez
• ) - az előző képernyőhöz való visszatéréshez módosítás nélkül.
(Szöveges módban a karakter törlésére szolgál)
• z - a funkció jelenlegi beállítását jelzi (rendszerint ez be vagy ki).
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Kilépés a menüből
•

) - nyomja le és tartsa két másodpercig bármilyen menüből vagy képernyőből

való kilépéshez és a készenléti üzemmódba való visszatéréshez.

Rövid és bővített menük

Ha alaposan megismeri a kommunikátor menüit és a leggyakrabban használt
funkcióit, ki tudja választani azokat a menüket, amelyeket könnyen szeretne
elérni, és azokat is, amelyeket nem kíván szem előtt tartani.
A bővített menüben mindig minden funkció megjelenik. Amikor egy funkciót
hozzáad a rövid menühöz, az nem kerül kijelzésre mindaddig, amíg ki nem
jelöli megjelenítésre.
1. Egy funkció bővített menüből rövid menübe való átviteléhez jelölje ki a jellemzőt, majd
nyomja le és tartsa lenyomva az ( gombot, amíg egy utasításkérő menü meg nem
jelenik.
2. Válassza ki, hogy a funkciót a rövid menübe vagy a bővített menübe szeretné-e vinni,
illetve ott szeretné-e tárolni.
Megjegyzés: Ha a funkció nem vihető át a rövid menübe, ezt a kommunikátor egy
üzenetben fogja közölni.
Megjegyzés: A bővített menük be- és kikapcsolásához lásd a “Bővített menük” c. részt
az 58. oldalon.

A kezelőgombok használata

A kezelőgombokat olyan grafikák jelzik, mint amilyenek a készülék gombjain láthatók. Több
gomb megnyomását így ábrázoljuk: %().
Ez azt jelenti, hogy először a %, majd az ( és aztán a ) gombot kell egymás után
19(nem egyszerre) lenyomni.
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Utasításkérések és üzenetek

A készülék a gomb megnyomására könnyen érthető utasításkéréssel válaszol és

z
elkalauzolja Önt a következő lépéshez, vagy az adott lépés befejezését visszaigazolva
o
kijelez egy egyszerű üzenetet.
h
át
laá
A V100 személyi kommunikátor tesztelése
n
zs
Érdemes kipróbálni a szolgáltatást egy rövid (SMS) küldésével, illetve egy
a
családtag vagy barát személyi kommunikátorral való felhívásával. Kezdje a
h
telefonszám, weblap vagy a szolgáltatótól kapott e-mail cím (vagy PIN kód,
ó
ta
ha szükséges) alkalmazásával, majd hívjon fel valakit. Ha sikerül beszélnie
t
barátjával vagy családtagjával, kérje meg őket, hogy küldjenek Önnek
u egy üzenetet vagya hívják
Önt vissza. Az alábbiakban az SMS üzenetekre és a hívások
m
t fogadására és azok lebonyolítására vonatkozó információkhoz juthat. Ha a kommunikátor
ú nem fogad vagy nem továbbít üzeneteket és hívásokat, lépjen kapcsolatba a szolgáltatójával.
za A kommunikátor tesztelését követően olvassa el az útmutató hátralévő részét, hogy
k megismerkedhessen a kommunikátor számos hasznos tulajdonságával.
o
sc Megjegyzés: Az SMS üzenetküldés és üzenetfogadás hálózattól és előfizetéstől függő
á funkció, nem áll mindenütt rendelkezésre.
n
aT
20
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SMS üzenetek küldése és fogadása

A kommunikátor alkalmas a szolgáltató által küldött SMS üzenetek fogadására és az
SMS üzenetek továbbítására is. Az üzenetek korlátozott ideig kerülnek továbbításra.
Ha az üzenet hálózatról történő levétele előtt nincs szabad memóriahely, akkor az üzenet
nem lesz tárolva.
Megjegyzés: Az SMS üzenetküldés és üzenetfogadás hálózattól és előfizetéstől függő
funkció, nem áll mindenütt rendelkezésre.

SMS üzenet küldése

Nyomja meg a . gombot.
Táplálja be az üzenetet.
Nyomja meg az ( gombot.
Az üzenet szerkesztőből válassza ki az üzenet küldése funkciót és nyomja meg az (
gombot.
5. A telefonszám megadásához válasszon a menüopciókból, majd kövesse a kommunikátor
utasításait.
6. Amikor megjelenik a telefonszám, ahova az üzenetet szeretné küldeni, nyomja meg az
( gombot.
Szöveg beírása
• Egy nagybetű beírásához nyomja le és engedje el a +, gombot, majd üsse le a betűt.
• Több nagybetű beírásához nyomja le a ++. gombot. A kisbetűre való átváltáshoz
nyomja meg ismét a ++ gombot.
• Ha hibát követ el, nyomja meg a ) gombot, mellyel az előzo karaktert törölheti. Több
karakter törléséhez nyomja le és tartsa lenyomva a ) gombot. A ! használatával egy
másik karakterhez vagy sorhoz mehet, hogy elvégezze a javítást.
21• Különleges
karakterek beírásához lásd a “Különleges karakterek” c. részt a 72. oldalon.
1.
2.
3.
4.
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Számok beírása szöveges üzemmódban
• Egy szám beírásához nyomja le az M gombot, majd írja be a számot.
• Számsorozat beírásához nyomja le az M M gombot. Ha nem kíván több
számot beírni, nyomja le ismét az M M gombot.

as
ád SMS üzenet tárolása
ag 1. Nyomja le a . gombot, majd írja be az üzenetet.
of 2. Nyomja meg az ( gombot.
sé 3. Válassza ki a tárolási opciót, majd nyomja meg az ( gombot. Az üzenet automatikusan
es megőrzésre kerül a kimenő üzenetek mappájában.
SMS üzenet fogadása és elolvasása
éd
lü
Nagyszerű...üzenetem jött! Nemsokára rengeteg üzenetet fogok kapni.
Az SMS üzenet fogadásakor a kommunikátor figyelmezteti egy I
k
ke
kijelzésével és tárolja a beérkezett üzenetet. Ha nincs elég memória az üzenet
tárolására, a I villogni kezd. Ilyenkor egy vagy több üzenetet törölnie kell
te
ahhoz, hogy az üzenetet tárolhassa.
ne
1. Nyomja meg a # gombot az üzenet elolvasásához.
zü
2. Válassza ki az üzenet megtekintéséhez a kívánt beállítást és nyomja meg
S
az ( gombot.
M
3. Az üzenetre válaszolhat, tárolhatja, illetve törölheti azt.
S
Megjegyzés: Ha sok SMS üzenetet küld vagy kap, a telep élettartama

22

csökkenhet.
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E-mail üzenet küldése SMS használatával
Érdeklődjön szolgáltatójánál, hogy az opció használható-e és kérje az e-mail szerver
telefonszámát.
Például ezt kell betáplálni a “Hello” üzenet “abc123@isp.com” e-mail címre való elküldéséhez
abc123:isp.com#Hello.

Hívás kezdeményezése

Megjegyzés: A hívás fogadásához ne felejtsen fülhallgatót használni. A

hangerő a ! gombbal szabályozható.
Megjegyzés: A ] lenyomásával gyorsan elérheti a telefonkönyvet. Válassza
ki a hívni kívánt számot, majd nyomja meg az ( gombot.
Gépelje be a telefonszámot, majd nyomja meg az ( gombot.
Megjegyzés: Ha hibázott, nyomja le és engedje el a ) gombot az utolsó
karakter törléséhez, vagy tartsa lenyomva a ) gombot több karakter
törléséhez.
Nemzetközi hívások
1. Nyomja le és tartsa a 0 (nullát), amíg a + meg nem jelenik a kijelzőn.
2. Táplálja be az ország hívószámát, majd a telefonszámot. Az ország hívószáma a
hagyományos formát követi, Németországé 49, az Egyesült Királyságé 44, Svédországé
46, stb.
A hagyományos nemzetközi hívásokhoz hasonlóan tárcsázáskor a körzet hívószámáról el
kell hagyni a kezdő 0-t.

23
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GSM segélykérő hívás
A nemzetközi GSM szabvány szerint a segélykérő hívásokhoz egységesen egy számot
kell tárcsázni, a 112 -t. A segélykérő hívást egy központi diszpécserhez irányítják. A
segélykéro hívás biztonsági kód nélkül és (a hálózattól függően) SIM-kártya nélkül is
elvégezhető.
A GSM segélykérő szám tárcsázásához nyomja le a 112 ( gombot.

Hívás befejezése
as Nyomja le az ( vagy ) gombot.
á Az utolsó telefonszám újratárcsázása készenléti üzemmódban
d
a Nyomja le az ((( gombot.
g
o
f Hívás fogadása
sá
Megjegyzés: A hívás fogadásához ne felejtsen fülhallgatót használni. A hangerő
a ! gombbal szabályozható.
ví
Nyomja le az ( gombot a hívás fogadásához.
H
Megjegyzés: Ha a kommunikátor a tokban van vagy le van zárva, a készülék külsején levő

}gombot megnyomva azonnal fogadhatja a hívást.

Hívás közbeni menü

Hívás közben számos tevékenységet fejthet ki. A Hívás közbeni menü eléréséhez nyomja meg a
% gombot a hívás közben, a menüből való kilépéshez nyomja meg a ) gombot.
Megjegyzés: A menüopciók a hívás állapotától, a SIM-kártya típusától és beállításától,

24

valamint az előfizetett szolgáltatásoktól függnek. Az alábbiakban az összes lehetséges opciót
ismertetjük.
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Hívástartás

A jelenlegi hívást tarthatja és közben fogadhat egy beérkező hívást, vagy
kezdeményezhet egy másik telefonhívást is.

Az aktuális hívás tartása

1. Nyomja meg a % ( gombot.
2. Visszakapcsoláshoz nyomja meg az ( gombot.

Új hívás kezdeményezése

Válassza ezt az opciót, ha az aktív hívás tartása szeretné és közben valaki
mást szeretne felhívni.
1.Nyomja meg a %gombot.
2.Válassza az új hívás opciót, táplálja be a számot, majd nyomja meg az (
gombot.
3.Fejezze be az új hívást és kapcsoljon vissza az első híváshoz a %(
gomb lenyomásával.

A néma üzemmód be- és kikapcsolása

Ezzel az opcióval a hívás közben kikapcsolható a mikrofon. A mikrofon bekapcsolása az
újraválasztással történik.
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Saját szám korlátozása

A kommunikátor telefonszámát hívás közben is titkosíthatja.

Aktív hívás befejezése

25Ha beszélgetés közben egy másik hívás érkezik, az aktív hívást be lehet fejezni.

25
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1. Nyomja meg az ( gombot az aktív hívás tartásához.
2. Nyomja meg a % gombot, válassza az aktív hívás befejezését, majd nyomja meg
az ( gombot.
Megjegyzés: Hívástartáskor a tartott hívás válik aktív hívássá.

Visszakapcsolás

ün A tartott híváshoz való visszatérésre szolgál.
e Tartott hívás visszakapcsolása
a Visszakapcsolás funkcióhoz. Hívástartás, hívás várakoztatás esetén válassza ezt
m
in Hasonlít
a beállítást a tartott híváshoz való visszakapcsoláshoz.
eb Tartott hívás vége
zö Válassza ezt a beállítást, ha el szeretne köszönni attól, akit hívás tartásra helyezett.
k 1. Nyomja meg a %gombot.
sá 2. Válassza a Tartott hívás végé-t, majd nyomja meg az ( gombot.
ví
Jelenlegi és tartott hívás vége
H
Válassza ezt a beállítást, ha mindenkitől el akar köszönni.

Konferencia beszélgetés
Rendezzen telefon party-t! Ha rendelkezik a konferencia beszélgetési és hívás
várakoztatási funkcióval is, akkor egyszerre 5 személlyel is beszélgethet.

26
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Konferencia beszélgetés kezdeményezése

1. Hívjon fel valakit azok közül, akikkel konferencia beszélgetést szeretne tartani.
2. Az aktív hívást tegye hívástartásra és tárcsázzon egy másik számot, majd nyomja
meg az ( gombot.
3. Nyomja meg a % gombot, majd válassza a Konferencia beszélgetés-t.
Megjegyzés: Előfordulhat, hogy a kérést nem sikerül teljesíteni. Várjon egy darabig, majd
próbáljon újra hívni.
Újabb személy csatlakozása a konferencia beszélgetéshez

1. Helyezze a konferencia hívást hívástartási üzemmódba.
2. Tárcsázzon egy új számot az alábbiak szerint:
• telefonszám betáplálása
• hívás elkezdése
• telefonkönyvi tétel visszahívása
• hívás várakoztatásra való válaszolás
3. Válassza a Hívás közben-t, majd a Konferencia beszélgetés-t az új hívás
csatlakoztatásához.

Hívás átadás
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Ha rendelkezik konferencia beszélgetési és hívás várakoztatási funkcióval
is, akkor a hívást átadhatja egy másik telefonkészüléknek.

27

Hívás átadás kezdeményezése a harmadik fél kapcsőlása előtt
1.Nyomja meg a % gombot és válassza a hívás átadást.

27
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2. Táplálja be a számot, ahová a hívást szeretné átadni, majd nyomja meg az (
gombot. Amikor a hívás átadásra kerül, a készülék automatikusan szétkapcsol.
Megjegyzés: Előfordulhat, hogy a hívás átadást nem sikerül teljesíteni. Kérjük, a
hívást megismételni.

Hívás átadás kezdeményezése a harmadik fél kapcsőlása után

Nyomja meg a % gombot és válassza a hívás átadást. Amikor a hívás átadásra kerül, a

ün készülék automatikusan szétkapcsol.
e Hívás megosztás
m
vagy olyan viccet szeretne megosztani valakivel, amit mások előtt nem mondana el
in Titkot
szívesen? A hívás megosztás lehetővé teszi, hogy a konferencia beszélgetés során
eb leválassza az egyik számot és magánbeszélgetést folytasson az illető féllel.
zö Megjegyzés: A hívás megosztásakor nem lehet egyik hívást sem tartásra tenni.
k 1. Nyomja meg a % gombot és válassza a hívás megosztást.
sá 2. Nyomja meg a ! gombot, amíg meg nem jelenik annak a személynek a telefonszáma a
ví kijelzőn, akit le szeretne választani a konferencia beszélgetésről, majd nyomja meg az
H ( gombot. Ettől kezdve csak ezzel a személlyel folytatja a beszélgetést.
3. Ha mindketten vissza szeretnének térni a konferencia beszélgetéshez, válassza ki újra a
konferencia beszélgetést a Hívás közben menüből.

Várakozó hívás elutasítása

28

Ha nem ér rá beszélni, a bejövő telefonhívást elutasíthatja a ) gomb folyamatos
lenyomásával.
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Hangjegyzet

A hangjegyzet révén maximum három perces hangfelvételeket készíthet saját magának
vagy rögzítheti a telefonbeszélgetés egyes részletét. Felvétel készíthető, ha a kommunikátor
készenlétben van, ha egy telefonbeszélgetést folytat vagy hívás várakoztatás mellett egy
aktív hívást fogad.
Megjegyzés: E funkció használhatósága a telefonbeszélgetések titkosságának védelmére
vonatkozó különböző állami, központi vagy országos törvényektől függ.
Hangjegyzet felvétele

1. A felvétel elindításához nyomja meg a & gombot.
2. A felvétel leállításához nyomja meg ismét a & gombot.

Megjegyzések:
•

A telefonbeszélgetés felvételekor mindkét fél hangja rögzítésre kerül. A másik fél 10
másodpercenként egy hangjelzést hall.
• A felvétel automatikusan leáll, ha hívást kezdeményez vagy fogad.
• Felvétel közben a személyi kommunikátor 10 másodperccel majd ismét egy
másodperccel a felvevő kapacitásának telítettsége előtt figyelmezteti. Ha nem állítja le a
felvételt, az automatikusan leáll.
A hangfelvétel meghallgatásához az Üzenetek menüben válassza a Hangfelvétel-t.
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Hangvezérlés

A hangvezérlés alkalmazásánál egyetlen beszédparanccsal (hangcímke) tárcsázhatja a
telefonszámot vagy hozzáférhet a menüfunkciókhoz.

29
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Maximum 25 hangcímkét rendelhet a telefonkönyvben tárolt számokhoz és 9-t a
gyorsmenüben szereplő funkciókhoz.
Fontos tudnivalók:
• Nem adható hangcímke a SIM kártya memóriájában levő
számokhoz.
• A legjobb eredményeket háttérzajtól mentes, csendes
környezetben, érthetően és nyugodt hanglejtéssel beszélve lehet
elérni.
• A kommunikátor minden hangcímke két másodpercig rögzít.
• Ha a kommunikátor memóriájához való hozzáférés korlátozott,
nem rögzíthető hangcímke (lásd a “Hozzáférés korlátozása” c.
részt a 40. oldalon).

Hangcímke hozzáadása a telefonkönyvben szereplő számokhoz
Legfeljebb 25 hangcímkével rendelkezhet a telefonkönyvben, a telefonszám telefonkönyvbe
való beírásakor adhatja a számokhoz a hangcímkéket.
Hangcímke hozzáadása

Amikor beír egy telefonszámot a személyes telefonszámok listájára, a kommunikátor
megkérdezi, akar-e hozzáadni a számhoz egy hangcímkét. Ha nem szeretne hangmintát,
nyomja meg a ) gombot.
A hangcímke hozzáadásához:
1. Nyomja meg az ( gombot.
Megjegyzés: Ha már van 25 hangcímke a telefonban, akkor törölnie kell egyet, az új
hangcímke felvételét megelőzően.
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2. A kommunikátor kérésére nyomja meg az ( gombot, és a sípszó után vegye fel a
mintát.
3. Ha a felvétel sikerült, a kommunikátor visszatér a Telefon memóriában tárol menühöz.
Megjegyzés: Ha a felvétel nem sikerült, a kommunikátor a felvétel megismétlésére fogja
felszólítani.
Hangcímke hozzáadása és szerkesztése

Ha a tételnél már van hangcímke, a helyszám előtt )) látható.
1. Keresse meg a tételt név vagy hely szerint.
2. Nyomja le az ( gombot, majd válassza ki a hozzáadás vagy szerkesztés funkciót.
3. A hangcímke hozzáadásához vagy módosításához kövesse a hangcímke hozzáadására
vonatkozó fenti lépéseket.
Hangcímke törlése

1. Keresse meg a tételt név vagy hely szerint, lásd a “Személyes telefonszámok” c. részt
a 38. oldalon.
2. Nyomja meg az ( gombot, válassza a törlés funkciót, majd nyomja meg ismét az (
gombot.

Hangvezérlés a telefonkönyvi tételeknél
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A hangcímke rendelkező telefonkönyvi tételek könnyen elérhetők.
Hangvezérlés készenléti üzemmódban
1. Nyomja le a ]gombot. Kérésre mondja ki a hangminta nevét. A

kommunikátor kijelöli a megfelelő bejegyzéseket a telefonkönyvben. Ha nincs
megfelelő bejegyzés, a kommunikátor egy alternatív tételt jelöl ki a listáról.
2.
Nyomja
meg
( gombot a hívás lebonyolításához, a ! gombot egy másik
31 bejegyzéshez,azvagy
a ) gombot a kérés visszavonásához.

31
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Hangvezérlés a Telefonkönyv menüben
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1. Válassza a hangtárcsázást a Telefonkönyv menüben.
2. Kérésre nyomja le a ]gombot.
3. Kérésre mondja ki a hangminta nevét. Ha van megfelelő tétel, a kommunikátor kijelöli azt,
vagy egy alternatív tételt jelöl ki a listáról.
4. Nyomja meg az ( gombot a hívás lebonyolításához, a ! gombot egy másik
bejegyzéshez, vagy a ) gombot a kérés visszavonásához.
Internet hozzáférés

Utazás közben is tájékozódhat a legújabb hírekről, sporteredményekről, a szórakoztatóipar
eseményeiről, sőt, ellenőrizheti repülőjáratát is. Az Internet hozzáférés hálózattól és
előfizetéstől függő szolgáltatás, amely mobil internet hozzáférést biztosít a tájékoztató
szolgáltatásokhoz és egyes weblapokhoz a WAP (Wireless Application Protocol)
segítségével. Forduljon a szolgáltatójához a szolgáltatásra vonatkozó bővebb információért.
Mobil internet kezdő menü

Megjegyzés: A hálózati szolgáltató szabja meg a kommunikátor elrendezését és azt, hogy

milyen információ kerül kijelzésre.
A csatlakozás után megjelenik az internet szolgáltató (ISP) kezdő menüje. Egy tipikus
kezdőlap tartalmazhatja az ISP nevét és felsorolhatja a választható opciókat.
1. Jelölje ki a kívánt menüpontot, majd nyomja meg az ( gombot.
2. Az előző képernyőhöz való visszatéréshez nyomja meg a ) gombot.
Ha a menüben lévő szöveg nem fér el a képernyőn, a kommunikátor két képernyőt használ,
és mindaddig ismétli a két képernyőt, amíg Ön nem választ közöttük.
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Internet böngésző menü

A böngésző menü megjelenítéséhez:

1. Tartsa lenyomva a % gombot legalább két másodpercig.
Megjegyzés: Ha túl hamar engedi el a % gombot, akkor esetleg a jelenleg kijelölt menüt
fogja megnyitni.
2. Lapozzon a kívánt menüponthoz, majd nyomja le az ( gombot.

A tipikus böngésző menü a következőket tartalmazza:
•
•
•
•

Súgó - az előzőleg kijelölt opcióhoz ad segítséget.
Kezdőlap - visszatér az Ön által használt internetszolgáltató honlapjához
Hely megjelölése - lehetővé teszi, hogy felvegyen egy helyet saját könyvjelző
mappájában
Beállítás - az internet hozzáférés beállításához ad opciókat

A funkcióválasztó gombok (Soft key) használata

Men^
1. opció
2. opció
u

Kilépés

Vissza

Példa a gombhasználatra

33

A mobil internet használatakor a % és az ( gomb
funkciói megváltoznak az aktuális kijelző kiszolgálása
érdekében. Az ábrán látható példában az előző
képernyőhöz való visszatéréshez az ( gombot kell
lenyomni, a kilépéshez pedig a % gombot.
Az előző képernyő lehívásához a ) gombot kell
megnyomni.
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Mobil internet üzenetek
A képernyő bal alsó részén látható üzenetek mutatják, hogy adatküldés vagy
adatfogadás, internet csatlakozás, illetve internet tevékenység folyik-e. A u jelzi, hogy
nem biztonságos internet helyen tartózkodik.
Megjegyzés: Az internet szolgáltató határozza meg, milyen ikonok és üzenetek jelennek
meg a készüléken.
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Szöveg beírása és szerkesztése mobil internet csatlakozás alatt

•
•

A szöveget ugyanúgy lehet beírni és szerkeszteni, mint minden más szöveg
funkciónál. A különleges karakterek azonban nem használhatók.
• Egy nagybetű beírásához nyomja le és engedje el a + gombot.
• Több nagybetű beírásához nyomja le a ++ gombot. Ha át kíván váltani
kisbetűre, nyomja meg a ++ gombot.
• Az előző betű törléséhez nyomja meg a ) gombot, több karakter
törléséhez tartsa lenyomva a gombot.
Egy szám beírásához nyomja meg az M gombot és írja be a számot.
Több szám beírásához nyomja meg az M M gombot és írja be a számokat. Amikor
befejezte a számok beírását, nyomja meg újból az M M gombot.
Szövegkarakterek
internet hozzáféréshez

~

€

^

[

{

]

}

|

\

Nyomja meg az M
* -t, aztán
nyomja meg....
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Mobil internet hozzáférés beállítása
Lehetséges, hogy a szolgáltatója beállítja Önnek a mobil internet
hozzáférést az Ön számára. Ha nem, a beállításhoz a következő
felhasználói információra lesz szüksége:
• Elsődleges adatátjáró: IP cím a mobil internet hozzáféréshez.
Telefonszám: az a szám, amit személyi kommunikátora hív az internet hozzáférés
érdekében. Ezt az internet szolgáltatója biztosítja.
Felhasználói név: Felhasználói név: internet szolgáltatója nyújtja.
Felhasználói jelszó: Felhasználói jelszó: internet szolgáltatója nyújtja.
Adatátviteli sebesség: valószínűleg 9600, ez a GSM telefonok szabvány adatátviteli
sebessége.
Üresjárat időtúllépés: A kommunikátor ennyi idő múlva szakítja meg a vonalat, miután
nem észlel semmilyen internetes tevékenységet.
Vonaltípus vagy port: modem vagy ISDN.
Csatlakozási típus: transzparens vagy nem transzparens.

A mobil internet hozzáférés beállításához:

1. A böngésző menüben válassza a Beállítást, majd nyomja meg az ( gombot.
2. Írja be a felhasználó adatokat, először válassza ki a kívánt menüpontot, majd a
gombokkal szükség szerint módosítsa azokat.
3. Amikor minden adatot beírt, lépjen át a készenléti képernyőre, kapcsolja ki és újból be a
készüléket az összes adat vagy változtatás regisztrálása végett.

35
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Könyvjelző beállítása
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Kedvenc internet helyeihez könyvjelzőt tehet, hogy legközelebb gyorsan elérhesse őket.
1. A böngésző menüben válassza a Hely megjelölését.
2. Kérésre nyomjon le egy gombot 1 és 9 között. A kommunikátor visszajelzi egy üzenettel,
ha sikerült tárolni a könyvjelzőt.
3. A könyvjelzőhöz való visszatéréshez folyamatosan nyomja le az adott helynek megfelelő
gombot (1 és 9 között).

Internet szolgáltatói figyelmeztetések
Nem kell használnia a mobil internetet ahhoz, hogy internetes figyelmeztetést fogadhasson.
Ha figyelmeztetés érkezik, a kommunikátor megjelenít egy képernyőt. Nyomja meg az (
gombot a tartalom megtekintéséhez, a ) gombot pedig az elutasításhoz.

Hívás kezdeményezése és fogadása mobil internet használata közben

Először be kell fejeznie az internet használatát, majd a szokott módon kell
kezdeményeznie a hívást. Ha hívás érkezik, nyomja meg az ( gombot a
hívás elfogadásához, a ) gombot pedig az elutasításhoz.
A hívás után nyomja meg az ( gombot a mobil internet használatának
folytatásához, vagy a ) gombot a készenléti módba való visszatéréshez.

Mobil internet használat befejezése

36

Nyomja meg folyamatosan a ) gombot, amíg meg nem jelenik az internet szolgáltató
honlapja, ekkor nyomja meg újból a ) gombot.
Megjegyzés: Ha gyorsan ki szeretne lépni a mobil internetből, nyomja meg a ] gombot.
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Telefonkönyv

A fontos telefonszámok gyorsan és egyszerűen előkereshetők és
tárcsázhatók, ha azokat a telefonkönyvben tárolja.
A kommunikátorban 100 tételt, a SIM kártyán maximum 155 tételt tárolhat a
Személyes telefonszámok listáján. A SIM kártyán tárolható számok
mennyisége a szolgáltató által kiadott kártyatípustól függ.
Maximum 40 tételt tárolhat a Rögzített tárcsázás listáján is, ha ez a funkció a rendelkezésére
áll. A Rögzített tárcsázás listája lehetővé teszi a telefon használatának korlátozását bizonyos
telefonszámokra, vagy ha szüksége van rá, bizonyos ország-, illetve körzetszámokra, vagy
más előhívószámokra.
Egy telefonkönyvi tétel a következőket tartalmazza:
• Telefonszám. Maximum 32 számjegy tárolható, de ez a SIM kártyán tároltaknál 20
számjegyre csökken.
• Név. Maximum 16 karakter a telefonnál és 50 karakter a SIM kártyán.
• Hely száma. 1-től 255-ig a Személyes telefonszámok listáján, 1-től 40-ig a Rögzített
tárcsázás listáján.
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Szünet beiktatása a telefonszámba
A számsorba szünetek iktathatók be, ami a hívott számoknak időt biztosít bizonyos
tevékenységek lebonyolítására, például a hangposta megnyitására vagy egy jelszó
megválaszolására.
Egy három másodperces szünet beiktatásához nyomja meg és tartsa lenyomva a (*) gombot,
37amíg az Ü meg nem jelenik.

37
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Például ha a 555-6911-es telefonszámon van hangpostája, a postafiók száma 1066, a
jelszó 2001. A következőt tárcsázhatja: 5556911Ü1066Ü2001 és nyomja meg az (
gombot.
A szám első része a hangposta rendszert hívja. Amikor felveszik a telefont, szünet következik
a 1066 jel elküldése előtt. Majd egy második szünet a 2001 jelszó elküldése előtt.

Hangtárcsázás
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Ezzel az opcióval gyorsan elérhetők azok a telefonszámok, amelyekhez korábban
hangmintát csatolt.
1.Kiválasztáskor a kommunikátor kéri, hogy nyomja meg a ] okos gombot.
2. Ezután felkéri a készülék, hogy a sípszó után mondja be a nevet (hangcímke).
3. Nyomja meg az ( gombot a hívás kezdeményezéséhez, vagy jelöljön ki egy másik
opciót és nyomja meg az ( gombot.

Személyes telefonszámok
Ez az opció személyes telefonszámok létrehozására és kezelésére szolgál.
Keresés név szerint

A telefonkönyvben felsorolt számok név szerinti kereséséhez írja be a név
első három betűjét, majd nyomja meg az ( gombot.
Keresés hely szerint

38

Ezzel az opcióval a telefonkönyvben elfoglalt hely sorszáma alapján keresheti ki a
telefonszámot.
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1. Kérésre írja be a helyszámot, majd nyomja meg az ( gombot. (Ha nem érvényes a
szám, megjelenik a Telefonkönyv lista és a beírthoz legközelebb eső tétel lesz
kijelölve.)
2. A tételek közti navigálásra használja a ! gombot.
3. Nyomja meg az ( gombot a választáshoz. Az almenüben válasszon az alábbiak közül:
• Nézetváltás - a kiválasztott tételre vonatkozó információ megjelenítéséhez
• Szám hívása - a kiválasztott szám tárcsázásához
• Név vagy adat módosítása - a kiválasztott tételben az adat módosításához
• Név vagy szám törlése - telefonkönyvi tétel törléséhez
• Hangminta hozzáadása vagy szerkesztése - hangcímke hozzáadásához vagy
szerkesztéséhez

Új bejegyzés

Lehetővé teszi, hogy a telefonkészülék vagy a SIM kártya memóriájába felvegyen egy új
telefonszámot és nevet.
1. Kérésre írja be a telefonszámot, nevet és helyszámot. Ha nem adja meg a helyszámot, a
tétel a legközelebbi szabad helyen kerül tárolásra.
2. A készülék megkérdezi, hogy kíván-e hangmintát adni a tételhez. A hangmintára
vonatkozó információkat lásd a “Hangcímke hozzáadása” c. részt a 30. oldalon.
3. Ha nem kíván hangmintát adni, nyomja meg a ) gombot.
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Kapacitás ellenőrzése

A telefonkönyv vagy SIM kártya memóriájában a szabad memóriakapacitást ellenőrzi. Az
almenüből kiválaszthatja.
kapacitás ellenőrzése és SIM kártya kapacitás ellenőrzése - megjeleníti a
39• Telefon
telefonkészülék és a SIM kártya kapacitását.

39
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Hozzáférés korlátozása
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Ennek az opciónak a kiválasztásával a Személyes telefonszámok listájához való
hozzáférést korlátozhatja.
Megjegyzés: Ha a készülék memóriájához való hozzáférést korlátozza, akkor a hangcímke
nem rögzíthető.
• SIM kártya hozzáféréshez, Telefonmemóriához, Telefon és SIM tárhoz, Nincs memória
korlátozás - A beállítással megakadályozhatja a SIM kártya memóriában levő tételekhez,
a telefon memóriában levő tételekhez vagy mindkettőhöz való hozzáférést, vagy a
hozzáférések akadályozásának megszüntetését. A hozzáférések akadályozásának
megszüntetéséhez kövesse a kommunikátor utasításait.

Utolsó tíz hívás

Ezzel az opcióval megtekinthető a legutolsó tíz kezdeményezett, fogadott vagy
nem fogadott telefonhívás dátuma és időpontja. Tetszés szerint
újratárcsázhatja, vagy tárolhatja a telefonszámokat, ill. törölheti az összes
telefonszámot.
Megjegyzés: Új SIM behelyezésekor a lista automatikusan törlődik.

Saját számok

40

Ezzel az opcióval érheti el a saját mobiltelefon, fax és modem számait. Az almenüben
választható opciók:
• Név vagy adat módosítása - a kiválasztott tételt módosítja
• Nézetváltás - a kiválasztott tételre vonatkozó információkat jeleníti meg
Megjegyzés: A listát a SIM kártya tárolja. A mobil szolgáltatótól függően előfordulhat, hogy
egy vagy több előre beírt telefonszámot talál a listán, amelyek nem módosíthatók.
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Rögzített tárcsázás
A személyi kommunikátor használatát (rendszerint harmadik fél számára) előre
meghatározott telefonszámokra, országhívó számokra és más előhívó számokra
korlátozza. Amikor ezt beállítják, a személyi kommunikátor nem enged tárcsázni semmilyen
számot csak a segélyhívókat. Ezt az opciót befolyásolhatja a Hívás letiltás beállítása.
Megjegyzés: A rögzített tárcsázás hálózattól és előfizetéstől függő funkció, nem áll
mindenütt rendelkezésre.

Rögzített tárcsázás lista megjelenítése

A ! gombbal lapozhat a Rögzített tárcsázás listában szereplő telefonszámok között. A
tárcsázáshoz nyomja meg az ( gombot.

Rögzített tárcsázás beállítása

•
•
•
•
•
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Ezzel az opcióval lehet a Rögzített tárcsázást be- vagy kikapcsolni, a listára új
tételt beírni vagy egy tételt módosítani. A PIN2 kód beírása után a következőket
teheti:
Be - a rögzített tárcsázás bekapcsolásához.
Ki - a rögzített tárcsázás kikapcsolásához.
Tétel szerkesztése - lapozzon a módosítani kívánt tételhez, nyomja meg az ( gombot a
tétel módosításához, vagy a ) gombot a tétel törléséhez.
Új bejegyzés - egy új telefonszám, név és a tárolási helyszám felvételéhez. Ha nem ad
meg egy tárolási helyszámot, a tétel a legközelebbi szabad helyen lesz tárolva.
Tétel törlése - lapozzon a törölni kívánt tételhez, nyomja meg az ( gombot.
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Gyorstárcsázás beállítása
•
•
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Jelen opció a gyorstárcsázással elérhető telefonkönyvi tételek meghatározására
alkalmas. A választható funkciók:
Telefon memóriába - A telefon gyorstárcsázásnál a Személyes telefonszámok lista 1-9
helyén levő telefonszámok hívhatók.
SIM kártya memóriába - A telefon gyorstárcsázásnál a SIM kártya Személyes
telefonszámok listájának 101-109 helyén levő telefonszámok hívhatók.
Rögzített tárcsázás listába - A telefon gyorstárcsázásnál a Rögzített tárcsázás lista 1-9
helyén levő telefonszámok hívhatók.

Gyorstárcsázás a telefonkönyvből

A telefonkönyv első kilenc helyén tárolt telefonszámokat gyorsan kikeresheti és
tárcsázhatja a megfelelő szám folyamatos lenyomásával. Például nyomja le és
tartsa lenyomva a 2 gombot, ha a telefonkönyv 2. helyén levő telefonszámot
szeretné tárcsázni.

Tárcsázás a telefonkönyvből az Okos gombbal

• Nyomja meg a ] gombot és a sípszó után mondja be a hangminta nevét.
• Nyomja meg a ] gombot és lapozzon a telefonszámhoz, vagy nyomja meg
a megfelelő számot egy adott betű behívásához.

42
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Ébresztőóra

A készüléken 5 ébresztési lehetőség állítható be, mindegyikhez 40 karakteres
emlékeztető szöveg fűzhető.

Figyelmeztetés beállítása
Minden figyelmeztetés beállítható úgy, hogy egy adott napra és időpontra, napi, heti, hétfőtől
péntekig vagy hétfőtől szombatig tartó időszakra vonatkozzon.
1. A figyelmeztető beállítását a figyelmeztető napjának vagy napjainak kijelölésével kell
elkezdeni.
2. Kérésre írja be a figyelmeztetés időpontját a billentyűzeten levő számok segítségével,
majd nyomja meg az ( gombot.
3. Kérésre írja be az emlékeztető szöveget, majd nyomja meg az ( gombot.
Megjegyzés: A kiválasztott figyelmeztetéstől függően esetleg be kell írnia a figyelmeztetés

dátumát is.

Figyelmeztető státusza
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Ez a funkció a beállított ébresztéseket jelzi ki. A ! gombbal választható ki az ébresztés. Az
almenüben a következők választhatók
• Nézetváltás - megjeleníti az ébresztésre vonatkozó adatokat. A Nézetváltás újbóli
kiválasztásával vissza lehet térni az előző képernyőhöz.
• Ébresztés módosítása - módosítja az időpontot, dátumot vagy a csatolt emlékeztetőt.
• Ébresztés kikapcsolása - felfüggeszti (de nem törli) az ébresztést

43
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Hívási szolgáltatások

Teleptöltés kijelzése
Ez az opció a telep maradék kapacitását jelzi. Minél nagyobb a kijelzett szegmensek
száma, annál nagyobb a telep töltési szintje.

Saját szám korlátozása
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Hálózatfüggő funkció. Bővebb információért forduljon mobil szolgáltatójához.

Számkijelzés következő hívásnál

A kommunikátor telefonszámát kijelzi a hívott félnél a következő hívás alkalmával.

Számkorlátozás következő hívásnál

Ez az opció a következő hívásnál megakadályozza a kommunikátor telefonszámának a
kijelzését. Minden alkalommal újra kell választani ezt az opciót, ha szeretné a szám kijelzését
megakadályozni.

Hívás átirányítás
A bejövő telefonhívásokat továbbíthatja egy másik telefonszámra.
Megjegyzés: A hívás átirányítás nem állítható be, ha nem tartózkodik a
hálózat által lefedett területen.
Megjegyzés: A hívás átirányítás hálózattól és előfizetéstől függő funkció,
nem áll mindenütt rendelkezésre.
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Hanghívások átirányítása
Minden hanghívás átirányítható egy másik telefonszámra. Az almenüben
• Átirányít ha nem elérhető - minden bejövő hanghívást egy telefonszámra irányít át, ha a
kommunikátor nem érhető el. Az átirányításhoz válassza a Be-t, majd írja be a
telefonszámot, ahová a hívást várja.
Megjegyzés: Az opció bekapcsolása ugyanazt eredményezi, mint az összes “Feltételes

•

45

átirányítás” opció bekapcsolása és előnyt élvez a Feltételes átirányítással szemben.

Összes hanghívás átirányítása - minden bejövő hanghívást egy telefonszámra irányít át.
Az átirányításhoz válassza a Be-t, majd írja be a telefonszámot, ahová a hívást várja.
Megjegyzés: Ha bekapcsolja, akkor ez az opció előnyt élvez a többi átirányítási
beállítással szemben.
• Feltételes átirányítás - a hanghívásokat különböző telefonszámokra irányítja a telefon
aktuális állapotától függően. Az alábbi lehetőségek közül választhat:
• Amikor foglalt - a bejövő hívásokat akkor irányítja át, ha a kommunikátor foglalt.
• Amikor nem elérhető - a bejövő hívásokat akkor irányítja át, ha a kommunikátor nem
kapcsolható a hálózatban.
• Amikor nem válaszol - a bejövő hívásokat akkor irányítja át, ha nem veszik fel a
telefont.
• Összes átirányítás törlése - ezzel az opcióval törölheti az összes átirányítást,
kikapcsolhatja az összes átirányítási beállítást és eltávolíthatja azokat a
telefonszámokat, ahová a hívásokat átirányította.
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Hívás várakoztatás
Ha az opció be van kapcsolva, akkor a várakozó hívásról egy hangjelzés és egy üzenet
fogja értesíteni. Nyomja meg az ( gombot a hívás elfogadásához vagy a ) gombot
a hívás elutasításához.
Ha rendelkezik hívó azonosító opcióval, akkor a hívás várakozást jelző üzenet helyett a hívó
neve vagy telefonszáma lesz látható.
k
o Megjegyzés: A hívás várakoztatás hálózattól és előfizetéstől függő funkció, nem áll
s mindenütt rendelkezésre.

á
t
Hívás letiltása
a
tl
A hívásletiltás hálózati szolgáltatás, amely a kimenő vagy érkező hívások
á
g
letiltására szolgál. A letiltási beállítások módosításához a letiltó jelszót kell
l
o
betáplálnia. Rövid ideig várnia kell, amíg a készülék értesíti a hálózatot az új
z
s
beállításról. A beállítás módosítását a kommunikátor a kijelzőn fogja
i
visszaigazolni.
s
á
Megjegyzés:
Az
első jelszót a hálózati szolgáltatójától kapja, amikor előfizet a szolgáltatásra.
ív
Erre
az
opcióra
hatással
lehet a Rögzített tárcsázás beállítás is.
H

Kimenő hívások letiltása
•
•
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•
•

Nemzetközi hívások - letiltja az összes kimenő nemzetközi hívást.
Nemzetközi hívások, kivéve a saját országát - letiltja az összes kimenő nemzetközi
hívást, kivéve a saját országába irányuló hívásokat.
Összes hívás - a segélykérő hívások kivételével az összes kimenő hívást letiltja.
Ki - törli az összes kimenő hívásra vonatkozó tiltást.
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Beérkező hívások letiltása
•
•
•

Amikor barangol - letiltja az érkező hívásokat barangolás közben.
Összes hívás - letiltja az összes bejövő hívást.
Ki - törli az összes érkező hívásra vonatkozó tiltást.

Összes letiltás érvénytelenítése
Az opció az összes letiltás visszavonására használható.

Letiltó jelszó cseréje
Kérésre írja be a jelenlegi jelszavát, majd táplálja be és érvényesítse az új négyjegyű jelszót.

Üzenetek menü
Hangposta hívás
Ez az opció a hangposta telefonszámát tárcsázza.
Megjegyzés: A hangposta hálózattól és előfizetéstől függő funkció, nem áll mindenütt
rendelkezésre.

Beérkezett üzenetek
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Megjegyzés: A gyors hozzáféréshez nyomja meg a # gombot.

47

Kijelzi az új és a régi SMS üzenetek számát és az üzenetek listáját.
1. A ! gombbal lapozhat az üzenetek listájában.
2. Többnyire csak az üzenet egy része látszik a kijelzőn. Az teljes üzenet
megtekintéséhez nyomja le az ( gombot, hogy a választható lehetőségeket
megtekinthesse.

47
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Nézetváltás

Az üzenet teljes szövegét megjeleníti. Nyomja meg az ( gombot az opciók
megtekintéséhez.

Üzenet törlése

Ezzel az opcióval törölhető az üzenet.
Megjegyzés: Az üzenet törlése előtt ellenőrizze, hogy valóban a törölni kívánt üzenet van a
beérkezett üzenetek képernyőjén.

ü Számok kiemelése
n
e Az SMS üzenetben szereplő számokat kiemelheti. A számokat felhívhatja, tárolhatja a
m kommunikátoron vagy a SIM kártya memóriájában. Nyomja meg az ( gombot, amikor a
ke kívánt szám kijelzésre kerül.
te Megjegyzés: Csak 20 karakterből (GSM1900 esetén 32 karakterből) álló számokat lehet
kiemelni. Ha a megengedettnél hosszabb a telefonszám, a maradék számjegyeket nem lehet
n
ez kiemelni. A szóköz és az elválasztójel nem számít a karakterhosszba.
Ü Válasz üzenetre
Írja be az üzenetet, majd nyomja meg az ( gombot az üzenet elküldéséhez.

Visszahívás

Ha az üzenethez csatoltak egy telefonszámot, akkor az üzenetet küldő személy
visszahívható.

Üzenet szerkesztése
48

Az üzenetszerkesztővel módosíthatja az üzenetet. A módosított üzenet elküldhető vagy
tárolható a Kimenő üzenetek listáján.
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Következő üzenet

Az opció a következő beérkezett üzenetet jeleníti meg.

Összes üzenet törlése

Ez a funkció az összes üzenetet törli, függetlenül attól, hogy azokat elolvasta-e
avagy sem.
Megjegyzés: A törölt üzeneteket már nem lehet visszakeresni. Törlés előtt
javasoljuk az összes üzenet elolvasását.
Kimenő üzenetek
Megjegyzés: A üzenetszolgáltató központ telefonszámának beírása nélkül nem küldhet
üzeneteket.
Ezzel az opcióval megtekintheti és kezelheti a SIM kártyán tárolt kimenő üzeneteket. Az
opció kiválasztásakor először az üzenetek száma jelenik meg, majd az első üzenet.

Tárolt SMS üzenet küldése

Válassza ki az üzenetet az üzenetlistáról, nyomja meg az ( gombot az
opciók megtekintéséhez, majd küldje el az üzenetet.
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Nézetváltás

Az üzenet teljes szövegét jeleníti meg. Nyomja meg az ( gombot a az
opciók megtekintéséhez.

Üzenet küldése

Adja meg a célállomás telefonszámát és küldje el az üzenetet. Az almenüből válassza ki a

49szám bevitelét, illetve név vagy hely szerinti keresést.

49
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A célállomás számának beállítása után nyomja meg az ( gombot az üzenet
elküldéséhez, a megerősítéshez nyomja meg újból az ( gombot.
Üzenet szerkesztése

Ezzel az opcióval módosíthatja az üzenetét, majd elküldheti vagy tárolhatja a Kimenő
üzenetek listáján.
Üzenet törlése

A jelenlegi üzenet törlésére szolgál.

ü Megjegyzés: Az üzenet törlése előtt ellenőrizze, hogy a törölni kívánt üzenet van kiválasztva
n
e a beérkezett üzenetek képernyőjén.
m
ke A következő kimenő üzenetet jeleníti meg.
te Üzenetszerkesztő
Hozzon létre SMS üzeneteket, küldje el barátainak vagy tárolja és küldje el
n
ez
őket később.
• Egy nagybetű beírásához nyomja le és engedje el a + gombot, majd írja
Ü
Következő üzenet

50

•
•
•

be a betűt.
• Több nagybetű beírásához nyomja le a ++ gombot. Kisbetűkhöz való
átváltáshoz nyomja meg újból a ++ gombot.
• Nyomja meg a ) gombot az előző karakter törléséhez, nyomja le és tartsa
lenyomva, ha több karaktert szeretne törölni.
A különleges karakterek beírásához lásd a “Különleges karakterek” c. részt a 72. oldalon.
Egy szám beírásához nyomja meg az M gombot és írja be a számot.
Több szám beírásához nyomja meg az M M gombot. Ha nem kíván több számot
beírni, nyomja meg ismét az M M gombot.

1036b87o.book Page 51 Tuesday, March 6, 2001 11:59 AM

Megjegyzés: Nem kell mindig megnyitni ezt a menüt az üzenetszerkesztő
használatához, bármelyik menüben megnyomhatja a . gombot, mely az

üzenetszerkesztőt azonnal aktiválja.

Hangjegyzetek

Ezzel az opcióval játszhatja le vagy törölheti a rögzített hangjegyzetek, illetve megjelenítheti a
maradék rendelkezésre álló időt. Bővebb információért lásd a “Hangjegyzet” c. részt a 29.
oldalon.
Hangjegyzetek lejátszása

1. Lapozzon a lejátszani kívánt hangjegyzetek, majd nyomja meg az ( gombot.
2. A lejátszás megállításához nyomja meg a ) gombot.
3. Ha szeretné a hangjegyzetet törölni, hozzá kapcsolódó figyelmeztetést beállítani vagy a
következő hangjegyzetet lehívni, akkor nyomja meg az ( gombot gombot az opciók
megjelenítéséhez.
• Hangjegyzet törlése - törli a kiválasztott hangjegyzet.
• Figyelmeztető beállítása (figyelmeztető hangjegyzet) - figyelmeztetőt rendel maximum
5 hangjegyzethez. Bővebb információért lásd a “Figyelmeztetés beállítása” c. részt
a 43. oldalon.
• Következő hangjegyzet - kijelöli és lejátssza a listáról a következő hangjegyzet.
4. Ha a ) gombot megnyomja, visszatér az előző menühez.
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Rendelkezésre álló idő kijelzése

Ezzel az opcióval megjeleníthető a fennmaradó idő.

51

Összes hangfelvétel törlése

Az összes rögzített hangfelvételt törli.

51
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Celluláris közvetítés
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Ezeket az általános jellegű üzeneteket a mobil szolgáltató küldi számozott csatornákon
az adott földrajzi térségben levő összes kommunikátornak. További információért
forduljon a mobil szolgáltatójához a rendelkezésre álló csatornákra és a közölt információkra
vonatkozóan.
Megjegyzés: Ezeket az üzeneteket csak akkor tudja fogadni, ha a készülék készenléti
állapotban van.
Amikor a kijelző üzenetet jelez:
• az üzenet megállításához és elindításához nyomja meg a ! gombot.
• az üzenet törléséhez nyomja meg a ) gombot.
Megjegyzés: A ! funkciója változik, ha cellás közvetítés révén kap üzenetet. Az üzenetet
törölni kell, mielőtt a ! gomb visszavált a normális funkcióra.
Miután az üzenet végigfutott a kijelzőn, mindig az elejére fog visszatérni addig, amíg el nem
távolítja, új üzenet nem érkezik vagy az adott földrajzi térségből ki nem lép.
A cellás közvetítés almenüben a Be kiválasztásával fogadhatja ezeket az üzeneteket, a Ki
kijelölésével megállíthatja az üzeneteket.
Megjegyzés: A Ki opció bejelölésével törölni fogja az összes addig tárolt cellás üzenetet.

Csatorna lista

52

•

• Csatorna tárgymutató - kijelzi a rendelkezésre álló csatornák módosítható
listáját. A csatornák módosításakor a csatornához kapcsolódó üzeneteket is
eltávolítja. Válassza ki a módosítani kívánt csatornát, majd nyomja meg az
( gombot. Írja be a csatorna számát és nyomja meg az ( gombot. Ezzel
tárolja a csatorna adatait és a kommunikátor visszatér a csatorna tárgymutatóhoz.
Összes csatorna törlése - töröl minden csatornát
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Nyelvek listája

Ezzel az opcióval állíthatja be, hogy milyen nyelven kéri a cellás közvetítés üzeneteit. A
választék függ a SIM kártya típusától és beállításától, és/vagy attól, hogy előfizetett-e erre
a szolgáltatásra.

Üzenet beállítások

Hangposta telefonszám

Ezzel az opcióval beírható, módosítható vagy törölhető a saját hangposta száma.
Megjegyzés: Ne felejtse el beírni a + jelet és a helyes országkódot a telefonszámok elé.

Szolgáltató központ

Tetszés szerint módosítható vagy törölhető. Ne felejtse el beírni a + jelet és a helyes ország
kódot a telefonszámok elé.
Megjegyzés: Mielőtt üzenetet tudna küldeni, be kell írnia annak az üzenet szolgáltató
központnak a telefonszámát, amelyet a mobil szolgáltatójától kapott.

Lejárati időtartam

Ezzel az opcióval adhatja meg órákban kifejezve, hogy a nem továbbított üzenetek meddig
maradhatnak az üzenet szolgáltató központban, mielőtt törölnék őket. Az alapértelmezés
szerint ez 24 óra. A beírható maximális érték 10584, de a tényleges határ az üzenet
szolgáltató központtól függ.
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Kimenő üzenet típusa

Ez az opció a hálózati rendszertől függ és a kimenő üzenetek formátumának megadására
szolgál. A következő üzenetformátumok közül választhat: szöveg (alapértelmezés szerint)
X400, paging, e-mail, ERMES vagy hang. Nem kell kiválasztani a hangot, ha a
53fax,
hangpostafiókba küld üzenetet.

53
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Telefon beállítása

Egyedi figyelmeztetések, idő és dátum, biztonsági kódok, kijelzési kontraszt és egyéb
funkciók beállítására szolgál.

Telefonvonal kiválasztása
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Lehetővé teszi, hogy váltson az 1-es és 2-es telefonvonalak között.
Megjegyzés: A funkció elérhetősége a SIM kártya típusától, beállításától és/vagy attól függ,
hogy előfizetett-e a szolgáltatásra.

Csengő hangerő beállítása

Ezzel az opcióval a személyi kommunikátor csengő hangerejét szabályozhatja.

Csenget vagy vibrál

Ebben az almenüben beállíthatja, hogy a készülék csengessen, vibráljon,
mindkét módon jelezzen, illetve ne csengessen vagy ne vibráljon (ne
figyelmeztessen) az érkező SMS és Internet üzenetek esetén. Ha előbb
vibrálást, majd csengetést választ, akkor a készülék csak vibrálással fog
jelezni.

Csengetési hang beállítás

Ezzel a beállítással választhat a zenei jelzés vagy a hagyományos csengetési hang között az
érkező hívásokra.

2. csengetési hang megadása

54

A 2-es vonalra érkező hívások csengetési hangszínét állítja be. Ez az opció nem áll
rendelkezésére, ha nem fizet elő a 2. vonalra.
Megjegyzés: Ez egy hálózattól és előfizetéstől függő funkció, nem áll mindenütt
rendelkezésre.
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Figyelmeztető hangjelzés beállítása
Ezzel az opcióval kapcsolható be és ki az ébresztő csengője.
Üzenet hangjelzés beállítása
Ezzel az opcióval állítható be a hangjelzés az érkező SMS üzenetekhez.
Zenehangszerkesztés
Komponálhat egy zenei hangjelzést és az
SMS-en keresztül elküldheti egy másik
A A a A
C
G F G
kompatibilis Motorola telefonra. A
A5 A5 a2 A2 G2 F2 G5 C5
hangjelzés legfeljebb 35 hangjegyből és 3
oktávból állhat.
Opciók megtekintése
r
• Az A-től G-ig terjedő billentyűzet megfelel
Minta a hangjelzés szerkesztésére
a zenei A - G sornak.
• Az R hozzáadásával iktatható be a
szünet. A szünet meghosszabbítható, ha hosszabb ideig tartja lenyomva az R billentyűt.
• A hang és a hanghossz között nyomja le a P-t a hangmagasság akár F-re (fél hanggal le),
akár S-re (fél hanggal fel) történő módosításhoz. A P-t másutt használva az összes
hangjegy hangmagasságát lehet módosítani.
• A hangjegy vagy a szünet hosszának módosításához tegye a kurzort a hangjegy és az
időtartam közé, majd írja be az időtartamot: 1 a legrövidebb, 6 a leghosszabb, ez utóbbi
egy másodperccel egyenlő.
• Az oktáv módosításához helyezze a kurzort a hangjegyre és növelje vagy csökkentse a
! segítségével.
55• Lassíthatja vagy gyorsíthatja a zenét, 1 a leglassúbbat, 4 a leggyorsabbat, 2 és 3 pedig a
közepes tempót jelenti.
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Most már minden készen áll arra, hogy meghallgassa (lejátssza) az új hangjelzést. Ha
tetszik, tárolja. Ha nem, térjen vissza a darabhoz, módosítsa, vagy törölje és
komponáljon egy új zenei hangjelzést.

Küldés SMS-ként

Barátait elámíthatja zenei tehetségével, ha SMS üzenetként küld zenei hangjelzést egy
másik Motorola telefonra. A beérkező hangjelzéseket lejátszhatja, tárolhatja vagy törölheti.

Gyorsmenü beállítása

as
A gyorsmenüt egyéni igényeinek megfelelően alakíthatja át, hogy a
leggyakrabban használt funkciókat gyorsan elérhetővé tegye. A használatra
át
íll
és a beállításra vonatkozó információkat lásd “Gyors hozzáférési menü” c.
részt a 70. oldalon.
áe
b Telefonzár
n A telefont lezárhatja, ha nem kívánja, hogy a készüléket mások is használják.
o
fe Automatikus zárás
le Ha ezt az opciót választotta, a kommunikátor bekapcsoláskor automatikusan zár. Ha
T használni szeretné a készüléket, be kell táplálni a nyitókódot.
Azonnali zárás

Ezzel az opcióval azonnal lezárhatja a készüléket. Ha újból használni szeretné a telefont, be
kell táplálni a nyitókódot.

Nyitókód változtatása

56

A nyitókód megváltoztatását teszi lehetővé. Kövesse a kommunikátor utasításait és táplálja
be az új kódot. A gyárilag beállított kód 1234. Ha a kód nem működik, forduljon a
szolgáltatójához.
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Képélesség beállítása
Lehetővé teszi a kijelző fényerősség (sötétebb-világosabb) szabályozását.
SIM kártya PIN kód kell
Ha ez az opció be van kapcsolva, akkor minden alkalommal be kell írnia a PIN kódot, ha
beteszi a SIM kártyát a készülékbe vagy ha a kommunikátort bekapcsolja.
Megjegyzés: Ez az opció nem áll rendelkezésre, ha a SIM kártya nem támogatja a PIN kód
letiltását.
Hogyan lehet módosítani a SIM kártya PIN-jét? Ez igen egyszerű. Kövesse a kommunikátor
utasításait.
Megjegyzés: Vigyázzon, ha egymás után háromszor rossz PIN kódot üt be, a kommunikátor
lezárja saját magát. Ebben az esetben, olvassa el a “Nyitókód megadása” c. részt a 17.
oldalon.
SIM PIN2 kód módosítása
A SIM PIN2 kódot ugyanúgy kell módosítani, mint a SIM kódot.
Megjegyzés: Ez egy hálózattól és előfizetéstől függő funkció, nem áll mindenütt
rendelkezésre.
Megjegyzés: Ha a PIN2 nyitó műveletet egymás után tízszer helytelenül végzi el, a PIN2 kód
állandó jelleggel lezárul.
Figyelem: Ha a PIN2 lezárását feloldó kódot (PUK2) egymás után tízszer
helytelenül üti be, a PIN2 kód állandó jelleggel lezárul. Forduljon a
szolgáltatójához segítségért.

57
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A V100 telefon feloldása
Ha V100 személyi kommunikátora lezárt állapotban van, használja a következő
kódsorozatot és a 8 számjegyű PUK kódot amit szolgáltatója biztosít a PIN kóddal
együtt:
† † ‡ … † PUK kód ( Új PIN kód ( Új PIN kód (
Az új PIN kód hossza 4-től 8 számjegyig terjedhet.
Megjegyzés: Ha ezt a műveletet egymás után tízszer hibásan végzi el, SIM kártyája tartósan

as zárolt állapotba kerül.
át
íll Új biztonsági kód
áe Táplálja be a jelenlegi biztonsági kódot, majd az új, hat számjegyű kódot. A gyárilag beállított
b biztonsági kód 000000. Ha ez a kód nem működik, forduljon a szolgáltatójához.
n Bővített menük
o
fe Ezzel az opcióval a bővített menü be- és kikapcsolható. Amikor ki van kapcsolva, egyik
le bővített funkció sem érhető el.
T Idő és dátum kijelzése
Ez az opció bekapcsoláskor megjeleníti az időt és a dátumot mindaddig, amíg meg nem
nyom egy másik gombot.

Idő és dátum beállítása

Az idő és dátum beállítása egyszerű. Kövesse a kommunikátor utasításait. Ne feledje, hogy a
készülék nemzetközi dátum formátumot használ (nap/hónap/év).

58
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Idő formátum beállítása
Ezzel az opcióval állíthatja be a 12 órás vagy 24 órás formátumot.

Nyelv kiválasztása
A kiválasztott nyelven jelenik meg az összes utasítás és súgó üzenet.

Telepkímélő üzemmód
Az opció bekapcsolásával meghosszabbítható a telep élettartama. Az állapotjelzők és a
beérkező cellás közvetítési üzenetek megvilágítása ki lesz kapcsolva.

Billentyűhang kiválasztása
Az opcióval lehet ki- és bekapcsolni a gombok megnyomásakor hallható hangot.

Telefon állapota
Állapot megtekintése

Az opció kiválasztása után a kommunikátor kijelzi azokat a menütételeket, amelyeket az
alaphelyzethez képest módosítottak.
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Alapbeállításra vissza

Ezzel az opcióval óvatosan kell bánni, mert az alapértelmezés szerinti állapotba állítja vissza
az egyes beállításokat. A következő műveleteket végzi el:
• Kikapcsolja az automatikus hívásfogadást, hangos hívásidőzítőt, hívás közbeni mérőt,
telepkímélőt, segédfigyelmeztetőt, automatikus kihangosítást, automatikus zárat és a
celluláris közvetítést.
59• Eredetire állítja vissza a nyelv és sáv kiválasztásokat, illetve a bővített menüket.

59
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•

A billentyű hangjelzést normálra, a csengő hangját hagyományosra, az SMS
figyelmeztető hangjelzést hagyományosra, a hangerőt közepesre és a
hálózatkeresés frekvenciáját közepesre állítja vissza.

Teljes törlő

Megjegyzés: Ezzel az opcióval minden telefonkönyvi tételt töröl! Kérjük,
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elővigyázatosan kezelje.
A Teljes törlő opció a Vissza alaphelyzetbe opció által elvégzett műveletek mellett
még az alábbiakat is elvégzi:
• Törli a telefonkönyv tételeket a telefon memóriájából (de nem a SIM memóriából).
• Törli az utoljára tárcsázott és fogadott hívások listáját.
• Törli az üzenetszerkesztőt.
• Nullázza a hívásmérőket.
• Törli az összes hangfelvételt és hangmintát.
A Teljes törlő nem törli a következőket:
• Rögzített tárcsázási listát
• Saját számok listáját
• Díjmérőket
• Beérkezett és kimenő üzenetek listáját
• Hangposta számot
• SMS szerviz központ számát
• Élettartam időmérőt
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Hálózatválasztás

Ahhoz, hogy a kommunikátor hívások kezdeményezésére és fogadására alkalmas
legyen, előbb regisztrálnia kell az elérhető hálózatok egyikére.
A kommunikátor automatikusan megkeresi az utoljára használt hálózatot. Ha a hálózat nem
érhető el, a készülék egy új hálózatra próbál regisztrálni.
Ha a személyi kommunikátor egy új hálózatra próbál bejelentkezni, akkor először
hálózatlistát hoz létre. A hálózatok a következő sorrendben szerepelnek:
• a hazai hálózat
• az ajánlott hálózatok listáján szereplő hálózatok
• egy adott térerővel rendelkező hálózatok listája véletlenszerű sorrendben
• összes többi hálózat csökkenő térerő sorrendjében.

Elérhető hálózatok
Ezzel az opcióval megnézheti, melyik hálózat működik az adott területen. Amikor befejeződik
a keresés, megjelenik a lista. Ha olyan hálózatot talál, amelyre regisztrálni és az ajánlott
listán tárolni szeretne, nyomja meg az ( gombot. Kövesse a kommunikátor utasításait a
választás regisztrálásához és tárolásához.
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Hálózat keresés
Ezzel az opcióval meg lehet határozni, hogy milyen gyakorisággal és hogyan
próbáljon a kommunikátor a hálózatra regisztrálni.
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Regisztrálási módok
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Ezzel állítható be az automatikus (a kommunikátor végzi el) vagy kézi keresés (Ön végzi
el).
Automatikus keresés - A kommunikátor automatikusan létrehoz egy hálózati listát és
megpróbál regisztrálni a lista első hálózatával. Ha nem sikerül a regisztrálás,
megpróbálkozik a listán szereplő második hálózattal. Ha egyáltalán nem sikerül a
regisztrálás, újrakezdi a keresést.
Kézi keresés - A kommunikátor egy hálózati listát ad, amelyből Ön választhat. Ha a
regisztrálás sikeres, megjelenik a hálózat neve. Ha nem sikerül regisztrálnia, ismét a lista
jelenik meg a kijelzőn.
Keresés gyakorisága

Ezzel lehet meghatározni, hogy mennyi ideig várjon a kommunikátor, mielőtt újra
megkísérelné a regisztrálást: lassú, közepes, gyors vagy folyamatos keresés.
Megjegyzés: A gyors és folyamatos keresés sok energiát használ.

Ajánlott hálózatok
Hálózati listába felvesz

62

A hálózatokat felveheti az ajánlott hálózatok listájába.
• Ha az elérhető hálózatok listájáról választ, a kommunikátor végigpásztázza a területen
levő hálózatokat és kijelzi a listát. Ha az egyik hálózatot az ajánlott listán szeretné tárolni,
kövesse a kommunikátor utasításait.
• Az ismert hálózatok listájáról is választhat hálózatot és azt az ajánlott listán tárolhatja.
• Ha új hálózati kódot kíván felvenni, kövesse a személyi kommunikátor arra vonatkozó
utasítását, hogyan írja be a szolgáltató számát a listán való tárolás előtt.
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Hálózati lista kijelzése

A kommunikátor megjeleníti a hálózati listát. A listáról kiválaszthat, átvihet, törölhet egy
hálózatot vagy a kiválasztott hálózat adatait megjelenítheti.
Új hálózat keresése

Az opció kijelölésekor a Kommunikátor megpróbál egy másik, a jelenlegitől eltérő hálózattal
regisztrálni. Ha nem sikerül, a kommunikátor megpróbál az előző hálózattal regisztrálni.

Hívásmérő menü

A személyi kommunikátor a hívások idejét és költségét is tudja mérni.
Hangjelzéssel is tájékoztathat, hogy mennyi ideje tart a hívás. A kommunikátor
maximum 21 számjegyből álló értékeket tud kezelni, de a hívás közben csak
az utolsó 12 számjegyet jelzi ki. Beállíthatja a maximális költséghatárt annak
érdekében, hogy kommunikátor figyelje a felhasznált egységek számát vagy a
díjszámlálást, nehogy átlépje az adott küszöbértéket.
Megjegyzés: Hívásdíjra vonatkozó információk csak akkor állnak rendelkezésre, ha van
díjszámláló szolgáltatása. Ha nem rendelkezik ezzel a szolgáltatással, akkor csak az
időmérők használhatók.
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Díjszámlálás kijelzése

Megtekintheti az utolsó hívás és az összes hívások költségét, illetve a számla egyenlegét.
Megjegyzés: A díjszámlálás kijelzése hálózattól és előfizetéstől függő funkció, nem áll
mindenütt rendelkezésre.
Megjegyzés: Ha nem rendelkezik díjszámláló szolgáltatással, akkor a kommunikátor csak a
63hívások időtartamát tünteti fel.

63
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Időmérő kijelzése

Ellenőrizheti, hogy mennyi ideig beszélt az utolsó vagy az összes hívás alkalmával. Az
összes időmérő visszaállítható nullára.
Megjegyzés: Ha nem rendelkezik díjközlési szolgáltatással, akkor a készülék csak az összes
hívás vagy csak a kimenő hívások időtartamát méri.

Hangos időzítő beállítása

Egy vagy több figyelmeztető jelet állíthat be megadott időpontokra a hívás időtartamának és

ü költségének követésére. Ha be van állítva az időzítő, a személyi kommunikátor 10
n másodperccel az idő lejárta előtt figyelmeztető jelzést ad.
e
m
Hívás közbeni kijelzés beállítása
ő
r
Ezzel az opcióval hívás közben kijelezhető a hívás időtartama és költsége.
é
Megjegyzés: Ha az összes költség korlátozása van beállítva, akkor a
m
s
fennmaradó egyenleget mindig kijelzi.
á
v
í
H Kijelzi az időmérőt a hívás közben.
Idő kijelzés hívásonként

Megjegyzés: Ha rendelkezik díjszámláló szolgáltatással, akkor a díjköteles hívásokat mindig

kijelzi a készülék.

Díj kijelzés hívásonként és Összes hívás díj kijelzés

64

Ez a két opció a díjköteles hívások közben és azt követően jelzi ki a hívás díját
hívásegységekben vagy pénzegységben a beállítás szerint.
Megjegyzés: Ha nem rendelkezik díjszámláló szolgáltatással, akkor vagy az összes hívást
vagy csak a kimenő hívásokat méri a készülék, az adott modelltől függően.
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Hívás alatt nem jelez ki

Ezzel az opcióval kikapcsolhatja az időtartam és a díjszabási kijelzést.

Hívási díj beállítások

Ha rendelkezik díjközlési szolgáltatással, akkor ennek beállításait egyedi igény szerint
határozhatja meg.
Hívásdíj nullázása

Ezzel az opcióval nullára állíthatja vissza a díjszámlálókat.
Teljes díjkorlátozás beállítása

Ezzel az opcióval a hívási költségek maximuma állítható be. Amikor eléri ezt a korlátot, a
hálózat nem engedi meg a díjköteles hívások további fogadását.
• Amikor bekapcsolja a díjkorlátot, meg kell adni az új korlátot egységben vagy
pénznemben attól függően, hogy a Díjszámláló típus opció melyikre van beállítva.
Megjegyzés: Az egységek egész számokban, a pénzegység név szerint kerül kijelzésre. Pl.
GBP az Egyesült Királyságra, DEM Németországra, FFR pedig Franciaországra vonatkozik.
Állítsa alaphelyzetbe vagy kapcsolja ki a teljes díjkorlátozási opciót, ha további díjköteles
hívást kíván lebonyolítani.
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Élettartam időmérő

Kijelzi a kommunikátoron folytatott összes hívás teljes időtartamát.
Megjegyzés: Ez az opció nem nullázható.
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Játékok

A Motorola V100 személyi kommunikátoron három különböző játékot is játszhat, ha a
főmenüben kijelöli a Játékok menüpontot. A Hanoi tornyai, a bakkara és a tégla között
lehet választani. A játék kiválasztása után tetszés szerint kezdhet egy új játszmát, folytathat
egy korábban mentett játszmát, vagy megnézheti, hogy mi volt az eddigi legjobb eredménye .

A

Megjegyzés: Huzamos igénybevétel csökkentheti az akkumulátor élettartamát.

A játék befejezése és mentése
A játék bármikor befejezhető a ). gomb lenyomásával. A játékot befejez jelzésre nyomja

a ) gombot, ha folytatni szeretné a játszmát, vagy az ( gombot, ha menteni kívánja
k meg
későbbi folytatás céljából.
o
ké A játék félbeszakadhat, ha telefonhívás érkezik, ha az ébresztés időtartama lejár, vagy ha a
tá telep kisül. Ha folytatni szeretné a játékot, nyomja meg a ) gombot; a játék mentéséhez és
J későbbi folytatásához az ( gombot kell megnyomni.

Hanoi tornya

66

Ez az ügyességi és logikai játék csak egy személy részére szól. A korongok számának
megfelelően a játék több ügyességi szinten (3 és 7 között) játszható. Minél több a korong,
annál nehezebb a játék. A játék kezdetekor különböző nagyságú korongokat talál a középső
rúdon. A feladat az, hogy a korongokat növekvő sorrendben rakja át egy másik rúdra úgy,
hogy a legnagyobbat a torony aljára, a legkisebbiket pedig a torony tetejére helyezze. Ha
sikerül minden korongot a középső rúdról bármelyik másik rúdra áthelyeznie, megnyerte a
játékot.
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Játékszabályok

•

Egyszerre csak egy korong mozdítható el.
Csak a torony tetején levő korongot lehet elmozdítani.
Nagyobb korongot nem lehet kisebb korongra helyezni.

A

•
•

A játék menete

Az új játszma kiválasztása után jelölje meg az ügyességi szintet, amelyen játszani kíván (3 és 7
között).

1. A korong megfogásához nyomja meg a ! felfelé mutató részét. A korongok közti hézag
jelzi, hogy a korongot felemelte.
2. A korong másik rúdra való elmozdításához nyomja meg a ! balra, vagy a jobbra mutató
részét. A rúd feletti négyzetes kurzor jelzi a korong helyét.
3. A korong új rúdra való helyezéséhez nyomja meg a ! alsó részét.
4. Ismételje meg az 1. - 3. lépéseket mindaddig, amíg az összes korongot át nem helyezte
az új rúdra.
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Bakkarat

A játék célja, hogy eltalálja, ki kerül közelebb a 9 ponthoz, vagy hogy döntetlen helyzet alakul-e
ki. A két fél a játékos, és a bank.
Játékszabályok

A játék kezdetekor tippelnie kell Játékosra, Bankra, vagy a döntetlenre. Mindegyik fél két
kártyát kap. Tetszés szerint, egy harmadik kártya is kiosztható a Játékosnak, illetve a Banknak .
67
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A játszmát az nyeri meg, akinek a pontszáma közelebb áll a 9-hez. Ha a pontok
összege meghaladja a 10-et, a pontszámból le kell vonni 10-et, és az így kapott
érték lesz az érvényes pontszám. Például, 8 (Játékos) + 8 (Bank) = 16; a 16-ból
levonva a 10-et, az eredmény 6.
Ha Játékos vagy Bank nyer, a nyertes fogadásokat egyenloen kell elosztani. Ha Bank-re
tett fogadással nyer, Bank 5 %-os jutalékot kap. Ha döntetlenre tippelt, a fogadás
összegének 8-szorosát kapja, egyébként visszakapja a fogadás teljes összegét.
Az ász egy pontot ér, a figurák (király, dáma, bubi) nullát ér. A többi kártya értéke
megegyezik a rajta levő számmal.

A játék menete

1. Új leosztáskor jelölje ki a Bank-t, Játékos-t vagy a döntetlent, majd nyomja meg az (
gombot.
2. Írja be a fogadás összegét, majd nyomja meg az ( gombot. A fogadás összege 5 és
500 pont között lehet, vagy az Ön aktuális egyenlege.
3. Kérésre nyomja meg az ( gombot az osztáshoz. A Banknak és Játékosnak osztott
kártyák felvillannak és rövid ideig láthatók lesznek a képernyőn.
Téglák

68

Ezt a szórakoztató játékot egy játékos játszhatja. A képernyő tetején téglák láthatók, az alján
pedig egy ütő és egy mozgó labda. A játék célja, hogy a játékos az ütővel úgy üsse meg a
labdát, hogy az átlósan elmozduljon és eltalálja a fent levő téglákat anélkül, hogy a labda
visszaesne az alsó határvonalra. A labda iránya attól függ, hogy milyen szögben találja el az
ütő, középen vagy oldalt. A labda egyszerre több téglát is eltalálhat. Amikor a labda eltalálja a
téglát, a tégla eltűnik, és az elért eredményhez hozzáadódik a téglához rendelt pontszám.
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Az ötödik sorban levő téglák 30 pontot érnek, a negyedik sor téglái 25 pontot, a harmadik
sor téglái 20 pontot, a második sor téglái 15 pontot, az első sorban levő téglák pedig 10
pontot.
Játékszabályok

•
•

A játék akkor ér véget, ha a labda az alsó határvonalra esik, vagy ha a játékos minden
téglát eltalált.
Az ütés területét a bal és jobb oldali vonalak határolják. Az ütő nem fut körbe a képernyő
másik oldalára.

A játék menete

•
•

•
•
•

69

Az új játszma kezdetekor az ütő a képernyő közepén, az alsó határvonalnál található. A
labda az ütő felett van.
Első alkalommal a labda automatikusan elmozdul, véletlenszerűen kiválasztott szögben.
Ezután annak megfelelően mozog, ahogyan az egyes felületről l visszapattan.
A ! bal és jobb oldali részével mozgassa az ütőt balra és jobbra.
A játék célja, hogy minden téglát eltaláljon anélkül, hogy a labda az alsó határvonalat
érintené.
A játék befejeztével a képernyő villogni kezd és kiírja az eredményt.
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Gyors hozzáférési menü

A kommunikátor funkcióit az egyszerűen használható
menük segítségével könnyen el lehet érni, néhány
gyakrabban használt funkció azonban a Gyors
a SIM-hez hozzçadni?
hozzáférési menüben is rendelkezésére áll. A menü
Példa a Gyors hozzáférési menüre minden funkciójához 1-től 9-ig egy szám van
hozzárendelve.
Nyomja meg a $ gombot a Gyors hozzáférési menü megjelenítéséhez. A mellékelt ábrán
néhány példát láthatunk a Gyors hozzáférési menüben lehetséges beállításokra.
A megfelelően beállított Gyors hozzáférési menü funkcióit igénybe veheti, ha
• megnyomja a ]gombot és kimondja a hangcímke nevét.
• megnyomja a $ gombot és megadja a hely számát
• megnyomja a $ gombot, majd a ! gombbal kijelöli a menü opciót és a kiválasztásához
megnyomja az ( gombot.
Mindegyik gyors hozzáférési funkció ikonnal van megjelölve. A kiválasztott ikon háttere sötét.
A Gyors hozzáférési menübeli funkciók és funkciók helye módosítható.
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G Helyszám hozzáadása a Gyors hozzáférési menü funkcióhoz
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1. A Telefon beállítás menüben válassza ki a Gyors hozzáférés beállítása menüt. A
kommunikátor kijelzi a választható beállításokat.
2. Lépegessen a ! gombbal és jelölje ki a kívánt beállítást és nyomja meg az ( gombot.
3. Válassza a “Gomb hozzárendelése a funkcióhoz”-t és nyomja meg az ( gombot.
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4. Kérésre nyomja meg bármelyik gombot 1 és 9 között ahhoz, hogy a funkciót arra a
helyre tárolja.
Megjegyzés: Ha a kiválasztott helyen már korábban tárolt egy funkciót, az új funkció
automatikusan helyettesíti a korábbi változatot.

Hangcímke hozzáadása és szerkesztése a Gyors hozzáférési menüben

A Gyors hozzáférési menü mind a 9 funkciójához hozzáadhat egy hangcímkét.
1. A Gyors hozzáférés beállítás menüben jelölje ki a funkciót, majd nyomja meg az (
gombot.
2. Válassza ki a Hangcímke hozzáadása vagy szerkesztése opciót és nyomja meg az (
gombot.
3. Kérésre mondja be a címke nevét. Ha van hozzáillő hangcímke, a kommunikátor
megismétli a nevet és kijelzi a tételt.
4. Ha sikerült a felvétel, a kommunikátor megjelenít egy üzenetet, miszerint a címkét sikerült
tárolni és visszatér a Gyors hozzáférés beállítás menühöz. Ha sikertelen a felvétel, a
kommunikátor felszólítja, hogy újra próbálkozzon a címke rögzítésével.

Fontos megjegyzések:
•
•

Ha a 9 gyors hozzáférési funkció bármelyikéhez hozzárendelt már hangcímkét, és a
Gyors hozzáférési menüt fülhallgató viselése közben próbálja megjeleníteni, akkor ki kell
mondania a címke nevét, különben a menü visszatér a készenléti képernyőhöz.
Ha nem hordja a fülhallgatót, a kommunikátor kéri a minta nevét, majd pár másodpercig
kijelzi a Gyors hozzáférési menüt.
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Hangcímke törlése

Megjegyzés: Ez az opció nem kerül kijelzésre, ha nincs törölhető hangcímke.

Jelölje ki a törölni kívánt hangcímke tartalmazó gyors hozzáférési funkciót, majd nyomja meg

71az ( gombot.
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Különleges karakterek

A különleges karakterek beírásához nyomja meg az M * gombot és a megfelelő betűt
az alábbi táblázat alapján. Bizonyos karakterek beírásához többször le kell nyomni a gombot.
Például az é beírásához egyszer le kell nyomni az M *-t, azután kétszer az E-t.
Karakter a
k billentyűzeten
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M*
1-szer

é

M*
2-szer

è

M*
3-szor

M*
4-szer

M*
5-ször

M*
6-szor

M*
7-szer

É

θ
ψ

¥

ü

û

Ü

ø

ò

Ω

Ö

Ø

à

æ

Ä

Å

ì
ö

Π

A

ä

å

S

Σ

§

F

Φ

G

Γ

Æ
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Karakter a
billentyűzeten

73

M*
1-szer

L

Λ

Z

Ξ

C

Ç

B

β

N

ñ

?/

¿

!:

i

M*
2-szer

Ñ

M*
3-szor

M*
4-szer

M*
5-ször

M*
6-szor

M*
7-szer
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Tartozékok

Az alábbi tartozékok kifejezetten a kommunikátorhoz tervezték. További tartozékok külön
szerezhetők be. Kérjük, hogy további információért forduljon helyi szolgáltatójához vagy a
viszonteladóhoz.

Fülhallgató

A fülhallgatóval kéz használata nélkül telefonálhat. A telefon fülhallgató nélkül nem
használható.

Hálózati adapter

k A hálózati adapter (töltő) közvetlenül a kommunikátorhoz csatlakozik. Csatlakoztatáskor
o
ké feltölti a telepet és biztosítja a kommunikátor rendeltetésszerű működését.
z UK adaptercsatlakozó
o
tr Az UK adaptercsatlakozó a hálózati adaptert csatlakoztatja az angol szabvány szerinti
aT hálózati aljzathoz.
Európai adaptercsatlakozó

Az európai adaptercsatlakozó a hálózati adaptert csatlakoztatja az európai szabvány szerinti
hálózati aljzathoz.

Tok

74

Helyezze a kommunikátort a divatos tokba és csíptesse a tokot az övére, zsebére,
kézitáskájára vagy ruházatára.
Megjegyzés: A tok csak kényelmi célokat szolgál, nem arra tervezték, hogy minden
körülmények között védje a személyi kommunikátort.
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Hibakeresés
Mit tegyünk ha...
A kommunikátort
nem lehet
bekapcsolni
Nem lehet hívást
kezdeményezni

• Ellenőrizze a telepet. Fel van-e töltve, megfelelően van-e behelyezve, az
érintkezők tiszták és szárazak-e?
• Ellenőrizze a térerősség mérőt. Ha a térerősség gyenge, menjen a
szabad ég alá, vagy ha épületben tartózkodik, menjen közelebb az
ablakhoz.
• Ellenőrizze a hálózatbeállításokat. Próbálkozzon egy másik hálózattal.
• Ellenőrizze a terület lefedettséget. Be vannak-e állítva a korlátozások?

• Ellenőrizze a hívás letiltás és a rögzített tárcsázás beállítását.
• Elérte a díjkorlátot? Állítsa vissza a korlátot vagy lépjen kapcsolatba

Nem lehet
hívásokat fogadni

A kommunikátor
zárolva van

75

szolgáltatójával.
• Új SIM kártyát tett be? Ellenőrizze, hogy nincs-e új
korlátozás.
• Ellenőrizze a térerősség mérőt. Ha a térerősség gyenge, menjen a
szabad ég alá, vagy ha épületben tartózkodik, menjen közelebb az
ablakhoz.
• Ellenőrizze a hívás letiltás és a rögzített tárcsázás beállítását.
Ellenőrizze a csengő és a VibraCall® beállítását. Ha mindkettő ki van
kapcsolva, nem fogja hallani a figyelmeztetést.
• Új SIM kártyát helyezett be? Írja be az új PIN kódot.
• Cserekészüléket használ? Írja be az alapértelmezés szerinti nyitókódot:
1234.
• Elfelejtette a nyitókódot? Nyomja meg a % gombot a nyitókód
módosításához (szüksége lesz a biztonsági kódra)
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A PIN zárolva van
A PIN2 zárolva van
A SIM kártya nem
működik

• Írja be a SIM kártyával kapott PIN feloldó kódot.
• Írja be a SIM kártyával kapott PIN2 feloldó kódot.

• A SIM kártya megfelelő pozícióban van behelyezve?
• Láthatóan sérült, meg van karcolva vagy törött? Juttassa vissza a
•

A telep nem
tölthető
s
é
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Ellenőrizze a SIM érintkezőket. Ha piszkosak, egy antisztatikus kendővel
tisztítsa meg őket.

•

Ellenőrizze a töltőt. Megfelelő-e a csatlakozás? Az érintkezők tiszták és

•
•

Ellenőrizze a telep érintkezőit. Tiszták és szárazak-e?
Ellenőrizze a telep hőmérsékletét. Ha meleg, hagyja kihűlni újratöltés

•
•

A telep ikon és a
töltöttségmérő
hiányzik

szolgáltatóhoz.

•

szárazak-e?
előtt.

Régi már a telep? Cserélje ki a telepet.
Eredeti Motorola telepet használ? A töltőrendszer valószínűleg nem tud
kommunikálni a teleppel.

Eredeti Motorola telepet használ? A töltőrendszer valószínűleg nem tud
kommunikálni a teleppel.
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A telep a
normálisnál
gyorsabban
lemerül

•

Változó lefedettségű körzetben van? Ilyen térségben több energia fogy

•

Új telepet használ? Egy új telepnek két-három feltöltési/lemerülési

el.

periódusra van szüksége ahhoz, hogy a normális teljesítményszintet
elérje.
• Régi már a telep? Többéves használat csökkenti a telep teljesítményét.
• A telep nincs teljesen lemerítve? Hagyja a telepet teljesen lemerülni
(amíg a telefon magától ki nem kapcsol), és töltse fel a telepet az
éjszaka folyamán.

• Ellenőrizze, hogy a Hálózat választás menüben a keresés gyakorisága
nem gyorsra vagy folyamatosra van-e beállítva.
• Ellenőrizze, hogy a teleptakarékossági üzemmód nincs-e kikapcsolva.
• Szélsőséges hőmérsékleti viszonyok között használja-e a telefont? Nagy

melegben vagy hidegben a készülék teljesítménye rohamosan csökken.

A hívás átirányítás • Várjon, amíg jó vételi körzetbe ér és próbálkozzon újból.
vagy hívás letiltás
nem törölhető
A I jel villog
• Nincs elég memória további SMS üzenetek tárolására. Az Üzenetek
menü használatával töröljön egy vagy több meglevő üzenetet.
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Nem
• Némely szolgáltató nem engedélyezi a nemzetközi hívások
kezdeményezhetők kezdeményezését. Lépjen kapcsolatba szolgáltatójával
nemzetközi
• Beírta a szükséges kódokat? Nyomja meg folyamatosan a 0 (nulla)
hívások
gombot a nemzetközi előhívó szám (+) kijelzéséhez, majd írja be az
ország hívószámát és a telefonszámot.
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Használat és karbantartás
glub
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XXX

Szappanos vízzel
megnedvesített puha
ruhadarabbal tisztítsuk.

Ne merítsük vízbe.

Ne használjunk alkoholt vagy
egyéb tisztítószeres oldatot.

Ne tegye ki hő...

vagy erős ütés...

vagy nedvesség hatásának.
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Teljes vevői elégedettség

A Motorolánál mindennél fontosabb a vevők elégedettsége. Ha bármilyen kérdése, javaslata
vagy kételye van a Motorola személyi kommunikátorral kapcsolatban, a Motorola szeretné,
ha ezt közölné.
Kérjük, keresse a Motorola vevőszolgálatát faxon a +44 (0) 131 458 6732 számon, vagy
tárcsázza a helyi telefonszámokat a következő országokban:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Amerikai Egyesült Államok 1 800 331 6456
Ausztrália
1800-667788
Ausztria
0800 297246
Belgium
0800 72 370
Cseh Köztársaság
00420 2 21 85 21 01
Dánia
4348 8005
Dél-Afrika
0800 11 48 49
Egyiptom
02 3411800
Egyesült Arab Emirátusok 04 32 11 66
Egyesült Királyság
0500 55 55 55
Finnország
0800 117 036
Franciaország
0 803 303 302
Görögország
00800 441 28150
Hollandia
0800 022 27 43
Hongkong
852 25063888
Írország
01 402 6887
Jordánia
06 863750
Kanada
1 800 461 4575

postacím: mcrc@ei.css.mot.com
79Elekronikus
Internet honlap: http://www.mot.com

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Katar
Kínai Népköztársaság
Kuwait
Libanon
Luxemburg
Magyarország
Németország
Norvégia
Olaszország
Omán
Portugália
Spanyolország
Svájc
Svédország
Szaud-Arábia
Szingapúr
Tajvan
Törökország

418999
86 10 68466060
484 2000/1177mellék
01 744156
0800 21 99

36 40 200 248

0180 35050
22 55 10 04
02 696 333 16
790925
01 318 0051
902 100 077
0800 553 109
08 445 1210
01 2303294
65 4855 333
886 2 87731746
0212 425 9090
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Szabadalmazott

Ezt a Motorola terméket a Motorola USA-ban bejelentett egy vagy több szabadalmának
felhasználásával gyártották. A termékre vonatkozó egyéb szabadalmak bejelentése
folyamatban van az USA-ban.
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4,128,740

4,517,561

4,590,473

4,591,851

4,636,791

4,644,351

4,654,867

4,696,027

4,742,514

4,754,450

4,799,253

4,811,380

4,833,701

4,852,090

4,872,204

4,873,683

4,887,265

4,893,327

4,905,301

5,029,233

5,036,531

5,127,100

5,253,269

5,265,219

5,434,947

5,502,752

5,570,453

5,675,702

5,826,224

6,006,104
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A Garanciára Vonatkozó Tudnivalók

A Motorola garantálja a vásárlónak, hogy a hivatalos Motorola viszonteladótól vásárolt
mobiltelefon és annak tartozékai (továbbiakban: a “termék”) megfelelnek a gyártás
időpontjában érvényes Motorola szabványoknak. A Motorola a vonatkozó jogszabályok
szerint a termékre, annak vásárlási dátumától számított egy (1) évig, jótállást vállal (“jótállási
idő”).
A termék hibáját a jótállási időn belül a jelen dokumentumban foglaltak szerint a hiba
felfedezésétől számított két (2) hónapon belül tudatni kell a Motorolával azáltal, hogy az
alább leírtak szerint a terméket javításra beviszi a Motorola viszonteladóhoz vagy
szervizközponthoz. A Motorolát nem kötelezik azok a nyilatkozatok, amelyeket bármelyik
másik fél tett a termékkel kapcsolatban. A termékhez csatoltuk a Motorola szervizközpontok
listáját.
A jótállási idő alatt a Motorola külön díj felszámítása nélkül megjavítja vagy kicseréli a
hibásnak bizonyult terméket, illetve leszállítja vagy visszatéríti a termék vételárát.
A jótállás a jótállási idő végén jár le. Jelen jótállás képezi a termékre vonatkozó teljes,
kifejezett jótállást és semmilyen más hallgatólagos vagy kifejezett jótállás nem érvényes.
Ha a terméket eredetileg nem a Motorolától, vagy vele szerződéses viszonyban lévő,
felhatalmazott viszonteladótól vásárolta, a Motorola a termékre nem vállal semmilyen
jótállást, feltételt és kikötést.
A Motorola által biztosított jótálláson túlmenően a vevő a fogyasztói érdekvédelmi jogait, így a
megfelelő minőségre és a hasonló termékek normál körülmények közötti használat céljára
való megfelelésre vonatkozó igényeket, valamint a termék eladójával szembeni, az
81adásvételből eredő jogokat a vonatkozó jogszabályok szerint gyakorolhatja.
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Hogyan Érvényesíthető Jótállási Igény?
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na
ra
G

A jótállási igényt fő szabály szerint annál a hivatalos Motorola viszonteladónál kell
bejelenteni, ahol a Motorola mobil telefont és annak eredeti tartozékait vásárolta, illetve
felszereltette és ez a viszonteladó kezeli a jótállási igényt és/vagy elvégzi a jótállás körébe
tartozó javítást. Alternatív megoldásként kérjük, forduljon a mobil szolgáltató
vevőszolgálatához vagy hívja a mellékelt lista alapján az adott országban a Motorola
szervizközpontját, a jótállás körébe tartozó javításra vonatkozó további információért.
A jótállás körébe tartozó javítás elvégzéséhez juttassa vissza a hibás terméket a hivatalos
Motorola viszonteladóhoz vagy a Motorola szervizközponthoz. Ne felejtse benne az olyan
kiegészítő tartozékokat, mint pl. a SIM kártya. A termékkel együtt adja meg a nevét, címét és
telefonszámát, a mobil szolgáltató nevét és a probléma leírását. Ha gépjárműbe volt
felszerelve a mobil telefon, a gépkocsit is el kell vinni a szervizbe, mert lehetséges, hogy a
gépkocsit is meg kell vizsgálni a probléma kiküszöbölése végett.
A jótállási igények érvényesítéséhez be kell mutatni a vásárlást igazoló, a vásárlás dátumát is
feltüntető dokumentumokat. A készüléken az eredeti kompatibilis elektronikus gyártási
számnak (IMEI) és a műszaki gyártási számnak (MSN) is szerepelnie kell. Ez az információ a
termékkel együtt található.

Feltételek

82

A jótállás érvényét veszíti, ha a termék típus- vagy gyártási számát módosították, törölték,
eltávolították vagy ha azok olvashatatlanná váltak. A Motorola fenntartja a jogot, hogy
elutasítsa a jótállási igényt ha a vásárlásra vonatkozó dokumentumok nem állnak
rendelkezésre, hiányosak, olvashatatlanok, vagy nem egyeznek meg a gyári
dokumentációval.
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Javításkor a Motorola saját belátása szerint kicserélheti a kártyákat és alkatrészeket azokkal
funkcionálisan azonos új alkatrészekkel vagy kártyákkal. A csere alkatrészekre, tartozékokra,
telepekre vagy kártyákra is az eredeti jótállásból fennmaradó időtartam érvényes. A jótállási
idő nem hosszabbítható meg. Minden eredeti tartozék, telep, alkatrész és mobil készülék,
amely kicserélésre kerül, a Motorola tulajdonába kerül. A Motorola nem vállal jótállást a
termék, a tartozékok, a telepek vagy az alkatrészek illetéktelen vagy nem megfelelő üzembe
helyezéséért, karbantartásáért, illetve javításáért.
A Motorola nem vállal jótállást semmilyen módon a nem Motorola által gyártott vagy beszerelt
kiegészítő készülékekre vagy tartozékokra, amelyeket a termékhez csatlakoztatnak vagy
azzal együtt használnak, illetve a Motorola készülék más kiegészítő készülékekkel való
használatáért. Minden ilyen készülék vagy tartozék kifejezetten ki van zárva a jótállás alól.
Ha a terméket nem a Motorola által gyártott kiegészítő vagy segédeszközökkel együtt
használja, a Motorola nem vállal jótállást a termék és segédeszköz együttes használatáért és
a Motorola nem teljesít semmilyen jótállási igényt, ha a hiba az együttes használat során
következett be és a Motorola terméke nem volt hibás. A Motorola különösképpen elzárkózik
jótállás vállalásától olyan károk esetén, akár a Motorola készülékben, vagy akár más
készülékben következtek be, amelyek bármely módon a mobil telefon, annak tartozékai és
kiegészítői révén (többek között például a telepek, töltők, adapterek és tápegységek)
következtek be, ha a tartozékokat és kiegészítőket nem a Motorola gyártotta.

83
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Mire Nem Vonatkozik A Jótállás
A jótállás nem érvényes azokra a károkra, amelyek a karbantartás hiányából, illetéktelen
módosításból vagy változtatásokból, nem rendeltetésszerű használatból, rongálásból vagy
illetéktelenül végzett javításokból erednek, így
1. a telefon nem rendeltetésszerű használatából eredő meghibásodásokra és károkra;
2. a helytelen használatból, balesetből vagy hanyagságból eredő meghibásodásokra és
károkra;
3. a helytelen kipróbálásból, használatból, karbantartásból, üzembe helyezésből,
módosításból vagy bármilyen módosításból és változtatásból eredő hibákra;
4. az antenna károsodására vagy törésére, kivéve, ha azt anyag- vagy gyártási hiba okozta;
5. azokra a termékekre, amelyeket a teljesítményüket károsan befolyásoló módon szereltek
szét és javítottak meg, illetve oly módon, amely nem teszi lehetővé a készülék megfelelő
vizsgálatát és bármilyen jótállási igény igazolását;
6. a mobiltelefon szolgáltatás terjedelmével, lefedettségével, elérhetőségével, minőségével
vagy a mobil kezelő által üzemeltetett rendszer működéséből eredő károkra és hibákra;
7. nedvesség, folyadék vagy beszivárgó étel következtében jelentkező hibákra és károkra;
8. a termék vezérlőegységének kitágult vezetékére, a letört modemfülre;
9. a rendeltetésszerű használat esetén bekövetkező karcolásokra vagy károsodásokra a
készülék felületén,
10. a bőrtokra (erre egy külön jótállás érvényes);
11. a rendszeres karbantartás vagy a rendeltetésszerű használat során elkopott
alkatrészekre;
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Megjegyzés: Az újratölthető Motorola telep beszédideje, készenléti ideje és teljes

élettartama a használati feltételektől és a hálózati konfigurációtól függ. Ettől a fogyóeszköztől
a műszaki adatoknak megfelelően a vásárlás idejétől számított első hat hónapon belül,
legfeljebb 200 töltésig várhat optimális teljesítményt a Motorola mobil telefon használatakor.
Az újratölthető Motorola telepekre vonatkozó garancia érvényét veszti, ha (i) a telepet nem
Motorola által a telep töltésére jóváhagyott töltőben töltik fel, (ii) a telepen levő zár fel van
törve vagy látszik, hogy a telepet felnyitották, (iii) a telepet nem az adott mobiltelefonnal,
hanem más készülékkel vagy szolgáltatással együtt használták.
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Személyes telefonszámok

Ezt az oldalt a fontos telefonszámok feljegyzésére használhatja.
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Telefonszám

Családtagok és barátok

Telefonszám
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