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Ne kapcsoljuk be a telefont olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok
interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.
AZ ÚTON ELSÕ A BIZTONSÁG

Kézi telefonkészüléket ne használjunk vezetés közben.
INTERFERENCIA

A rádiótelefonok interferencia-érzékenyek, ami idõnként a teljesítmény romlását okozhatja.
KÓRHÁZBAN KAPCSOLJUK KI

Tartsuk be a vonatkozó elõírásokat és szabályokat. Orvosi berendezések közelében kapcsoljuk ki a
telefont.
REPÜLÕGÉPEN KAPCSOLJUK KI

A mobil készülékek interferenciát okozhatnak a repülõgépen.
TANKOLÁSKOR KAPCSOLJUK KI

Ne használjuk a telefont üzemanyagtöltõ állomásokon. Üzemanyag vagy vegyszerek közelében ne
telefonáljunk.
ROBBANTÁSI MÛVELETEK HELYSZÍNÉN KAPCSOLJUK KI

Ne használjuk a telefont olyan helyen, ahol robbantást készítenek elõ. Ügyeljünk a korlátozásokra, és
tartsuk be az érvényes szabályokat és elõírásokat.
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BIZTONSÁGUNK ÉRDEKÉBEN

Olvassuk el az alábbi egyszerû útmutatót. A szabályok megszegése veszélyekkel járhat, sõt törvénysértõ lehet.
Mindezekrõl bõvebb információt is találhatunk ebben a kézikönyvben.

BIZTONSÁGUNK ÉRDEKÉBEN

BIZTONSÁGUNK ÉRDEKÉBEN

SZAKSZERÛ SZERVIZ

A készülék üzembe helyezését és javítását csak szakképzett szolgáltató végezheti.
TARTOZÉKOK ÉS AKKUMULÁTOROK

Csak a gyártó által jóváhagyott tartozékokat és akkumulátorokat alkalmazzuk. Ne csatlakoztassunk
inkompatibilis készülékeket.
CSATLAKOZTATÁS MÁS KÉSZÜLÉKHEZ

Más eszközökhöz való csatlakoztatás elõtt, a biztonsági elõírások megismerése érdekében, olvassuk el a
másik készülék ismertetõjét is. Ne csatlakoztassunk inkompatibilis készülékeket.
BIZTONSÁGI MÁSOLATOK

Fontosabb adatainkról mindig készítsünk biztonsági másolatot.
VÍZÁLLÓSÁG

A telefon nem vízálló. A készüléket tartsuk szárazon.
HÍVÁS

Gyõzõdjünk meg arról, hogy a telefon be van kapcsolva és mûködik. Írjuk be a telefonszámot a
körzetszámmal együtt, és nyomjuk meg a
gombot. A hívás befejezéséhez nyomjuk meg a
gombot. Hívás fogadásához nyomjuk meg a
gombot.
SEGÉLYKÉRÕ HÍVÁSOK

Gyõzõdjünk meg arról, hogy a telefon be van kapcsolva és mûködik. A kijelzõ törléséhez (pl. egy hívás
befejezéséhez, kilépéshez egy menübõl stb.) a
gombot annyiszor nyomjuk meg, ahányszor
szükséges. Írjuk be a segélyszolgálat számát, majd nyomjuk meg a
gombot. Adjuk meg a
tartózkodási helyünket. Ne szakítsuk meg a kapcsolatot, amíg fel nem szólítanak rá.
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A telefont csak normál helyzetben használjuk. Feleslegesen ne érjünk az antennához.

BIZTONSÁGUNK ÉRDEKÉBEN

MEGFELELÕ HASZNÁLAT

A háromsávos funkció hálózatfüggõ. A helyi szolgáltatónál érdeklõdjünk ennek a funkciónak az elõfizethetõségérõl
és használhatóságáról.
A telefon támogatja az olyan WAP 2.0-protokollokat (HTTP és SSL), amelyek TCP/IP protokollon futnak. A telefon
egyes funkcióit, mint például az MMS (multimédia üzenet) küldését, a böngészést, az e-mail üzenetek küldését és
fogadását, a csevegést, a jelenlét-információval bõvített névjegyzéket, a távoli szinkronizálást vagy a böngészõn,
illetve az MMS-en keresztüli tartalomletöltést csak akkor vehetjük igénybe, ha azt a hálózat támogatja.
Az útmutatóban ismertetett számos funkció hálózati szolgáltatás. Ezek speciális szolgáltatások, amelyeket a
mobilhálózat üzemeltetõje biztosít. A hálózati szolgáltatásokat csak akkor vehetjük igénybe, ha a szolgáltatónál
elõfizetünk rájuk, és a hálózat üzemeltetõjétõl megkapjuk a használatukra vonatkozó útmutatást.
Megjegyzés: Egyes hálózatok nem támogatnak minden nyelvtõl függõ karaktert és/vagy szolgáltatást.

■ Tartozékok
Mielõtt a készülékkel használjuk, ellenõrizzük a töltõ modellszámát. A készülék ACP-12, ACP-8, ACP-7, LCH-9 és
LCH-12 töltõkkel használható.
Figyelmeztetés: A telefonhoz kizárólag a telefon gyártója által jóváhagyott akkumulátorokat,
töltõkészülékeket és tartozékokat használjunk. Más típusok alkalmazása érvényteleníti a telefonra
vonatkozó engedélyeket és garanciákat, és amellett veszélyes is lehet.
A gyártó által engedélyezett tartozékokról a márkakereskedõknél kaphatunk bõvebb felvilágosítást.
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BIZTONSÁGUNK ÉRDEKÉBEN

A tájékoztatóban ismertetett rádiótelefon használata az EGSM 900-as, a GSM 1800-as és a GSM 1900-as
hálózatokon lehetséges.

BIZTONSÁGUNK ÉRDEKÉBEN

■ Hálózati szolgáltatások

• Minden tartozékot tartsunk gyermekektõl távol.
• A tartozékok hálózati kábelét mindig a csatlakozónál fogva húzzuk ki a konnektorból.
• Rendszeresen ellenõrizzük, hogy a jármûbe beszerelt tartozékok rögzítése és mûködése megfelelõ.
• A bonyolult autós tartozékok beszerelését kizárólag szakképzett személy végezheti.
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BIZTONSÁGUNK ÉRDEKÉBEN

Néhány praktikus szabály a tartozékok használatára vonatkozóan

■ Elérési kódok
Biztonsági kód (5-10 számjegy)
A biztonsági kód a telefon jogosulatlan használatától véd. Az elõre beállított kód: 12345. Változtassuk
meg a kódot, és az új kódot tartsuk titkos, biztonságos helyen, a telefontól távol. A kód
megváltoztatásával és a kódkérés beállításával kapcsolatban olvassuk el a következõt: Biztonsági
beállítások címû rész (123. oldal).
Ha a biztonsági kódot egymás után ötször elrontjuk, a telefon figyelmen kívül fogja hagyni a további
próbálkozásokat. Várjunk 5 percet, majd próbáljuk újra.

PIN-kód és PIN2-kód (4-8 számjegy), modul-PIN-kód és aláíró PIN-kód
• A PIN-kód (személyes azonosítószám) megvédi a SIM-kártyát a jogosulatlan használat ellen.
A PIN-kódot általában a SIM-kártyával kapjuk. Ha azt szeretnénk, hogy a telefon bekapcsoláskor
kérje a PIN-kódot, olvassuk el a következõt: Biztonsági beállítások címû rész (123. oldal).
• A PIN2-kód, melyet a SIM-kártyával kaphatunk, bizonyos funkciók használatához szükséges, mint
például hívásszámlálók.
• A modul-PIN-kód a biztonsági modul információinak eléréséhez kell. Lásd: Biztonsági modul címû
rész (171. oldal). A modul-PIN-kódot a SIM-kártyával kapjuk, ha a SIM-kártya tartalmaz biztonsági
modult.
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PUK-kód és PUK2-kód (8 számjegy)
A PUK-kód (személyes feloldókulcs) a blokkolt PIN-kódok módosításához szükséges. A PUK2-kód a
leblokkolt PIN2-kód módosításához szükséges.
Ha a kódot nem kaptuk meg a SIM-kártyával, kérjük azt a helyi szolgáltatótól.

Korlátozó jelszó (4 számjegy)
A korlátozó jelszó a Híváskorlátozás funkció használatakor szükséges, lásd: Biztonsági beállítások címû
rész (123. oldal). Ezt a jelszót a szolgáltatótól kaphatjuk meg.

Mobiltárcakód (4-10 számjegy)
A mobiltárcakód a mobiltárca-szolgáltatások eléréséhez szükséges. Ha egymás után háromszor
hibásan adjuk meg a mobiltárcakódot, a Mobiltárca alkalmazás öt percre leblokkol. Ha legközelebb
megint háromszor elrontjuk a kódot, akkor a blokkolás idõtartama megduplázódik. Bõvebb
információkért lásd: Mobiltárca címû rész (145. oldal).
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Ha egymás után háromszor hibás PIN-kódot írunk be, a kijelzõn a PIN-kód blokkolva vagy a PIN-kód
letiltva szöveg jelenik meg, és a telefon kéri, hogy adjuk meg a PUK-kódot.

Általános információk

• Az aláíró PIN-kód a digitális aláírásokhoz szükséges. Lásd: Digitális aláírás címû rész (173. oldal).
Az aláíró PIN-kódot a SIM-kártyával kapjuk, ha a SIM-kártya tartalmaz biztonsági modult.

1. Válasszuk a letöltés funkciót például a Gyûjtemény és a Galéria menüben. A letöltési funkció pontos
helyét az egyes menük leírásánál találjuk.
Megjelenik a könyvjelzõk listája. Ha meg szeretnénk nézni a Böngészõ menübõl elérhetõ
könyvjelzõket is, válasszuk a Más könyvjelzõk pontot.
2. Válasszuk ki a megtekinteni kívánt oldal könyvjelzõjét. Ha a kapcsolat nem jön létre, a Böngészõ
menüben módosítsuk a jelenlegi szolgáltatói beállításokat, majd próbáljunk meg újra kapcsolódni.
Kövessük a webszolgáltató által megadott utasításokat.
A különbözõ szolgáltatások rendelkezésre állására és díjszabásaira vonatkozó információkért
forduljunk a hálózat üzemeltetõjéhez és/vagy a szolgáltatóhoz.
Megjegyzés: a Nokia nem vállal garanciát a Nokián kívüli oldalakról letöltött alkalmazásokért. Ha ezekrõl
a helyekrõl szeretnénk Java-alkalmazásokat letölteni, elõvigyázatosan járjunk el, úgy, ahogyan azt
bármely más webhely esetén tennénk.

■ A telefon funkcióinak áttekintése
A Nokia 6230-as készülék számos olyan funkcióval rendelkezik, amelyek hasznosak a mindennapi
használat során. Ilyen például a Naptár, az Óra, az Ébresztõóra, a Rádió, a Zenelejátszó és a beépített
Kamera. A kamera segítségével videofájlokat rögzíthetünk, valamint fényképeket készíthetünk,
s ezeket késõbb beállíthatjuk a készenléti állapot háttérképeként, illetve a Névjegyzék menüben
indexképként is felhasználhatjuk. Lásd: Kamera címû rész (128. oldal). Ezenfelül rendelkezésre áll
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A telefonra új tartalmat (például képeket vagy videofájlokat) és alkalmazásokat tölthetünk le
(hálózati szolgáltatás).

Általános információk

■ Tartalom és alkalmazások letöltése

• EDGE (Megnövelt adatátviteli sebesség a második generációs rendszerekben). Ezzel kapcsolatban
lásd: (E)GPRS címû rész (115. oldal).
• Multimédia üzenet küldése (MMS – Multimedia Messaging Service), mely lehetõvé teszi szöveget,
képet, hangot és videoklipet tartalmazó multimédia üzenet küldését és fogadását. A képeket és a
csengõhangokat menthetjük, és segítségükkel testreszabhatjuk telefonunkat. Lásd: Multimédia
üzenetek (MMS) címû rész (62. oldal).
• xHTML-böngészõ, amellyel színesebb és gazdagabb grafikus tartalmakat tölthetünk le a
webszerverekrõl és tekinthetünk meg. Lásd: Böngészõ címû rész (161. oldal).
• E-mail üzenetek fogadását, olvasását és küldését lehetõvé tevõ e-mail funkció. Lásd: E-mail
üzenetek címû rész (70. oldal).
• Jelenlétet érzékelõ továbbfejlesztett névjegyzék, amellyel közölhetjük munkatársainkkal,
családtagjainkkal vagy barátainkkal, hogy elérhetõk vagyunk-e. Lásd: Saját jelenlét címû rész
(95. oldal).
• Csevegés, mely segítségével rövid szöveges üzeneteket küldhetünk azonnal a bejelentkezett
felhasználóknak. Lásd: Csevegés címû rész (77. oldal).
• Olyan többszólamú hangot (MIDI) használhatunk, mely számos hangösszetevõ egyidejû
lejátszásának eredménye. A telefon több mint 128 hangszer hangján képes megszólalni, de ezek
közül egyidejûleg maximum 24 játszható le. Többszólamú hangokat csengõhangként vagy
üzenetjelzõ hangként használhatunk. A telefon támogatja a skálázható többszólamú
MIDI-formátumot (SP-MIDI).
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.
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A telefon ezen túlmenõen a következõ lehetõségeket is támogatja:

Általános információk

a Nokia Xpress-onTM színes elõ- és hátlapok nagy választéka is. Az elõ- és hátlap cseréjéhez lásd:
Az elõ- és hátlapok cseréje címû rész (25. oldal).

Egyes országokban korlátozások lehetnek érvényben a Bluetooth-készülékek használatára
vonatkozóan. Forduljunk a márkakereskedõhöz és a helyi hatóságokhoz.
Lásd még: Bluetooth vezeték nélküli technológia címû rész (112. oldal).
• Multimédia kártya a készülék memóriakapacitásának bõvítéséhez (például képek vagy videofájlok
tárolásához)

A Nokia PC Suite és a Nokia Audio Manager
A telefonhoz mellékelt CD-lemezen található Nokia PC Suite program egész sor különbözõ alkalmazást
tartalmaz.
Ezekkel az alkalmazásokkal például új csengõhangokat hozhatunk létre, a telefon kamerájával
készített képeket és fotókat rendezhetjük el, vagy akár JavaTM-alkalmazásokat is telepíthetünk a
telefonra.
A Nokia Audio Manager alkalmazással USB-kábel segítségével (DKU-2) AAC- vagy MP3-zenefájlokat
tölthetünk át kompatibilis számítógéprõl a telefonra. A zenefájlokból lejátszási listákat állíthatunk
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• Bluetooth technológia, mely lehetõvé teszi, hogy két kompatibilis készülék vezeték nélkül
csatlakozzon egymáshoz 10 méteres távolságon belül. A Bluetooth-kapcsolat használata
díjmentes. Bluetooth-kapcsolaton keresztül küldhetünk névjegyet, naptárjegyzetet, grafikákat,
képeket, videofájlokat vagy hangokat. A telefont modemként használhatjuk telefonos (betárcsázós)
kapcsolat létrehozásához, vagy vezeték nélkül csatlakozhatunk Bluetooth-tartozékokhoz.

Általános információk

• Java 2 Micro Edition, J2METM, valamint néhány, kifejezetten mobiltelefonhoz készült
Java-alkalmazást és –játékot is tartalmaz. Új alkalmazások és játékok letöltésével kapcsolatban
lásd: Alkalmazások címû rész (153. oldal).

További információkat a Nokia PC Suite és a Nokia Audio Manager dokumentációjában, illetve
súgójában olvashatunk.

Osztott memória
A telefon alábbi funkciói használhatnak osztott memóriát: névjegyek, szövegek, csevegõ- és
multimédia üzenetek, e-mailek, hangminták, SMS-címlisták, naptár- és teendõjegyzetek, Java-játékok
és -alkalmazások, valamint a jegyzetalkalmazás. Bármely ilyen funkció használata csökkentheti az
osztott memóriát használó funkciókhoz tartozó memóriát. Ez különösen igaz a funkciók gyakoribb
használatakor (annak ellenére, hogy egyes funkciók saját memóriaterülettel is rendelkeznek a más
funkciókkal osztott memórián kívül). Például sok java-alkalmazás stb. mentése elfoglalhatja a teljes
osztott memóriát, és ilyenkor a telefon egy üzenettel jelzi, hogy megtelt a memória. Ilyenkor a
folytatás elõtt törölnünk kell néhány, az osztott memóriában tárolt elemet vagy információt.
Vegyük figyelembe, hogy a Galéria fájljai egy másik memóriát osztanak meg. Errõl bõvebben lásd:
Galéria címû rész (125. oldal).
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A Nokia PC Suite a Nokia webhelyérõl, a www.nokia.com címrõl is letölthetõ.

Általános információk

össze, CD-lemezeink zenéit AAC formátumban menthetjük, és ezeket a telefonra tölthetjük. A zenéket
a telefon Zenelejátszó menüjében játszhatjuk le.

■ A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése
A miniatûr SIM-kártyákat tartsuk kisgyermekek számára elérhetetlen helyen.

A SIM-kártya és az érintkezõi könnyen megsérülhetnek karcolódással vagy meghajlítással, ezért
legyünk óvatosak a kártya kezelésénél, behelyezésénél vagy eltávolításánál.
A SIM-kártya behelyezése elõtt gyõzõdjünk meg arról, hogy a telefon ki van kapcsolva, továbbá nem
csatlakozik egyetlen tartozékhoz sem, és csak ezután távolítsuk el az akkumulátort.
1. A telefon hátlapjának eltávolítása:
A telefon hátulját felénk tartva nyomjuk meg a hátlap
kioldógombját (1).
2. Csúsztassuk le a hátlapot a telefonról (2).

3. Távolítsuk el az akkumulátort az ábrán látható
módon (3).
4. A SIM-kártya tartójának felnyitásához óvatosan
húzzuk meg azt, majd nyissuk fel (4).

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

22

Használatbavétel

Használatbavétel

1. Használatbavétel

6. Csukjuk le a SIM-kártya tartóját (6), és nyomjuk
vissza azt, amíg a helyére nem pattan.
7. Helyezzük vissza az akkumulátort (7).
8. Csúsztassuk vissza a hátlapot a helyére (8).

■ Az akkumulátor töltése
1. Csatlakoztassuk a töltõ kábelét a telefon aljához.
2. Csatlakoztassuk a töltõt váltóáramú hálózati konnektorba.
Ha a telefon be van kapcsolva a Töltés szöveg jelenik meg rövid idõre
a kijelzõn. Abban az esetben, ha az akkumulátor teljesen lemerült, a
töltés jelzése lehet, hogy csak néhány perc múlva jelenik meg, addig
telefonhívást sem tudunk lebonyolítani.
A telefont a csatlakoztatott töltõvel is használhatjuk.
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.
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5. A SIM-kártyát helyezzük a SIM-kártya tartójába
(5). Ellenõrizzük, hogy a SIM-kártya megfelelõen
van behelyezve, és az aranyszínû csatlakozók lefelé
néznek.

Figyelmeztetés: Ne kapcsoljuk be a telefont olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve
ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.

Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a bekapcsológombot az ábrán látható módon.
Ha a kijelzõn a Helyezzen be egy SIM-kártyát, vagy a A SIM-kártya nem támogatott
felirat jelenik meg annak ellenére, hogy a telefonban van megfelelõen behelyezett
SIM-kártya, forduljunk a hálózat üzemeltetõjéhez vagy a szolgáltatóhoz. A telefon
nem támogatja az 5 voltos SIM-kártyákat, ezért lehet, hogy a kártyát ki kell cserélni.
• Ha a telefon a PIN-kódot kéri, írjuk be a PIN-kódot (a kijelzõn csak csillagok fognak
megjelenni: ****), majd nyomjuk meg az OK gombot.
Lásd még: Biztonsági beállítások címû rész, PIN-kód kérése címû rész (123. oldal), valamint Elérési
kódok címû rész (16. oldal).
• Ha a telefon a biztonsági kódot kéri, írjuk be a biztonsági kódot (a kijelzõn csak csillagok fognak
megjelenni: *****), majd nyomjuk meg az OK gombot.
Lásd még: Elérési kódok címû rész (16. oldal).
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■ A telefon be- és kikapcsolása

Használatbavétel

A töltési idõ függ a használt töltõtõl és az akkumulátortól. Például BL5-C típusú akkumulátor ACP-12
akkumulátortöltõvel történõ feltöltése körülbelül 1 óra 30 percig tart, ha ezalatt a telefon mindvégig
készenléti állapotban van.

A telefont csak normál helyzetében használjuk.
A telefon beépített antennával rendelkezik. Más rádió adó-vevõkhöz hasonlóan,
lehetõleg ne érjünk a bekapcsolt telefon antennájához. Az antenna megérintése a
hangminõség romlását okozhatja, és a telefon esetleg a szükségesnél magasabb
energiaszinten fog üzemelni. Hívás közben ne érjünk az antennához, ezzel
optimalizálhatjuk az antenna teljesítményét és a telefon beszélgetési idejét.

■ Az elõ- és hátlapok cseréje
Mielõtt lecseréljük az elõ- és hátlapot, mindig kapcsoljuk ki a telefont, és csatlakoztassuk le a töltõrõl vagy egyéb
készülékekrõl. Ügyeljünk arra, hogy a fedõlapcsere közben ne érjünk az elektromos csatlakozókhoz. A telefont
mindig felhelyezett elõ- és hátlappal tároljuk és használjuk.

1. Távolítsuk el a telefon hátlapját. Lásd: A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése címû rész
1. lépése (22. oldal).
2. Óvatosan távolítsuk el a telefon elõlapját. Ehhez óvatosan
húzzuk meg az elõlap tetejét és a telefont egymástól
távolodó irányba (1), majd válasszuk le az elõlapot (2).
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■ Szokásos használati helyzet

4. A billentyûzetpárnát helyezzük át az új elõlapra (4).
5. Óvatosan nyomjuk be a billentyûzetpárnát (5).

6. Az aljánál kezdve nyomjuk vissza az elõlapot a telefonra (6).
7. Helyezzük vissza a telefon hátlapját. Lásd: 8. lépés, A SIM-kártya és az
akkumulátor behelyezése címû rész (22. oldal).
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3. Távolítsuk el a billentyûzetpárnát. Ehhez nyomjuk ki a billentyûzetpárnát az
elõlapból (3).

1. Távolítsuk el a telefon hátlapját és az akkumulátort. Lásd: 1. és 2. lépés, A SIM-kártya és az
akkumulátor behelyezése címû rész (22. oldal).
2. Helyezzük a multimédia kártyát annak tartójába. Gyõzõdjünk
meg arról, hogy a multimédia kártya megfelelõen van-e
behelyezve, és az aranyszínû csatlakozók lefelé néznek-e.
3. Helyezzük vissza az akkumulátort és a telefon hátlapját. Lásd:
7. és 8. lépés, A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése címû
rész (22. oldal).
A multimédia kártya a Galéria menüben használható, mint
különálló mappa. Tekintsük meg még a Galéria menü lehetõségeit
a következõ helyen: Galéria címû rész (125. oldal).
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Csak kompatibilis multimédia kártyát (MMC-t) használjunk ehhez a készülékhez. Más memóriakártyák, mint
például a Secure Digital (SD) kártyák, nem férnek bele az MMC-kártya tartójába, és nem is kompatibilisek ezzel az
eszközzel. Egy nem kompatibilis memóriakártya használata kárt okozhat a kártyában és a telefonban egyaránt, és a
kártyán tárolt adatok megsérülhetnek.
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■ Multimédia kártya telepítése

■ Gombok és csatlakozók
1. Bekapcsológomb
A telefont kapcsolja be és ki. Ha a billentyûzet le van zárva, a gomb
rövid idejû megnyomásával a kijelzõ világítását nagyjából 15
másodpercre bekapcsolhatjuk.
2. Hangszóró
3. Hangerõ-szabályozó gombok
Állítsuk be a hangszóró, a kihangosító vagy a fülhallgató
hangerejét, ha az csatlakoztatva van a telefonhoz.
4. Kihangosító
5.

és

választógomb, középsõ választógomb

A gombok funkciója a felettük látható útmutatótól függ. Lásd:
Készenléti állapot címû rész (30. oldal). Ha egyszer röviden
megnyomjuk a középsõ választógomb közepét, akkor
kiválaszthatjuk az adott menüelemet, vagy jóváhagyhatunk egy
kiválasztást.
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2. A telefon

Lehetõvé teszi a lapozást a nevek, telefonszámok, menük vagy beállítások között. A
négyirányú navigáló- és választógombok segítségével szövegbeíráskor, a naptár,
valamint egyes játékok használatakor a kurzor mozgatható fel, le, balra, illetve
jobbra.
7. A
gombbal hívásokat kezdeményezhetünk és fogadhatunk. Készenléti állapotban a legutoljára
hívott számok listáját jeleníti meg.
8. A
9. Az
A

gombbal az aktív hívást befejezhetjük. Használatával bármely funkcióból kiléphetünk.
és a

gombokkal számokat és karaktereket írhatunk be.
gomb különbözõ funkciókban különbözõ célokat szolgál.

10. Töltõ csatlakozója
11. A Pop-PortTM-csatlakozó például fülhallgatóhoz és adatkábelhez
használható. Csatlakoztassunk egy tartozékot a telefon Pop-portjához a
képen látható módon.
12. Infraport
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6. Négyirányú navigálógomb
, , ,

■ Készenléti állapot
Amikor a telefon készen áll a használatra, és nem írtunk be karaktereket, a telefon készenléti
állapotban van.
1. A telefon által használt hálózat nevét, illetve az operátorlogót jeleníti meg.
2. Az adott hely mobilhálózatának jelerõsségét mutatja. Minél magasabb az
oszlop, annál erõsebbek a jelek.
3. Az akkumulátor töltöttségi szintjét mutatja. Minél hosszabb a sáv, annál
jobban fel van töltve az akkumulátor.
4. A bal választógomb falirata készenléti állapotban: Kedven.
A személyes hivatkozások megtekintéséhez nyomjuk meg a Kedven. gombot. Válasszunk ki egy
funkciót annak aktiválásához.
Nyomjuk meg az Opciók gombot, és válasszunk az alábbi lehetõségek közül:
• A Lehetõségek pontban a hozzáadható funkciók listája olvasható.
Lapozzunk a kívánt mûvelethez, és a hivatkozási listához való hozzárendeléshez nyomjuk meg a
Kijelöl gombot. A listából törölhetünk is mûveletet, ezt az Elvet gombbal tehetjük meg.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

30

A telefon

A telefon

13. A kamera lencséje a telefon hátoldalán

Ha a Kedven. menü tartalmát valamilyen okból kitöröltük, funkciók hozzáadásához nyomjuk
meg a Hozzáad gombot.
5. A középsõ választógomb felirata készenléti állapotban: Menü.
6. Készenléti állapotban a jobb oldali választógomb felett a Névj. felirat látható, amely gomb
megnyomásával elérhetjük a Névjegyzék menüt. A választógomb egyéb, általunk kiválasztott
funkcióra mutató hivatkozás is lehet. Lásd: Személyes hivatkozások címû rész (110. oldal).
Elõfordulhat, hogy a gomb egy szolgáltató által beállított névvel rendelkezik, és egy elõre megadott
webhelyet ér el.
Lásd még: A kijelzõn megjelenõ legfontosabb ikonok címû rész (32. oldal).

Háttérkép
Beállíthatjuk, hogy készenléti állapot során a telefon egy a háttérben megjelenõ képet (háttérképet)
mutasson. Lásd: Kijelzõ beállításai címû rész (108. oldal).

Képernyõvédõ
Beállíthatjuk, hogy a telefon készenléti állapotban egy kijelzõvédõt jelenítsen meg. Lásd: Kijelzõ
beállításai címû rész (108. oldal).
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• A személyes hivatkozások listájában levõ mûveletek átrendezéséhez válasszuk az Átrendezés
lehetõséget. Jelöljük ki a kívánt funkciót, nyomjuk meg az Áthelyez gombot, és válasszuk ki,
hová szeretnénk elhelyezni a funkciót.

Ha a készüléket bizonyos ideig nem használjuk, akkor energiatakarékossági okokból a
kijelzõn egy digitális óra jelenik meg. A képernyõvédõ kikapcsolásához nyomjuk meg
bármelyik gombot.
Ha nem állítjuk be az idõt, a digitális óra 00:00 percet mutat. Az idõ beállításához lásd:
Dátum és idõ beállításai címû rész (109. oldal).
Ezen kívül a Galéria elemei közül is beállíthatunk képernyõvédõt. Lásd: Kijelzõ beállításai címû rész
(108. oldal).

A kijelzõn megjelenõ legfontosabb ikonok
Egy vagy több szöveges, illetve képüzenetünk érkezett. Lásd: Szöveges üzenetek és SMS-ként
küldött e-mail üzenetek olvasása, válaszüzenet küldése címû rész (56. oldal).
Egy vagy több multimédia üzenetünk érkezett. Lásd: Multimédia üzenetek olvasása és
válaszüzenet küldése címû rész (66. oldal).
A telefon nem fogadott hívást regisztrált. Lásd: Hívásinfó címû rész (88. oldal).
vagy

A telefonnal csevegõszolgáltatáshoz kapcsolódtunk, melynek állapota online vagy offline.
Lásd: Kapcsolódás a szolgáltatáshoz, illetve a kapcsolat bontása címû rész (80. oldal).
Egy vagy több csevegõüzenetünk érkezett, és csatlakozva vagyunk a csevegõszolgáltatáshoz.
Lásd: Kapcsolódás a szolgáltatáshoz, illetve a kapcsolat bontása címû rész (80. oldal).
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Energiatakarékosság

Az ébresztõóra be van kapcsolva (Bekapcsol). Lásd: Ébresztõóra címû rész (139. oldal).
Az idõzítés folyamatban van. Lásd: Idõzítés címû rész (159. oldal).
A stopperóra a háttérben mûködik. Lásd: Stopperóra címû rész (160. oldal).
Ha az (E)GPRS-kapcsolat módja Folyamatos állapotban van, és az (E)GPRS-szolgáltatás
elérhetõ, akkor a kijelzõ bal felsõ részében ezt ikon jelzi. Lásd: (E)GPRS-kapcsolat címû rész
(116. oldal).
Az (E)GPRS-kapcsolat létrejötte után az indikátor a kijelzõ bal felsõ sarkában látható. Lásd
még: (E)GPRS-kapcsolat címû rész (116. oldal), illetve A szolgáltatások oldalainak böngészése
címû rész (164. oldal).
Az (E)GPRS-kapcsolat felfüggesztésre kerül például akkor, ha a telefon az (E)GPRS-kapcsolat
alatt bejövõ vagy kimenõ hívást érzékel. Az indikátor a kijelzõ jobb felsõ sarkában látható.
Infrakapcsolat indikátora. Lásd: Infrakapcsolat címû rész (114. oldal).
Minden hívásunkat átirányítottuk egy másik telefonszámra a Minden hanghívás átirányítása
lehetõséggel. Ha két telefonvonalunk van, akkor az elsõ vonal átirányítási indikátora az
,a
második vonalé pedig a
. Lásd: Hívásbeállítások címû rész (118. oldal).
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A telefon nem csörög bejövõ hívás vagy szöveges üzenet érkezésekor, ha a Hívásjelzés módja
lehetõség beállítása Nincs jelzés, illetve az Üzenetjelzõ hang lehetõség beállítása Nincs hang.
Lásd: Hangbeállítások címû rész (107. oldal).

A telefon

A telefon billentyûzára be van kapcsolva. Lásd: Billentyûzár címû rész (34. oldal).

Kihangosító aktiválva. Lásd: Lehetõségek hívás közben címû rész (39. oldal).
A hívásokat egy zárt hívócsoportra korlátoztuk. Lásd: Biztonsági beállítások címû rész
(123. oldal).
Az idõzített üzemmód ki van választva. Lásd: Üzemmód címû rész (106. oldal).

,

,

vagy

Fülhallgató, kihangosító, hurok vagy zeneállvány van a telefonhoz csatlakoztatva.
A Bluetooth-kapcsolatot jelzõ ikon. Lásd: Bluetooth vezeték nélküli technológia címû rész
(112. oldal).
Annak beállításához, hogy a készenléti állapotban a telefon megjelenítse az idõt és a dátumot, lásd:
Dátum és idõ beállításai címû rész (109. oldal).

■ Billentyûzár
Lezárhatjuk a billentyûzetet annak érdekében, hogy megelõzzük a gombok véletlen lenyomását
(például, ha a telefont a kézitáskánkban hordjuk).
• A billentyûzet lezárása
Készenléti állapotban nyomjuk meg a Menü, majd másfél másodpercen belül a

gombot.
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Hat két telefonvonalunk van, akkor a kijelzõn az éppen aktuális vonal száma jelenik meg. Lásd:
Hívásbeállítások címû rész (118. oldal).

A telefon

vagy

Nyomjuk meg a Kiold, majd másfél másodpercen belül a
gombot, illetve ha a Biztonsági
billentyûzár Be van kapcsolva, nyomjuk meg a Kiold gombot, ezt követõen pedig írjuk be a
biztonsági kódot.
Hívás fogadásához (aktív billentyûzár mellett) nyomjuk meg a
gombot. Hívás közben a telefon a
normál módon mûködtethetõ. Ha egy hívást befejezünk vagy elutasítunk, a billentyûzár
automatikusan bekapcsol.
Az Automatikus billentyûzár és a Biztonsági billentyûzár funkciókról bõvebben lásd: A telefon
beállításai címû rész (120. oldal).
A biztonsági kóddal kapcsolatban lásd: Biztonsági kód (5-10 számjegy) címû rész (16. oldal).
Bõvebb információért a billentyûzet hívás közbeni lezárásáról lásd: Lehetõségek hívás közben címû
rész (39. oldal).
Megjegyzés: A telefonba elõre beprogramozott segélykérõ szám (pl. 911, 112 vagy más, hivatalos
segélykérõ telefonszám) a billentyûzár bekapcsolása esetén is felhívható. Írjuk be a segélyszolgálat
számát, és nyomjuk meg a
gombot. A szám csak azután jelenik meg, hogy beütöttük az utolsó
számjegyét.

■ Konfigurációs beállítások szolgáltatás
Az MMS, (E)GPRS és egyéb vezeték nélküli szolgáltatások igénybevételéhez a telefonon meg kell
adnunk a megfelelõ kapcsolatbeállításokat. A beállításokat közvetlenül konfigurációs üzenetként is
megkaphatjuk. Ez esetben nincs más dolgunk, mint a beállításokat a telefonra menteni. A beállítások
elérhetõségével kapcsolatos további tájékoztatásért forduljunk a hálózat üzemeltetõjéhez, a
szolgáltatóhoz vagy a Nokia hivatalos viszonteladójához.
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• A billentyûzár feloldása

• A kapott beállítások mentéséhez nyomjuk meg az Opciók gombot, és válasszuk a Mentés pontot.
Ha a telefon kijelzõjén az Adja meg a beállítások PIN-jét: üzenet jelenik meg, írjuk be a
beállításokhoz tartozó PIN-kódot, majd nyomjuk meg az OK gombot. A PIN-kódot a beállításokat
továbbító szolgáltatótól tudhatjuk meg.
Ha még nem mentettünk beállításokat, akkor ezeket a beállításokat a telefon az elsõ szabad
kapcsolatcsomagba menti.
• A kapott beállítások megtekintéséhez nyomjuk meg az Opciók gombot, és válasszuk a
Megjelenítés lehetõséget. A beállítások elmentéséhez nyomjuk meg a Ment gombot.
• A kapott beállítások elvetéséhez nyomjuk meg az Opciók gombot, és válasszuk a Törlés lehetõséget.
A beállítások aktiválásával kapcsolatban lásd: Kapcsolat létrehozása a szolgáltatásokkal címû rész
(163. oldal).
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Miután a kapcsolati beállításokat konfigurációs üzenetként megkaptuk, és a beállítások mentése és
aktiválása nem történik meg automatikusan, a kijelzõn a Kapcsolatbeállítás érkezett üzenet jelenik
meg.

A telefon

Az (E)GPRS, a multimédia üzenetek, a szinkronizálás, az e-mail, a csevegõ- és a jelenlét-szolgáltatás és
a böngészõ kapcsolati beállításainak fogadására van lehetõség.

■ Hívás kezdeményezése
1. Írjuk be a telefonszámot a körzetszámmal együtt. A véletlenül rosszul megadott karaktert a Töröl
gombbal törölhetjük.
Nemzetközi hívásnál a nemzetközi elõtag beírásához nyomjuk meg kétszer a
gombot (a +
karakter helyettesíti a nemzetközi elõhívót), ezután írjuk be az ország hívókódját, a körzetszámot a
kezdõ 0 nélkül, majd a telefonszámot.
2. A telefonszám hívásához nyomjuk meg a

gombot.

3. A hívás befejezéséhez vagy a hívási kísérlet megszakításához nyomjuk meg a

gombot.

Lásd még: Lehetõségek hívás közben címû rész (39. oldal).
Hívás kezdeményezése a Névjegyzék menü használatával
A Névjegyzék menübe mentett nevek/számok keresésével kapcsolatban lásd: Névjegy keresése címû
rész (94. oldal). A telefonszám hívásához nyomjuk meg a
gombot.
Utolsó szám újratárcsázása
Készenléti állapotban a
gombot egyszer megnyomva elõhívhatjuk a legutóbbi húsz hívni kívánt
vagy hívott számot tartalmazó listát. Lapozzunk a kívánt számra vagy névre, és a szám hívásához
nyomjuk meg a
gombot.
A hangpostafiók számának tárcsázása
Készenléti állapotban nyomjuk meg és tartsuk lenyomva az
és a
gombot.

gombot, vagy nyomjuk meg az
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3. Hívásfunkciók

Mielõtt használni tudnánk a gyorshívást, rendeljünk egy telefonszámot a gyorshívó gombok egyikéhez
(
). Lásd: Gyorshívások címû rész (102. oldal). A számot a következõ módszerek egyikével
tudjuk felhívni:
• Nyomjuk meg a kívánt gyorshívó gombot, majd a

gombot.

• Ha a Gyorshívásos tárcsázás funkció be van kapcsolva, nyomjuk meg, és tartsuk lenyomva a
gyorshívógombot mindaddig, amíg a hívás el nem kezdõdik. Lásd: Hívásbeállítások címû rész
(118. oldal).

■ Bejövõ hívás fogadása vagy elutasítása
Bejövõ hívás fogadásához nyomjuk meg a
A bejövõ hívás elutasításához nyomjuk meg a

gombot, a hívás befejezéséhez pedig a

gombot.

gombot.

Ha megnyomjuk a Némít gombot, csak a csengõhang némul el. Ezután fogadhatjuk vagy elutasíthatjuk
a hívást.
Ha egy fülhallgatógombbal rendelkezõ kompatibilis fülhallgatót csatlakoztattunk a telefonhoz, a
hívást a gomb megnyomásával is fogadhatjuk.
Tipp: Ha a hívás átirányítását (például a hangpostafiókra) lehetõvé tevõ Átirányítás, ha foglalt
funkció be van kapcsolva, a bejövõ hívás elutasításával a hívást egyben át is irányítjuk. Lásd:
Hívásbeállítások címû rész (118. oldal).
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Telefonszámok gyorshívása
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Ha a telefon kéri a hangpostafiók számát, adjuk meg azt, majd nyomjuk meg az OK gombot. Lásd még:
Hangüzenetek címû rész (86. oldal).

Hívásvárakoztatás
Hívás közben a várakoztatott hívás fogadásához nyomjuk meg a
kerül. Az aktív hívás befejezéséhez nyomjuk meg a
gombot.

gombot. Az elsõ hívás tartásba

A Hívásvárakoztatás funkció bekapcsolásáról bõvebben itt olvashatunk: Hívásbeállítások címû rész
(118. oldal).

■ Lehetõségek hívás közben
A legtöbb lehetõség, amelyeket hívás közben használhatunk, hálózati szolgáltatás. Az elérhetõség
tekintetében forduljunk a hálózat üzemeltetõjéhez vagy a szolgáltatóhoz.
Az alábbi lehetõségek elõhívásához hívás közben nyomjuk meg az Opciók gombot:
• Mikrofon ki vagy Mikrofon be, Hívás törlése, Összes bontása, Névjegyzék, Menü, Tartás vagy
Beléptetés, Új hívás, Privát hívás, Felvétel, Fogadás és Elutasítás.
• Konferencia - Konferenciahívás létrehozásához, mely lehetõvé teszi, hogy maximum öt személy
részt vegyen egy konferenciahívásban. Hívás közben új hívás létesítéséhez használjuk az Új hívás
lehetõséget. Az elsõ hívás tartásba kerül. Amikor a hívott fél fogadta az új hívást, kapcsoljuk be az
elsõ résztvevõt a konferenciahívásba a Konferencia lehetõség kiválasztásával. Az egyik résztvevõvel
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Beérkezõ hívás esetén a telefon kijelzi a hívó fél nevét, telefonszámát, illetve a Magántelefonszám
vagy a Hívás szöveg jelenik meg. Ha a Névjegyzék menüben a hívó fél számának utolsó hét
számjegyével megegyezõen egynél több név van, akkor csak a telefonszám kerül kijelzésre,
amennyiben az rendelkezésre áll. A telefon rossz nevet írhat ki, ha a hívó száma nincs mentve a
Névjegyzék menübe, de létezik egy mentett név olyan telefonszámmal, melynek utolsó 7 számjegye
megegyezik a hívó telefonszámának utolsó 7 számjegyével.

• A DTMF-küldés olyan DTMF-jelsorok küldésére használható, mint például jelszavak vagy
bankszámlaszámok. Minden nyomógombos telefon DTMF rendszert használ. Írjuk be a DTMFjelsort, vagy keressük meg azt a Névjegyzék menüben, és nyomjuk meg a DTMF gombot. A
gomb megnyomásával beírhatjuk a "w" várakozás jelet vagy a "p" szünet jelet.
• A Felcserélés lehetõség az aktív és a tartott hívás közötti váltásra, az Átkapcsolás menüpont a
tartott hívás összekapcsolásához az aktív hívással és a hívásból való kilépéshez használható.
• A Hangszóró lehetõség segítségével telefonunkat hívás során akár kihangosítóként is
használhatjuk. Kihangosítás közben ne tartsuk a telefont a fülünkhöz. A hangszóró ki- és
bekapcsolásához válasszuk a Hangszóró/Telefon lehetõséget, vagy nyomjuk meg a Hangsz./Normál
gombot. A kihangosító automatikusan kikapcsol, ha a hívást vagy a híváskezdeményezést
befejezzük, illetve ha kihangosító tartozékot vagy fülhallgatót csatlakoztatunk a telefonhoz.
Amennyiben egy kompatibilis kihangosító egységet vagy fülhallgatót csatlakoztattunk a
telefonhoz, úgy a listában a Telefon helyett a Kihangosító vagy a Fülhallgató lehetõség, a
választógombnál pedig a Normál helyett a Kihang. vagy a Fülhallg. felirat jelenik meg.
A hangszóró és a Rádió, valamint a Zenelejátszó együttes használatáról lásd: A rádió használata
címû rész (136. oldal) vagy Zenelejátszó címû rész (133. oldal).
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• A billentyûzet lezárásához használjuk a Billentyûzár lehetõséget.
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történõ magánbeszélgetés folytatásához válasszuk a Privát hívás lehetõséget, majd válasszuk ki a
résztvevõt. A konferenciahíváshoz történõ újbóli csatlakozáshoz válasszuk a Konferencia
lehetõséget.

Szöveget, például üzenet írásához, a hagyományos módszerrel vagy a prediktív szövegbevitel
használatával írhatunk be.
Amikor szöveget írunk a prediktív szövegbevitelt a
ikon, míg a hagyományos szövegbevitelt a
ikon jelzi a kijelzõ bal felsõ sarkában. A kis- vagy nagybetûs írásmódot a szövegbeviteli indikátor
melletti
,
vagy
ikon jelzi. A kis- és nagybetûk között a
gomb megnyomásával
válthatunk. A számbeviteli üzemmódot az
ikon jelzi, és a
gomb nyomva tartásával
válthatunk a betû- és a számbeviteli üzemmód között.

■ Prediktív szövegbevitel be- és kikapcsolása
Amikor szöveget írunk, nyomjuk meg az Opciók gombot, és válasszuk ki a Szótár lehetõséget.
• A prediktív szövegbevitel bekapcsolásához a szótár lehetõséglistájából válasszunk ki egy nyelvet. A
prediktív szövegbevitel csak a listán szereplõ nyelveken áll rendelkezésre.
• Ha vissza akarunk váltani a hagyományos szövegbevitelre, válasszuk a Szótár ki lehetõséget.
Tipp: A prediktív szövegbevitel írás közbeni gyors ki- vagy bekapcsolásához nyomjuk meg
kétszer a
gombot, vagy nyomjuk meg és tartsuk lenyomva az Opciók gombot.

■ Prediktív szövegbevitel használata
A betûk bármelyikét egyetlen gombnyomással is beírhatjuk. A prediktív szövegbevitel egy olyan
beépített szótárat használ, amely új szavakat is képes megtanulni.
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Szöveg írása

4. Szöveg írása

,

,

A szövegírással kapcsolatban lásd: Tippek a szövegíráshoz címû rész (43. oldal).
2. Miután befejeztük a szó beírását, és az helyes, véglegesítsük azt egy szóközzel a
gomb vagy
bármely lapozógomb lenyomásával. A lapozógomb megnyomása is elmozdítja a kurzort.
Ha a szó nem megfelelõ, nyomjuk meg többször a
gombot, vagy az Opciók gomb megnyomása
után válasszuk a Találatok pontot. Ha a kívánt szó megjelenik, véglegesítsük azt.
Ha a ? karakter áll a szó után, akkor a beírandó szó nem szerepel a szótárban. A szó szótárba való
beviteléhez nyomjuk meg az Új szó gombot, írjuk be a szót (hagyományos szövegbevitel van
használatban), és nyomjuk meg a Ment gombot. Ha a szótár megtelik, az új szó a legrégebben
felvitt szó helyére kerül.
3. Kezdjük el írni a következõ szót.

Összetett szavak írása
Írjuk be a szó elsõ részét, és a
meg azt.

gombbal erõsítsük meg azt. Írjuk be a szó második felét, és erõsítsük

■ Hagyományos szövegbevitel használata
Nyomjunk meg egy számgombot
-tõl
-ig, és addig nyomogassuk, amíg a kívánt karakter
meg nem jelenik. A számgombok alatt rendelkezésre álló karakterek nem mindegyike van a gombra
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Példa: A Nokia szó beírásához (angol szótár használatával) nyomjuk meg a
,
és
gombot.

Szöveg írása

1. A
gombok használatával kezdjük el beírni a szót. Egy betûhöz csak egyszer nyomjuk
meg az adott gombot. A szó minden gombnyomás után változik.

• A gyakran használt írásjelek és speciális karakterek a

gomb alatt találhatók.

A szövegírással kapcsolatban lásd: Tippek a szövegíráshoz címû rész (43. oldal).

■ Tippek a szövegíráshoz
A szövegíráshoz az alábbi funkciókat is használhatjuk:
• Szóköz beszúrásához nyomjuk meg a

gombot.

• A kurzor balra, jobbra, felfelé vagy lefelé való mozgatásához nyomjuk meg a megfelelõ
lapozógombokat: , ,
vagy .
• Ha betû üzemmódban vagyunk, szám beírásához nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a megfelelõ
számgombot.
• A balra lévõ karakter törléséhez nyomjuk meg a Töröl gombot. Ha a karaktereket gyorsabban
akarjuk törölni, tartsuk lenyomva a Töröl gombot.
Üzenet írása közben az összes karakter egyidejû törléséhez nyomjuk meg az Opciók gombot, és
válasszuk a Szöveg törlése lehetõséget.
• Ha a prediktív szövegbevitel használatakor szót akarunk beszúrni, nyomjuk meg az Opciók gombot,
és válasszuk a Szó írása lehetõséget. Hagyományos szövegbevitellel írjuk be a szót, és nyomjuk meg
a Ment gombot. A szó bekerül a szótárba.
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• Ha a következõ betû ugyanazon a gombon van, mint az elõzõ, várjunk, amíg a kurzor megjelenik,
vagy nyomjuk meg bármely lapozógombot, majd pedig a kívánt betû gombját.

Szöveg írása

nyomtatva. A rendelkezésre álló karakterek a Telefon nyelve menüben kiválasztott nyelvtõl függnek.
Lásd: A telefon beállításai címû rész (120. oldal).

Egy karakterhez a
,
,
vagy a
gomb valamelyikével is eljuthatunk, a karaktert
pedig az
gomb lenyomásával választhatjuk ki.
• Ha hagyományos szövegbevitellel akarunk hangulatjelet beírni, nyomjuk meg kétszer a
gombot; vagy prediktív szövegbevitel esetén tartsuk lenyomva a
gombot, és nyomjuk meg a
gombot; vagy nyomjuk meg az Opciók gombot, és válasszuk a Hangulatjel lehetõséget.
Egy adott hangulatjelre való lapozáshoz nyomjuk meg bármely lapozógombot, majd a karakter
kijelöléséhez nyomjuk meg a Beszúr gombot.
Egy hangulatjelhez a
,
,
vagy a
pedig a
gomb lenyomásával választhatjuk ki.

gomb valamelyikével is eljuthatunk, a jelet

Szöveges üzenet írásakor az alábbi lehetõségek állnak rendelkezésre:
• Ha betû üzemmódban vagyunk, szám beírásához nyomjuk meg az Opciók gombot, és válasszuk a
Szám beszúrása lehetõséget. Írjuk be a telefonszámot, vagy keressük meg a Névjegyzék menüben,
és nyomjuk meg az OK gombot.
• Név Névjegyzék menübõl történõ beszúrásához nyomjuk meg az Opciók gombot, és válasszuk a
Név beszúrása lehetõséget. Telefonszám vagy névhez csatolt szöveg telefonkönyvbõl való
beszúrásához nyomjuk meg az Opciók gombot, és válasszuk az Adatok lehetõséget.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

44

Szöveg írása

Egy adott karakterhez való lapozáshoz nyomjuk meg bármely lapozógombot, majd a karakter
kijelöléséhez nyomjuk meg a Beszúr gombot.

Szöveg írása

• Ha hagyományos szövegbevitellel akarunk speciális karaktereket beírni, nyomjuk meg a
gombot, vagy prediktív szövegbevitel esetén tartsuk lenyomva a
gombot, vagy nyomjuk meg az
Opciók gombot, és válasszuk a Jel beszúrása lehetõséget.

■ Belépés egy menüfunkcióba
Lapozással
1. A menübe való belépéshez nyomjuk meg a Menü gombot.
2. A
vagy a
gombbal lapozzunk a menüben (vagy bármely lapozógombbal, ha a Keret nézet
aktív), és válasszuk például a Beállítások lehetõséget a Választ gomb megnyomásával. A
menünézet módosításával kapcsolatban lásd: Kijelzõ beállításai címû rész Menünézet címû rész
(108. oldal).
3. Ha a menü almenüket tartalmaz, válasszunk azok közül. Válasszuk ki például a Hívásbeállítások
menüt.
4. Ha a kiválasztott almenü további almenüket tartalmaz, ismételjük meg a 3. lépést. Válasszuk
például a Bármely gomb fogad hívást almenüt.
5. Válasszuk ki a kívánt beállítást.
6. Ha vissza akarunk lépni az elõzõ menüszintre, nyomjuk meg a Vissza gombot, ha ki akarunk lépni a
menübõl, nyomjuk meg a Kilép gombot.
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A telefon funkciók széles választékával rendelkezik, melyek menükbe vannak csoportosítva. A legtöbb
menüfunkcióhoz egy rövid súgószöveg tartozik. A súgószöveg megtekintéséhez lapozzunk a kívánt
menüfunkcióhoz, és várjunk 15 másodpercet. A súgószövegbõl való kilépéshez nyomjuk meg a Vissza
gombot. Lásd: A telefon beállításai címû rész (120. oldal).

A menü használata

5. A menü használata

Nyomjuk meg a Menü gombot, majd 1,5 másodpercen belül kezdjük el beírni az elérni kívánt
menüfunkció számkódját.
Ha a használni kívánt hivatkozás 10-nél kisebb számmal rendelkezik, akkor a szám elé írjunk be egy
nullát.
Például a Néma üzemmód testreszabásához:
1. A menübe való belépéshez nyomjuk meg a Menü gombot.
2. Ezután 1,5 másodpercen belül billentyûzzük be a 04 01 02 02 számkombinációt.
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A menük és a lehetõségek meg vannak számozva, így gyorsan, számgombnyomásokkal érhetjük el
azokat. A számok a kijelzõ jobb felsõ sarkában jelennek meg, és a menüben való helyzetünket mutatják.

A menü használata

Hivatkozás használatával

1. Szöveges üzenet
1. Üz. létrehozása
2. Bejövõ
3. Új SMS e-mail
4. Elküldött
5. Mentett SMS-ek
6. Sablonok
7. Saját mappák
8. Címzettlisták
9. Üzenetek törlése
2. Multim. üzenetek
1. Üz. létrehozása
2. Bejövõ
3. Kimenõ
4. Elküldött
5. Mentett
6. Üzenetek törlése
3. E-mail
1. E-mail létrehoz.
2. Letöltés
3. Bejövõ

4. Egyéb mappák
5. Egyéb beállít.
4. Csevegés1
1. Bejelentkezés
2. Mentett csev.
3. Kapcs.beállítások
5. Hangüzenetek
1. Hangposta meghallgatása
2. Hangpostafiók száma
6. Hírüzenetek
1. Hálózati hírszolgálat
2. Témák
3. Nyelv
4. Témák mentve a SIM-kártyára
5. Olvasás2
7. Üzenetbeállítások
1. Szöveges üzenet
2. Multim. üzenetek
3. E-mail üzenetek
4. Más beállítások
8. Parancsszerk.

1. Az elérhetõség tekintetében forduljunk a hálózat üzemeltetõjéhez vagy a szolgáltatóhoz.
2. Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha információs üzenetet kaptunk.
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• Üzenetek

A menü használata

■ Menüfunkciók listája

• Névjegyzék
1. Keresés
2. Új név
3. Törlés
4. Saját jelenlét
5. Figyelt nevek
6. Másolás
7. Beállítások
1. Használt memória
2. Névjegyzék-nézet
3. Memória állapota
8. Gyorshívások
9. Hangminták
10. Infó számok1
11. Szolgált. számai 1

1. Csak akkor jelenik meg, ha a SIM-kártya támogatja. Az elérhetõség tekintetében forduljunk a hálózat üzemeltetõjéhez
vagy a szolgáltatóhoz.
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3. Idõmérõk nullázása
8. Üzenetszámláló
1. Elküldött üzenetek
2. Fogadott üzenetek
3. Számlálók törlése
9. Helyzetmérés

A menü használata

• Hívásinfó
1. Nem fogadott hívások
2. Fogadott hívások
3. Tárcsázott hívások
4. Híváslisták törlése
1. Mindegyiket
2. Nem fogadott
3. Fogadott
4. Tárcsázott
5. Hívásidõtartam kijelzése
1. Utolsó hívás idõtartama
2. Bejövõ hívások idõtartama
3. Kimenõ hívások idõtartama
4. Összes hívás idõtartama
5. Számlálók nullázása
6. GPRS-adatszámláló
1. Utoljára küldött adat
2. Utoljára érkezett adat
3. Összes elküldött adat
4. Összes érkezett adat
5. Számlálók nullázása
7. GPRS-kapcsolatok idõtartama
1. Utolsó kapcsolat
2. Összes kapcsolat ideje

13. Hívócsoportok
• Beállítások
1. Üzemmód
1. Általános
2. Néma
3. Tárgyalás
4. Utcai
5. Személyhívó

2. Hangbeállítások
1. Hívásjelzés módja
2. Csengõhang
3. Csengetés hangereje
4. Rezgõ hívásjelzõ
5. Üzenetjelzõ hang
6. Csevegés figyelmeztetõhangja
7. Nyomógomb hangereje
8. Figyelmeztetõ hangok
9. Hívásjelzés csoportoknak
3. Kijelzõ beállítása
1. Háttérkép
2. Színsémák

3. Menünézet
4. Operátorlogó
5. Képernyõvédõ
4. Dátum és idõ beállítása
1. Óra
2. Dátum
3. Dátum/idõ automatikus frissítése
5. Személyes hivatkozások
1. Jobb oldali választógomb
2. Hangutasítások
6. Kapcsolatok
1. Bluetooth
2. Infravörös
3. GPRS
7. Hívásbeállítások
1. Hívásátirányítás
2. Bármely gomb fogad hívást
3. Automatikus újrahívás
4. Gyorshívásos tárcsázás
5. Hívásvárakoztatás
6. Hívás utáni jelentés
7. Saját hívóazonosító küldése
8. Kimenõ hívások vonala2

1. Ha a telefon nem támogatja az információs vagy a szolgáltatási számokat, illetve egyiket sem, ennek megfelelõen
változik a menüelem száma.
2. Az elérhetõség tekintetében forduljunk a hálózat üzemeltetõjéhez vagy a szolgáltatóhoz.
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1

A menü használata

12. Saját számok1

• Szolgáltató menü2
• Galéria
1. Memóriakártya3
2. Fotók
3. Videoklipek
4. Zenefájlok
5. Képek
6. Hangok
7. Hangfelvét.

1. Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha a telefon csatlakozik, vagy csatlakoztatva volt egy kompatibilis tartozékhoz.
2. Ha ez a menü nem jelenik meg, a következõ menüszámok ennek megfelelõen változnak. A név a hálózatüzemeltetõtõl
függ.
3. Ez a menü nem jelenik meg, ha nem helyeztünk be multimédia kártyát. A következõ menüszámok ennek megfelelõen
változhatnak. A név a memóriakártyától függ.
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11. Biztonsági beállítások
1. PIN-kód kérése
2. Híváskorlátozás
3. Rögzített tárcsázás
4. Zárt hívócsoport
5. Biztonsági szint
6. Hozzáférési kódok
12. Gyári beállítások visszaállítása

A menü használata

8. Telefonbeállítások
1. Telefon nyelve
2. Memória állapota
3. Automatikus billentyûzár
4. Biztonsági billentyûzár
5. Adókörzet információja
6. Üdvözlõ üzenet
7. Szolgáltatóválasztás
8. SIM-mûveletek megerõsítése
9. Súgó megjelenítése
10. Indítási dallam
9. Csevegés/jelenlét beállításai
1. Csevegés/jelenlét aktív beállításai
2. Csev.-/jel. aktív beállít. szerkeszt.
10. Tartozékbeállítások1
1. Fülhallgató
2. Kihangosító
3. Indukciós hurok
4. Zeneállvány
5. Szövegtelefon
6. Töltõ

3. Zenelejátszó
4. Rádió
5. Hangrögzítõ
6. Média-hangszínsz.
• Szervezõ
1. Ébresztõóra
1. Ébresztés ideje
2. Jelzés ismétlése
3. Hangjelzés
2. Naptár
3. Teendõk
4. Jegyzetek
5. Mobiltárca
1. M.tárca-profilok
2. Kártyák
3. Jegyek
4. Számlák
5. Jegyzetek
6. Beállítások

• Alkalmazások
1. Játékok
1. Játéklista
2. Játékletöltések
3. Memória
4. Alk.beállítások
2. Gyûjtemény
1. Alkalmazások
2. Alk.letöltések
3. Memória
3. Extrák
1. Számológép
2. Idõzítés
3. Stopperóra
• Böngészõ
1. Kezdõlap
2. Könyvjelzõk
3. Letölt. hivatk.
1. Hangletöltések
2. Képletöltések
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2. Médialejátszó

6. Szinkronizálás
1. Szinkronizálás
2. Beállítások

A menü használata

• Média
1. Kamera

7. Címhez lép
8. Cache ürítése

5. Hírpostafiók
6. Beállítások
1. Kapcsolat beállításai
2. Megjelenítés beállítása

• SIM-alkalm.1

1. Csak akkor jelenik meg, ha a SIM-kártya támogatja. A név és a tartalom a SIM-kártyától függ.
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4. Utolsó webcím

3. Biztonsági beállítások
4. Hírpostafiók beállításai

A menü használata

3. Játékletöltések
4. Videoletöltések
5. Alk.letöltések

■ Üzenetek
Lehetõségünk van szöveges, multimédia, valamint SMS e-mail üzenetek írására,
olvasására, küldésére és mentésére. Az üzeneteket a telefon mappákba rendezi.
Üzenet küldése elõtt menteni kell néhány szolgáltatásbeállítást.
Az üzenetek írásakor vagy olvasásakor használt betûk méretének megadásához nyomjuk meg a Menü
gombot, majd válasszuk az Üzenetek, Üzenetbeállítások, Más beállítások és Betû mérete lehetõséget.

Szöveges üzenetek (SMS)
SMS-szolgáltatáson keresztül küldhetünk és fogadhatunk láncolt üzeneteket, amelyek több
hagyományos szöveges üzenetbõl állnak (hálózati szolgáltatás). A többrészes üzenetek díjszabása az
elküldéséhez szükséges hagyományos üzenetek száma szerint alakul. Ez befolyásolhatja a
telefonszámla üzenetekre vonatkozó összegét.
Küldhetünk és fogadhatunk olyan üzeneteket, melyek képeket tartalmaznak. Egy képüzenetet több
szöveges SMS alkot.
Megjegyzés: A képüzenet funkció csak akkor használható, ha a hálózat üzemeltetõje vagy a szolgáltató
támogatja. Csak azok a telefonok képesek fogadni és megjeleníteni képüzenetet, melyek rendelkeznek a
képüzenet funkcióval.

A szöveges üzenetek tárolására a telefon osztott memóriát használ. Lásd: Osztott memória címû rész
(21. oldal).
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Menüfunkciók

6. Menüfunkciók

1. Nyomjuk meg a Menü gombot, válasszuk az Üzenetek, Szöveges üzenet, majd az Üz. létrehozása
menüpontot.
Tipp: Az üzenetírás gyors megkezdéséhez készenléti állapotban nyomjuk meg a

gombot.

2. Írjuk be az üzenetet. Lásd: Szöveg írása címû rész (41. oldal). Szövegsablonok vagy képek üzenetbe
illesztésével kapcsolatban tekintsük át a következõt: Sablonok címû rész (59. oldal). Egy
képüzenetet több szöveges SMS alkot. Ezért egy képüzenet elküldésének díja magasabb, mint egy
szöveges üzeneté.
3. Az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg a Küld gombot.
4. Adjuk meg a címzett telefonszámát, vagy a számot keressük ki a Névjegyzék menübõl. Az üzenet
elküldéséhez nyomjuk meg az OK gombot.
Megjegyzés: Amikor üzeneteket küldünk az SMS hálózati szolgáltatás használatával, a telefon kijelzõjén
az Üzenet elküldve szöveg jelenhet meg. Ez azt jelenti, hogy az üzenetet a telefon a telefonba
beprogramozott üzenetközpont számára küldte el. Ez nem jelenti azt, hogy az üzenet kézbesítve lett a
címzettnek. Az SMS szolgáltatásra vonatkozó bõvebb információkért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Az üzenetküldés különbözõ módjai
Miután megírtuk az üzenetet, nyomjuk meg az Opciók gombot, és válasszuk a Küldés módja
lehetõséget.
• Ha az üzenetet több címzettnek akarjuk elküldeni, válasszuk a Több címzett lehetõséget. Ha az
üzenetet mindenkinek elküldtük, akinek akartuk, nyomjuk meg a Kész gombot.
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A rendelkezésre álló karakterek száma / a többrészes üzenet aktuális részének száma a kijelzõ jobb
felsõ részén látható, például 120/2.
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Üzenetek írása és elküldése

Üzenetmód meghatározásához lásd: E-mail írása és küldése címû rész (55. oldal).

E-mail írása és küldése
Mielõtt SMS e-mail üzeneteket küldhetnénk, mentenünk kell az SMS e-mail küldésre vonatkozó
beállításokat. Lásd: E-mail írása és küldése címû rész (55. oldal). Azzal kapcsolatban, hogy az SMS
e-mail szolgáltatás elérhetõ-e, és ha igen, hogyan lehet elõfizetni rá, forduljunk a szolgáltatóhoz.
E-mail cím Névjegyzék menübe történõ mentésével kapcsolatban lásd: Több telefonszám vagy
szöveges tétel eltárolása egy névhez címû rész (92. oldal).
1. Nyomjuk meg a Menü gombot, válasszuk az Üzenetek, Szöveges üzenet, majd az Új SMS e-mail
menüpontot.
2. Írjuk be a címzett e-mail címét, vagy keressük ki azt a Névjegyzék menübõl, majd nyomjuk meg az
OK gombot.
3. Ha kívánjuk, megadhatjuk az SMS-ként küldött e-mail tárgyát is. Ezután is nyomjuk meg az
OK gombot.
4. Írjuk be az e-mail üzenetet. Lásd: Szöveg írása címû rész (41. oldal). A kijelzõ jobb felsõ sarkában
látható a még rendelkezésre álló karakterek száma. Maga a cím és a tárgysor is beleszámít az
üzenet teljes hosszába.
Lásd még: Sablonok címû rész (59. oldal). Az üzenetbe nem szúrhatunk be képet.
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Címzettlista létrehozásához lásd: Címzettlista címû rész (57. oldal).
• Ha az üzenetet egy általunk meghatározott üzenetmód használatával akarjuk elküldeni, válasszuk a
Küldés módja lehetõséget, és jelöljük ki a használni kívánt üzenetmódot.

Menüfunkciók

• Üzenet címzettlista segítségével történõ elküldéséhez válasszuk a Küldés a listára lehetõséget.

Megjegyzés: E-mail SMS-en keresztüli küldésekor a telefon kijelzõjén az Üzenet elküldve szöveg jelenhet
meg. Ez azt jelzi, hogy az e-mailt a telefon továbbította az e-mail szervernek. Nem jelenti tehát azt, hogy
az e-mailt a címzett megkapta. Az e-mail szolgáltatásra vonatkozó bõvebb információért forduljunk a
szolgáltatóhoz.

Szöveges üzenetek és SMS-ként küldött e-mail üzenetek olvasása, válaszüzenet
küldése
Üzenet vagy e-mail érkezésekor a kijelzõn a
felirat jelenik meg.

ikon, a fogadott üzenetek száma és az üzenet érkezett

A villogó
ikon azt jelzi, hogy az üzenetek memóriája megtelt. Új üzenetek fogadásához néhány régi
üzenetet ki kell törölnünk a Bejövõ mappából.
1. Az üzenet megtekintéséhez nyomjuk meg a Megnéz gombot, vagy ha ezt késõbb akarjuk megtenni,
a Kilép gombot.
Üzenet olvasása késõbb:
Nyomjuk meg a Menü gombot, válasszuk az Üzenetek, Szöveges üzenet, majd a Bejövõ
menüpontot.
2. Ha több üzenetet kaptunk, válasszuk ki azt, amelyiket el szeretnénk olvasni. A még elolvasatlan
üzenetet az elõtte lévõ
ikon jelzi.
3. Üzenet olvasása vagy megtekintése közben nyomjuk meg az Opciók gombot.
Lehetõségünk van például az üzenet törlésére és szerkesztésére vagy továbbítására szöveges
üzenetként vagy SMS e-mailként, illetve az olvasott üzenet áthelyezésére és átnevezésére.
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Az e-mail elküldéséhez nyomjuk meg az OK gombot.
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5. Az SMS e-mail üzenet elküldéséhez nyomjuk meg a Küld gombot. Ha még nem mentettük az SMS
e-mail üzenet küldésével kapcsolatos beállításokat, a telefon kérni fogja az e-mail szerver számát.

Az Adatmásolás menüpont segítségével a számokat, e-mail címeket és webcímeket kinyerhetjük az
aktuális üzenetbõl.
Képüzenet megtekintésekor a képet a Kép mentése lehetõséggel a Sablonok mappába menthetjük.
4. A Válasz paranccsal az üzenetre válaszolhatunk. Ha szeretnénk, hogy az eredeti üzenet szerepeljen
a válaszban, válasszuk az Eredeti üzenet lehetõséget. Emellett elõre megírt üzenetet is
beszúrhatunk a válaszba, illetve választhatjuk a Kijelzõ törlése lehetõséget.
SMS e-mail megválaszolásakor elõször is hagyjuk jóvá vagy módosítsuk az e-mail címét és a
tárgyát. Ezután írjuk meg a válaszüzenetet.
5. Üzenet küldéséhez nyomjuk meg a Küld, majd pedig az OK gombot.

Bejövõ és kimenõ elemek mappája
A telefon a bejövõ üzeneteket a Szöveges üzenet menüpont Bejövõ mappájába, az elküldött üzeneteket
pedig az Elküldött mappájába menti.
A késõbb elküldendõ szöveges üzenetek a Mentett SMS-ek, a Saját mappák vagy a Sablonok mappába
menthetõk.

Címzettlista
Ha gyakran küldünk üzeneteket egy adott csoportnak, akkor létrehozhatunk egy címzettlistát erre a
célra. Ezeket a címzettlistákat a telefon memóriájába menthetjük. Ne feledjük, hogy a telefon a
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Például a küldõ nevének és telefonszámának, a használt üzenetközpont számának, a fogadás
dátumának és idõpontjának megjelenítéséhez válasszuk az Üzenet adatai lehetõséget, ha az
rendelkezésre áll.
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A Másolás naptárba lehetõséget használva az üzenet elejét a telefon naptárába másolhatjuk, így
emlékeztetõt hozhatunk létre egy adott naphoz.

A címzettlisták osztott memóriát használnak. Lásd: Osztott memória címû rész (21. oldal).
Nyomjuk meg a Menü gombot, és válasszuk az Üzenetek, Szöveges üzenet és a Címzettlisták
lehetõséget. A rendelkezésre álló címzettlisták nevei megjelennek a kijelzõn.
• Ha még nem mentettünk listát, akkor egy új lista létrehozásához nyomjuk meg a Hozzáad gombot.
Írjuk be a lista nevét, majd nyomjuk meg az OK gombot. Nyomjuk meg a Megnéz, majd pedig a
Hozzáad gombot, és válasszunk ki egy nevet a telefon névjegyzékébõl. További névjegyek listába
való felvételéhez ismételten nyomjuk meg a Hozzáad gombot.
• Ellenkezõ esetben lapozzunk egy listához. A kiválasztott listában szereplõ nevek megtekintéséhez
nyomjuk meg a Megnéz gombot. Nyomjuk meg az Opciók gombot, és megtekinthetjük a
kiválasztott névjegy adatait, vagy törölhetjük azt. További névjegyek listába való felvételéhez
ismételten nyomjuk meg a Hozzáad gombot.
• A címzettlistához tartozó további lehetõségek megjelenítéséhez nyomjuk meg az Opciók gombot,
és válasszuk a következõk egyikét:
• Új lista - új címzettlista létrehozásához
• Lista átnevezése - a kiválasztott lista nevének módosításához
• Lista ürítése - a kiválasztott lista neveinek és telefonszámainak törléséhez
• Lista törlése - a kijelölt címzettlista törléséhez
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Gyõzõdjünk meg róla, hogy azon személyek névjegye, akiket a címzettlistába kívánunk rakni, benne
van a telefon belsõ névjegyzékében.
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címzettlista minden tagjának külön küldi el az üzenetet. Ezért az üzenetek címzettlistára történõ
küldése többe kerül, mintha az üzenetet csak egy címzettnek küldenénk.

• Lista törlése - a Sikertelen lista törléséhez
• Üzenet olvasása - a sikertelen üzenet megtekintéséhez

Sablonok
A telefon szöveges és képi sablonokat is tartalmaz. Az elõbbieket a

, az utóbbiakat a

ikon jelzi.

A sablonlista megnyitásához nyomjuk meg a Menü gombot, válasszuk az Üzenetek, Szöveges üzenet és
Sablonok lehetõséget.
• Ha szövegsablont szeretnénk az éppen szerkesztett üzenetbe vagy SMS e-mailbe illeszteni,
nyomjuk meg az Opciók gombot. Válasszuk a Sablon beszúrása lehetõséget, majd jelöljük ki a
használni kívánt sablont.
• Ha képet szeretnénk az éppen szerkesztett szöveges üzenetbe illeszteni, nyomjuk meg az Opciók
gombot. Válasszuk a Kép csatolása lehetõséget, és jelöljük ki a megtekinteni kívánt képet. A kép
üzenetbe történõ beszúrásához nyomjuk meg a Beszúr gombot. Az üzenet fejlécén lévõ
jel
mutatja, hogy az üzenethez képet adtunk hozzá. A karakterek száma, amelyeket az üzenetbe
írhatunk, függ a kép méretétõl.
Ha az üzenet elküldése elõtt a szöveget és a képet együtt szeretnénk megnézni, nyomjuk meg az
Opciók gombot, és válasszuk a Megjelenítés lehetõséget.
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• Újraküldés - az üzenet ismételt elküldéséhez a Sikertelen listán található címzettek számára
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Ha a címzettlistában szereplõ bizonyos címzetteknek nem sikerült elküldeni az üzenetet, egy Sikertelen
nevû mappa jelenik meg. Azon címzettek megtekintéséhez, akiknek a legutóbbi üzenetet nem sikerült
elküldeni, válasszuk a Sikertelen lehetõséget, és nyomjuk meg a Megnéz gombot. Nyomjuk meg az
Opciók gombot, és válasszunk az alábbi lehetõségek közül:

Üzenetek rendezéséhez egyes üzeneteket áthelyezhetünk a Mentett SMS-ek mappába, vagy új
mappákat hozhatunk létre az üzenetekhez.
Üzenet olvasása közben nyomjuk meg az Opciók gombot. Válasszuk az Áthelyezés lehetõséget,
lapozzunk arra a mappára, ahová az üzenetet át szeretnénk helyezni, és nyomjuk meg a Választ
gombot.
Mappa hozzáadásához vagy törléséhez nyomjuk meg a Menü gombot, és válasszuk az Üzenetek,
Szöveges üzenet és a Saját mappák pontot.
• Ha még nem mentettünk mappát, akkor mappa hozzáadásához nyomjuk meg a Hozzáad gombot.
Ellenkezõ esetben nyomjuk meg az Opciók gombot, majd válasszuk az Új mappa lehetõséget.
• Mappa törléséhez lapozzunk a törlendõ mappához, nyomjuk meg az Opciók gombot, és válasszuk a
Törlés lehetõséget.

Üzenetek törlése
Üzenetek törléséhez nyomjuk meg a Menü gombot, és válasszuk sorban az Üzenetek, a Szöveges
üzenet és az Üzenetek törlése lehetõséget.
• Ha a mappában lévõ összes üzenetet törölni akarjuk, válasszuk ki azt a mappát, ahonnan törölni
kívánjuk az üzeneteket, és nyomjuk meg az OK gombot.
• Ha mindegyik mappából törölni akarjuk az összes üzenetet, válasszuk a Minden üzenet lehetõséget,
és amikor a kijelzõn a Minden mappa minden üzenetét törli? kérdés jelenik meg, nyomjuk meg az
OK gombot.
Ha a mappa olvasatlan üzeneteket is tartalmaz, a telefon rákérdez, hogy azokat is törölni szeretnénk-e.
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Mentett mappa és saját mappák

1. Nyomjuk meg a Menü gombot, válasszuk az Üzenetek, Üzenetbeállítások, majd a Szöveges üzenet
és a Küldési mód menüpontot.
2. Ha a SIM-kártya több üzenetmód-készletet támogat, válasszuk ki a módosítandó készletet.
• Az üzenetközpont szöveges üzenet elküldéséhez szükséges telefonszámának mentéséhez
válasszuk az Üzenetközpont száma lehetõséget. Ezt a számot a szolgáltatótól tudhatjuk meg.
• Az üzenet típusának megadásához válasszuk az Üzenet típusa lehetõséget. A beállítás értéke
lehet Szövegként, E-mailként vagy Személyhívóra.
• Az Üzenet érvényessége lehetõséget kiválasztva megadhatjuk, hogy a hálózat milyen hosszú
ideig próbálkozzon az üzenet továbbításával.
• Szövegként beállítás esetén a szöveges módú üzenetek küldéséhez használt alapértelmezett
szám megadásához válasszuk az Alapértelmezett címzett száma lehetõséget.
E-mailként beállítás megadása után az e-mail szerver számának mentéséhez válasszuk az
E-mail szerver menüpontot.
• A Kézbesítési jelentések lehetõséggel kérhetjük, hogy a hálózat kézbesítési jelentést küldjön az
üzeneteinkrõl (hálózati szolgáltatás).
• Ha SMS-ek esetén GPRS-kapcsolatot szeretnénk preferált továbbítási módként megadni,
válasszuk a GPRS használata pontot és az Igen lehetõséget. Ezen kívül állítsuk a GPRS-kapcsolat
lehetõséget Folyamatos állapotra. Lásd: (E)GPRS-kapcsolat címû rész (116. oldal).
• Ha szeretnénk, hogy az üzenetünk címzettje saját üzenetközpontunkon keresztül válaszoljon,
válasszuk a Válasz ugyanazon központon lehetõséget (hálózati szolgáltatás).
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Az üzenet beállításai hatással vannak az üzenet küldésére, fogadására és megtekintésére.
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Szöveges és SMS e-mail üzenetek beállításai

Ha betelt a szöveges üzenetek tárolására szolgáló memória, a telefon nem tud több új üzenetet küldeni
vagy fogadni. Azonban a telefon beállítható úgy is, hogy a Bejövõ és az Elküldött mappában található
régi üzeneteket az újakkal felülírja.
Nyomjuk meg a Menü gombot, és válasszuk sorban az Üzenetek, Üzenetbeállítások, Szöveges üzenet
és Elküldött üzenetek felülírása vagy Bejövõ mappa felülírása lehetõséget. Ha szeretnénk, hogy a
telefon felülírja az Elküldött vagy a Bejövõ mappában található üzeneteket, akkor a megfelelõ helyen
válasszuk az Engedélyezve lehetõséget.

Multimédia üzenetek (MMS)
Megjegyzés: A funkció csak akkor használható, ha a hálózat üzemeltetõje vagy a szolgáltató támogatja.
Csak azok a telefonok képesek fogadni és megjeleníteni multimédia üzenetet, melyek rendelkeznek a
multimédia üzenetekhez kapcsolódó kompatibilis funkciókkal.

Multimédia üzenet szöveget, hangot és képet vagy videoklipet is tartalmazhat. A telefon maximum
100 kB méretû multimédia üzeneteket képes kezelni. Ha az üzenet mérete meghaladja ezt a korlátot,
elõfordulhat, hogy a telefon nem lesz képes az üzenetet fogadni. A hálózattól függõen ilyenkor az is
megtörténhet, hogy szöveges üzenetet kapunk, melyben a multimédia üzenet webhelyének címe
szerepel. Ezen a címen aztán megtekinthetjük az eredeti üzenetet.
Ha az üzenet képet tartalmaz, a telefon a képet a kijelzõ méretére kicsinyíti.
A multimédia üzenetek tárolására a telefon osztott memóriát használ. Lásd: Osztott memória címû
rész (21. oldal).
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Felülírás beállításai
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• A kijelölt küldési mód nevének módosításához válasszuk a Küldési mód átnevezése lehetõséget.
Az üzenetmód-készletek csak akkor jelennek meg, ha a SIM-kártya egynél több készletet
támogat.

• Kép: JPEG, GIF, WBMP, BMP és PNG
• Hang: Skálázható többszólamú MIDI (SP-MIDI), AMR és egyszólamú csengõhangok
• Videoklipek 3gp formátumban, SubQCIF képmérettel és AMR hanggal
A telefon nem feltétlenül támogatja a fenti fájlformátumok mindegyik variációját. Ha a fogadott
üzenet nem támogatott elemet tartalmaz, akkor helyette a fájlnév és a Nem támogatott
objektumformátum szöveg jelenik meg.
Nem tudunk multimédia üzenetet fogadni hívás közben, játék vagy más Java-alkalmazás futása
közben és GSM-adathíváson keresztüli böngészés közben (lásd: A kapcsolatbeállítások kézi beírása
címû rész, 163. oldal). Mivel a multimédia üzenetek fogadása több ok miatt is sikertelen lehet, ne
hagyatkozzunk rá, ha fontos dologról van szó.

Multimédia üzenetek írása és küldése
A multimédia üzenetek beállításainak megadásával kapcsolatban lásd: Multimédia üzenetek
beállításai címû rész (68. oldal). Azzal kapcsolatban, hogy ilyen szolgáltatás létezik-e, és ha igen,
hogyan lehet elõfizetni rá, forduljunk a hálózat üzemeltetõjéhez vagy a szolgáltatóhoz.
A szerzõjogi védelem megakadályozhatja, hogy egyes képeket, csengõhangokat vagy más tartalmat
lemásoljunk, módosítsunk, átmásoljunk vagy továbbítsunk.
1. Nyomjuk meg a Menü gombot, válasszuk az Üzenetek, Multim. üzenetek, majd az Üz. létrehozása
menüpontot.
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A multimédia üzenetek kezelése a következõ formátumokra terjed ki:
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Megjegyzés: Ha a Multimédia üzenet fogadása beállítás Engedélyezve vagy Saját hálózatban értékre van
állítva, a hálózat üzemeltetõje vagy a szolgáltató díjat számíthat fel minden fogadott üzenet után.

• Egy Új hangfájl beszúrására is lehetõségünk van, közvetlenül a hangrögzítõbõl. Nyomjuk meg az
Opciók gombot, és válasszuk a Beszúrás, majd az Új hangfájl pontot. A hangrögzítõ
automatikusan elindul, és megkezdhetjük a hang felvételét. A rögzítés befejezésekor az új
hangfájl automatikusan hozzáadásra kerül.
• A telefon támogatja a több oldalt (diát) tartalmazó multimédia üzenetek küldését és fogadását.
Ha diát szeretnénk az üzenetbe illeszteni, nyomjuk meg az Opciók gombot, és válasszuk a
Beszúrás és a Dia lehetõséget. Minden egyes dia tartalmazhat szöveget, egy képet és egy
hangfájlt.
• Ha az üzenet több diából áll, akkor a nekünk tetszõ dia megnyitásához nyomjuk meg az Opciók
gombot, majd válasszunk az Elõzõ dia, a Következõ dia vagy a Diák listája lehetõségek közül.
A diák megjelenítése közti idõ beállításához nyomjuk meg az Opciók gombot, majd válasszuk a
Diák idõzítése lehetõséget.
Ha a szöveges elemet az üzenet tetejére vagy aljára szeretnénk áthelyezni, nyomjuk meg az
Opciók gombot, és válasszuk a Szöveg elöl vagy a Szöveg hátul lehetõséget.
• Név névjegyzékbõl történõ beszúrásához nyomjuk meg az Opciók gombot, majd válasszuk a
Más beállítások és a Név beszúrása lehetõséget, végül jelöljük ki a kívánt nevet.
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• Fájl üzenetbe való beillesztéséhez nyomjuk meg az Opciók gombot, majd válasszuk a Beszúrás
menüpontot és a kívánt lehetõséget. Ha egy lehetõség halványan jelenik meg, akkor az nem
érhetõ el. A kijelzõn a Galéria elérhetõ mappái jelennek meg. Nyissunk meg egy adott mappát,
lépkedjünk a megfelelõ fájlhoz, majd nyomjuk meg az Opciók gombot, és válasszuk a Beszúrás
lehetõséget. A csatolt fájlt az üzenetben a fájl neve jelzi.

Menüfunkciók

2. Írjuk be az üzenetet. Lásd: Szöveg írása címû rész (41. oldal).

• Ha névjegykártyát szeretnénk az üzenetbe illeszteni, nyomjuk meg az Opciók gombot, és
válasszuk a Beszúrás és a Névjegy lehetõséget.
• Kép vagy hangfájl, illetve dia üzenetbõl történõ törléséhez nyomjuk meg az Opciók gombot,
válasszuk a Törlés lehetõséget, végül válasszuk ki a megfelelõ mûveletet.
• Az üzenet Mentett mappába történõ mentéséhez nyomjuk meg az Opciók gombot, és válasszuk
az Üzenet mentése pontot.
• Az üzenet tárgyának megadásához nyomjuk meg az Opciók gombot, és válasszuk a Más
beállítások, majd a Tárgy beírása pontot.
• Az üzenet méretének vagy címzettjének megtekintéséhez nyomjuk meg az Opciók gombot, és
válasszuk a Más beállítások majd az Üzenet adatai pontot. Multimédia üzenet írása közben a
rendelkezésre álló hely mérete a kijelzõn látható.
3. Ha szeretnénk az üzenetet vagy a diákat az elküldés elõtti megtekinteni, nyomjuk meg az Opciók
gombot, és válasszuk a Megjelenítés lehetõséget.
4. Az üzenet küldéséhez nyomjuk meg a Küld gombot, majd válasszuk a Telefonszám, az E-mail cím
vagy a Több címzett lehetõséget. A szolgáltatótól függõen több lehetõség is rendelkezésre állhat.
5. Adjuk meg a címzett telefonszámát (vagy e-mail címét), vagy keressük ki azt a Névjegyzék
menübõl. Nyomjuk meg az OK gombot. Az üzenet a továbbításig átkerül a Kimenõ mappába.
A multimédia üzenetek elküldése hosszabb idõbe telik, mint a szöveges üzeneteké. A multimédia
üzenetek küldése alatt a kijelzõn a
animált ikon jelenik meg. Ezen idõ alatt a telefon egyéb
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• Ha naptárjegyzetet szeretnénk az üzenetbe illeszteni, nyomjuk meg az Opciók gombot, és
válasszuk a Beszúrás és a Jegyzet lehetõséget.
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Telefonszám névjegyzékbõl történõ beszúrásához nyomjuk meg az Opciók gombot, válasszuk a
Más beállítások, majd a Szám beszúrása lehetõséget.

Multimédia üzenetek olvasása és válaszüzenet küldése
Multimédia üzenet fogadását a telefon az
animált ikonnal jelzi. Az üzenet fogadásának
befejezõdését az
ikon és a Multimédia üzenet érkezett szöveg megjelenése jelzi.
A villogó
jel azt jelzi, hogy a multimédia üzenetek tárolására szolgáló memória megtelt. Ezzel
kapcsolatban lásd: Megtelt a multimédia memória címû rész (67. oldal).
1. Az üzenet megtekintéséhez nyomjuk meg a Megnéz gombot, vagy ha késõbb akarjuk megnézni,
nyomjuk meg a Kilép gombot.
Üzenet olvasása késõbb: Nyomjuk meg a Menü gombot, válasszuk az Üzenetek, Multim. üzenetek,
majd a Bejövõ menüpontot.
2. Az üzenetet görgetéssel tekinthetjük meg. Nyomjuk meg az Opciók gombot. Ezt követõen például a
következõ lehetõségek közül választhatunk:
• Prez. lejátszása - az üzenethez mellékelt prezentáció lejátszásához
• Szöveg megjelen. - az üzenetben található szöveg megjelenítéséhez
• Kép megnyitása, Hangfájl megnyit. vagy Videoklip megnyit. - a megfelelõ fájl megnyitásához
• Kép mentése, Hangfájl mentése vagy Videoklip mentése - a megfelelõ fájl Galéria menübe való
mentéséhez
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Ha az Elküldött üzenetek mentése beállítás értéke Igen, az elküldött üzenetet a telefon az Elküldött
mappába menti. Lásd: Multimédia üzenetek beállításai címû rész (68. oldal). Ez nem jelenti azt,
hogy az üzenet kézbesítve lett a címzettnek.
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funkcióit minden további nélkül használhatjuk. Ha az üzenet küldése félbeszakad, a telefon
néhányszor megpróbálja a küldést újra végrehajtani. Ha ezen alkalmak során sem jár eredménnyel a
küldés, az üzenet a Kimenõ mappában marad. Az üzenetet megpróbálhatjuk késõbb elküldeni.

• Üzenet törlése - mentett üzenet törléséhez
• Válasz vagy Válasz mind.nek - egy üzenetre történõ válaszoláshoz. A válasz elküldéséhez,
nyomjuk meg az Opciók gombot, és válasszuk a Küldés lehetõséget.
• Tovább. (telefon), Továbbít. (e-mail) vagy Tov. több címre - az üzenet továbbításához
• A Módosítás lehetõséggel az üzenet módosítható. Csak a saját magunk által létrehozott
üzeneteket módosíthatjuk. Lásd: Multimédia üzenetek írása és küldése címû rész (63. oldal).
• Üzenet adatai - az üzenet tárgyának, méretének és típusának megtekintéséhez
• Tekintsük meg még a Galéria menü lehetõségeit a következõ helyen: Galéria címû rész (125.
oldal).

A Bejövõ, a Kimenõ, a Mentett üzenetek és az Elküldött üzenetek mappa
A telefon a beérkezõ multimédia üzeneteket a Multim. üzenetek almenü Bejövõ mappájába menti.
A még el nem küldött multimédia üzenetek a Multim. üzenetek almenü Kimenõ mappájába kerülnek.
A késõbb elküldendõ multimédia üzenetek a Multim. üzenetek almenü Mentett mappájába menthetõk.
Ha az Elküldött üzenetek mentése beállítás értéke Igen, az elküldött üzenetet a telefon a Multim.
üzenetek almenü Elküldött mappájába menti. Lásd: Multimédia üzenetek beállításai címû rész
(68. oldal).

Megtelt a multimédia memória
Ha az üzenetek által elfoglalható memóriaterület megtelt, és új üzenetet kapunk, a kijelzõn a
ikon
villog és A memória megtelt. Az új MMS nézhetõ. szöveg jelenik meg. A letöltendõ üzenet
megtekintéséhez nyomjuk meg a Megnéz gombot. Az üzenet mentéséhez nyomjuk meg az Opciók
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• Adatok - a csatolt fájl adatainak megtekintéséhez

Üzenetek törlése
Üzenetek törléséhez nyomjuk meg a Menü gombot, és válasszuk az Üzenetek, a Multim. üzenetek, és
az Üzenetek törlése lehetõséget. Ha a mappában lévõ összes üzenetet törölni akarjuk, válasszuk ki azt a
mappát, ahonnan törölni kívánjuk az üzeneteket, és nyomjuk meg az OK gombot.
Ha a mappa olvasatlan üzeneteket is tartalmaz, a telefon rákérdez, hogy azokat is törölni szeretnénk-e.

Multimédia üzenetek beállításai
A multimédia kapcsolat beállításait konfigurációs üzenetben kaphatjuk meg a hálózat üzemeltetõjétõl
vagy a szolgáltatótól. Ha szeretnénk a beállításokat konfigurációs üzenetben megkapni, tekintsük át a
következõt: Konfigurációs beállítások szolgáltatás címû rész (35. oldal).
A beállítások manuális beírása
Nyomjuk meg a Menü gombot, és válasszuk az Üzenetek, Üzenetbeállítások és Multim. üzenetek
menüpontot. Az alábbiak közül választhatunk:
• Elküldött üzenetek mentése - Ha szeretnénk azt beállítani, hogy a telefon az Elküldött mappába
mentse az elküldött multimédia üzeneteinket, válasszuk az Igen lehetõséget. Ha itt a Nem beállítást
adjuk meg, a telefon nem menti az elküldött üzeneteket.
• Ha kézbesítési jelentést szeretnénk kapni az elküldött üzenetekrõl (ez hálózati szolgáltatás),
válasszuk a Kézbesítési jelentések lehetõséget.
• Kép kicsinyítése - Megadhatjuk a multimédia üzenetbe illesztendõ kép méretét.
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Ha a letöltendõ váró üzenetet nem akarjuk megtartani, nyomjuk meg a Kilép, majd az Igen gombot. Ha
a Nem gombot nyomjuk meg, megtekinthetjük az üzenetet.
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gombot, válasszuk az Üzenet mentése lehetõséget, és töröljük a régi üzeneteket. Ehhez elõször is
jelöljük ki a megfelelõ mappát, utána pedig a törlendõ üzeneteket.

• Bejövõ multimédia üzenetek - A multimédia üzenetek automatikus fogadásához válasszuk a
Fogadás lehetõséget, míg ahhoz, hogy fogadás elõtt a készülék kérjen megerõsítést, válasszuk a
Kézi letöltés pontot, illetve választhatjuk még az Elutasítás lehetõséget is. Ez a beállítás nem jelenik
meg, ha a Multimédia üzenet fogadása beállítás állapota Letiltva.
• Kapcsolat beállításai - A multimédia üzenetek letöltésére vonatkozó kapcsolati beállítások
megadása. Elõször válasszuk a Jelenlegi multimédia beállítások lehetõséget, majd aktiváljuk azt a
csoportot, amelyikbe a kapcsolat beállításait menteni szeretnénk. Válasszuk a M.média beállítások
módosítása pontot, és módosítsuk az aktív beállításokat.
Válasszuk ki egyenként a beállításokat, és írjuk be a szükséges adatokat. A beállításokat a hálózat
üzemeltetõjétõl vagy a szolgáltatótól kapjuk meg.
• Beállítások neve - Írjuk be a kapcsolati csomag új nevét, és nyomjuk meg az OK gombot.
• Honlap címe - Írjuk be a szolgáltató honlapjának címét (pontot az
írhatunk), majd nyomjuk meg az OK gombot.

gombot lenyomva

• Proxyk - Válasszuk az Engedélyezés vagy a Letiltás lehetõségek egyikét.
• Ha engedélyeztük a proxykat, akkor kiválaszthatjuk az Elsõdleges proxy és a Másodlagos proxy
lehetõséget is, és módosíthatjuk õket.
• Adatátvitel módja - Válasszuk a GPRS lehetõséget.
• Adatvivõ beállításai - Itt állíthatjuk be a kiválasztott adatvivõ tulajdonságait.
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• Multimédia üzenet fogadása - Válasszuk a Letiltva, Engedélyezve vagy Saját hálózatban
lehetõséget a multimédia szolgáltatás használatához. A Saját hálózatban lehetõséget választva a
saját hálózatunkon kívül nem fogadhatunk multimédia üzeneteket. Az alapértelmezett beállítás a
Saját hálózatban.
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• Diák alapért. idõzítése - Beállíthatjuk a multimédia üzenetekhez készült diák idõzítését.

• Jelszó - Írjuk be a jelszót, és nyomjuk meg az OK gombot.
• Reklám engedélyezése - Megadhatjuk, hogy engedélyezzük-e a reklámként feladott üzenetek
fogadását. Ez a beállítás nem jelenik meg, ha a Multimédia üzenet fogadása beállítás állapota
Letiltva.

E-mail üzenetek
Az e-mail alkalmazás segítségével a telefonról elérhetjük e-mail fiókunkat. A telefon e-mail funkciója
támogathatja az irodai vagy az otthoni kompatibilis levelezõrendszerünket. E-maileket írhatunk,
küldhetünk és olvashatunk a telefon segítségével. A telefon egyaránt támogatja a POP3 és az IMAP4
protokollt használó levelezõszervereket is.
Az e-mail üzenetek tárolására a telefon osztott memóriát használ. Lásd: Osztott memória címû rész
(21. oldal).
E-mailek küldése és fogadása elõtt a következõket kell elvégeznünk:
• Kérnünk kell egy új e-mail fiókot, vagy az aktuális fiókot kell használnunk. Az e-mail fiókkal
kapcsolatos tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.
• Az e-mail használatához szükséges beállításokról a hálózat üzemeltetõje vagy a szolgáltató tud
tájékoztatást adni. Ha szeretnénk az e-mail beállításokat konfigurációs üzenetben megkapni,
tekintsük át a következõt: Konfigurációs beállítások szolgáltatás címû rész (35. oldal).
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• Azonosítás típusa - Válasszuk a Biztonságos vagy a Normál lehetõségek egyikét.
• Felhasználó neve - Írjuk be a felhasználónevet, és nyomjuk meg az OK gombot.
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• GPRS-elérési pont - GPRS-hálózathoz történõ kapcsolódáshoz gépeljük be az elérési pont
nevét, majd nyomjuk meg az OK gombot.

Az e-mail üzenetet megírhatjuk az e-mail szolgáltatáshoz történõ kapcsolódás elõtt, vagy akár
utána is.
1. Nyomjuk meg a Menü gombot, válasszuk az Üzenetek, az E-mail, majd az E-mail létrehoz.
menüpontot. Megjelenik egy üzenet, hogy várjunk.
2. Adjuk meg a címzett e-mail címét, majd nyomjuk meg az OK gombot, vagy nyomjuk meg a Módosít
gombot, írjuk be az e-mail címet, majd nyomjuk meg az OK gombot.
Ha a Névjegyzék menübõl szeretnénk kikeresni az e-mail címet, nyomjuk meg az Opciók gombot, és
válasszuk a Keresés menüpontot.
3. Ha kívánjuk, megadhatjuk az e-mail tárgyát is. Ezután is nyomjuk meg az OK gombot.
Nyomjuk meg az Opciók gombot. A következõ lehetõségek közül választhatunk: üzenetszerkesztõ,
új címzett hozzáadása, másolatot kap, titkos másolatot kap.
4. Írjuk be az e-mail üzenetet. Errõl bõvebb tájékoztatást a következõ helyen találunk: Szöveg írása
címû rész (41. oldal). A kijelzõ jobb felsõ sarkában látható a még rendelkezésre álló karakterek
száma.
5. Az e-mail elküldéséhez nyomjuk meg a Küld gombot. Az alábbiak közül választhatunk:
• Az e-mail azonnali elküldéséhez válasszuk a Küldés lehetõséget. Ha még nem léptünk volna be
postafiókunkba, a telefon elõször létrehozza a kapcsolatot, azután elküldi az e-mail üzenetet.
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E-mail írása és küldése
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• A telefon e-mail beállításainak megadásához nyomjuk meg a Menü gombot, majd válasszuk az
Üzenetek, Üzenetbeállítások és az E-mail üzenetek lehetõséget. Lásd: E-mail beállításai címû rész
(74. oldal).

Megjegyzés: Ha e-mailt küldünk, a telefon az Üzenet elküldve szöveget jeleníti meg. Ez azt jelzi, hogy az
e-mailt a telefon továbbította az e-mail szervernek. Nem jelenti tehát azt, hogy az e-mailt a címzett
megkapta. Az e-mail szolgáltatásra vonatkozó bõvebb információért forduljunk a szolgáltatóhoz.

E-mail üzenetek letöltése az e-mail fiókból
1. Ha szeretnénk letölteni az e-mail fiókunkba érkezett e-mail üzeneteket, nyomjuk meg a Menü
gombot, majd válasszuk az Üzenetek, az E-mail, végül a Letöltés menüpontot. Vagy:
Ha szeretnénk letölteni a postafiókunkba érkezett új e-mail üzeneteket, valamint elküldeni a
Kimenõ mappába mentett e-mailjeinket, nyomjuk meg a Menü gombot, majd válasszuk az
Üzenetek, az E-mail, az Egyéb beállít., végül a Fogadás és küldés menüpontot.
Ha az üzeneteket tároló memória tele van, az új üzenetek letöltése elõtt töröljünk néhány régi
levelet.
2. A telefon csatlakozik az e-mail szolgáltatáshoz. Az üzenetek letöltésének menetérõl az állapotsor
nyújt felvilágosítást.
3. Az új üzenet megtekintéséhez nyomjuk meg a Választ gombot a Bejövõ mappában, vagy a késõbbi
megtekintéshez válasszuk a Vissza lehetõséget.
Ha több üzenetet kaptunk, válasszuk ki azt, amelyiket el szeretnénk olvasni. A még nem olvasott
üzeneteket az
ikon jelöli.
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Az e-mail késõbbi elküldése: Nyomjuk meg a Menü gombot, ezután válasszuk ki az Üzenetek,
az E-mail, az Egyéb beállít., majd a Küldés vagy a Fogadás és küldés lehetõséget.
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• Ha az e-mailt késõbb szeretnénk elküldeni, válasszuk a Küldés késõbb lehetõséget. Ilyenkor a
telefon az e-mailt a Kimenõ mappába menti. Ha az e-mailt szerkeszteni szeretnénk, esetleg az
üzenetírást késõbb kívánjuk befejezni, a Vázlat mentése lehetõség segítségével mentsük az
e-mailt a Vázlatok mappába.

1. Nyomjuk meg a Menü gombot, válasszuk az Üzenetek, az E-mail, majd a Bejövõ menüpontot.
2. Üzenet olvasása közben nyomjuk meg az Opciók gombot.
Az éppen olvasott levéllel számos dolgot tehetünk, többek között megtekinthetjük az adatait,
megjelölhetjük olvasatlanként, törölhetjük, válaszolhatunk rá, válaszolhatunk mindenkinek,
továbbíthatjuk, illetve áthelyezhetjük másik mappába.
3. Ha az e-mailt szeretnénk megválaszolni, nyomjuk meg a Válasz gombot. Ha szeretnénk, hogy a
válaszunk tartalmazza az eredeti szöveget, válasszuk az Eredeti szöveg lehetõséget, ellenkezõ
esetben válasszuk a Kijelzõ törlése pontot.
E-mail megválaszolásakor elõször is hagyjuk változatlanul vagy módosítsuk az e-mail címet és a
tárgyat, majd írjuk meg az üzenetet.
4. Az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg a Küld gombot, és válasszuk a Küldés lehetõséget.

A Bejövõ és egyéb mappák (Vázlatok, Archívum, Kimenõ, Elküldött)
A telefonon az E-mail menüpont alatt a következõ mappákat találjuk:
• Bejövõ - ide menthetjük az e-mail fiókról letöltött e-maileket.
• Az Egyéb mappák pont a következõ mappákat tartalmazza: Vázlatok - a befejezetlen e-mailek
mentéséhez, Archívum - e-mail üzeneteink rendszerezéséhez és mentéséhez, Kimenõ - az el nem
küldött e-mailek mentéséhez, ha korábban a Küldés késõbb lehetõséget választottuk, lásd E-mail
írása és küldése címû rész (71. oldal), valamint Elküldött - az elküldött e-mailek mentéséhez.

E-mail üzenetek törlése
• E-mail üzenetek törléséhez nyomjuk meg a Menü gombot, és válasszuk az Üzenetek, az E-mail, az
Egyéb beállít. és az Üzenetek törlése lehetõséget.
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E-mail olvasása és válaszüzenet küldése

E-mail beállításai
Az e-mail funkció beállításait konfigurációs üzenetben kaphatjuk meg a hálózat üzemeltetõjétõl vagy
a szolgáltatótól. Ha szeretnénk a beállításokat konfigurációs üzenetben megkapni, tekintsük át a
következõt: Konfigurációs beállítások szolgáltatás címû rész (35. oldal).
A beállítások manuális beírása
Nyomjuk meg a Menü gombot, válasszuk az Üzenetek, az Üzenetbeállítások, majd az E-mail üzenetek
menüpontot.
• Elõször válasszuk az Aktív e-mail beállítások lehetõséget, majd aktiváljuk azt a csomagot, amelybe
a beállításokat menteni szeretnénk. Válasszuk az Aktív e-mail beáll. szerkesztése pontot, és
módosítsuk az aktív beállításokat.
Válasszuk ki egyenként a beállításokat, és írjuk be a szükséges adatokat. A beállításokat a hálózat
üzemeltetõjétõl vagy az e-mail szolgáltatótól kapjuk meg.
• Postafiók neve - Adjuk meg a postafiók nevét. Bármilyen nevet használhatunk.
• E-mail cím - Írjuk be e-mail címünket.
• Saját név - Írjuk be a nevünket, illetve becenevünket. A címzett a nevünket és az e-mail
címünket fogja látni.
• Kimenõ szerver (SMTP) - Adjuk meg a szerver címét.
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Ha az e-mailt töröljük a telefonról, az az e-mail szerveren még megmarad.

Menüfunkciók

Ha az összes üzenetet törölni szeretnénk egy adott mappából, válasszuk ki azt a mappát, amelynek
tartalmát törölni szeretnénk, és nyomjuk meg az Igen gombot. Ha az összes mappa összes üzenetét
törölni akarjuk, válasszuk a Mindegyik üzenet lehetõséget, és nyomjuk meg az Igen gombot.

• Egyéb beállítások - Itt a következõk közül választhatunk:
• Aláírással - Megadhatunk egy aláírást, amelyet üzenetíráskor a telefon automatikusan
beilleszt a levél végére.
• SMTP-hitelesítés használata - Ha a szolgáltató e-mail küldésekor megköveteli a hitelesítést,
válasszuk az Igen lehetõséget. Ebben az esetben meg kell adnunk az SMTP-felhasználónév és
az SMTP-jelszó beállítást is.
• SMTP-felhasználónév - Adjuk meg a kimenõ levelekhez tartozó felhasználónevet, melyet az
e-mail szolgáltatótól kaptunk.
• SMTP-jelszó - Adjuk meg a kimenõ levelekhez használni kívánt jelszót.
• Kimenõ port (SMTP) - Adjuk meg a levelezõ szerver kimenõ e-mailek számára fenntartott
portjának számát. A leggyakoribb, alapértelmezett érték 25.
Szervertípusnak a POP3 beállítást választva a következõ lehetõségek jelennek meg:
• Bejövõ port (POP3) - Adjuk meg az e-mail szolgáltatótól kapott portszámot.
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• Ha a szervertípusnál a POP3 lehetõséget választottuk, a Bejövõ szerver (POP3), a POP3felhasználónév és a POP3-jelszó beállítás fog megjelenni. Ha a szervertípusnál az
IMAP4 lehetõséget választottuk, a Bejövõ szerver (IMAP4), az IMAP4-felhasználónév és az
IMAP4-jelszó beállítás fog megjelenni. Adjuk meg a bejövõ e-mail szerver címét, ezután pedig
az e-mail fiók eléréséhez szükséges felhasználónevet és jelszót. Ha nem adtuk meg az
SMTP-felhasználónév vagy az SMTP-jelszó beállítást, az e-mail szerver ahelyett a
POP3/IMAP4-felhasználónevet és -jelszót fogja használni.

Menüfunkciók

• Bejövõ szerver típusa - A használt levelezõrendszer típusának megfelelõen válasszuk a POP3
vagy az IMAP4 lehetõséget. Ha a rendszer mind a két típust támogatja, válasszuk az IMAP4
lehetõséget. A szerver típusának módosításakor a bejövõ levelekhez tartozó port is módosul.

• E-mailek fogadása - Adjuk meg, hogy egyszerre maximálisan hány e-mailt szeretnénk letölteni.
• Az SMTP-kapcsolat beállításai lehetõségnél adjuk meg a kimenõ levelekhez szükséges
kapcsolati beállításokat.
• A POP3-kapcsolat beállításai lehetõségnél adjuk meg a bejövõ levelekhez szükséges
kapcsolati beállításokat. Lásd: A kapcsolatbeállítások kézi beírása címû rész (163. oldal).
Válasszuk ki egyenként a beállításokat, és írjuk be a szükséges adatokat. A beállításokat az
e-mail szolgáltatótól kapjuk meg.
Szervertípusnak az IMAP4 beállítást választva a következõ lehetõségek jelennek meg:
• Bejövõ port (IMAP4) - Adjuk meg az e-mail szolgáltatótól kapott portszámot.
• Válaszcím - Adjuk meg azt az e-mail címet, amelyre a válaszüzeneteket kapni szeretnénk.
• E-mailek fogadása - Adjuk meg, hogy egyszerre hány e-mailt szeretnénk letölteni.
• Letöltés módja - Ha az összes új e-mail üzenetünket szeretnénk letölteni, válasszuk az Utolsó
lehetõséget, ha pedig csak az olvasatlanokat szeretnénk letölteni, adjuk meg az Utolsó
olvasatlan beállítást.
• Az SMTP-kapcsolat beállításai lehetõségnél adjuk meg a kimenõ levelekhez szükséges
kapcsolati beállításokat.
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• Biztonságos bejelentkezés - Ha a kapcsolathoz kódolt (titkosított) bejelentkezés szükséges,
állítsuk be a Biztonságos bejelentke- zés bekapcsolva értéket, ellenkezõ esetben hagyjuk meg
a Biztonságos bejelentkezés kikapcsolva beállítást. Ha nem vagyunk biztosak a beállításban,
kérdezzük meg a szolgáltatót. Titkosított bejelentkezés használatakor a felhasználónevek és
jelszavak kezelése biztonságosabb. Ez a lehetõség a kapcsolatot nem teszi biztonságosabbá.

Menüfunkciók

• Válaszcím - Adjuk meg azt az e-mail címet, amelyre a válaszüzeneteket kapni szeretnénk.

Csevegés
Megjegyzés: A funkció csak akkor használható, ha a hálózat üzemeltetõje vagy a szolgáltató támogatja.
Csak azok a telefonok képesek a csevegõüzeneteket fogadni és megjeleníteni, amelyek kompatibilis
szolgáltatásokat nyújtanak. A szolgáltatótól függõen a kijelzõn megjelenõ feliratok eltérõek lehetnek.

A Csevegés szolgáltatással TCP/IP protokollon keresztül rövid szöveges üzeneteket küldhetünk a
bejelentkezett felhasználóknak (hálózati szolgáltatás). A névjegyzékben megjelennek a kapcsolódó, így
a csevegésben részt venni képes felhasználók. A megírás és elküldés után az üzenet a kijelzõn marad. A
válaszüzenet az eredeti üzenet alatt jelenik meg.
A csevegés használatba vétele elõtt elõ kell fizetni a szolgáltatásra. A szolgáltatás elérhetõségével,
díjával és elõfizetésével kapcsolatban forduljunk a hálózat üzemeltetõjéhez vagy a szolgáltatóhoz, aki
az egyedi azonosítónkat és jelszavunkat, továbbá a csevegés beállításait is a rendelkezésünkre
bocsátja. A csevegõszolgáltatáshoz szükséges beállításokkal kapcsolatban lásd: A csevegés és a
jelenlét beállításai címû rész (121. oldal).
A kijelzõn megjelenõ ikonok és szövegek a csevegõszolgáltatástól függnek.
A telefon egyéb funkciói akkor is használhatók, ha a csevegõszolgáltatás a háttérben aktív. A
hálózattól függõen az aktív csevegõkapcsolat gyorsabban meríti le a telefon akkumulátorát (akár az is
elképzelhetõ, hogy a telefont a töltõhöz kell csatlakoztatni).
A Csevegés osztott memóriát használ. Lásd: Osztott memória címû rész (21. oldal).
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Válasszuk ki egyenként a beállításokat, és írjuk be a szükséges adatokat. A beállításokat az
e-mail szolgáltatótól kapjuk meg.
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• Az IMAP4-kapcsolat beállításai lehetõségnél adjuk meg a bejövõ levelekhez szükséges
kapcsolati beállításokat. Lásd: A kapcsolatbeállítások kézi beírása címû rész (163. oldal).

• A csevegõszolgáltatáshoz történõ (online) kapcsolódásról lásd: Kapcsolódás a szolgáltatáshoz,
illetve a kapcsolat bontása címû rész (80. oldal).
• Egy partnerrel való csevegés indításával kapcsolatban lásd: Csev.partnerek - Csevegés indítása
címû rész (80. oldal).
Saját csevegõ-partnerlista létrehozásával kapcsolatban lásd: Csevegõpartnerek címû rész (84.
oldal).
• Ha be szeretnénk kapcsolódni egy nyilvános csevegésbe, olvassuk el a következõket: Csoportok
címû rész, Csevegés indítása címû fejezet (80. oldal).
Ha meghívóüzenet küldésével be szeretnénk kapcsolódni egy zárt csoport csevegésébe, olvassuk el
a következõket: Csevegési meghívások elfogadása vagy elutasítása címû rész (82. oldal).
Saját csevegõcsoport létrehozásával vagy nyilvános csoporthoz történõ csatlakozással
kapcsolatban lásd: Csoportok címû rész (86. oldal).
• Saját adataink szerkesztésével kapcsolatban lásd: Saját adatok szerkesztése címû rész (84. oldal).
• Felhasználók és csoportok keresésével kapcsolatban lásd: Csevegés indítása címû rész Keresés címû
szakasza (80. oldal).
• Új csevegés üzenetének elolvasásához tekintsük át a következõket: Csevegõüzenet olvasása címû
rész (82. oldal).
• Üzenet írásához és aktív csevegésbe történõ küldéséhez tekintsük át a következõket: Részvétel egy
csevegésben címû rész (83. oldal).
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• A csevegés menü (offline) megnyitásával kapcsolatban lásd: Belépés a Csevegés menübe címû rész
(79. oldal).

Menüfunkciók

A csevegés alapvetõ lépései

• A csevegõszolgáltatással való kapcsolat bontásáról lásd: Kapcsolódás a szolgáltatáshoz, illetve a
kapcsolat bontása címû rész (80. oldal).

Belépés a Csevegés menübe
Ha kapcsolat nélkül szeretnénk belépni a Csevegés menübe, nyomjuk meg a Menü gombot, válasszuk
az Üzenetek és a Csevegés menüpontokat. Ha egy csevegõszolgáltatáshoz több mint egy
kapcsolatbeállítás-készlet áll rendelkezésre, válasszuk ki a kívánt csevegõszolgáltatás megfelelõ
beállításkészletét. Ha csak egy beállításkészlet van megadva, akkor az automatikusan kiválasztásra
kerül. Ezután a következõ lehetõségek jelennek meg:
• Bejelentkezés - A csevegõszolgáltatáshoz történõ kapcsolódáshoz.
Ha szeretnénk, hogy a telefon automatikusan kapcsolódjon a csevegõszolgáltatáshoz, valahányszor
megnyitjuk a Csevegés menüt, akkor tekintsük át a következõt: Kapcsolódás a szolgáltatáshoz,
illetve a kapcsolat bontása címû rész (80. oldal).
• A csevegés közben mentett beszélgetés megtekintéséhez, törléséhez vagy átnevezéséhez válasszuk
a Mentett csev. lehetõséget. Ha kapcsolódtunk a csevegõszolgáltatáshoz, választhatjuk a Mentett
csev. lehetõséget is.
• A Kapcs.beállítások menüben módosíthatjuk a csevegés és a jelenlét-szolgáltatás beállításait. Lásd:
A csevegés és a jelenlét beállításai címû rész (121. oldal). Ha kapcsolódtunk a
csevegõszolgáltatáshoz, választhatjuk a Kapcs.beállítások lehetõséget is.
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• Partnerek blokkolásával és a blokkolás feloldásával kapcsolatban lásd: Üzenetek blokkolása és a
blokkolás feloldása címû rész (85. oldal).

Menüfunkciók

• Mentett beszélgetés megtekintéséhez, átnevezéséhez vagy törléséhez a Csevegés menüben
válasszuk a Mentett csev. lehetõséget.

Tipp: Ha szeretnénk, hogy a telefon automatikusan kapcsolódjon a csevegõszolgáltatáshoz
valahányszor megnyitjuk a Csevegés menüt, csatlakozzunk a szolgáltatáshoz, válasszuk a Saját
beállítások, az Automatikus bejelentkezés és a Csevegés elején lehetõséget.
A csevegõszolgáltatással létrejött kapcsolat bontásához válasszuk a Kijelentkezés lehetõséget.

Csevegés indítása
Nyissuk meg a Csevegés menüt, és csatlakozzunk a csevegõszolgáltatáshoz. A következõ lehetõségek
közül választhatunk:
• Beszélgetések - Ebben a menüben tekinthetjük meg az aktív csevegés alatt az új és olvasott
csevegéseket, valamint a meghívásokat. Lapozzunk a kívánt üzenethez vagy meghíváshoz, és az
üzenet elolvasásához nyomjuk meg a Megnyit gombot.
Az

ikon az új, az

ikon a már olvasott csevegõüzeneteket jelöli.

Az

ikon az új, az

ikon a már olvasott csoportnak szánt üzeneteket jelöli.

A meghívásokat az

ikon jelöli.

• Csevegõpartnerek - a hozzáadott partnerek névjegyeit tartalmazza. Lapozzunk ahhoz a partnerhez,
akivel csevegni szeretnénk, és nyomjuk meg a Cseveg gombot, vagy nyomjuk meg a Megnyit
gombot, ha egy új névjegy látszik a listán. Partnerek hozzáadásához lásd: Csevegõpartnerek címû
rész (84. oldal).
A partnertõl érkezõ új üzeneteket a

ikon jelöli.
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Ha szeretnénk a csevegõszolgáltatáshoz kapcsolódni, nyissuk meg a Csevegés menüt, aktiváljunk egy
csevegõszolgáltatást, és válasszuk a Bejelentkezés lehetõséget. Válasszunk ki a rendelkezésre álló
csomagokból egyet. Adjuk meg a Felhasználó-azonosító: és a Jelszó: paramétereket. Miután a telefon a
kapcsolatot sikeresen létrehozta, a kijelzõn a Bejelentkezve üzenet jelenik meg.

Menüfunkciók

Kapcsolódás a szolgáltatáshoz, illetve a kapcsolat bontása

A blokkolt partnereket a
jel mutatja. Errõl bõvebben lásd: Üzenetek blokkolása és a blokkolás
feloldása címû rész (85. oldal).
A partnerek listára való felvételével kapcsolatban lásd: Csevegõpartnerek címû rész (84. oldal).
• Csoportok és Nyilvános csop. - A hálózatüzemeltetõ vagy a szolgáltató által indított nyilvános
csoportokra mutató könyvjelzõk listáját jeleníti meg. Ha csevegést szeretnénk kezdeményezni egy
csoporttal, lapozzunk az adott csoporthoz, és nyomjuk meg a Belép gombot. Adjuk meg a
beszélgetés során használni kívánt becenevet. Ha sikerült a csevegõcsoporthoz kapcsolódni, a
telefon kijelzõjén a Csoport: felirat és a csoport neve jelenik meg. Privát csoport létrehozásával
kapcsolatban lásd: Csoportok címû rész (86. oldal).
• Ha szeretnék keresni a hálózaton jelenlévõ csevegõfelhasználók és nyilvános csoportok között,
válasszuk a Keresés lehetõséget, ezt követõen pedig a Felhasználók vagy a Csoportok pontot.
• A Felhasználók lehetõséget választva a felhasználók között telefonszám, megjelenített név,
e-mail cím vagy név alapján kereshetünk.
• A Csoportok lehetõséget választva a csoportok között a csoport egy tagja, a csoportnév, a
témakör vagy az azonosító alapján kereshetünk.
A keresett felhasználó vagy csoport megtalálása után úgy kezdeményezhetünk csevegést, hogy az
adott felhasználóhoz vagy csoporthoz lapozva megnyomjuk az Opciók gombot, és a Csevegés,
illetve a Csatlakozás lehetõséget választjuk.
• Egy csevegés Névjegyzék menübõl való indításával kapcsolatban lásd: Figyelt nevek megtekintése
címû rész (99. oldal).
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pedig a szintén ott szereplõ,
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A
a telefon névjegyzékében szeplõ, jelenleg kapcsolódott, a
jelenleg nem kapcsolódott partnereket jelöli.

Több meghívás érkezésekor a kijelzõn a fogadott üzenetek száma, és az azt követõ új meghívás
érkezett felirat jelenik meg. Nyomjuk meg az Olvas gombot, lapozzunk a kívánt meghíváshoz, majd
nyomjuk meg a Megnyit gombot.
• Ha csatlakozni szeretnénk a csoportos privát beszélgetéshez, nyomjuk meg az Elfogad gombot.
Adjuk meg a használni kívánt, a telefon által megjelenített becenevet. Ha sikerült a csoporthoz
kapcsolódni, a telefon kijelzõjén a Csoport: felirat és a csoport neve jelenik meg.
• A meghívás elutasításához vagy törléséhez nyomjuk meg az Opciók gombot, és válasszuk a
Visszautasítás, illetve a Törlés lehetõséget.

Csevegõüzenet olvasása
Ha kapcsolódtunk a csevegõszolgáltatáshoz, és olyan személytõl kapunk üzenetet, aki nem vesz részt a
beszélgetésben, a telefon készenléti állapotban az Új csevegõüzenet szöveget jeleníti meg. Ennek
elolvasásához nyomjuk meg az Olvas gombot.
• Több üzenet érkezésekor a kijelzõn a fogadott üzenetek száma, és az azt követõ új csevegõüzenet
felirat jelenik meg. Nyomjuk meg az Olvas gombot, lapozzunk a megfelelõ üzenethez, majd
nyomjuk meg a Megnyit gombot.
Az aktív csevegés során kapott új üzenetek a Csevegés menü Beszélgetések mappájába kerülnek. Ha
olyan személytõl kapunk üzenetet, akinek a partneradatai nem szerepelnek a Csevegõpartnerek
menüben található partnerlistában, a telefon a küldõ azonosítóját jeleníti meg. Ha a partneradatok
megtalálhatók a készülék névjegyzék-memóriájában, és ezeket a telefon felismeri, akkor megjeleníti az
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Ha kapcsolódtunk a csevegõszolgáltatáshoz, és meghívót kapunk, a telefon készenléti állapotban az
Új meghívás érkezett szöveget jeleníti meg. Ennek elolvasásához nyomjuk meg az Olvas gombot.

Menüfunkciók

Csevegési meghívások elfogadása vagy elutasítása

• H.adás névhez lehetõséget, és válasszuk ki, melyik partnerhez szeretnénk adatokat hozzáadni, majd
nyomjuk meg a Hozzáad gombot.

Részvétel egy csevegésben
Csevegés indításához vagy az ahhoz való csatlakozáshoz nyomjuk meg az Ír gombot.
Tipp: Ha a csevegés során olyan személytõl kapunk üzenetet, aki nem vesz részt a csevegésben,
akkor a kijelzõ tetején a
jel jelenik meg.
Írjuk be az üzenetet, és elküldéséhez nyomjuk meg a Küld vagy a
gombot. A következõ lehetõségek közül választhatunk:

gombot. Nyomjuk meg az Opciók

• A Teljes csevegés lehetõséggel megtekinthetjük az éppen zajló csevegést. A csevegés mentéséhez
nyomjuk meg a Ment gombot, és adjunk nevet a csevegésnek.
• Partner ment., lásd: Csevegõüzenet olvasása címû rész (82. oldal).
• H.adás névhez, lásd: Csevegõüzenet olvasása címû rész (82. oldal).
• A Csoport tagjai pontban megjeleníthetjük az adott privát csoport tagjait. Ez a lehetõség csak akkor
jelenik meg, ha a csoportot saját magunk hoztuk létre.
• A Befejezés lehetõséggel befejezhetjük az éppen zajló csevegést.
• A Szótár lehetõséggel kapcsolatban lásd: Prediktív szövegbevitel be- és kikapcsolása címû rész (41.
oldal).
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• Partner ment. lehetõséget, és írjuk be a személy nevét.

Menüfunkciók

üzenetküldõ nevét. Ha a telefon memóriájába új partnert szeretnénk menteni, nyomjuk meg az Opciók
gombot, majd válasszuk a

Csevegõpartnerek
Ha partnereket akarunk hozzáadni a csevegõpartnerek listájához, kapcsolódjunk a
csevegõszolgáltatáshoz, és válasszuk a Csevegõpartnerek lehetõséget.
Ha a partnerek listája üres, a telefon A partnerlista üres. Átmásolja a partnereket a szerverrõl?
üzenettel felajánlja, hogy letölti a partnereket a szerverrõl.
Ha ezt nem akarjuk, nyomjuk meg az Opciók gombot, válasszuk az Új partner lehetõséget, illetve ha
nincsenek még partnereink, nyomjuk meg a Hozzáad gombot. Az alábbiak közül választhatunk:
• Az. kézi megadása - Az azonosító kézzel történõ megadásához.
• Keresés szerverrõl - Partner kereséséhez a szerveren.
• A névjegyzékbõl - Név Névjegyzék
• Másolás szerverrõl - Név másolásához egy szerver alapú névjegyzékbõl.
A partner hozzáadása után a telefon a Csevegõpartnerként felvéve: üzenetet jeleníti meg, melyet a
partner neve követ.
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Nyissuk meg a Csevegés menüt, és csatlakozzunk a csevegõszolgáltatáshoz. Saját elérhetõségeink és a
kijelzõn megjelenõ nevünk megtekintéséhez és módosításához válasszuk a Saját beállítások
lehetõséget. Ha azt szeretnénk, hogy a csevegésben résztvevõ minden személy lássa, hogy a
csevegéshez kapcsolódtunk, akkor válasszuk az Elérhetõség, majd a Mindenkivel lehetõséget. Ha azt
szeretnénk, hogy csak a névjegyzékben szereplõ személyeknél jelenjen meg, hogy kapcsolódtunk,
válasszuk a Csak cs.partnerrel (vagy az Offline-ként) pontot. A csevegéshez történõ kapcsolódás után a
ikon azt jelzi, hogy kapcsolódva vagyunk, a
ikon pedig azt, hogy mások nem látnak minket.

Menüfunkciók

Saját adatok szerkesztése

• Nevet módosít - A partner nevének módosításához.
• Partner blokk. (vagy Blokk. feloldása) - A kijelölt partnertõl érkezõ üzentek blokkolásához (vagy
engedélyezése).
• Új partner - Új partner hozzáadásához a telefon névjegyzékébõl.
• Partner törlése - Név csevegõpartnerek listájáról való törléséhez.
• Másolás szerverre - Név szerver alapú névjegyzékbe való másolásához.
• Elérh. jelzések - Megjelölhetjük, kiktõl kívánunk jelenlétjelzéseket fogadni.

Üzenetek blokkolása és a blokkolás feloldása
Csatlakozzunk a csevegõszolgáltatáshoz, majd válasszuk a Beszélgetések vagy a Csevegõpartnerek
lehetõséget. A partnerlistán jelöljük ki azt a partnert, akinek az üzeneteit blokkolni szeretnénk.
Nyomjuk meg az Opciók gombot, válasszuk a Partner blokk. lehetõséget, és nyomjuk meg az OK
gombot.
Az üzenetek blokkolásának feloldásához csatlakozzunk a csevegõszolgáltatáshoz, és válasszuk a
Blokkoltak listája lehetõséget. Lépkedjünk ahhoz a partnerhez, akitõl az érkezõ üzenetek blokkolását
fel szeretnénk oldani, és nyomjuk meg a Felold gombot.
A partnerlistában is feloldhatjuk az üzenetek blokkolását, lásd: Csevegõpartnerek címû fejezet
(84. oldal).
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• Kapcsolatinfó - a kiválasztott partner adatainak megtekintése. Az adatokat módosításával
kapcsolatban tekintsük át a következõt: Adatok szerkesztése vagy törlése, Névjegyzék menü (kód:
3), 95. oldal.

Menüfunkciók

Lapozzunk egy névhez, és a csevegés elindításához nyomjuk meg a Cseveg gombot, vagy nyomjuk meg
az Opciók lehetõséget, és válasszunk az alábbiak közül:

Nyilvános csoportok
A szolgáltató által fenntartott nyilvános csoportokhoz könyvjelzõket menthetünk. Csatlakozzunk a
csevegõszolgáltatáshoz, válasszuk a Csoportok és a Nyilvános csop. lehetõséget. Lapozzunk ahhoz a
csoporthoz, amellyel csevegni szeretnénk, és nyomjuk meg a Belép gombot. Ha nem tartozunk a
csoporthoz, írjuk be a csoporton belüli megjelenítéshez használni kívánt becenevünket. Az Opciók
gomb megnyomása után a Csoport törlése lehetõséggel törölhetünk csoportot a csoportlistából.
Privát csoport létrehozása
Csatlakozzunk a csevegõszolgáltatáshoz, válasszuk a Csoportok és az Új csoport lehetõséget. Írjuk be a
csoport nevét, továbbá a csoporton belüli megjelenítéshez használni kívánt becenevünket. Másik
csoportban választhatunk másik becenevet. Jelöljük be a privát csoporttagokat a listán, és írjunk
meghívót az újonnan felvett tagoknak.

Hangüzenetek
A hangpostafiók hálózati szolgáltatás. Elõfordulhat, hogy elõ kell rá fizetni. Bõvebb információkért és a
hangpostafiók számáért forduljunk a szolgáltatóhoz.
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Csevegéshez létrehozhatunk saját privát csoportokat, és használhatjuk a szolgáltató által megadott
nyilvános csoportokat is. A privát csoport csak az aktuális csevegésre érvényes. Privát csoporthoz csak
a partnerlistában szereplõ, azaz a készülék memóriájába mentett partnereket adhatjuk hozzá. Lásd:
Nevek és telefonszámok mentése (Új név) címû rész (91. oldal). Ha a szerver, amelyre bejelentkeztünk,
nem támogatja a csoportszolgáltatásokat, minden csoportmenü szürkén jelenik meg.

Menüfunkciók

Csoportok

Hat két telefonvonalunk van (hálózati szolgáltatás), akkor mindkét vonalnak lehet saját
hangpostafiókja. Lásd: Hívásbeállítások címû rész (118. oldal).
• A Hangpostafiók száma lehetõséget választva megadhatjuk, megkereshetjük vagy módosíthatjuk
hangpostafiókunk számát. A szám mentéséhez nyomjuk meg az OK gombot.
Ha a hálózat támogatja, a
ikon jelzi az új hangüzeneteket. A hangpostafiók számának hívásához
nyomjuk meg a Hallgat gombot.
Tipp: Ha a szám be van állítva, akkor a
hangpostafiókunkat.

gombot nyomva tartva felhívhatjuk

Hálózati hírek
A hálózati hírek szolgáltatást igénybe véve a szolgáltatótól különbözõ témájú üzeneteket kaphatunk.
Ezek az üzenetek lehetnek például idõjárás-jelentések vagy közlekedési hírek. Az elérhetõség, a
témakörök vagy témakörszámok tekintetében forduljunk a szolgáltatóhoz.

Szolgáltatási parancsok
Nyomjuk meg a Menü gombot, majd válasszuk az Üzenetek és a Parancsszerk. menüpontot. Írjuk be és
küldjük el a szolgáltatóhoz szóló utasításokat (más néven USSD-parancsokat), mint például a hálózati
szolgáltatás bekapcsolására vonatkozó parancsot.
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• A Hangposta meghallgatása lehetõséget választva felhívhatjuk hangpostafiókunkat azon a
telefonszámon, amelyet a Hangpostafiók száma menüben mentettünk.

Menüfunkciók

Nyomjuk meg a Menü gombot, válasszuk az Üzenetek és a Hangüzenetek menüpontot. Az alábbiak
közül választhatunk:

A telefon csak akkor regisztrálja a nem fogadott vagy a fogadott hívásokat, ha a
hálózat támogatja ezt a funkciót, a telefon be van kapcsolva, és a hálózati szolgáltatás területén belül
van.
Ha megnyomjuk az Opciók gombot a Nem fogadott hívások, a Fogadott hívások és a Tárcsázott hívások
menüben, lehetõségünk van például a hívás dátumának és idejének megtekintésére, a telefonszám
szerkesztésére vagy listából való törlésére, a telefonszám mentésére a Névjegyzék menübe és az adott
számra történõ üzenetküldésre.

Híváslisták
Nyomjuk meg a Menü gombot, válasszuk a Hívásinfó lehetõséget, majd a következõk egyikét:
• Nem fogadott hívások - megtekinthetjük azt az utolsó 20 telefonszámot, amelyekrõl sikertelenül
próbálták a telefonunkat hívni (hálózati szolgáltatás). A név vagy a telefonszám elõtti szám azt
jelzi, hogy a hívó hányszor próbált felhívni minket.
Tipp: Ha a nem fogadott hívás jelzése jelenik meg a kijelzõn, a telefonszámok listájának
elõhívásához nyomjuk meg a Lista gombot. Lapozzunk a visszahívandó számhoz, és nyomjuk
meg a
gombot.
• Fogadott hívások - Ez a funkció lehetõvé teszi, hogy megtekintsük annak az utolsó 20
telefonszámnak a listáját, amelyekrõl a telefonunkat hívták (hálózati szolgáltatás).
• Tárcsázott hívások - Megtekinthetjük annak a 20 telefonszámnak a listáját, amelyeket utoljára
hívtunk, vagy hívni próbáltuk.
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A telefon regisztrálja a nem fogadott, a fogadott és a tárcsázott hívásokat, valamint
a hívások hozzávetõleges idejét.

Menüfunkciók

■ Hívásinfó

Számlálók és idõzítõk a hívásokhoz, adatátvitelhez és üzenetekhez
Megjegyzés: A szolgáltató által ténylegesen számlázott hívási és szolgáltatási összeg a hálózat
jellemzõitõl, az alkalmazott kerekítésektõl, adóktól, illetve más tényezõktõl is függhet.

Nyomjuk meg a Menü gombot, válasszuk a Hívásinfó lehetõséget, majd a következõk egyikét:
• Hívásidõtartam kijelzése - Megtekinthetjük a bejövõ és kimenõ hívások idõtartamát, órában,
percben és másodpercben megadva. Az idõmérõk törléséhez szükség van a biztonsági kódra.
Ha két telefonvonalunk van (hálózati szolgáltatás), akkor mindkét vonalnak megvan a saját
hívásidõtartam-számlálója. A számlálók az éppen kiválasztott vonal hívásairól jelenítenek meg
információt. Lásd: Hívásbeállítások címû rész (118. oldal).
• GPRS-adatszámláló - Lapozással ellenõrizhetjük az utoljára elküldött vagy fogadott adatok
mennyiségét, az összesen elküldött és fogadott adatok mennyiségét, valamint törölhetjük a
számlálókat. A számláló egysége a bájt. A számlálók törléséhez szükség van a biztonsági kódra.
• GPRS-kapcsolatok idõtartama - Lapozással megtekinthetjük az utolsó és az összes GPRS-kapcsolat
idõtartamát. Az idõmérõket nullázhatjuk is. Az idõmérõk törléséhez szükség van a biztonsági kódra.
• Üzenetszámláló - Lapozással megtekinthetjük az elküldött és a fogadott üzenetek számát, valamint
nullázhatjuk a számlálókat.
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• Híváslisták törlése - A híváslisták törlése. Válasszuk ki, hogy az összes telefonszámot akarjuk-e
törölni a híváslistákból, vagy csak a nem fogadott, fogadott, illetve a tárcsázott hívások
telefonszámait. Ez a mûvelet nem vonható vissza.

Menüfunkciók

Tipp: Készenléti állapotban nyomjuk meg egyszer a
gombot, s ezzel megjeleníthetjük a
tárcsázott számok listáját. Lapozzunk a kívánt számra vagy névre, és a szám hívásához
nyomjuk meg a
gombot.

■ Névjegyzék
Neveket és telefonszámokat menthetünk a telefon memóriájába (Névjegyzék) és a
SIM-kártya memóriájába.
• A telefon memóriája maximum 1000 nevet képes eltárolni az azokhoz tartozó
számokkal és szöveges megjegyzésekkel. Bizonyos számú névhez képet is tárolhatunk. A menthetõ
nevek száma függ a nevek hosszától, valamint a telefonszámok és a szöveges tételek számától és
hosszúságától.
A Névjegyzék osztott memóriát használ. Lásd: Osztott memória címû rész (21. oldal).
• A telefon támogatja azokat a SIM-kártyákat, amelyekre maximum 254 nevet és telefonszámot
lehet eltárolni. A SIM-kártya memóriájába mentett neveket és számokat a
jelzi.
Dinamikus névjegyzék (Jelenlét) esetén közzétehetjük elérhetõségünket, s így arról mindenki
értesülhet, aki a szolgáltatáshoz hozzáfér, és kíváncsi ezekre az adatokra. Minden olyan partner
elérhetõségi állapotát lekérdezhetjük, akit felvettünk a Figyelt nevek menübe, illetve a Névjegyzék
neveinek részletes nézetébe.
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Egyes hálózatok lehetõvé teszik, hogy a telefon helye meghatározható legyen (hálózati szolgáltatás).
Ebben a menüben megtekinthetjük a hálózattól fogadott helymeghatározási kérelmeket. A
helymeghatározási szolgáltatásra a hálózatüzemeltetõnél vagy a szolgáltatónál fizethetünk elõ.

Menüfunkciók

Helymeghatározási információk

• Választhatjuk a Használt memória lehetõséget, mellyel meghatározhatjuk, hogy a névjegyzékhez a
SIM-kártya vagy a telefon memóriáját kívánjuk-e használni. Ahhoz, hogy a neveket és a
telefonszámokat mindkét memóriából elõhívhassuk, válasszuk a Telefon és SIM lehetõséget. Ebben
az esetben a neveket és telefonszámokat a telefon a saját memóriájába menti.
• A Névjegyzék-nézet lehetõséggel megadhatjuk, hogyan jelenjenek meg a nevek, számok és képek a
Névjegyzékben.
• Memória állapota - Megtekinthetjük, hogy a névjegyzék kijelölt memóriájának mekkora része
szabad.

Nevek és telefonszámok mentése (Új név)
A neveket és a telefonszámokat a telefon az aktuálisan használt memóriába menti. Lásd fent:
Beállítások kiválasztása a Névjegyzékben címû rész.
1. Nyomjuk meg a Menü gombot, majd válasszuk a Névjegyzék és az Új név menüpontot.
2. Írjuk be a nevet, és nyomjuk meg az OK gombot. Lásd: Hagyományos szövegbevitel használata címû
rész (42. oldal).
3. Írjuk be a telefonszámot, és nyomjuk meg az OK gombot. Számok beírásához lásd: Hívás
kezdeményezése címû rész (37. oldal).
4. Miután mentettük a nevet és telefonszámot, nyomjuk meg a Kész gombot.
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Nyomjuk meg a Menü gombot, majd válasszuk a Névjegyzék és a Beállítások menüpontot. Az alábbiak
közül választhatunk:

Menüfunkciók

Beállítások kiválasztása a Névjegyzékben

A Névjegyzék számára fenntartott belsõ memóriába nevenként különbözõ típusú telefonszámokat és
rövid szöveges tételeket menthetünk.
Az elsõként eltárolt szám automatikusan az alapértelmezett szám lesz, amelyet egy keret jelez a
számtípus-indikátor körül, például
. Amikor a Névjegyzékbõl kiválasztunk egy nevet, például
híváshoz, a telefon az alapértelmezett számot használja, kivéve akkor, ha kiválasztunk egy másik
számot.
1. Ellenõrizzük, hogy a használt memória a Telefon vagy a Telefon és SIM. Lásd: Beállítások
kiválasztása a Névjegyzékben címû rész (91. oldal).
2. Ha hozzá akarunk férni a nevek és telefonszámok listájához, készenléti állapotban nyomjuk meg a
gombot.
3. Lapozzunk ahhoz a telefon belsõ névjegyzékébe mentett névhez, amelyhez az új számot vagy
szöveges tételt akarjuk hozzáadni, és nyomjuk meg az Adatok gombot.
4. Nyomjuk meg az Opciók gombot, és válasszuk az Új szám mentése vagy az Adatok hozzáad.
lehetõséget.
5. Szám vagy adat megadásához válasszunk egy számtípust vagy szövegtípust.
• Ha a Felh.azonosító szövegtípust választjuk:
Válasszuk a Keresés lehetõséget, ha azonosítót szeretnénk megtalálni telefonszám vagy e-mail
cím alapján a hálózatüzemeltetõ szerverén, és elõzõleg csatlakoztunk a jelenlétCopyright © 2004 Nokia. All rights reserved.
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Több telefonszám vagy szöveges tétel eltárolása egy névhez

Menüfunkciók

Tipp: Gyorsmentéshez készenléti állapotban írjuk be a telefonszámot. Nyomjuk meg az Opciók
gombot, és válasszuk a Mentés lehetõséget. Írjuk be a nevet, és nyomjuk meg az OK, majd a
Kész gombot.

A szám- vagy a szövegtípus megváltoztatásához válasszuk a listából a Típusváltás lehetõséget.
Az azonosító típusa nem módosítható, ha szerepel a Csevegõpartnerek vagy a Figyelt nevek listán.
Ha a kijelölt számot alapértelmezett számként szeretnénk beállítani, válasszuk az Alapértelmezett
lehetõséget
6. Írjuk be a számot vagy a szöveges tételt, és nyomjuk meg az OK gombot.
7. A készenléti állapotba való visszatéréshez nyomjuk meg a Vissza, majd a Kilép gombot.

Kép hozzáadása a névjegyzékben szereplõ nevekhez és számokhoz
A telefon belsõ memóriájában tárolt nevekhez vagy számokhoz támogatott formátumú képet
rendelhetünk.
Készenléti állapotban nyomjuk meg a gombot, lapozzunk ahhoz a névjegyhez, amelyikhez képet
szeretnénk rendelni, és nyomjuk meg az Adatok gombot. Nyomjuk meg az Opciók gombot, és
válasszuk az Új kép lehetõséget. A telefon megjeleníti a Galéria mappáinak listáját. Lépjünk a kívánt
képre, és nyomjuk meg az Opciók gombot, majd válasszuk a Mentés n.jegy.-be pontot. A kép egy
másolata bekerül a Névjegyzékbe.
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Az azonosító beírásához válasszuk az Az. kézi megadása lehetõséget. Írjuk be az azonosítót, és
nyomjuk meg az OK gombot.

Menüfunkciók

szolgáltatáshoz. Lásd: Saját jelenlét címû rész (95. oldal). Ha a keresés csak egy azonosítót
eredményezett, a telefon azt automatikusan menti. Több találat esetén az azonosító
mentéséhez nyomjuk meg az Opciók gombot, és válasszuk a Mentés lehetõséget.

2. Az elõugró ablakban történõ névkereséskor írjuk be a keresett név elsõ karaktereit.
A listában szereplõ nevek közötti lapozáshoz nyomjuk meg a
és a
ablakban a
és a
gomb segítségével mozgathatjuk a kurzort.

gombot, vagy az elõugró

3. Lapozzunk a kívánt partnerhez, majd nyomjuk meg az Adatok gombot. A lapozógombokkal
tekinthetjük meg a kiválasztott név adatait.
Elõfordulhat, hogy a Névjegyzék-nézet beállításától függõen a figyelt nevek másképp jelennek meg.
Ezzel kapcsolatban lásd: Beállítások kiválasztása a Névjegyzékben címû rész (91. oldal). Vagy csak
az elérhetõség jelenik meg, vagy pedig az elérhetõség, a személyes logó és az állapotüzenet is
látszik. Nyomjuk meg az Adatok gombot, és megjelenik az összes dinamikus információ.
Tipp: Névjegy megtekintése. Ha egy adott nevet a hozzá tartozó alapértelmezett
telefonszámmal azonnal meg szeretnénk tekinteni, a névjegyzékben nyomjuk meg, és tartsuk
lenyomva a
gombot a kívánt névnél.
Ha a teljes állapotüzenetet meg szeretnénk tekinteni, nyomjuk meg az Adatok gombot, ezután
lépjünk a névjegyzék kívánt nevére, majd nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a
gombot a
dinamikus névjegynél.

Név törlése
A névjegy és a hozzá kapcsolódó összes adat törléséhez nyomjuk meg a Menü gombot, majd válasszuk
a Névjegyzék és Törlés lehetõségeket.
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1. Nyomjuk meg a Menü gombot, és válasszuk a Névjegyzék és Keresés lehetõségeket. Készenléti
állapotban gyorsabban végezhetjük a keresést, ha ehelyett a gombot használjuk.

Menüfunkciók

Névjegy keresése

• Ha az összes névjegyet egyszerre szeretnénk törölni, válasszuk az Összes törlése lehetõséget,
lapozzunk valamelyik memóriához (Tel.memóriából vagy SIM-kártyáról), és nyomjuk meg a Töröl
gombot. Nyomjuk meg az OK gombot, és a mûveletet a biztonsági kód beírásával erõsítsük meg.

Adatok szerkesztése vagy törlése
Keressük meg a szerkeszteni vagy törölni kívánt partnert, majd nyomjuk meg az Adatok gombot.
Lapozzunk a szerkeszteni vagy törölni kívánt elemhez, és nyomjuk meg az Opciók gombot.
• A név, a szám vagy a szöveg módosításához, illetve a kép megváltoztatásához válasszuk a Nevet
módosít, a Szám átírása, az Adatmódosítás vagy a Kép módosítása lehetõségek egyikét.
Az azonosító nem szerkeszthetõ vagy törölhetõ, ha szerepel a Csevegõpartnerek vagy a Figyelt
nevek listán.
• Szám vagy szöveg törléséhez válasszuk a Szám törlése vagy az Adatok törlése lehetõségek egyikét.
• A névjegyhez társított kép törléséhez válasszuk a Kép törlése menüpontot. Ha a Névjegyzékbõl
törlünk egy képet, az még a Galéria menüben megmarad.

Saját jelenlét
A jelenlét-szolgáltatással (hálózati szolgáltatás) jelenlét-információnkat megoszthatjuk más
felhasználókkal, például családtagjainkkal, barátainkkal vagy kollégáinkkal, ha azok kompatibilis
készülékkel rendelkeznek, és elõfizettek a szolgáltatásra. A jelenlétállapot az elérhetõséget, egy
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Ha a partner azonosítója szerepel a Csevegõpartnerek vagy a Figyelt nevek között, akkor a törlés
elõtt A jelenlét-információ törlõdik üzenet is megjelenik.
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• A névjegyek egyenkénti törléséhez válasszuk az Egyenként lehetõséget, és lapozzunk a törlendõ
névhez. Nyomjuk meg a Töröl, majd a megerõsítéshez az OK gombot.

Nyomjuk meg a Menü gombot, majd válasszuk a Névjegyzék és a Saját jelenlét menüpontot. Az
alábbiak közül választhatunk:
• Kapcsolódás a Saját jelenléthez (vagy Kapcsolat bontása) – Kapcsolódás a szolgáltatáshoz (illetve a
kapcsolat bontása)
• Aktuális saját jelenlét - A jelenlétállapot módosítható a segítségével. Az alábbiak közül
választhatunk:
• Az Aktuális jelenlét megtekintése menüben válasszuk a Magán jelenlét vagy a Nyilvános jelenl.
lehetõséget az aktuális magán vagy nyilvános állapot ellenõrzéséhez.
• Saját elérhetõség - Elérhetõségi állapotunkat Elérhetõ (
értékûre állíthatjuk.

), Foglalt (

) vagy Nem érhetõ el (

• Saját jelenlét-üzenet - Írjuk be a mások számára megjelenítendõ szöveget, vagy nyomjuk meg
az Opciók gombot, és válasszuk az Elõzõ üzenetek lehetõséget, ha a régebbi üzenetek közül
szeretnénk állapotüzenetet választani.
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A jelenlét-szolgáltatás használatba vétele elõtt elõ kell fizetni a szolgáltatásra. Annak ellenõrzéséhez,
hogy a szolgáltatás egyáltalán elérhetõ-e, és ha igen, mennyibe kerül, lépjünk kapcsolatba a
hálózatüzemeltetõvel vagy a szolgáltatóval. Tõle fogjuk megkapni az egyedi azonosítónkat és
jelszavunkat, illetve a szolgáltatáshoz szükséges beállításokat is. A jelenlét-szolgáltatáshoz szükséges
beállítások megadásával kapcsolatban lásd: A csevegés és a jelenlét beállításai címû rész (121. oldal). A
jelenlét-szolgáltatás használata közben a telefon egyéb szolgáltatásait is igénybe vehetjük. Ilyenkor a
jelenlét-szolgáltatás a háttérben aktív marad.

Menüfunkciók

állapotüzenetet és egy személyes logót tartalmaz. Azok a felhasználók, akik elérik ezt a szolgáltatást,
az állapotinformációk lekérése után látni fogják azokat. A kívánt információ a Névjegyzék menüben a
Figyelt nevek pont alatt jelenik meg. Lehetõségünk van egyedivé tenni a másokkal megosztani kívánt
adatainkat, illetve azoknak a személyeknek a körét, akik elérhetõségünkrõl tudomást szerezhetnek.

Magán és nyilv. - Ha ezt a lehetõséget választjuk, akkor a magánlistán szereplõ partnerek látni
fogják a jelenlét-információinkat: elérhetõség, állapotüzenet és logó. A többi partner csak az
elérhetõséget fogja látni.
Magán figyelõk - Ha ezt a lehetõséget választjuk, akkor a magánlistán szereplõ partnerek látni
fogják a jelenlét-információinkat (elérhetõség, állapotüzenet és logó). A többi felhasználó nem
fogja látni egyik információnkat sem.
Senki - Senki sem fogja látni jelenlét-információinkat.
• Jelenlegi figyelõk - A következõk közül választhatunk:
• Jelenlegi figyel. - azon személyeket sorolja fel, akik figyelik jelenlét-információinkat.
• Magán lista - azon személyeket sorolja fel, akik megtekinthetik jelenlét-információinkat,
beleértve az elérhetõséget, az állapotüzenetet és a logót. A magán listát mi magunk állíthatjuk
össze. Azok a felhasználók, akik nincsenek benne a magán listában, csak az elérhetõségünket
láthatják.
• Blokkoltak - azon személyeket sorolja fel, akik nem tekinthetik meg jelenlét-információinkat.
• Beállítások - Itt a következõk közül választhatunk:
• Aktuális jelenlét alapállapotban - készenléti állapotban megjeleníti az aktuális állapot ikonját.
• Szinkronizálás a profilokkal - megadhatjuk, hogy a Saját jelenlét-üzenet és a Saját elérhetõség
beállításait kézzel vagy automatikusan szeretnénk-e frissíteni. Ez utóbbi esetben a beállításokat
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• Kijelzés - Kijelölhetjük, hogy mely csoportok lássák vagy éppen ne lássák a jelenlétállapotunkat.
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• Saját jelenlétlogó - Itt választhatjuk ki személyes logónkat a Galéria menü Képek mappájából.
Ha az Alapbeállítás lehetõséget választjuk, akkor a logó nem lesz közzétéve.

• Kapcs.beállítások - lásd: A csevegés és a jelenlét beállításai címû rész (121. oldal).

Figyelt nevek
Kialakíthatunk egy listát mindazon partnerekbõl, akik jelenlétállapotát nyomon szeretnénk követni.
Az állapotinformációt akkor láthatjuk, ha a partner ezt engedélyezte, illetve ha sem a partner, sem a
hálózat nem akadályozza azt. Ezen figyelt nevek mind a névjegyzékben, mind pedig a Figyelt nevek
menüben megtekinthetõk.
Ellenõrizzük, hogy a használt memória a Telefon vagy a Telefon és SIM. Lásd: Beállítások kiválasztása a
Névjegyzékben címû rész (91. oldal).
Ha szeretnénk csatlakozni a jelenlét-szolgáltatáshoz, nyomjuk meg a Menü gombot, és válasszuk
sorban a Névjegyzék, a Saját jelenlét és a Kapcsolódás a Saját jelenléthez lehetõségeket. A figyelt
neveket akkor is nyomon követhetjük, ha nem csatlakoztunk a jelenléti szolgáltatáshoz, de ekkor nem
láthatjuk a partner jelenléti állapotát.

Partnerek felvétele a figyelt nevek közé
1. Nyomjuk meg a Menü gombot, majd válasszuk a Névjegyzék és a Figyelt nevek menüpontot. Ha
nem kapcsolódtunk a jelenlét-szolgáltatáshoz, a telefon megkérdezi, hogy kívánunk-e csatlakozni.
2. Ha még egyetlen partner sem szerepel a listán, nyomjuk meg a Hozzáad gombot. Ellenkezõ esetben
nyomjuk meg az Opciók gombot, majd válasszuk az Új figyelés lehetõséget. A kijelzõn megjelennek
a partnerek.
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• Csatlakozás típusa - beállíthatjuk, hogy a telefon bekapcsolás után automatikusan
csatlakozzon-e a szolgáltatáshoz.

Menüfunkciók

a jelenleg aktív üzemmódhoz csatolhatjuk. Ezzel kapcsolatban lásd: Üzemmód címû rész (106.
oldal). Személyre szabott állapotlogót nem csatolhatunk üzemmódhoz.

Ha csak a jelenlét-információt szeretnénk megtekinteni, és nem szeretnénk a partnert a listára
felvenni, válasszuk a Jelenlét lekérd., majd a Csak egyszer lehetõségeket.

Figyelt nevek megtekintése
A jelenlétadatok megtekintésével kapcsolatban további tájékoztatást a következõ helyen találunk:
Névjegy keresése címû rész (94. oldal).
1. Nyomjuk meg a Menü gombot, majd válasszuk a Névjegyzék és a Figyelt nevek menüpontot.
Megjelenik a figyelt nevek listában szereplõ elsõ partner állapotinformációja. A személy által
megosztott információ szövegbõl és a következõ ikonokból állhat:
,

vagy

- azt jelzi, hogy a személy elérhetõ, elfoglalt vagy nem érhetõ el.

- azt jelzi, hogy a személy jelenlét-információi nem érhetõk el.
2. Nyomjuk meg az Adatok gombot a kiválasztott partner adatainak megtekintéséhez; alternatív
megoldásként nyomjuk meg az Opciók gombot, és válasszuk a következõk egyikét:
• Új figyelés - új személy felvétele a figyelt nevek közé
• Csevegés - Egy csevegés indításához.
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Tipp: Ha a Névjegyzék menüben szereplõ partnert szeretnénk a listára felvenni, készenléti
állapotban nyomjuk meg a
gombot, majd lépjünk a felvenni kívánt partner nevére. Nyomjuk
meg az Adatok, majd az Opciók gombot. A felvételhez válasszuk a Jelenlét lekérd., majd a
Figyelésként lehetõségeket.

Menüfunkciók

3. Válasszunk partnert a listáról. Ha a választott partner már rendelkezik felhasználóazonosítóval,
akkor a partner bekerül a figyelt nevek közé. Ha több azonosítóval is rendelkezik, válasszuk ki a
kívánt azonosítót. Miután a partner felkerült a listára, a kijelzõn a Figyelés bekapcsolva üzenet
jelenik meg.

• SMS e-mail küldés. - e-mail küldése a kijelölt partnernek
• Névjegyküldés - a kijelölt névjegy küldése
• Figyelés törlése - a kijelölt partner eltávolítása a figyelt nevek közül

Partner figyelésének megszüntetése
• Ha Névjegyzék szereplõ partnert szeretnénk a listáról eltávolítani, készenléti állapotban nyomjuk
meg a
gombot, majd lépjünk az eltávolítani kívánt partner nevére. Nyomjuk meg az Adatok
gombot, és válasszuk ki az azonosítót, majd nyomjuk meg az Opciók gombot. A figyelés
megszüntetéséhez válasszuk a Figyelés törlése lehetõséget. A megerõsítéshez nyomjuk meg az OK
gombot.
• A figyelés Figyelt nevek menübõl történõ megszüntetésével kapcsolatban lásd: Figyelt nevek
megtekintése címû rész (99. oldal).

Névjegyek másolása
Neveket és telefonszámokat másolhatunk a telefon memóriájából a SIM-kártyára és fordítva.
Megjegyzés: a telefon belsõ memóriájában tárolt szöveges tételek, mint például az e-mail címek, nem
kerülnek a SIM-kártyára.
1. Nyomjuk meg a Menü gombot, majd válasszuk a Névjegyzék és a Másolás menüpontot.
2. Adjuk meg a másolás irányát: Telefonról SIM-kártyára vagy SIM-kártyáról telefonra.
3. Lapozzunk az Egyenként, Összes másolása vagy az Alapért. számok lehetõséghez.
• Ha az Egyenként lehetõséget választottuk, lapozzunk a másolandó névhez, és nyomjuk meg a
Másol gombot.
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• Üzenet küldése - Szöveges üzenet kijelölt partnernek való küldéséhez.

• Ha az Összes másolása vagy az Alapért. számok lehetõséget választjuk, nyomjuk meg az OK
gombot, amikor az Átmásolja a névjegyeket? vagy a Áthelyezi a névjegyeket? szöveg megjelenik.

Névjegykártya küldése és fogadása
A vCard szabványt támogató kompatibilis eszközökrõl küldött személyi adatokat a készülékünk képes
fogadni, illetve ilyen adatokat mi is küldhetünk más készülékekre.
Ha névjegykártyát kaptunk és azt szeretnénk a telefon memóriájába menteni, nyomjuk meg a Megnéz
és a Ment gombokat. Ha a névjegykártyát nem akarjuk megtartani, nyomjuk meg a Kilép, majd az OK
gombot.
A névjegykártya elküldéséhez keressük meg a Névjegyzékben a címzett nevét és telefonszámát,
nyomjuk meg az Adatok és az Opciók gombot, majd válasszuk a Névjegyküldés lehetõséget.
• Ha a névjegykártyát infrakapcsolaton keresztül szeretnénk továbbítani, válasszuk az Infrán
lehetõséget. Lásd: Infrakapcsolat címû rész (114. oldal).
• Ha a névjegykártyát szöveges üzenetként akarjuk elküldeni, és ezt a lehetõséget a hálózat
támogatja, válasszuk az SMS-ként menüpontot.
• Ha a névjegykártyát multimédia üzenetként akarjuk elküldeni, és ezt a lehetõséget a hálózat
támogatja, válasszuk az MMS-ben menüpontot.
• Ha a névjegykártyát Bluetooth vezeték nélküli kapcsolaton keresztül szeretnénk továbbítani,
válasszuk a Bluetooth-on lehetõséget.
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4. Annak megadásához, hogy meg akarjuk-e tartani az eredeti számokat és neveket, válasszuk az
Eredeti marad vagy az Eredeti törlése lehetõséget.
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Az Alapért. számok lehetõség akkor jelenik meg, ha a telefon memóriájából a SIM-kártyára
másolunk. Csak az alapértelmezett számok lesznek átmásolva.

Nyomjuk meg a Beállít gombot. Ha a gombhoz már létezik hozzárendelt szám, nyomjuk meg az Opciók
és válasszuk a Módosítás lehetõséget. Nyomjuk meg a Keres gombot, és válasszuk ki elõször a nevet,
majd a hozzárendelendõ számot. Ha a Gyorshívásos tárcsázás funkció ki van kapcsolva, a telefon
megkérdezi, hogy szeretnénk-e aktiválni. Lásd még: Hívásbeállítások címû rész Gyorshívásos tárcsázás
címû szakasza (118. oldal).
Telefonhívás gyorshívó gombok használatával történõ kezdeményezéséhez lásd: Telefonszámok
gyorshívása címû rész (38. oldal).

Hanghívás
Telefonhívást kezdeményezhetünk úgy, hogy kimondunk egy hangmintát, amelyet egy telefonszámhoz
hozzárendeltünk. Hangminta lehet bármilyen kimondott szó, mint például valakinek a neve. Maximum
25 hangmintát hozhatunk létre.
A hanghívás elõtt vegyük figyelembe, hogy:
• A hangminták nem függnek a kiválasztott nyelvtõl. A hangminták a beszélõ hangjától függenek.
• A hangminták érzékenyek a háttérzajra. A hangmintákat csendes környezetben rögzítsük és használjuk
híváskezdeményezésre.
• Amikor egy hangmintát rögzítünk, vagy a hangminta kimondásával hívást kezdeményezünk, a telefont tartsuk
normál helyzetben, a fülünkhöz közel.
• A nagyon rövid neveket a készülék nem tudja elfogadni. Használjunk hosszú neveket, és a különbözõ
telefonszámokhoz ne használjunk hasonló hangzásúakat.
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Szám gyorshívó gombhoz történõ hozzárendeléséhez nyomjuk meg a Menü gombot, válasszuk a
Névjegyzék és a Gyorshívások lehetõséget, majd lapozzunk a kívánt gyorshívó gombhoz.
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Gyorshívások

Mentsük vagy másoljuk a telefon memóriájába azokat a névjegyeket, amelyekhez hangmintát
szeretnénk rendelni. A SIM-kártyán lévõ nevekhez is hozzárendelhetünk hangmintákat, de ha a
SIM-kártyánkat egy másikra cseréljük, akkor új hangminták hozzáadása elõtt elõször ki kell törölnünk
a régieket.
A hangminták osztott memóriát használnak. Lásd: Osztott memória címû rész (21. oldal).
1. Készenléti állapotban nyomjuk meg a

gombot.

2. Lépjünk arra a névjegyre, amelyhez hangmintát szeretnénk rendelni, majd nyomjuk meg az Adatok
gombot. Lapozzunk a kívánt telefonszámhoz, és nyomjuk meg az Opciók gombot.
3. Válasszuk az Új hangminta opciót.
4. Nyomjuk meg az Indít gombot, és ejtsük ki tisztán a hangmintaként rögzítendõ szót vagy szavakat.
A felvétel után a telefon lejátssza a rögzített mintát.
Ha a hangminta mentése sikeres, a Hangminta elmentve szöveg jelenik meg, a telefon egy sípoló
hangot ad, és a hangmintával ellátott telefonszám után a
szimbólum jelenik meg.
A hangminta ellenõrzéséhez nyomjuk meg a Menü gombot, és válasszuk a Névjegyzék és Hangminták
lehetõséget. Lépjünk a kívánt hangmintával rendelkezõ névjegyre, és a rögzített hangminta
meghallgatásához, törléséhez vagy módosításához válasszuk ki a megfelelõ lehetõséget.

Tárcsázás hangminta használatával
Ha a telefonon olyan alkalmazás fut, amely adatküldéshez és -fogadáshoz GPRS-kapcsolatot használ,
a hanghívás kezdeményezéséhez be kell zárnunk az adott alkalmazást.
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Hangminták hozzáadása és kezelése
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Megjegyzés: A nevet ugyanúgy kell kimondanunk, mint amikor azt a rögzítéskor tettük. Ez nehézségekbe
ütközhet, például akkor, ha zajos környezetben vagyunk, vagy vészhelyzet esetén, ezért ne számítsunk
minden körülmény között a hanghívásra.

Ha szabályozógombbal rendelkezõ kompatibilis fülhallgatót használunk, a hanghívás
kezdeményezéséhez nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a fülhallgató szabályozógombját.

Információs és szolgáltatási számok
Lehet, hogy a szolgáltató elõre mentett bizonyos információs vagy szolgáltatási számokat a SIMkártyára.
Nyomjuk meg a Menü gombot, és válasszuk a Névjegyzék és az Infó számok vagy a Szolgált. számai
lehetõséget. Lépkedjünk egy kategóriában egy információs vagy egy szolgáltatási számra, és a szám
hívásához nyomjuk meg a
gombot.

Saját számok
A SIM-kártyához tartozó telefonszámokat a Saját számok lehetõség tartalmazza, ha ezt a kártya
engedélyezi. A számok megtekintéséhez nyomjuk meg a Menü gombot, válasszuk a Névjegyzék menüt,
innen pedig a Saját számok lehetõséget. Lapozzunk a kívánt névhez vagy telefonszámhoz, és nyomjuk
meg a Megnéz gombot.

Hívócsoportok
A Névjegyzék menüben tárolt neveket és telefonszámokat hívócsoportokba rendezhetjük. Mindegyik
hívócsoporthoz beállíthatjuk, hogy egy adott csengõhanggal és ábra megjelenítésével jelezze a csoport
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2. Tisztán mondjuk ki a hangmintát. A telefon lejátssza az azonosított mintát, és 1,5 másodperc múlva
hívja a hangminta telefonszámát.
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1. Készenléti állapotban nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a hangerõcsökkentõ gombot. Egy rövid
hangjelzés hallható, és a Most beszéljen szöveg jelenik meg.

• Csoport neve - Írjuk be a hívócsoport új nevét, és nyomjuk meg az OK gombot.
• Csoport csengõhangja - Válasszuk ki a hívócsoport csengõhangját. Az Alapbeállítás az aktuális
üzemmódhoz kiválasztott csengõhang.
• Csoportlogó - A csoportlogó kijelzésének bekapcsolásához válasszuk a Be lehetõséget, a
kikapcsoláshoz a Ki lehetõséget, illetve a megtekintéséhez a Logókijelzés pontot.
• Csoport tagjai - Új név hívócsoporthoz történõ hozzáadásához. Ha még nincsenek nevek a
csoportban, nyomjuk meg a Hozzáad gombot, vagy ellenkezõ esetben nyomjuk meg az Opciók
gombot, és válasszuk az Új név lehetõséget. Lapozzunk a névhez, amelyet fel akarunk vinni a
csoportba, és nyomjuk meg a Hozzáad gombot.
Név hívócsoportból történõ törléséhez lapozzunk a törlendõ névhez, és nyomjuk meg az Opciók
gombot, majd válasszuk a Név törlése pontot.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

105

Menüfunkciók

Nyomjuk meg a Menü gombot, válasszuk a Névjegyzék menüt, innen pedig a Hívócsoportok
lehetõséget, és válasszuk ki a kívánt hívócsoportot. Az alábbiak közül választhatunk:

Menüfunkciók

tagjainak a hívását (lásd alább). Ha a telefont úgy akarjuk beállítani, hogy csak akkor csengjen, ha egy
kiválasztott hívócsoportból érkezik hívás, olvassuk el a következõt: Hívásjelzés csoportoknak
menüpont, Hangbeállítások címû rész (107. oldal).

A telefon számos beállítási csoporttal, üzemmóddal rendelkezik, amelyek
segítségével testreszabhatjuk a telefon hangjait a különbözõ eseményekhez és környezetekhez. Elõször
tetszés szerint alakítsunk ki egy üzemmódot, és ezután már csak be kell kapcsolnunk, ha használni
akarjuk. A rendelkezésre álló üzemmódok: Általános, Néma, Tárgyalás, Utcai és Személyhívó.
Nyomjuk meg a Menü gombot, válasszuk a Beállítások és az Üzemmód menüpontot. Lapozzunk egy
üzemmódhoz, és nyomjuk meg a Választ gombot.
• A kiválasztott üzemmód bekapcsolásához válasszuk a Bekapcsol lehetõséget.
• Ha azt szeretnénk, hogy az üzemmód csak egy bizonyos ideig (legfeljebb 24 óráig) legyen
bekapcsolva, válasszuk az Idõzít lehetõséget, és adjuk meg az idõszak végét. Ha lejár az
üzemmódhoz beállított idõ, az elõzõleg bekapcsolt, nem idõzített üzemmód lesz aktív.
• Az üzemmód testreszabásához válasszuk a Testre szab lehetõséget. Válasszuk ki a módosítandó
beállításokat, és hajtsuk végre a módosításokat. Ugyanezen beállítások a Hangbeállítások menüben
is módosíthatók. Lásd: Hangbeállítások címû rész (107. oldal).
Az üzemmódok átnevezése az Üzemmód neve menüponttal történik. Az Általános mód nem
nevezhetõ át.
A jelenléti állapot módosításához válasszuk a Saját jelenlét pontot. Ez a menü akkor használható,
ha a Szinkronizálás a profilokkal beállítást Be értékre állítottuk. Lásd: Saját jelenlét címû rész
(95. oldal). Az elérhetõség módosításához válasszuk a Saját elérhetõség, az állapotüzenet
szerkesztéséhez pedig a Saját jelenlét-üzenet lehetõséget.
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Üzemmód
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■ Beállítások

Nyomjuk meg a Menü gombot, válasszuk a Beállítások, majd a Hangbeállítások menüpontot.
Ugyanezek a beállítások az Üzemmód menüben is megtalálhatók. Lásd: Üzemmód címû rész (106.
oldal). A beállítások módosításával megváltoztatjuk az aktuális üzemmód beállításait.
A Hívásjelzés módja lehetõséggel kiválaszthatjuk, hogy a telefon hogyan jelezze a bejövõ hanghívást. A
lehetõségek: Csengetés, Emelkedõ, 1 csengetés, 1 sípolás és Nincs jelzés.
A Csengõhang menüpont segítségével válasszunk csengõhangot a bejövõ hanghívások számára.
Csengõhang Galéria menübõl való kiválasztásához válasszuk a Galéria lehetõséget a csengõhangok
listájából.
Tipp: Ha csengõhangot kapunk infrakapcsolaton, Bluetooth vezeték nélküli kapcsolaton vagy
letöltésen keresztül, eltárolhatjuk azt a Galéria menüben.
A bejövõ hanghívások és üzenetek jelzésének beállításait megadhatjuk a Csengetés hangereje és a
Rezgõ hívásjelzõ lehetõségek segítségével. A rezgõ hívásjelzõ nem mûködik, ha a telefon töltõhöz,
asztali töltõhöz vagy autóskészlethez csatlakozik.
A figyelmeztetõhang üzenetjelzõ hangként való beállításához az Üzenetjelzõ hang, csevegõüzenethez
tartozó hangként való beállításához pedig a Csevegés figyelmeztetõhangja lehetõséget válasszuk.
Válasszuk a Nyomógomb hangereje vagy a Figyelmeztetõ hangok pontot, ha azt szeretnénk, hogy
készülékünk hanggal jelezzen bizonyos eseményeket, például az akkumulátor lemerülését.
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Tipp: Ha gyorsan akarunk üzemmódot váltani, készenléti állapotban nyomjuk meg a
bekapcsológombot , lapozzunk a bekapcsolandó üzemmódhoz, és nyomjuk meg a Választ
gombot.

Nyomjuk meg a Menü gombot, válasszuk a Beállítások, ezen belül a Kijelzõ beállítása menüpontot.
• A Háttérkép lehetõség segítségével beállíthatjuk, hogy készenléti állapotban a telefon a kijelzõn
háttérképet jelenítsen meg. A Galéria menü tartalmaz néhány elõre mentett képet. Képet például
multimédia üzenetben is kaphatunk, esetleg a PC Suite program segítségével számítógéprõl is
áttölthetünk, és a Galéria mappába menthetünk. A telefon a JPEG, GIF, WBMP, BMP és PNG
formátumokat, de ezeknek nem mindegyik variációját támogatja.
A háttérkép kijelöléséhez válasszuk a Háttér kiválaszt. lehetõséget, és nyissuk meg a képeket
tartalmazó mappát. Lapozzunk a háttérképként beállítandó képhez, majd nyomjuk meg az Opciók
gombot, és válasszuk a Mentés háttér. lehetõséget.
A háttérkép be-, illetve kikapcsolásához válasszuk a Bekapcsol vagy a Kikapcsol lehetõséget.
A háttérkép nem kerül kijelzésre, ha a telefon bekapcsolja a képernyõvédõt.
• A Színsémák lehetõséget használva módosíthatjuk a kijelzõ bizonyos elemeinek (például az
ikonoknak, valamint a térerõsséget és az akkumulátor feltöltöttségét jelzõ sávnak) a színét.
• Azt, hogy a telefon a fõmenüt hogyan jeleníti meg, a Menünézet lehetõséggel állíthatjuk be. A
listanézethez nyomjuk meg a Lista gombot, a keretnézethez pedig a Keret gombot.
• Ha az operátorlogót meg szeretnénk jeleníteni vagy el szeretnénk rejteni, válasszuk az Operátorlogó
lehetõséget. Ha nem mentettük az operátorlogót, az Operátorlogó menüpont nem választható ki.
Ha a képernyõvédõ bekapcsol, az operátorlogó eltûnik.
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A Hívásjelzés csoportoknak lehetõség beállítja, hogy a telefon csak akkor csörögjön, ha a bejövõ hívás a
kiválasztott hívócsoportból érkezik. Lapozzunk egy hívócsoporthoz vagy a Minden hívás lehetõséghez,
és nyomjuk meg a Kijelöl gombot.

• Annak beállításához, hogy a telefon egy megadott idõ eltelte után, mialatt a telefon egyetlen
funkcióját sem használtuk, készenléti állapotban egy kijelzõvédõt jelenítsen meg, válasszuk a
Képernyõvédõ lehetõséget.
A kijelzõvédõ bekapcsolásához a Be, míg annak kikapcsolásához a Ki lehetõséget válasszuk.
Az Idõzítés pontban adjuk meg azt az idõtartamot, amely letelte után a kijelzõvédõ bekapcsol. Az
Egyéb pontban 5 másodperc és 10 perc közötti idõt adhatunk meg (perc:másodperc).
A K. védõ kiválaszt. lehetõség segítségével a Galéria menüben található animációk vagy állóképek
közül választhatunk képernyõvédõt.
A képernyõvédõ kikapcsolásához nyomjuk meg bármelyik gombot. A képernyõvédõ akkor is
kikapcsol, ha a telefon kikerül a hálózati lefedettség alól.
A kijelzõvédõ beállításaitól függetlenül, energiatakarékossági okokból a kijelzõn digitális óra jelenik
meg, ha a telefont adott ideig nem használjuk. Lásd: Energiatakarékosság címû rész (32. oldal).
A képernyõvédõ felülír minden olyan képet és szöveget, mely készenléti állapotban megjelenik a
kijelzõn.

Dátum és idõ beállításai
Nyomjuk meg a Menü gombot, válasszuk ki a Beállítások, majd pedig a Dátum és idõ beállítása
lehetõséget.
• Ha azt szeretnénk, hogy készenléti állapotban a kijelzõ jobb felsõ sarkában megjelenjen (vagy ne
jelenjen meg) az idõ, válasszuk az Óra, majd az Óra mutatása (illetve az Óra elrejtése) lehetõséget.
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Az operátorlogó elérhetõségével kapcsolatos bõvebb információkért forduljunk a hálózat
üzemeltetõjéhez vagy a szolgáltatóhoz. Lásd még: PC Suite címû rész (175. oldal).

Ha az akkumulátort kivesszük a telefonból, vagy már régóta lemerült, az idõt újra be kell állítani.
• Ha azt szeretnénk, hogy készenléti állapotban megjelenjen (vagy ne jelenjen meg) a dátum,
válasszuk a Dátum, majd pedig a Dátumot mutat (illetve a Dátumot elrejt) lehetõséget. A dátum
módosításához válasszuk a Dátumbeállítás lehetõséget. Beállíthatjuk a megfelelõ
dátumformátumot és dátumelválasztót is.
• Ha azt szeretnénk, hogy a telefon az aktuális idõzónának megfelelõen frissítse a dátumot és az idõt,
a Dátum/idõ automatikus frissítése (hálózati szolgáltatás) lehetõségnél adjunk meg a Be értéket. Ha
kiválasztjuk a Megerõsítést kér pontot, a telefon a frissítés elõtt engedélyt kér.
A dátum és idõ automatikus frissítése nem módosítja a beállított ébresztõóra idõpontját, a naptárt
vagy a jelzéssel rendelkezõ jegyzeteket. Azok a helyi idõ szerinti állapotot mutatják. A frissítés
esetleg azt eredményezi, hogy néhány korábban beállított riasztás elévül.
A rendelkezésre állással kapcsolatos információkért forduljunk a hálózat üzemeltetõjéhez vagy a
szolgáltatóhoz.

Személyes hivatkozások
A személyes hivatkozások segítségével gyorsan elérhetjük a telefon gyakran használt funkcióit.
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Az órát többek közt az Üzenetek, a Hívásinfó, az Ébresztõóra, az idõzített Üzemmód, a Naptár, a
Jegyzetek és a Képernyõvédõ funkció is használja.
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Az idõ beállításához válasszuk az Idõ beállítása lehetõséget, míg az idõzónát az Idõzóna, az
idõformátumot (12 vagy 24 órás kijelzés) pedig az Idõformátum pontban adhatjuk meg.

Nyomjuk meg a Menü gombot, és válasszuk a Beállítások, a Személyes hivatkozások és a Jobb oldali
választógomb lehetõséget. Válasszunk egy funkciót a listáról. A jobb oldali választógomb készenléti
állapotban megjelenõ neve a funkciónak megfelelõen megváltozik.

Hangvezérelt parancsok
A telefonnak lehetnek olyan funkciói, amelyeket hangminta kimondásával aktiválhatunk. Egyszerre
legfeljebb 16 funkcióhoz tudunk hangmintát rendelni.
Nyomjuk meg a Menü gombot, és válasszuk a Beállítások, a Személyes hivatkozások és a
Hangutasítások lehetõséget. Válasszuk ki a kívánt funkciómappát, lapozzunk ahhoz a funkcióhoz,
amelyhez hangmintát szeretnénk hozzárendelni, és nyomjuk meg a Hozzáad gombot.
Ha a funkció már rendelkezik hangmintával, akkor az

indikátor látható.

Hangminták hozzáadásával kapcsolatban lásd: Hangminták hozzáadása és kezelése címû rész
(103. oldal).
Hangminták aktiválásával kapcsolatban lásd: Tárcsázás hangminta használatával címû rész
(103. oldal).
Hívás során, vagy miközben egy alkalmazás adatküldéshez és –fogadáshoz (E)GPRS-kapcsolatot
használ, hangutasítás nem hozható létre és nem is aktiválható.
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A jobb oldali választógombhoz hozzárendelhetünk egy telefonfunkciót egy elõre megadott listából.
Ezzel kapcsolatban lásd: Készenléti állapot címû rész (30. oldal). Egyes szolgáltatók esetében ez a
menü nem jelenik meg.
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Jobb oldali választógomb

A telefon infravörös vagy Bluetooth-kapcsolattal csatlakoztatható kompatibilis eszközökhöz.
Megadhatjuk az (E)GPRS-kapcsolat beállításait is.

Bluetooth vezeték nélküli technológia
A telefon támogatja a Bluetooth vezeték nélküli technológiát, melynek segítségével 10 méteres
távolságon belül kapcsolatot lehet kialakítani a telefon és bármilyen kompatibilis Bluetooth-eszköz
között. A falak, más elektronikus eszközök és egyéb akadályok által keltett interferencia zavarhatja a
Bluetooth-kapcsolatot.
A telefon a Bluetooth-on alapuló SIM-hozzáférési profilt is támogatja. Ez a Bluetooth-profil lehetõvé
teszi, hogy a készülék Bluetooth-kapcsolaton keresztül csatlakozzon egy kompatibilis eszközhöz,
például a Nokia 610-es autóskészlethez. Ha a SIM-hozzáférési profil aktív, a Távoli SIM mód felirat
megjelenik a telefon kijelzõjén mutatva, hogy a telefon nem kapcsolódik a GSM-hálózatra, és ezért a
telefonfunkciók nem mûködnek.
Bõvebb információt a Nokia telefonunk és egy másik Bluetooth technológiát alkalmazó készülék
közötti kompatibilitásról a készülék dokumentációjában találunk, de segítségünkre lehet bármely
Nokia kereskedõ is. Egyes országokban korlátozások lehetnek érvényben a Bluetooth-készülékek
használatára vonatkozóan. Ezt ellenõrizzük a helyi hatóságoknál.
Megjegyzés: A Bluetooth vezeték nélküli technológia használata az akkumulátor gyorsabb lemerülésével
jár, ezért csökkenti a telefon mûködési idejét. Ügyeljünk arra, hogy ezt a funkciót ne hagyjuk a háttérben
mûködni, ha egyéb mûveleteket végzünk a telefonnal.

Bluetooth-kapcsolat beállítása
1. Nyomjuk meg a Menü gombot, és válasszuk a Beállítások, a Kapcsolatok és a Bluetooth
lehetõséget.
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Kapcsolatok

3. Kompatibilis Bluetooth-audioeszközök kereséséhez válasszuk az Audiotartozékok keresése pontot,
és válasszuk ki a csatlakoztatni kívánt eszközt,
vagy a hatótávolságon belül található Bluetooth-eszközök megkereséséhez válasszuk a Párosított
eszközök lehetõséget, majd nyomjuk meg az Új gombot. Lapozzunk egy eszközhöz, és nyomjuk meg
a Párosít gombot.
4. Írjuk be az eszköz Bluetooth-társítási jelszavát (párosítás), és csatlakoztassuk az eszközt a
telefonhoz. Kezdjük el az eszköz használatát. Ezt a jelszót csak akkor kell megadni, ha az eszközt
elsõ alkalommal csatlakoztatjuk.

Bluetooth-kapcsolat
Nyomjuk meg a Menü gombot, válasszuk a Beállítások, Kapcsolatok és Bluetooth menüpontot. Az
alábbiak közül választhatunk:
• Az Aktív eszköz pontban megtekinthetjük az aktív Bluetooth-kapcsolatot. Ha szeretnénk befejezni a
kapcsolatot a kiválasztott eszközzel, nyomjuk meg a Szétkapcsolás gombot.
• A Párosított eszközök pontban ellenõrizhetjük, hogy jelenleg milyen Bluetooth-eszközök vannak a
telefonnal párosítva. Lépkedjünk a kívánt eszközhöz. Ha törölni szeretnénk az eszköz párosítását,
nyomjuk meg a Töröl gombot.
A kiválasztott eszközhöz való csatlakozáshoz nyomjuk meg a Kapcsol. gombot, vagy nyomjuk meg az
Opciók gombot, miáltal a következõ lehetõségek jelenhetnek meg az eszköz és a Bluetooth-kapcsolat
állapotától függõen:
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Ha egy ideig nem szeretnénk használni a Bluetooth funkciót, az energiafogyasztás mérséklése
érdekében kikapcsolhatjuk.
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2. A Bluetooth funkció aktiválásához válasszuk a Bluetooth, majd a Be lehetõséget. Az aktív
Bluetooth-kapcsolatot a kijelzõ tetején megjelenõ
ikon jelzi.

Bluetooth-beállítások
Nyomjuk meg a Menü gombot, válasszuk a Beállítások, a Kapcsolatok, a Bluetooth és a Bluetoothbeállítások lehetõséget, és adjuk meg, hogy telefonunk hogyan jelenjen meg a többi Bluetooth-eszköz
számára. Az alábbiak közül választhatunk:
• A Saját telefon láthatósága pontot, majd a Látható lehetõséget akkor válasszuk, ha minden
Bluetooth-eszköz láthatja a telefont, a Rejtett lehetõséget pedig akkor, ha csak a párosított
eszközök láthatják a telefont. A telefon nem látható a többi készülék számára, ha az már
csatlakoztatva van egy másik készülékhez.
• A Saját telefon neve pontban megadhatjuk a telefon Bluetooth-nevét, amelyet a többi
Bluetooth-felhasználó lát.

Infrakapcsolat
A telefont beállíthatjuk az infraporton keresztül történõ adatátvitelre. Az infrakapcsolat használatához
a készüléknek, mellyel a kapcsolatot akarjuk létrehozni IrDA-kompatibilisnek kell lennie. A telefon
infraportja segítségével kompatibilis telefonokkal, vagy más készülékekkel (számítógép) cserélhetünk
adatokat (például névjegykártyákat, ábrákat, képeket, hangfájlokat, videókat vagy naptári jegyzeteket).
Az infravörös (IR) fénysugarat ne irányítsuk mások szemébe. Ügyeljünk arra, hogy ne zavarjunk más infravörös
eszközöket. Ez a telefon Class 1 osztályú lézertermék.
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• A Auto. kapcsolódás jóváhagyás nélkül pontban válasszuk a Igen lehetõséget, ha azt szeretnénk,
hogy a telefon automatikusan kapcsolódjon az adott eszközhöz, illetve az Nem lehetõséget, hogy ez
csak engedélyezés után legyen lehetséges.

Menüfunkciók

• A Rövid név hozzárendelése pontban nevet adhatunk a kiválasztott eszköznek (csak mi látjuk).

• A küldõ telefonjának használója beállítja az adatátvitel elkezdéséhez szükséges infrafunkciót.
Ha az adatátvitel nem indul el az infraport bekapcsolása után két percen belül, a telefon bontja a
kapcsolatot, és azt újra létre kell hozni.
Infrakapcsolat ikonja
• Amikor a
indikátor folyamatosan látható, az infrakapcsolat mûködik, és a telefon készen áll az
adatok küldésére vagy fogadására.
• Ha a

villog, akkor a telefon próbálkozik a kapcsolat létrehozásával, vagy a kapcsolat elveszett.

(E)GPRS
A GPRS (General Packet Radio Service – Általános csomagkapcsolt rádióhullámú szolgáltatás)
technológia olyan hálózati szolgáltatás, amely lehetõvé teszi, hogy a mobiltelefonokat IP alapú
hálózaton belül adatok küldésére és fogadására használjuk. A GPRS olyan adatátviteli technológia,
amely lehetõvé teszi az adathálózatokhoz – mint például az internethez – történõ vezeték nélküli
hozzáférést.
Az EGPRS (továbbfejlesztett GPRS) hasonló a GPRS szolgáltatáshoz, de annál gyorsabb kapcsolatot
tesz lehetõvé. Az (E)GPRS és az egyes adatátviteli sebességek elérhetõségével kapcsolatban bõvebb
információkért forduljunk a hálózat üzemeltetõjéhez vagy a szolgáltatóhoz.
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• A telefon infraportjának adatátvitel céljából való bekapcsolásához nyomjuk meg a Menü gombot,
és válasszuk a Beállítások, a Kapcsolatok, majd az Infravörös menüpontot.
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Adatok küldése és fogadása infrakapcsolaton keresztül
• Ellenõrizzük, hogy a küldõ és fogadó berendezés infraportjai egymás felé mutatnak, és a két
készülék között nincs akadály. Az infravörös kapcsolat létrehozásához a két készülék közötti
megfelelõ távolság maximum egy méter legyen.

• Az (E)GPRS szolgáltatás elérhetõségével és az arra való elõfizetéssel kapcsolatban forduljunk a
hálózat üzemeltetõjéhez vagy a szolgáltatóhoz.
• Mentsük az (E)GPRS-beállításokat az egyes, (E)GPRS-t használó alkalmazások esetén.
A tarifával kapcsolatos információkért forduljunk a hálózat üzemeltetõjéhez vagy a szolgáltatóhoz.
Ha a GPRS adatátviteli módot választottuk, a telefon - amennyiben a hálózat ezt lehetõvé teszi - a
GPRS helyett az EGPRS technológiát fogja használni. Az EGPRS és a GPRS közül nem választhatunk, de
egyes alkalmazások esetében lehetõség van a GPRS és a GSM-adat (CSD, Circuit Switched Data –
áramkörkapcsolt adatátvitel) átviteli mód közötti választásra.

(E)GPRS-kapcsolat
Nyomjuk meg a Menü gombot, majd válasszuk a Beállítások, Kapcsolatok, GPRS és a GPRS-kapcsolat
menüpontot.
• Ha szeretnénk, hogy a telefon bekapcsolás után automatikusan bejelentkezzen az
(E)GPRS-hálózatba, válasszuk a Folyamatos lehetõséget. Ha az (E)GPRS-kapcsolat elérhetõ, a
kijelzõ bal felsõ sarkában a ikon látható.
Ha elindítunk egy (E)GPRS-t használó alkalmazást, létrejön a kapcsolat a telefon és a hálózat
között, a kijelzõn megjelenik a
ikon, és lehetõség nyílik az adatátvitelre. Ha bezárjuk az
alkalmazást, az (E)GPRS-kapcsolat is befejezõdik, azonban a regisztráció továbbra is érvényben
marad az (E)GPRS-hálózaton.
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Megjegyzés az (E)GPRS technológia használatához:
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Az (E)GPRS technológiát használják például az MMS-alkalmazások, a videofájlok folyamatos letöltés
melletti lejátszását biztosító (streaming) alkalmazások, a böngészõ, az e-mail, a távoli
adatszinkronizálás, a Java-alkalmazások letöltései, illetve a PC-s telefonos kapcsolat (például az
internet vagy e-mail eléréséhez).

A telefon egyszerre három (E)GPRS-kapcsolat létrehozását támogatja. Például egyszerre
böngészhetünk xHTML-oldalakat, fogadhatunk MMS-t, és tárcsázhatunk egy számítógépet.

Az (E)GPRS-modem beállításai
A telefont Bluetooth vezeték nélküli kapcsolaton, illetve infrakapcsolaton keresztül vagy kábellel
csatlakoztathatjuk egy kompatibilis számítógéphez, ezáltal a telefont modemként alkalmazva a
számítógéprõl használhatjuk az (E)GPRS-kapcsolatot.
Ha a számítógéprõl szeretnénk megadni az (E)GPRS-kapcsolat beállításait, nyomjuk meg a Menü
gombot, és válasszuk a Beállítások, Kapcsolatok, GPRS és GPRS-modembeállítások lehetõségeket.
• Válasszuk az Aktív elérési pont lehetõséget, és kapcsoljuk be azt az elérési pontot, amelyen
keresztül a hálózatra csatlakozni szeretnénk.
• Ha meg szeretnénk változtatni az elérési pont beállításait, válasszuk az Aktív elérési pont
szerkesztése pontot.
• Válasszuk az Elérési pont neve lehetõséget. Írjunk be egy nevet az aktív elérési ponthoz, és
nyomjuk meg az OK gombot.
• Válasszuk a GPRS-elérési pont lehetõséget. Gépeljük be az elérési pont nevét, amelyen keresztül
(E)GPRS-hálózathoz kapcsolódhatunk, majd nyomjuk meg az OK gombot. Az elérési pont nevét
(APN) a hálózat üzemeltetõjétõl vagy a szolgáltatótól kapjuk meg.
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A GPRS és az EGPRS módnak nincs külön jele, az indikátoruk megegyezik.
• A Ha szükséges lehetõség kiválasztásával az (E)GPRS-regisztráció és -kapcsolat akkor jön létre, ha
egy (E)GPRS-t használó alkalmazásnak szüksége van rá, és a kapcsolat lezárul, ha bezárjuk az
alkalmazást.
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(E)GPRS-kapcsolat közbeni kimenõ hívás vagy bejövõ hívás, illetve szöveges üzenet esetén a kijelzõ
jobb felsõ sarkában a ikon jelenik meg jelezve, hogy az (E)GPRS-kapcsolat fel lett függesztve.

Nyomjuk meg a Menü gombot, válasszuk a Beállítások, ezen belül a Hívásbeállítások menüpontot.
Az alábbiak közül választhatunk:
• Válasszuk a Hívásátirányítás lehetõséget (hálózati szolgáltatás). Az átirányítással a bejövõ
hívásainkat átirányíthatjuk egy másik telefonszámra, például a hangpostafiók számára. Bõvebb
információért forduljunk a szolgáltatóhoz. A SIM-kártya vagy a hálózat üzemeltetõje által nem
támogatott átirányítási lehetõségek nem jelennek meg a menüben.
Válasszuk az általunk kívánt átirányítási lehetõséget, például az Átirányítás, ha foglalt pontot, ha
akkor szeretnénk átirányítani a hanghívásainkat, amikor éppen foglalt a számunk, vagy ha
elutasítjuk a bejövõ hívást.
Az átirányítás bekapcsolásához válasszuk a Aktiválás lehetõséget, majd ha lehetséges, adjuk meg
azt az idõtartamot, amely eltelte után a hívás átirányításra kerül. Az átirányítás kikapcsolásához
válasszuk a Megszakítás lehetõséget, vagy a hívásátirányítás állapotának lekérdezéséhez
(amennyiben ez a lehetõség rendelkezésünkre áll) válasszuk az Állapot pontot. Egyszerre több
átirányítási mód is be lehet kapcsolva.
Ha készenléti állapotban látni akarjuk az átirányítási indikátorokat, olvassuk el a következõt:
Készenléti állapot címû rész (30. oldal).
• Bármely gomb fogad hívást és Be - e beállítások kiválasztásával úgy is fogadhatunk egy bejövõ
hívást, hogy a ,
,
és
gombok kivételével bármely gombot röviden megnyomjuk.
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Hívásbeállítások
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Az (E)GPRS-modemszolgáltatás beállításait (hozzáférési pont neve) a számítógépen a Nokia Modem
Options szoftver segítségével is elvégezhetjük. Lásd: PC Suite címû rész (175. oldal). Ha a számítógépen
és a telefonon is megadtuk a beállításokat, a számítógép beállításai lesznek érvényesek.

• Hívásvárakoztatás és Aktiválás - e lehetõségek kiválasztásával a hálózat értesít minket, ha egy
folyamatban lévõ hívás közben egy bejövõ hívás érkezik a telefonunkra (hálózati szolgáltatás). Lásd:
Hívásvárakoztatás címû rész (39. oldal).
• Hívás utáni jelentés és Van - e beállítások kiválasztásával a telefon minden hívás után rövid ideig
megjeleníti a hívás idõtartamát és költségét (hálózati szolgáltatás).
• Saját hívóazonosító küldése és Be - az általunk hívott elõfizetõ készülékén megjelenik a
telefonszámunk (hálózati szolgáltatás). Ha a Hálózati beállítás lehetõséget választjuk ki, akkor a
szolgáltatóval megállapodott beállítás lesz érvényes.
• Kimenõ hívások vonala - hálózati szolgáltatás, amellyel kimenõ hívás kezdeményezésekor
választhatunk az 1. és a 2. elõfizetõi vonal között. Például lehet egy magán és egy üzleti vonalunk.
A rendelkezésre állással kapcsolatos bõvebb információkért forduljunk a hálózat üzemeltetõjéhez
vagy a szolgáltatóhoz.
Ha a 2. vonal pontot választottuk, de nem fizettünk elõ erre a hálózati szolgáltatásra, akkor nem
tudunk hívásokat lebonyolítani. Mindemellett, tekintet nélkül a kiválasztott vonalra, mindkét
vonalon fogadhatunk hívásokat.
Ha a SIM-kártya támogatja, a Lezárás lehetõség kiválasztásával megakadályozhatjuk a
vonalválasztást.
Tipp: Készenléti állapotban az egyik vonalról a másikra a
nyomva tartásával válthatunk.

gomb megnyomásával és
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• Gyorshívásos tárcsázás és Be - e lehetõségek kiválasztásával a gyorshívó gombokhoz
(
) rendelt számokat az adott gomb lenyomásával és nyomva tartásával hívhatjuk.
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• Automatikus újrahívás és Be - e beállítások kiválasztásával a telefon egy sikertelen hívási kísérlet
után még legfeljebb tízszer megpróbálja automatikusan újrahívni a számot.

• Válasszuk a Telefon nyelve lehetõséget a telefon kijelzõjén megjelenõ szövegek nyelvének
kiválasztásához. Ha az Automatikus lehetõség van kiválasztva, a telefon a SIM-kártyán szereplõ
információknak megfelelõen választja ki a nyelvet.
• Memória állapota - E lehetõség kiválasztásával a következõk közül választhatunk:
• Telefon - A telefonmemória használt és szabad részének méretét tekinthetjük meg.
• Memóriakártya - A memóriakártya használt és szabad részének méretét, valamint a
memóriakártya teljes kapacitását ellenõrizhetjük.
A funkciók némelyikének menüjében, például a galéria mappanézetében, külön is megtekinthetõ a
memória állapota.
• Az Automatikus billentyûzár lehetõség segítségével be lehet állítani, hogy a billentyûzár
automatikusan bekapcsoljon egy megadott idõ elteltével, feltéve, hogy ezalatt a telefon készenléti
állapotban van, és egyik funkcióját sem használjuk. Válasszuk a Be lehetõséget, és állítsuk be a
várakozási idõt 5 másodperc és 60 perc között.
Ezzel kapcsolatban lásd: Billentyûzár címû rész (34. oldal).
• Válasszuk a Biztonsági billentyûzár lehetõséget, adjuk meg a biztonsági kódot, és válasszuk a Be
lehetõséget, ezután billentyûzár feloldásakor a telefon kérni fogja a biztonsági kódot.
Ezzel kapcsolatban lásd: Billentyûzár címû fejezet (34. oldal).
Megjegyzés: A telefonba elõre beprogramozott segélykérõ szám (pl. 911, 112 vagy más, hivatalos
segélykérõ telefonszám) a billentyûzár bekapcsolása esetén is felhívható. Írjuk be a segélyszolgálat
számát, és nyomjuk meg a
gombot. A szám csak azután jelenik meg, hogy beütöttük az utolsó
számjegyét.
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Nyomjuk meg a Menü gombot, válasszuk a Beállítások, majd a Telefonbeállítások menüpontot.

Menüfunkciók

A telefon beállításai

• Ha a Szolgáltatóválasztás lehetõségnél az Automatikus beállítást adjuk meg, a telefon
automatikusan választ egyet a területen elérhetõ mobilhálózatok közül.
Ha a Kézi lehetõséget választjuk, kiválaszthatjuk azt a hálózatot, amellyel a saját hálózatunk
üzemeltetõje roamingszerzõdéssel rendelkezik. Ha a kijelzõn a Hozzáférés elutasítva szöveg jelenik
meg, egy másik hálózatot kell választanunk. A telefon kézi üzemmódban marad, amíg ki nem
választjuk az automatikus üzemmódot vagy egy másik SIM-kártyát helyezünk a telefonba.
• Válasszuk a SIM-mûveletek megerõsítése lehetõséget. Lásd: SIM-alkalmazások címû rész (174.
oldal).
• A Súgó megjelenítése lehetõségnél engedélyezhetjük vagy letilthatjuk a segítséget nyújtó szövegek
megjelenítését. Lásd még: A menü használata címû rész (45. oldal).
• Annak beállításához, hogy a telefon bekapcsoláskor lejátsszon-e egy dallamot vagy sem, válasszuk
az Indítási dallam lehetõséget.

A csevegés és a jelenlét beállításai
A csevegéshez és a jelenlét-szolgáltatáshoz szükséges beállításokkal kapcsolatban érdeklõdjünk a
hálózat üzemeltetõjénél vagy a szolgáltatónál. Ha szeretnénk a csevegõ- és a jelenlét-beállításokat
konfigurációs üzenetben megkapni, tekintsük át a következõt: Konfigurációs beállítások szolgáltatás
címû rész (35. oldal).
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• Válasszuk az Üdvözlõ üzenet lehetõséget, majd adjuk meg azt a szöveget, amely a telefon
bekapcsolásakor rövid idõre megjelenik majd. Az üzenet mentéséhez nyomjuk meg a Ment gombot.

Menüfunkciók

• Ha az Adókörzet információja lehetõségnél a Be értéket adjuk meg, a telefon fogadja a hálózati
információkat a használt hálózati cellától függõen (hálózati szolgáltatás).

2. Lapozzunk a bekapcsolandó csomaghoz, és nyomjuk meg az Aktivál gombot.
A kapcsolatcsomagot, ahová menteni akarjuk a szolgáltatás beállításait, be kell kapcsolnunk. A
kapcsolatcsomag egy beállításcsoport, amely a csevegõ- és jelenlét-szolgáltatáshoz történõ
csatlakozás létrehozásához szükséges.
3. Válasszuk a Csev.-/jel. aktív beállít. szerkeszt. lehetõséget.
Válasszuk ki egyesével a beállításokat, és írjuk be a megfelelõ értékeket a hálózat üzemeltetõjétõl
vagy a szolgáltatótól kapott adatok alapján. A kapcsolatbeállítások egy helyen, a Kapcsolat
beállításai menüben találhatók.

Tartozékok beállításai
A Tartozékok beállításai menü csak akkor jelenik meg, ha a telefon csatlakoztatva van, vagy
csatlakoztatva volt kompatibilis mobiltartozékokhoz, például töltõhöz vagy kihangosítóhoz.
Nyomjuk meg a Menü gombot, válasszuk a Beállítások és a Tartozékbeállítások menüpontot. Az egyes
tartozékokhoz tartozó menü csak akkor érhetõ el, ha a telefon már csatlakoztatva volt az adott
tartozékhoz vagy most is ahhoz csatlakozik. A tartozéktól függõen az alábbi lehetõségek állnak
rendelkezésre:
• Alapértelmezett üzemmód - annak az üzemmódnak a kiválasztásához, amelyet automatikusan be
akarunk kapcsolni, ha a kiválasztott tartozékot a telefonhoz csatlakoztatjuk. Mialatt egy tartozék a
telefonhoz csatlakozik, választhatunk más üzemmódot is.
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A beállítások kézi beírása
1. Nyomjuk meg a Menü gombot, és válasszuk a Beállítások, Csevegés/jelenlét beállításai és a
Csevegés/jelenlét aktív beállításai menüpontot.

• Ha a telefont egy komplett autóskészlethez csatlakoztatjuk, válasszuk a Gyújtásérzékelõ menüben
a Be lehetõséget, és a telefon az autó gyújtásának kikapcsolása után körülbelül 20 másodperccel
automatikusan kikapcsol.
• Szövegtelefon esetén válasszuk a Szövegtelefon használata és az Igen lehetõséget, így a
szövegtelefon beállításait fogjuk használni a fülhallgató vagy a hurok helyett.
Ha a szövegtelefon támogatja a Baudot-kódot és a CTM-küldést, akkor használjunk Baudot-kódot.
Minden esetben használjuk a szövegtelefonhoz kapott kábeleket.

Biztonsági beállítások
Megjegyzés: Olyan biztonsági funkciók használata esetén, amelyek korlátoznak bizonyos hívásokat
(híváskorlátozás, zárt felhasználói csoport és számkorlátozás), bizonyos segélykérõ számok (pl. 911, 112
vagy más, hivatalos segélykérõ telefonszámok) egyes hálózatokon továbbra is felhívhatók.

Nyomjuk meg a Menü gombot, válasszuk a Beállítások és a Biztonsági beállítások menüpontot. Az
alábbiak közül választhatunk:
• PIN-kód kérése - A telefon minden bekapcsolás alkalmával kéri a PIN-kódot. Egyes SIM-kártyák
nem engedik a PIN-kód kérése funkció kikapcsolását.
• Híváskorlátozás (hálózati szolgáltatás) - Korlátozhatjuk a bejövõ és a kimenõ hívásokat. Ehhez a
funkcióhoz korlátozó jelszó szükséges.
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• Világítás - a világítás állandó bekapcsolásához (Be). Az Automatikus lehetõséggel a világítás az
utolsó gombnyomás után 15 másodpercig marad bekapcsolva.
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• Automatikus hívásfogadás - annak bekapcsolásához, hogy a telefon 5 másodperc elteltével
automatikusan válaszoljon a bejövõ hívásokra. Ha a Hívásjelzés módja beállítása 1 sípolás vagy
Nincs jelzés, az automatikus hívásfogadás nem használható.

• Zárt hívócsoport - A zárt hívócsoport egy hálózati szolgáltatás, amely meghatároz egy elõfizetõi
csoportot, amelynek tagjait hívhatjuk, és akik minket hívhatnak. Bõvebb információért forduljunk a
hálózat üzemeltetõjéhez vagy a szolgáltatóhoz.
• Biztonsági szint - Ha a Telefon lehetõséget választjuk, a telefon mindig kérni fogja a biztonsági
kódot, amikor új SIM-kártyát helyezünk be.
A Memória pont kiválasztásával a telefon kérni fogja a biztonsági kódot abban az esetben, ha a
SIM-kártya memóriája van kiválasztva, és ezt módosítani szeretnénk (lásd még: Beállítások
kiválasztása a Névjegyzékben címû fejezet, 91. oldal), vagy ha az egyik memóriából a másikba
akarunk másolni (lásd: Névjegyek másolása címû rész, 100. oldal).
• Hozzáférési kódok - Ebben a menüben megváltoztathatjuk a biztonsági kódot, a PIN-kódot, a
PIN2-kódot vagy a korlátozó jelszót. A kódok csak a 0-tól 9-ig terjedõ számjegyekbõl állhatnak.

Gyári beállítások visszaállítása
Ha a menü bizonyos beállításait vissza szeretnénk állítani az eredeti értékükre, nyomjuk meg a Menü
gombot, válasszuk a Beállítások lehetõséget, majd a Gyári beállítások visszaállítása menüpontot. Adjuk
meg a biztonsági kódot, majd nyomjuk meg az OK gombot. Egyes beírt vagy letöltött adatok, mint
például a Névjegyzékben tárolt nevek és telefonszámok ilyenkor nem törlõdnek.
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Ha a számkorlátozás be van kapcsolva, az (E)GPRS-kapcsolatok létrehozása nem lehetséges, kivéve
ha szöveges üzeneteket küldünk (E)GPRS-kapcsolaton keresztül. Ebben az esetben a címzett
telefonszámának és az üzenetközpont számának benne kell lennie a számkorlátozási listában.
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• Rögzített tárcsázás - Ha ezt a funkciót a SIM-kártya támogatja, akkor a kimenõ hívásokat és
szöveges üzeneteket adott telefonszámokra korlátozhatjuk. Ehhez a funkcióhoz a PIN2-kód
szükséges.

A szolgáltató frissítheti ezt a menüt egy szolgáltatói üzenettel. Bõvebb információkért lásd:
Hírpostafiók címû rész (169. oldal).

■ Galéria
Ebben a menüben kezelhetjük a mentett ábrákat, fényképeket, hangfelvételeket és
csengõhangokat, amelyek például multimédia üzenetekbõl származhatnak. Ezek a
fájlok mappákba vannak rendezve.
Megjegyzés: A funkció használatához a telefont be kell kapcsolni. Ne kapcsoljuk be a telefont olyan
helyen, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.

A telefonra töltött tartalom védelme érdekében a készülék digitális jogkezelési (DRM) rendszert
alkalmaz. A csengõhangok vagy egyéb tartalomelemek védettek lehetnek, és meghatározott használati
szabályok tartozhatnak hozzájuk, például a használat alkalmainak száma vagy a használati jogosultság
idõtartama. A szabályokat a tartalom aktiválókulcsában adják meg: ezek a szolgáltatótól függõen a
tartalommal együtt vagy külön szerezhetõk be. Ezeket az aktiválókulcsokat adott esetben frissíthetjük
is. Letöltés elõtt mindig ellenõrizzük az egyes tartalmak szolgáltatási feltételeit és az
aktiválókulcsokat, mivel elõfordulhat, hogy azokért fizetni is kell.
A Galéria menüben tárolt fájlok egy maximum 8 MB kapacitású memóriát használnak. Ha a telefon
kijelzõjén a memória telítettségére utaló üzenet jelenik meg, akkor a folytatás elõtt töröljünk néhány
fájlt a Galéria menübõl. Egy kompatibilis multimédia kártyával kibõvíthetõ az a memóriaterület,
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Ezzel a menüvel a hálózatüzemeltetõ szolgáltatásait tartalmazó portált érhetjük el. A név és az ikon a
szolgáltatótól függ. Bõvebb információért forduljunk a szolgáltatóhoz. Ha ez a menü nem jelenik meg,
a következõ menüszámok ennek megfelelõen változnak.
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■ Szolgáltató menü

2. Adott mappában található fájlok megtekintéséhez lapozzunk a kívánt mappához, és nyomjuk meg a
Megnyit gombot, vagy nyomjuk meg az Opciók gombot, és válasszunk a következõ lehetõségek
közül:
• Új mappa, Mappa törlése, Áthelyezés, Mappaátnevezés, Adatok, Sorba rendezés, Nézettípus,
Memória állapota, Aktiválókulcs-lista és Letöltések. A telefon eredeti mappáinak törlése,
átnevezése és áthelyezése nem lehetséges.
Multimédia kártya használatával további lehetõségeket is elérhetünk: Jelszó megadása
(megvédhetjük a multimédia kártyát az illetéktelen felhasználástól), Jelszó módosítása, Jelszó
törlése, Kártya átnevez. és Kártya formázása.
Ha multimédia kártyához jelszó is tartozik (1-8 számjegy), akkor a kártya le is van zárva. A
telefon egy maximum 5 jelszóból álló listával rendelkezik. Ha a jelszót a telefon ismeri, akkor a
multimédia anyagokat jelszó nélküli is elérhetjük. Ha a jelszó nincs a listán, akkor a lezárt
multimédia kártya lezárt kártyaként jelenik meg. Ha egy multimédia jelszó törlésre kerül, akkor a
kártya zárolása is megszûnik.
Figyelmeztetés: A multimédia kártya formázásával a kártyán tárolt fájlok és mappák
törlésre kerülnek.
• A Letöltések menüpont lehetõséget nyújt további képek, hangok és videók letöltésére. Válasszuk
a Képletöltések, a Hangletöltések vagy a Videoletöltések lehetõséget. Megjelennek az elérhetõ
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1. Nyomjuk meg a Menü gombot, és válasszuk a Galéria menüpontot. Megjelenik a mappák listája. A
telefon eredeti mappái a következõk: Fotók, Videoklipek, Zenefájlok, Képek, Hangok és Hangfelvét.
Ha egy multimédia kártyát helyezünk a telefonba, akkor megjelenik egy ezt jelzõ ikon.
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amelyet képek, csengõhangok, videofájlok és hangfájlok tárolására használhatunk a Galéria menüben.
Vegyük figyelembe, hogy nem lehet Java-játékokat és –alkalmazásokat tárolni a multimédia kártyán.

A különbözõ szolgáltatások rendelkezésre állására és díjszabásaira vonatkozó információkért
forduljunk a hálózat üzemeltetõjéhez és/vagy a szolgáltatóhoz. Csak olyan helyekrõl töltsünk le,
amelyekben megbízunk.
3. Ha megnyitottunk egy mappát, válasszuk ki a megtekinteni kívánt fájlt, és nyomjuk meg a Megnyit
gombot.
Vagy: Nyomjuk meg az Opciók gombot, és válasszunk egyet az adott fájlhoz használható alábbi
funkciók közül:
• Törlés, Küldés, Kép szerkesztése, Áthelyezés, Átnevezés, Mentés háttér., Csengõhangként,
Adatok, Nézettípus, Sorba rendezés, Mindegyik törlése, Megnyitás sorban, Lejátszás, Nagyítás,
Hang ki (Hang be), Élesség beállítása, Új mappa, Memória állapota.
• A fájl multimédia (MMS-) üzenetként, infrán vagy Bluetooth-on keresztüli elküldéséhez
válasszuk a Küldés pontot.
• A Mindegyik törlése paranccsal minden fájl és mappa törölhetõ a kijelölt mappából.
• Szöveg, keretek és clip-art grafikák hozzáadásához vagy kép körbevágásához válasszuk a Kép
szerkesztése pontot.
• A Megnyitás sorban lehetõséggel a mappában található fájlokat egyenként tekinthetjük meg.
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A kívánt oldalhoz történõ csatlakozáshoz válasszuk ki a megfelelõ könyvjelzõt. Ha a kapcsolat
nem hozható létre, akkor elõfordulhat, hogy az éppen aktív kapcsolatbeállításokhoz tartozó
szolgáltatásból az oldal nem érhetõ el. Ebben az esetben lépjünk be a Böngészõ menübe, és
kapcsoljunk be egy másik szolgáltatásbeállítási készletet. Ezzel kapcsolatban lásd: Kapcsolat
létrehozása a szolgáltatásokkal címû rész (163. oldal). Próbáljunk újra kapcsolódni az oldalhoz.
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böngészõoldalak könyvjelzõi. Válasszuk a Más könyvjelzõk lehetõséget, így elérhetjük a
Böngészõ menü könyvjelzõlistáját. Lásd: Könyvjelzõk címû rész (168. oldal).

• A Hang ki (Hang be) ponttal elnémíthatjuk a hangfájlt (illetve visszaállíthatjuk a hangját).
• Az Élesség beállítása lehetõség segítségével beállíthatjuk a kép kontrasztszintjét.
• A Tart. aktiválása paranccsal frissíthetjük a kiválasztott fájlhoz tartozó aktiválókulcsot. Ez a
lehetõség csak akkor használható, ha a fájl támogatja az aktiválókulcs-frissítési funkciót.
• Az Aktiválókulcs-lista lehetõséggel megtekinthetjük a rendelkezésre álló aktiválókulcsok
listáját. Az aktiválókulcsokat, például a lejártakat, akár törölhetjük is.
Egyes képek, csengõhangok és tartalmak szerzõi jogi védettségük miatt nem másolhatók,
módosíthatók, nem vihetõk át és nem küldhetõk tovább.

■ Média
Megjegyzés: A Média menüben található funkciók használatához a telefont be kell
kapcsolni. Ne kapcsoljuk be a telefont olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol
azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.

Kamera
Megjegyzés: Tartsuk tiszteletben a fényképezésre vonatkozó helyi elõírásokat. A funkciót ne használjuk
törvénysértõ módon.
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• A Nagyítás paranccsal az üzenetben lévõ kép mérete növelhetõ.
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• A Lejátszás menüpont lehetõvé teszi az üzenetben lévõ hang- és képfájlok meghallgatását,
illetve megjelenítését.

Fénykép készítése
1. Nyomjuk meg a Menü gombot, válasszuk a Média, Kamera és Normál fénykép, Arckép vagy kevés
fény esetén az Éjszakai mód lehetõséget. Ha a fényképet a Névjegyzékben szereplõ névhez, illetve
telefonszámhoz szeretnénk rendelni, válasszuk az Arckép lehetõséget.
Tipp: A kamera keresõjének gyors megnyitásához készenléti állapotban nyomjuk meg a
gombot. A kameramód, például a videó gyors megváltoztatásához nyomjuk meg a vagy a
gombot.
2. A kijelzõn megjelenik a lencse elõtti látvány, akár egy keresõben.
3. A pillanatot a Rögzít gomb megnyomásával örökíthetjük meg. Fotó készítésekor egy fényképezõgép
zárhangját hallhatjuk. A telefon a fotót a Galéria menü Fotók mappájába menti, ha az Alapértelm.
mappa pont ki van választva. A Másik mappa lehetõséggel megadhatunk egy ettõl eltérõ mappát.
Lásd: A kamera beállításai címû rész (130. oldal).
A fénykép alapértelmezett nevének (Alapértelmezett név) beállítását a következõ rész írja le: A
kamera beállításai címû rész (130. oldal).
4. A Vissza gombbal készíthetünk újabb fényképet, vagy az Opciók gomb lenyomásával például
törölhetjük, átnevezhetjük, multimédia üzenetben elküldhetjük, vagy a Névjegyzék egy név- vagy
számbejegyzéséhez csatolhatjuk a mentett fényképet, illetve elérhetjük a galériát is.
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Ha új kép készítésére nincs elegendõ memória, akkor a galériából régi képek vagy egyéb fájlok
törlésével fel kell szabadítani valamennyit.
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A telefon beépített kamerájával fényképeket készíthetünk vagy videoanyagot rögzíthetünk. A kamera
lencséje a telefon hátulján található, keresõül pedig a kijelzõ szolgál. A kamera a képeket JPEG
formátumban, a videókat 3GP formátumban rögzíti.

Videoklip rögzítése
1. Nyomjuk meg a Menü gombot, majd válasszuk a Média, Kamera és Videó menüpontot.
2. A videoklip rögzítésének megkezdéséhez nyomjuk meg a Rögzít gombot. Videoklip rögzítésekor a
kijelzõ tetején megjelenik a
ikon, valamint a rögzítésbõl hátralévõ idõ.
A felvétel szüneteltetéséhez nyomjuk meg a Szünet, az újraindításhoz a Folytat gombot.
3. A felvétel leállításához nyomjuk meg a Leállít gombot. A telefon a felvételt a Galéria menü
Videoklipek mappájába menti, ha az Alapértelm. mappa pont ki van választva. A Másik mappa
lehetõséggel megadhatunk egy ettõl eltérõ mappát. Lásd: A kamera beállításai címû rész (130.
oldal).
Az Opciók gomb megnyomása után például törölhetjük, átnevezhetjük a videót, esetleg multimédia
üzenetként továbbküldhetjük, illetve a galériát is megnyithatjuk.

A kamera beállításai
Nyomjuk meg a Menü gombot, majd válasszuk a Média, Kamera és Beállítások menüpontot. Az
alábbiak közül választhatunk:
• A fotófájl tömörítési mértékének meghatározásához használjuk a Kép minõsége lehetõséget.
Válasszunk a Kiváló, a Jó vagy az Átlagos értékek közül. A legjobb képminõség a Kiváló beállítással
érhetõ el, ám ez több tárhelyet is igényel.
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Tipp: A kamera önkioldóját egyszerre csak egy kép készítéséhez kapcsolhatjuk be. Nyomjuk meg
a Menü gombot, és válasszuk a Média és a Kamera, majd a Normál fénykép, az Arckép vagy az
Éjszakai mód lehetõséget. Nyomjuk meg az Opciók gombot, és válasszuk az Önkioldó
lehetõséget. Nyomjuk meg az Indít gombot, ekkor rövid idõ elteltével a zár kiold, és a kész
fénykép a Galéria menübe kerül. Az önkioldó mûködése közben csipogó hang hallható.

• Alapértelmezett név - itt adhatjuk meg, hogy fénykép vagy videofájl mentésekor mi legyen annak
címe. Ha az Automatikus lehetõséget választjuk, az alapértelmezett cím lesz használatban, de a Kép
neve választásakor új címet is megadhatunk.
• Kép tárolása - itt adhatjuk meg azt a mappát, amelyet a képek és videók tárolására fogunk
használni. Az alapértelmezett mappa használatához válasszuk az Alapértelm. mappa, míg egy saját
mappa kiválasztásához válasszuk a Másik mappa lehetõséget.

Médialejátszó
A médialejátszóval fájlokat (például különbözõ helyrõl letöltött képeket, hangokat, videókat és animált
képeket) tekinthetünk meg, játszhatunk le és tölthetünk le.
Ezenkívül a médialejátszó lehetõvé teszi, hogy kompatibilis folyamatos letöltésû (streaming) fájlokat
tekintsünk meg egy hálózati szerverrõl. A folyamatos letöltés melletti lejátszás (streaming)
szolgáltatótól függõ funkció, és a hálózatnak is támogatnia kell. A szolgáltatások rendelkezésre állását
és díjszabásait egyeztessük a hálózat üzemeltetõjével és/vagy a szolgáltatóval, amelynek a
szolgáltatását használni akarjuk. A szolgáltató a használattal kapcsolatos információkat is
rendelkezésre bocsátja.
Nyomjuk meg a Menü gombot, és válasszuk a Média és a Médialejátszó lehetõséget. Az alábbiak közül
választhatunk:
• Galéria - a Galéria menü megnyitásához. Lásd: Galéria címû rész (125. oldal).
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• Kamerahang - a kamera kioldózárának és önkioldójának hangját kapcsolhatjuk Be és Ki.
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• A Videoklip hossza lehetõséggel megadhatjuk a rögzíteni kívánt videó hosszát. A videofájl
maximális hossza a környezeti feltételektõl függõen nagyjából 4 perc. Multimédia üzenetben csak
az alapértelmezett hosszúságú vagy az annál rövidebb videofájlokat küldhetjük el.

A telefon beállítása a streaming szolgáltatáshoz
A folyamatos letöltés melletti lejátszásra vonatkozó beállításokat konfigurációs üzenetként
megkaphatjuk a hálózat üzemeltetõjétõl vagy attól a szolgáltatótól, amelynek a szolgáltatásait
használni akarjuk.
További információkért és megfelelõ beállításokért forduljunk a hálózat üzemeltetõjéhez vagy a
szolgáltatóhoz, amelynek a szolgáltatásait használni akarjuk. Ha szeretnénk a szolgáltatás beállításait
konfigurációs üzenetben megkapni, tekintsük át a következõt: Konfigurációs beállítások szolgáltatás
címû rész (35. oldal).
A beállításokat kézzel is beírhatjuk, vagy a PC Suite program segítségével hozzáadhatjuk vagy
szerkeszthetjük õket.
A beállítások kézi beírása
1. Nyomjuk meg a Menü gombot, majd válasszuk a Média, a Médialejátszó és a Foly. letölt. beállít.
menüpontot.
2. Válasszuk az Aktív kapcsolatbeállítások lehetõséget.
3. Lapozzunk a bekapcsolandó kapcsolatcsomaghoz, és nyomjuk meg az Aktivál gombot.
A kapcsolatcsomagot, ahová menteni akarjuk a szolgáltatás beállításait, be kell kapcsolnunk. A
kapcsolatcsomag egy beállításcsoport, amely egy szolgáltatáshoz történõ csatlakozás
létrehozásához szükséges.
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• Címhez lép - egy új oldal megnyitásához. Az oldal címének beírása után nyomjuk meg az OK gombot.
• Médialetöltések - további képek, hangok és videók letöltéséhez. Csak olyan helyekrõl töltsünk le,
amelyekben megbízunk.
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• Könyvjelzõk - a Könyvjelzõk megnyitásához. Lásd: Könyvjelzõk címû rész (168. oldal).

Zenelejátszó
A telefon tartalmaz egy zenelejátszót, amellyel MP3- és AAC-hangfájlokat játszhatunk le, mely
fájlokat a Nokia Audio Manager programmal másolhatjuk át a telefonra.
A telefon memóriájában vagy a multimédia kártyán lévõ mappában tárolt zenefájlokat az alkalmazás
felismeri, és automatikusan hozzáadja azokat az alapértelmezett számlistához.
A hangfájlokat egy kompatibilis fülhallgatóval (például egy HDS-3 fülhallgatóval) vagy a hangszórón
keresztül hallgathatjuk meg.
Nyomjuk meg a Menü gombot, és válasszuk a Média és a Zenelejátszó lehetõséget.
Zenefájlok kompatibilis számítógéprõl való áttöltésével, és a zeneszámok, valamint a számlisták
kezelésével kapcsolatban olvassuk el a PC Suite szoftvercsomag részét képezõ Nokia Audio Manager
program leírását.
A zenelejátszó használata közben kezdeményezhetünk és fogadhatunk is hívásokat. A hívás alatt a
lejátszás szünetel.

A telefonra töltött zenék lejátszása
A Zenelejátszó menü megnyitásakor az alapértelmezett lejátszási listán található elsõ szám adatai
jelennek meg. Egy szám lejátszásához lapozzunk a kívánt számhoz, és nyomjuk meg az Indít vagy a
gombot.
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Válasszuk ki egyesével a beállításokat, és írjuk be a megfelelõ értékeket a hálózat üzemeltetõjétõl
vagy a szolgáltatótól kapott adatok alapján. Az adatátviteli móddal kapcsolatos beállítások egy
helyen, az Adatvivõ beállításai menüben találhatók.

Menüfunkciók

4. Válasszuk az Aktív kapcs. beáll. szerkesztése lehetõséget.

gombot.

• A következõ szám elejére történõ ugráshoz nyomjuk meg a
történõ ugráshoz nyomjuk meg kétszer a
gombot.

gombot alul. Az elõzõ szám elejére

• Az aktuális szám visszatekeréséhez nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a
gombot. A szám
elõrepörgetéséhez nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a
gombot. A kívánt pozíciónál engedjük el
a gombot.
Figyelmeztetés! Zenét mérsékelt hangerõvel hallgassunk. A zene nagy hangerõn történõ hallgatása
károsíthatja a hallást.

A zenelejátszó beállításai
A Zenelejátszó menüben az Opciók gombbal a következõ beállítások érhetõk el:
• Lejátszás beáll. - Válasszuk a Véletlenszerû lehetõséget, ha a lejátszási listában szereplõ számokat
véletlenszerû sorrendben szeretnénk lejátszani. Az Ismétlés lehetõség kiválasztásával az aktuális
számot vagy a teljes számlistát ismétlõdõen játszhatjuk le.
• Zeneletöltések - Ebben a pontban megnyithatjuk az alkalmazással kapcsolatos webszolgáltatást. Ez
a funkció csak akkor használható, ha a zeneszám tartalmazza a szolgáltatás címét.
További információkért lásd: Tartalom és alkalmazások letöltése címû rész (18. oldal).
• Hangszóró - A zenelejátszót a telefon hangszóróján keresztül is használhatjuk.
• Fülhallgató - A zenelejátszót a telefonhoz csatlakoztatott kompatibilis fülhallgatón hallgathatjuk.
Tipp: Fülhallgató használatakor a fülhallgató gombjának gyors megnyomásával a
következõ számra ugorhatunk. A lejátszás leállításához nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a
fülhallgató gombját.
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• A lejátszás leállításához nyomjuk meg a Leállít vagy a

Menüfunkciók

• A hangerõ beállításához használjuk a telefon oldalán található hangerõ-szabályozó gombokat.

Rádió
A telefonba épített rádió hallgatásához csatlakoztassunk egy kompatibilis fülhallgatót a telefon alján
található csatlakozóba. A fülhallgató kábele a rádió antennájaként szolgál, ezért hagyjuk azt szabadon.
Megjegyzendõ, hogy a rádióadás minõsége a rádióállomás lefedettségétõl függ az adott területen.
1. A rádió bekapcsolásához nyomjuk meg a Menü gombot, és válasszuk a Média menü Rádió pontját.
A kijelzõn az alábbiak láthatók:
• A rádióállomás száma és a rádióállomás neve, ha a csatornát mentettük.
• A rádióállomás frekvenciája
2. Ha már mentettünk rádióállomásokat, fellapozhatjuk azt az állomást, amelyet hallgatni akarunk,
vagy 1-tõl 9-ig a megfelelõ számgomb megnyomásával kiválaszthatjuk a rádióállomást.
Ha fülhallgatógombbal ellátott kompatibilis fülhallgatót használunk, a kívánt mentett
rádióállomásra való lapozáshoz nyomjuk meg a gombot.
3. Ha a rádió be van kapcsolva, a kikapcsolásához nyomjuk meg az Opciók gombot, és válasszuk a
Kikapcsol menüpontot.
Tipp: A rádió gyors kikapcsolásához nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a

gombot.
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Az Opciók gomb megnyomásával frissíthetjük a lejátszási listát (ha például új számokat adtunk
hozzá), és kiválaszthatjuk, hogy ha több lejátszási lista van a telefonon, melyik jelenjen meg a
Zenelejátszó menü megnyitásakor.

Menüfunkciók

• Számok listája - Megjeleníthetjük a lejátszási listán szereplõ összes számot, és kiválaszthatjuk a
lejátszandót. Egy szám lejátszásához lapozzunk a kívánt számhoz, és nyomjuk meg az Indít vagy a
gombot.

Tipp: Ha az állomást gyorsan menteni akarjuk az 1-tõl 9-ig terjedõ helyekre, nyomjuk le és
tartsuk lenyomva a megfelelõ számgombot, írjuk be a csatorna nevét, és nyomjuk meg az OK
gombot.

A rádió használata
Ha a rádió be van kapcsolva, nyomjuk meg az Opciók gombot, és válasszunk az alábbiak közül:
• Kikapcsol - A rádió kikapcsolásához
• Állomásmentés - A megtalált rádióállomás mentése. Lásd fent: Rádióállomás behangolása címû
rész. Maximum 20 rádióállomás menthetõ.
• Autom. hangolás - Röviden nyomjuk meg a vagy a gombot, ezzel a megfelelõ irányba
elindítjuk az állomáskeresést. A keresés leáll, ha a telefon talált egy állomást; nyomjuk meg az
OK gombot. Az állomás mentéséhez lásd fent: Állomásmentés.
• Kézi hangolás - A vagy a gomb rövid megnyomásával 0,05 MHz-enként léptetve kereshetünk
állomást felfelé vagy lefelé. Ha a gombot nyomva tartjuk, akkor a keresés gyorsabban, nagyobb
lépésekben történik. Az állomás mentéséhez nyomjuk meg az OK gombot, illetve a további
teendõkkel kapcsolatban tekintsük át fent az Állomásmentés lehetõségnél ismertetetteket.
Tipp: A Kézi hangolás gyors kiválasztásához a Rádió menüben nyomjuk meg a
gombot.
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Amikor a rádió be van kapcsolva, az állomáskereséshez nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a vagy a
gombot. A keresés leáll, ha a telefon talált egy állomást. Az állomás mentéséhez nyomjuk meg az
Opciók gombot, és válasszuk az Állomásmentés lehetõséget. Írjuk be az állomás nevét, és nyomjuk
meg az OK gombot. Válasszuk ki a helyet, ahová az állomást menteni akarjuk.

Menüfunkciók

Rádióállomás behangolása

Tipp: A Frekvenc. beállít gyors kiválasztásához a Rádió menüben nyomjuk meg a
gombot.
• Állomást töröl - Egy mentett állomás törléséhez lapozzunk a kívánt állomáshoz, nyomjuk meg a
Töröl, majd az OK gombot.
• Átnevez - Írjuk be a mentett állomás új nevét, és nyomjuk meg az OK gombot.
• Hangszóró (vagy Fülhallgató) - E lehetõség beállításával a rádió kihangosítón vagy fülhallgatón
keresztül hallgatható. A fülhallgató legyen a telefonhoz csatlakoztatva. A fülhallgató kábele a rádió
antennájaként szolgál.
• Mono hang (vagy Sztereó hang) - A rádió monó (vagy sztereó) módban való hallgatásához
Rádióhallgatás közben normál módon fogadhatunk, illetve kezdeményezhetünk hívást. Ekkor a rádió
hangja elnémul. Amikor befejezzük a hívást, a rádió hangja automatikusan újra bekapcsol.
Ha egy (E)GPRS- vagy HSCSD-kapcsolatot használó alkalmazás adatokat küld vagy fogad,
interferenciát okozhat a rádióval.

Hangrögzítõ
A hangrögzítõvel beszédet, hangokat vagy egy aktív hívást vehetünk fel három perc hosszúságig.
Ez hasznos lehet például nevek és telefonszámok rögzítéséhez, amelyeket késõbb leírhatunk.
Megjegyzés: A beszélgetések rögzítésekor tartsunk be minden helyi törvényt. A funkciót ne használjuk
törvénysértõ módon.
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• Frekvenc. beállít - Ha ismerjük a hallgatni kívánt rádióállomás frekvenciáját (87,5 MHz és
108,0 MHz között), írjuk be azt, majd nyomjuk meg az OK gombot. Az állomás mentéséhez
lásd fent: Állomásmentés.

2. Felvétel elindításához válasszuk a Felvétel lehetõséget. Felvétel elindításához hívás közben,
nyomjuk meg az Opciók gombot és válasszuk a Felvétel lehetõséget. Hívás rögzítése közben a
hívásban résztvevõ partnerek mindegyike körülbelül öt másodpercenként halk csipogó hangot hall.
Hívás rögzítése közben a telefont normál helyzetben, a fülünk közelében tartsuk.
3. A felvétel leállításához nyomjuk meg a Leállít gombot. A telefon a felvételt a Galéria menü
Hangfelvét. mappájába menti.
4. A legutóbbi hangfelvétel meghallgatásához válasszuk az Utolj. rögz. lejátsz. lehetõséget.
5. A legutóbbi hangfelvétel elküldéséhez válasszuk az Utolj. rögz. küldés. lehetõséget. A felvételt
infrán, Bluetooth vezeték nélküli kapcsolaton vagy MMS-ben küldhetjük el.

Felvételek listája
Nyomjuk meg a Menü gombot, válasszuk a Média, majd a Hangrögzítõ és a Felvételek listája
menüpontot. A kijelzõn megjelennek a Galéria mappái. A felvételek listájának megtekintéséhez nyissuk
meg a Hangfelvét. mappát. Nyomjuk meg az Opciók gombot, és a választhatunk a Galéria menü
fájljaira vonatkozó lehetõségek közül. Lásd: Galéria címû rész (125. oldal).

A tárolómappa megadása
Az alapértelmezett mappától (Hangfelvét. mappa a Galéria menüben) eltérõ mappa kiválasztásához
nyomjuk meg a Menü gombot, és válasszuk a Média, a Hangrögzítõ és a Memóriaválasztás
lehetõséget. Válasszunk egy mappát a Galéria menü mappalistájából.
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1. Nyomjuk meg a Menü gombot, válasszuk a Média és a Hangrögzítõ menüpontot.

Menüfunkciók

Felvétel

Nyomjuk meg a Menü gombot, és válasszuk a Média és a Média-hangszínsz. lehetõséget.
Egy beállítás aktiválásához lapozzunk az egyik keverõbeállításhoz, és nyomjuk meg az Aktivál gombot.
A kiválasztott beállítás megtekintéséhez vagy szerkesztéséhez nyomjuk meg az Opciók gombot, és
válasszuk a Megjelenítés, a Módosít vagy az Átnevez lehetõséget. Nem mindegyik beállítást lehet
szerkeszteni, illetve átnevezni.

■ Szervezõ
Megjegyzés: A Szervezõ menüben található funkciók használatához a telefont be
kell kapcsolni. Ne kapcsoljuk be a telefont olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol
azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.

Ébresztõóra
Az ébresztõóra az órához beállított idõformátumokat használja. Az ébresztõóra akkor is mûködik, ha a
telefon ki van kapcsolva, feltéve, hogy az akkumulátor nem merült le teljesen.
Nyomjuk meg a Menü gombot, majd válasszuk a Szervezõ és az Ébresztõóra menüpontot.
• Válasszuk az Ébresztés ideje lehetõséget, majd adjuk meg az ébresztés idejét, és nyomjuk meg az OK
gombot.
Az ébresztés idejének módosításához válasszuk a Bekapcsol lehetõséget.
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A zenelejátszó használatakor a keverõ segítségével gazdagabbá tehetjük a hangminõségét azáltal,
hogy kiemelhetjük az egyes frekvenciasávokat.

Menüfunkciók

Médiakeverõ

Ha azt választottuk, hogy ébresztéskor a rádió szólaljon meg, csatlakoztassuk a fülhallgatót a
telefonhoz. A telefon a legutóbb hallgatott rádióállomást fogja ébresztésként megszólaltatni a
hangszórón keresztül. Ha a fülhallgatót kihúzzuk, vagy a telefont kikapcsoljuk, akkor az
alapértelmezett ébresztõhang fog megszólalni a rádió helyett.

Az ébresztés idõpontjában
A telefon figyelmeztetõ hangot ad, a kijelzõn az Ébreszt! szöveg, valamint a pontos idõ villog.
Az ébresztés leállításához nyomjuk meg a Leállít gombot. Ha a telefont egy percig hagyjuk
folyamatosan ébreszteni, vagy megnyomjuk a Szundi gombot, az ébresztés nagyjából 10 percre leáll,
majd újraindul.
Ha a beállított ébresztési idõpontban a telefon ki van kapcsolva, a telefon bekapcsol, és megszólaltatja az ébresztõ
hangot. Ha megnyomjuk a Leállít gombot, a telefon megkérdezi, hogy be akarjuk-e kapcsolni, és megjelenik a
Bekapcsolja a telefont? kérdés. A telefon kikapcsolásához nyomjuk meg a Nem gombot vagy a bekapcsolásához az
Igen gombot.
Megjegyzés: Az Igen gombot ne nyomjuk meg, ha olyan helyen tartózkodunk, ahol a rádiótelefonok
használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.

Naptár
A naptár segítséget nyújt az emlékeztetõk, hívások, tárgyalások és születésnapok nyomon követésében.
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• Válasszuk a Hangjelzés lehetõséget és az alapértelmezett ébresztõhangot, vagy válasszunk egy
ébresztõhangot a csengõhangok vagy a Galéria listájából, illetve a rádiót is beállíthatjuk
ébresztésként.

Menüfunkciók

• Ha azt akarjuk, hogy az ébresztõ csak a hét megadott napjain jelezzen, válasszuk a Jelzés ismétlése
lehetõséget.

Tipp: A Naptár menü gyors megnyitásához készenléti állapotban nyomjuk meg a

gombot.

Lapozzunk az általunk kívánt naphoz. Az aktuális napot a nap száma körül megjelenõ keret jelöli. Ha az
adott napra valami feljegyzés van bejegyezve, a nap vastag számjeggyel jelenik meg. A nap
feljegyzéseit a Megnéz gomb megnyomásával tekinthetjük meg. Naptári hét megtekintéséhez
nyomjuk meg az Opciók gombot, és válasszuk a Hétnézet lehetõséget.
• Egy jegyzetet megtekinthetünk úgy, hogy rálapozunk, és megnyomjuk a Megnéz gombot. A jegyzet
nézet lehetõvé teszi, hogy megtekintsük a jegyzethez tartozó adatokat. Végiglapozhatunk a
jegyzeten.
• Például vannak lehetõségek jegyzetíráshoz, vagy jegyzet infraporton vagy Bluetooth vezeték nélküli
kapcsolaton keresztüli vagy egy másik kompatibilis készülék naptárába történõ közvetlen, illetve
szöveges vagy multimédia üzenetként való küldéséhez.
A rendelkezésre álló további lehetõségek: jegyzet törlése, módosítása, áthelyezése és ismétlése,
valamint a jegyzet átmásolása egyik napból a másikba
A naptár összes jegyzetének törléséhez válasszuk a havi vagy a heti nézetet, nyomjuk meg az
Opciók gombot, és válasszuk a Jegyzetek törlése lehetõséget.
Beállítások - A dátum, az idõ, a dátum- vagy idõformátum vagy a hét elsõ napjának beállításához.
Az Jegyzetek automatikus törlése pont lehetõvé teszi, hogy régi jegyzetek elõre megadott idõ
elteltével törlõdjenek. Természetesen a készülék nem törli az ismétlõdõ jegyzeteket, mint például a
születésnapokat.
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Nyomjuk meg a Menü gombot, és válasszuk a Szervezõ és a Naptár menüpontot.

Menüfunkciók

A Naptár osztott memóriát használ. Lásd: Osztott memória címû rész (21. oldal).

A betûk és számok beírásához lásd: Szöveg írása címû rész (41. oldal).
Nyomjuk meg a Menü gombot, és válasszuk a Szervezõ és a Naptár menüpontot. Lapozzunk egy
dátumra, nyomjuk meg az Opciók gombot, és válasszuk a Jegyzet írása lehetõséget. Az alábbi
jegyzettípusokat választhatjuk:
•

Tárgyalás - Írjuk be a jegyzetet (vagy az Opciók gombot megnyomva keressük ki a nevet a
Névjegyzékbõl). Nyomjuk meg az Opciók gombot, és válasszuk a Mentés lehetõséget. Írjuk be a
tárgyalás helyét, majd nyomjuk meg az Opciók gombot, és válasszuk a Mentés lehetõséget. Adjuk
meg a tárgyalás kezdési idõpontját, nyomjuk meg az OK gombot, ezután írjuk be a befejezés
idõpontját, és ismételten nyomjuk meg az OK gombot. A jegyzethez jelzést is beállíthatunk a
Hangjelzéssel vagy a Hang nélkül (nem lesz figyelmeztetõ hangjelzés) pont kiválasztásával és a
jelzés idõpontjának megadásával.

•

Hívás - Adjuk meg a telefonszámot, nyomjuk meg az Opciók gombot, és válasszuk a Mentés
pontot. Adjuk meg a nevet, nyomjuk meg az Opciók gombot, majd válasszuk a Mentés pontot. (A
telefonszám beírása helyett az Opciók gombot megnyomva a nevet és a számot kikereshetjük a
Névjegyzékbõl.) Írjuk be a hívás idejét, és nyomjuk meg az OK gombot. A jegyzethez jelzést is
beállíthatunk a Hangjelzéssel vagy a Hang nélkül (nem lesz figyelmeztetõ hangjelzés) pont
kiválasztásával és a jelzés idõpontjának megadásával.

•

Születésnap - Írjuk be a személy nevét (vagy az Opciók gombot megnyomva keressük ki a
Névjegyzékbõl), majd nyomjuk meg az Opciók gombot, és válasszuk a Mentés lehetõséget. Ezután
írjuk be a születési évet, és nyomjuk meg az OK gombot. A jegyzethez jelzést is beállíthatunk a
Hangjelzéssel vagy a Hang nélkül (nem lesz figyelmeztetõ hangjelzés) pont kiválasztásával és a
jelzés idõpontjának megadásával.
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Naptári jegyzet létrehozása

•

Emlékeztetõ - Írjuk be az emlékeztetõ tárgyát, majd nyomjuk meg az Opciók gombot, és
válasszuk a Mentés pontot. A jegyzethez jelzést is beállíthatunk a Jelzéssel pont kiválasztásával és a
jelzés idõpontjának megadásával.

Ha hangjelzést állítottunk be, a feljegyzés megtekintésekor a

ikon is megjelenik.

Ha a telefon hanggal jelzi a jegyzetet
A telefon sípol, és megjeleníti a feljegyzést. Ha a hívás jegyzet
megnyomásával azonnal hívhatjuk a számot.

látható a kijelzõn, akkor a

gomb

• A jelzés leállításához a jegyzet megtekintése nélkül nyomjuk meg a Kilép gombot.
• A jelzés leállításához és a jegyzet megtekintéséhez nyomjuk meg a Megnéz gombot. Nyomjuk meg
a Szundi gombot, és a telefon tíz perc múlva megismétli a jelzést.

Teendõk
Jegyzetet rendelhetünk egy elvégzendõ feladathoz, kiválaszthatjuk a jegyzet prioritási szintjét, illetve a
feladatot elvégzése után az elvégzett jelöléssel láthatjuk el. A jegyzeteket prioritás vagy dátum szerint
rendezhetjük.
A teendõlista tárolására a telefon osztott memóriát használ. Lásd: Osztott memória címû rész (21.
oldal).
Nyomjuk meg a Menü gombot, majd válasszuk a Szervezõ és a Teendõk lehetõséget.
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Feljegyzés - Írjuk be a feljegyzést, majd nyomjuk meg az Opciók gombot, és válasszuk a Mentés
pontot. Adjuk meg a jegyzet érvényességének utolsó napját, majd nyomjuk meg az OK gombot. A
jegyzethez jelzést is beállíthatunk a Hangjelzéssel vagy a Hang nélkül (nem lesz figyelmeztetõ
hangjelzés) pont kiválasztásával és a jelzés idõpontjának megadásával.
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•

• Új jegyzet hozzáadásához válasszuk az Új jegyzet lehetõséget.
• Például a kiválasztott jegyzetet megtekinthetjük, vagy törölhetjük, és törölhetünk minden
elvégzettként megjelölt jegyzetet. Ezen túlmenõen sorba rendezhetjük a jegyzeteket fontosságuk
vagy határidejük szerint, szöveges vagy multimédia üzenetként jegyzetet küldhetünk másik
telefonra, a jegyzetet naptári jegyzetként menthetjük, illetve megtekinthetjük a naptárat.
A jegyzet megtekintése közben lehetõségünk van például szerkeszteni a kiválasztott jegyzetet,
módosítani a jegyzet határidejét vagy fontosságát, illetve a jegyzetet elvégzettként megjelölni.

Jegyzetek
A Jegyzetek alkalmazással jegyzeteket írhatunk, majd infrán, Bluetooth vezeték nélküli kapcsolaton,
SMS- vagy MMS-üzenetben egy kompatibilis eszközre továbbíthatjuk azokat.
A Jegyzetek alkalmazás osztott memóriát használ. Lásd: Osztott memória címû rész (21. oldal).
1. A Jegyzetek megnyitásához nyomjuk meg a Menü gombot, és válasszuk a Szervezõ és a Jegyzetek
lehetõséget. Jegyzet írását megelõzõen, ha a dátumot és az idõt még nem állítottuk be, a telefon
felszólít a beállításra.
2. Egy jegyzet hozzáadásához nyomjuk meg az Új jegyz. gombot, vagy nyomjuk meg az Opciók
gombot, és válasszuk az Új jegyzet lehetõséget.
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Vagy lapozzunk egy jegyzethez, és nyomjuk meg a Megnéz gombot, vagy nyomjuk meg az Opciók
gombot.
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Jegyzet írásához nyomjuk meg az Új elem gombot. Írjuk be a jegyzetet, és nyomjuk meg a Ment
gombot. Válasszuk ki a jegyzet fontosságát, mely lehet Fontos, Átlagos vagy Nem sürgõs. A telefon a
jegyzet számára automatikusan beállít egy határidõt hangjelzés nélkül. A határidõ módosításához
jelenítsük meg a jegyzetet, és válasszuk ki a határidõre vonatkozó pontot.

A jegyzetet át is küldhetjük egy kompatibilis eszközre infrán vagy Bluetooth vezeték nélküli
kapcsolaton keresztül, illetve MMS-ben vagy SMS-ben. Ha a jegyzet túl hosszú, s emiatt nem
küldhetõ szöveges üzenetben, a telefon felszólít, hogy töröljünk bizonyos számú karaktert.
A jegyzeteken elvégezhetõ mûveletek közé tartozik még a megtekintés, a törlés, illetve a
szerkesztés. Jegyzet szerkesztése közben a szövegszerkesztõbõl úgy is kiléphetünk, hogy nem
mentjük a módosításokat.

Mobiltárca
Mobiltárca alkalmazásba személyes adatokat, például hitelkártyaszámot, lakcímet menthetünk. A
mobiltárcába mentett adatok böngészés közben, például vásárláskor könnyedén elõhívhatóak, s így az
adatmezõk kitöltése automatikussá tehetõ, feltéve, hogy a szolgáltatás támogatja a mobiltárca
használatát. Lehetõségünk van felhasználónevet és jelszót igénylõ mobilszolgáltatások hozzáférési
kódjainak mentésére is.
A mobiltárcában tárolt adatokat mobiltárcakód védi. Ezt a kódot a mobiltárca elsõ használatakor
adhatjuk meg. Amikor megjelenik az Adja meg a mobiltárca kódját: üzenet, üssük be a kódot, majd
nyomjuk meg az OK gombot a jóváhagyáshoz. Ekkor megjelenik az Ismételje meg a mobiltárcakódot:
üzenet, ide írjuk be újra az imént megadott kódot, és nyomjuk meg az OK gombot. Lásd még:
Mobiltárcakód (4-10 számjegy) címû rész (17. oldal).
Ha a mobiltárca összes adatát és magát a mobiltárcakódot is törölni szeretnénk, készenléti állapotban
írjuk be a *#7370925538# sorozatot (betûkkel ugyanez: *#res wallet#). A mûvelethez a telefon
biztonsági kódjára is szükség van. Ezzel kapcsolatban lásd: Elérési kódok címû rész (16. oldal).
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A jegyzetbe beilleszthetjük a pontos idõt és a jelenlegi dátumot. Ha ehhez a jegyzetben már nincs
elegendõ hely, a telefon felszólít, hogy töröljünk néhány karaktert.
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3. Írjuk be a jegyzetet, és válasszuk a Mentés lehetõséget.

A mobiltárca menüje a Menü gomb megnyomása után a Szervezõ menü, ezen belül a Mobiltárca
lehetõség alatt érhetõ el. Írjuk be a mobiltárcakódot, és nyomjuk meg az OK gombot (lásd: Mobiltárca
beállításai címû fejezet, 149. oldal). Az alábbiak közül választhatunk:
• A M.tárca-profilok lehetõség segítségével kártyakombinációkat hozhatunk létre különféle
szolgáltatásokhoz. A mobiltárcaprofil funkció hasznosnak bizonyulhat, ha adott szolgáltatás
igénybevételéhez sokféle adatot meg kell adnunk. Ilyenkor a különbözõ kártyák egyenkénti
kiválasztása helyett elegendõ a megfelelõ mobiltárcaprofilt kijelölni.
• A Kártyák lehetõséggel kártyánk személyes adatait menthetjük. Fizetésre használt kártyák,
hûségkártyák, illetve hozzáférési kártyák adatait menthetjük. Rögzíthetjük például a különbözõ
szolgáltatások felhasználónév-jelszó kombinációit, valamint címeket és felhasználói adatokat.
Lásd: Kártyaadatok mentése címû rész (147. oldal).
• A Jegyek lehetõség segítségével mobilszolgáltatáson keresztül vásárolt elektronikus jegyek
értesítõit menthetjük. A jegyek megtekintéséhez nyomjuk meg az Opciók gombot, és válasszuk a
Megnéz lehetõséget.
• A Számlák menüpont lehetõvé teszi a mobil vásárlás nyugtáinak mentését.
• A Jegyzetek lehetõség segítségével különféle személyes adatokat menthetünk, melyeket a
mobiltárcakód is védeni fog. Lásd: Jegyzetek címû rész (147. oldal).
• Beállítások, lásd: Mobiltárca beállításai címû rész (149. oldal).
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A mobiltárca menüjének megnyitása
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Ha a tartalmat hozzá szeretnénk adni a mobiltárca menüjéhez, és ott szerkeszteni kívánjuk, lépjünk be
a mobiltárca menüjébe. Ha a mobiltárcában tárolt adatokhoz hozzá szeretnénk férni, nyissuk meg a
mobiltárcát a böngészõvel. Ezzel kapcsolatban lásd: Böngészõ címû rész (161. oldal).

1. Nyissuk meg a mobiltárcát, és válasszuk a Kártyák lehetõséget.
2. Az adatok mentéséhez jelöljük ki a kártya típusát. Ezek a következõk lehetnek:
• Fizet. kártyák bank- és hitelkártyákhoz
• Hûségkártyák tagsági kártyákhoz
• H.fér. kártyák online szolgáltatások igénybevételéhez szükséges személyes felhasználónevekhez
és jelszavakhoz
• Fel.inf. kártyák online szolgáltatásokhoz tartozó egyéni beállítások megadásához
• Címkártyák elérhetõségekhez, például szállítási és számlázási cím tárolásához
3. Ha még nincs kártyánk, nyomjuk meg az Új gombot, ellenkezõ esetben nyomjuk meg az Opciók
gombot, és válasszuk az Új jegyzet lehetõséget.
4. Töltsük ki az adatmezõket, és nyomjuk meg a Kész gombot.
Ha a szolgáltató támogatja, akkor konfigurációs üzenetben is fogadhatunk kártyaadatokat. Értesítést
kapunk, hogy a kártya melyik kategóriába tartozik. A kapott kártyát mentsük vagy töröljük. A mentett
kártyát megtekinthetjük és átnevezhetjük, de nem szerkeszthetjük. Arról, hogy a kártyák adatait
konfigurációs üzenetben is megkaphatjuk-e, kérdezzük meg a kártya kibocsátóját vagy a szolgáltatót.

Jegyzetek
Lehetõségünk van személyes jegyzetek, például számlaszámok, jelszavak, kódok és jelölések
mentésére is.
Nyissuk meg a mobiltárcát, és válasszuk a Jegyzetek lehetõséget. Az Opciók gomb megnyomásával
megtekinthetjük vagy átírhatjuk a kiválasztott jegyzetet, újat írhatunk, és név vagy dátum szerint
rendezhetjük azokat, vagy jegyzeteket törölhetünk. Jegyzet megtekintésekor az adott jegyzetet
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Kártyaadatok mentése

Mobiltárcaprofil létrehozása
A személyes kártyainformációk mentése után a bevitt adatokat mobiltárcaprofilokba szervezhetjük. A
profil segítségével böngészés közben adatokat nyerhetünk ki különféle kártyákból.
1. Nyissuk meg a mobiltárcát, és válasszuk a M.tárca-profilok lehetõséget.
2. Új mobiltárcaprofil létrehozásához (ha még nincs ilyen profilunk) válasszuk az Új lehetõséget.
Ellenkezõ esetben nyomjuk meg az Opciók gombot, majd válasszuk az Új jegyzet lehetõséget.
3. Töltsük ki az alábbi mezõket, és nyomjuk meg a Kész gombot. Egyes mezõk mobiltárcából
kiválasztott adatokat tartalmaznak. A mobiltárcaprofil létrehozása elõtt ezeket az adatokat
menteni kell.
• Válasszon fizetési kártyát - kártya választása a fizetõkártyák listájáról
• Válasszon hûségkártyát - kártya választása a hûségkártyák listájáról
• Válasszon hozzáférési kártyát - kártya választása a hozzáférési kártyák listájáról
• Válasszon felhasználói információs kártyát - kártya választása a felhasználói információs
kártyák listájáról
• Válasszon számlázási címet - cím választása a címkártyák listájáról
• Válasszon szállítási címet - cím választása a címkártyák listájáról
• Válasszon számlaküldési címet - cím választása a címkártyák listájáról
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szerkeszthetjük vagy akár törölhetjük is. Az SMS-ként küld lehetõséggel a jegyzetet szöveges vagy
multimédia üzenetként küldhetjük el, a Naptárba másol lehetõséggel pedig átmásolhatjuk azt
emlékeztetõként a naptárba. Az Adatmásolás menüpont segítségével számokat, e-mail címeket és
webcímeket menthetünk az üzenetbõl.

Mobiltárca beállításai
Nyissuk meg a mobiltárcát, és válasszuk a Beállítások lehetõséget. Az alábbiak közül választhatunk:
• Kód módosítása - a mobiltárcakód módosítása
• A RFID lehetõség választásával megadhatjuk az RFID ID azonosító RFID-kód és RFID típusa
paramétereit. (RFID = Radio Frequency Identification, rádiófrekvenciás azonosítás; olyan
technológia, amely biztosítja a telefonon keresztüli vásárlás biztonságát.)

Útmutató a Mobiltárcával történõ vásárláshoz
• A vásárláshoz látogassunk el arra a weboldalra, amely támogatja a mobiltárca használatát. A
szolgáltatásnak támogatnia kell az elektronikus kereskedelmi modellezõ nyelvet (Electronic
Commerce Modelling Language). Lásd: Kapcsolat létrehozása a szolgáltatásokkal címû rész (163.
oldal).
Válasszuk ki a megvásárolni kívánt terméket. A vásárlás elõtt körültekintõen olvassuk el a megadott
információt.
Megjegyzés: Nem biztos, hogy a szöveg elfér a kijelzõn. A vásárlás elõtt a teljes szöveget
fussuk át.
• Mikor a kiválasztott árut kifizetjük, a telefon megkérdezi, hogy használni szeretnénk-e a
mobiltárcát vagy sem. A telefon kéri a mobiltárca PIN-kódját is.
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• Mobiltárca-profil neve: - profil elnevezése.
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• Válasszon számlaküldési módot - a számlakézbesítés módjának kijelölése: Telefonszámra vagy
E-mail címre

• Elõfordulhat, hogy bizonylatot vagy digitális számlát kapunk a vásárlásról.
• A mobiltárca a M. tárcát bezár lehetõség választásával zárható be. Ha a mobiltárcát öt percnél
tovább nem használjuk, a telefon az alkalmazást automatikusan bezárja.
Megjegyzés: Ha olyan bizalmas információkat próbáltunk meg letölteni vagy töltöttünk le, amelyekhez
jelszó szükséges (például bankszámlaszám), minden használat után ürítsük ki a telefon cache-memóriáját.
A cache ürítéséhez lásd: A cache-memória címû rész (171. oldal).

Szinkronizálás
A szinkronizálás lehetõvé teszi, hogy a Naptár és a Névjegyzék adatait számítógépen vagy internetes
szerveren (hálózati szolgáltatás) tároljuk. Ha az adatokat internetes szerveren tároltuk, a
szinkronizálás mûveletét a telefonról kezdeményezhetjük. A telefonban levõ Névjegyzék, Naptár és
Jegyzetek alkalmazás adatainak a kompatibilis számítógépen levõ adatokkal történõ összehangolása a
számítógéprõl indított összehangolási mûvelettel is lehetséges. A SIM-kártya névjegyzéke nem lesz
szinkronizálva.
Megjegyzendõ, hogy ha az összehangolási folyamat közben hívást kapunk, a szinkronizálás megszakad,
és újra kell kezdeni.
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• Hagyjuk jóvá a vásárlást, ezáltal a telefon továbbítja az adatokat.
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• A fizetõkártyák közül válasszuk ki azt a kártyát, amelyikkel fizetni szeretnénk. Abban az esetben, ha
a szolgáltatótól kapott ûrlap támogatja az elektronikus kereskedelmi modellezõ nyelvet, a telefon a
mobiltárcaprofil alapján kitölti a kártyára vonatkozó információkat.

• Elõ kell fizetnünk egy szinkronizálási szolgáltatásra. A rendelkezésre állással és a szinkronizálási
szolgáltatás beállításával kapcsolatban bõvebb információkért forduljunk a hálózat
üzemeltetõjéhez vagy a szolgáltatóhoz.
• Meg kell kapnunk a megfelelõ szinkronizálási beállításokat a hálózat üzemeltetõjétõl vagy a
szolgáltatótól. Ezzel kapcsolatban lásd: A szinkronizáláshoz szükséges beállítások címû rész
(152. oldal).
• Adjuk meg a szinkronizáláshoz szükséges kapcsolati beállításokat. Lásd: A telefon beállítása a
szolgáltatáshoz címû rész (162. oldal).
Az összehangolási mûvelet indítása a telefonról:
1. Aktiváljuk a szinkronizáláshoz szükséges kapcsolati beállításokat. Lásd: A telefon beállítása a
szolgáltatáshoz címû rész (162. oldal).
2. Nyomjuk meg a Menü gombot, válasszuk az Szervezõ, innen a Szinkronizálás, a Beállítások, majd a
Internetes szinkr. beállítások menüpontot. Lapozzunk az aktiválandó csomaghoz, és nyomjuk meg
az Aktivál gombot. Jelöljük ki a szinkronizálni kívánt adatokat. Lásd: A szinkronizáláshoz szükséges
beállítások címû rész Szinkronizálandó adat címû bekezdése (152. oldal).
3. Nyomjuk meg a Menü gombot, majd válasszuk az Szervezõ menüt, innen a Szinkronizálás és a
Szinkronizálás pontot.
4. Az aktuális csomag kijelölt adatai a jóváhagyás után összehangolásra kerülnek.
Figyelem: Az elsõ alkalommal történõ vagy egy félbeszakított szinkronizálás utáni szinkronizálás
bejegyzésekkel teljesen feltöltött Névjegyzék vagy Naptár esetén akár 30 percet is igénybe vehet!
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

151

Menüfunkciók

A telefonról indított szinkronizálásnak a következõ elõfeltételei vannak:
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Szinkronizálás kezdeményezése a telefonról

A beállítások manuális beírása
1. Nyomjuk meg a Menü gombot, válasszuk az Szervezõ, innen a Szinkronizálás, majd a Beállítások
menüpontot.
2. Válasszuk az Internetes szinkr. beállítások lehetõséget.
3. Lapozzunk az aktiválandó csomaghoz, és nyomjuk meg az Aktivál gombot.
Azt a csomagot, ahová menteni akarjuk a szinkronizálási beállításokat, aktiválnunk kell. A csomag
egy beállításcsoport, amely egy szolgáltatáshoz való csatlakozás létrehozásához szükséges.
4. Válasszuk az Internetes szinkr. beáll. módosítása lehetõséget. Válasszuk ki egyesével a beállításokat,
és írjuk be a szükséges adatokat.
• Beállítások neve - Írjuk be a csomag nevét, majd nyomjuk meg az OK gombot.
• Szinkronizálandó adat - Jelöljük ki a szinkronizálni kívánt adatokat, ez lehet a Névjegyzék, a
Naptár és/vagy a Jegyzetek, majd nyomjuk meg a Kész gombot.
• Adatbázis címei - Válasszuk a Névjegyzék adatbázisa, a Naptár adatbázisa és/vagy a Jegyzetek
adatbázisa lehetõséget. Írjuk be az adatbázis nevét, és nyomjuk meg az OK gombot.
• Felhasználónév - Írjuk be a felhasználónevet, és nyomjuk meg az OK gombot.
• Jelszó - Írjuk be a jelszót, és nyomjuk meg az OK gombot.
• Szinkronizációs szerver - Írjuk be a szerver nevét, és nyomjuk meg az OK gombot.
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A szinkronizálás beállításait konfigurációs üzenetben kaphatjuk meg a hálózat üzemeltetõjétõl vagy a
szolgáltatótól. Ha szeretnénk a beállításokat konfigurációs üzenetben megkapni, tekintsük át a
következõt: Konfigurációs beállítások szolgáltatás címû rész (35. oldal).
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A szinkronizáláshoz szükséges beállítások

Válasszuk ki egyenként a beállításokat, és írjuk be a szükséges adatokat. A beállításokat a
hálózat üzemeltetõjétõl vagy a szolgáltatótól kapjuk meg.
A szerver által kezdeményezett szinkronizálás beállításainak megadásához használjuk a
Számítógépes szinkr. beállítások lehetõséget. Az alábbiak közül választhatunk:
• Felhasználónév - Írjuk be a felhasználónevet, és nyomjuk meg az OK gombot.
• Jelszó - Írjuk be a jelszót, és nyomjuk meg az OK gombot.

Szinkronizálás a számítógéprõl
A Névjegyzék, a Naptár és a Jegyzetek alkalmazás adatainak számítógéprõl kezdeményezett
összehangolása infrakapcsolat, Bluetooth kapcsolat vagy egy adatkábel segítségével történik. Szükség
van továbbá a telefonnak megfelelõ PC Suite szoftverre, amelyet elõzõleg a számítógépre kell
telepíteni. A szinkronizálást a számítógéprõl a PC Suite programból indíthatjuk.

■ Alkalmazások
Megjegyzés: A funkció használatához a telefont be kell kapcsolni. Ne kapcsoljuk be
a telefont olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy
veszélyt okozhatnak.

Játékok
A telefon tartalmaz néhány olyan játékot, melyet kifejezetten e Nokia készülékhez fejlesztettek.
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• A Kapcsolat beállításai lehetõségnél adjuk meg a szinkronizáláshoz szükséges kapcsolati
beállításokat. Lásd: A kapcsolatbeállítások kézi beírása címû rész (163. oldal).

2. Lapozzunk a kívánt játékhoz vagy játékcsoporthoz (a név a játéktól függ).
3. Nyomjuk meg a

gombot. Ha a kiválasztott elem egyetlen játék, akkor az azonnal el is indul.

Ellenkezõ esetben a kiválasztott játékcsoport elemeinek listája jelenik meg. Egyetlen játék
elindításához lapozzunk a kívánt játékhoz, és nyomjuk meg a
gombot.
Vegyük figyelembe, hogy egyes játékok gyorsabban merítik le a telefon akkumulátorát (akár az is
elképzelhetõ, hogy a telefont a töltõhöz kell csatlakoztatni).

Egyéb rendelkezésre álló lehetõségek játék vagy játékcsoport számára
A játékokra vonatkozó további részletekért lásd: Egyéb lehetõségek alkalmazás vagy
alkalmazáscsoport számára címû rész (156. oldal).

Játékletöltések
Nyomjuk meg a Menü gombot, és válasszuk az Alkalmazások, a Játékok és a Játékletöltések
lehetõséget. Megjelenik az elérhetõ könyvjelzõk listája. Válasszuk a Más könyvjelzõk lehetõséget, így
elérhetjük a Böngészõ menü könyvjelzõlistáját. Lásd: Könyvjelzõk címû rész (168. oldal).
A kívánt oldalhoz történõ csatlakozáshoz válasszuk ki a megfelelõ könyvjelzõt. Ha a kapcsolat nem
hozható létre, akkor elõfordulhat, hogy az éppen aktív kapcsolatbeállításokhoz tartozó szolgáltatásból
az oldal nem érhetõ el. Ebben az esetben lépjünk be a Böngészõ menübe, és kapcsoljunk be egy másik
szolgáltatásbeállítási készletet. Ezzel kapcsolatban lásd: Kapcsolat létrehozása a szolgáltatásokkal
címû rész (163. oldal). Próbáljunk újra kapcsolódni az oldalhoz.
A különbözõ szolgáltatások rendelkezésre állására, díjszabásaira vonatkozó információkért forduljunk
a hálózat üzemeltetõjéhez és/vagy a szolgáltatóhoz.
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1. Nyomjuk meg a Menü gombot, és válasszuk az Alkalmazások, a Játékok és a Játéklista lehetõséget.
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Játék indítása

Játékok számára rendelkezésre álló memória állapota
A játékok vagy alkalmazások telepítéséhez rendelkezésre álló memória mennyiségének
megtekintéséhez nyomjuk meg a Menü gombot, és válasszuk az Alkalmazások, a Játékok és a Memória
lehetõséget. Lásd még: Alkalmazások számára rendelkezésre álló memória állapota címû rész
(158. oldal).
A játékok osztott memóriát használnak. Lásd: Osztott memória címû rész (21. oldal).

Játékbeállítások
A játék hang-, fény- és rezgésbeállításainak megadásához nyomjuk meg a Menü gombot, és válasszuk
az Alkalmazások, a Játékok és az Alk.beállítások lehetõséget.

Alkalmazások
A telefon tartalmaz néhány olyan Java-alkalmazást, melyet kifejezett e Nokia készülékhez
fejlesztettek.

Alkalmazás indítása
1. Nyomjuk meg a Menü gombot, és válasszuk az Alkalmazások, a Gyûjtemény és az Alkalmazások
lehetõséget.
2. Lapozzunk a kívánt alkalmazáshoz vagy alkalmazáscsoporthoz (a név az alkalmazástól függ).
3. Nyomjuk meg a Megnyit gombot. Ha a kiválasztott elem alkalmazás, akkor az azonnal el is indul.
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További játékok letöltésével kapcsolatban lásd: Alkalmazás letöltése címû rész (157. oldal).
Vegyük figyelembe, hogy játék letöltésekor menthetjük azt az Alkalmazások menübe is a Játékok menü
helyett.

Menüfunkciók

Csak olyan helyekrõl töltsünk le, amelyekben megbízunk.

Egyéb lehetõségek alkalmazás vagy alkalmazáscsoport számára
• A Törlés lehetõséggel törölhetjük az alkalmazást vagy alkalmazáscsoportot a készülékbõl.
Ha törlünk egy gyárilag telepített alkalmazást vagy alkalmazáscsomagot, azt letölthetjük ismét a
Nokia webhelyének (www.nokia.com) támogatás részérõl.
• Az Adatok pontban további információhoz juthatunk az alkalmazásról.
• A Verziófrissítés pont kiválasztásával ellenõrizhetjük, hogy létezik-e újabb, böngészõbõl letölthetõ
verziója az adott alkalmazásnak (hálózati szolgáltatás).
• A Weboldal pont segítségével további információkat tudhatunk meg, vagy kiegészítõ adatokhoz
juthatunk egy internetes oldalról származó alkalmazásról. Ezt a szolgáltatást a hálózatnak
támogatnia kell. Az információ csak akkor jelenik meg, ha az alkalmazással együtt megadásra került
az internetes cím is.
• Az H.fér. alkalm.-hoz lehetõséggel korlátozhatjuk az alkalmazás hálózati hozzáférését, ezzel
megelõzve a váratlan költségek felmerülését. Különbözõ kategóriák jelennek meg. Minden egyes
kategóriában válasszuk ki a következõ engedélyek egyikét (ha elérhetõ):
• Mindig rákérdez - a telefon mindig engedélyt kér a hálózat elérésére.
• Csak elõször kér. - a telefon csak az elsõ próbálkozásnál kér engedélyt.
• Mindig engedély. - a hozzáférés mindig engedélyezett.
• Nem engedélyez. - a hozzáférés mindig tiltva van.
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Vegyük figyelembe, hogy egyes alkalmazások gyorsabban merítik le a telefon akkumulátorát (akár az is
elképzelhetõ, hogy a telefont a töltõhöz kell csatlakoztatni).

Menüfunkciók

Ellenkezõ esetben a kiválasztott alkalmazáscsoport elemeinek listája jelenik meg. Egyetlen
alkalmazás elindításához lapozzunk a kívánt alkalmazáshoz, és nyomjuk meg a Megnyit gombot.

A telefon támogatja a J2METM Java-alkalmazásokat. Az alkalmazás letöltése elõtt gyõzõdjünk meg
arról, hogy az kompatibilis-e a telefonnal. Csak olyan helyekrõl töltsünk le, amelyekben megbízunk.
Új Java-alkalmazásokat különbözõképpen tudunk letölteni:
• Nyomjuk meg a Menü gombot, majd válasszuk az Alkalmazások, a Gyûjtemény és az Alk.letöltések
pontot. Megjelenik az elérhetõ könyvjelzõk listája. Válasszuk a Más könyvjelzõk lehetõséget, így
elérhetjük a Böngészõ menü könyvjelzõlistáját. Lásd: Könyvjelzõk címû rész (168. oldal).
A kívánt oldalhoz történõ csatlakozáshoz válasszuk ki a megfelelõ könyvjelzõt. Ha a kapcsolat nem
hozható létre, akkor elõfordulhat, hogy az éppen aktív kapcsolatbeállításokhoz tartozó
szolgáltatásból az oldal nem érhetõ el. Ebben az esetben lépjünk be a Böngészõ menübe, és
kapcsoljunk be egy másik szolgáltatásbeállítási készletet. Ezzel kapcsolatban lásd: Kapcsolat
létrehozása a szolgáltatásokkal címû rész (163. oldal). Próbáljunk újra kapcsolódni az oldalhoz.
A különbözõ szolgáltatások rendelkezésre állására és díjszabásaira vonatkozó információkért
forduljunk a hálózat üzemeltetõjéhez és/vagy a szolgáltatóhoz.
• Nyomjuk meg a Menü gombot, majd válasszuk a Böngészõ és a Letölt. hivatk. menüpontot. Töltsük
le az adott alkalmazást vagy játékot. Lásd: Letöltés címû rész (169. oldal).
• Használjuk a játékletöltési szolgáltatást. Lásd: Játékletöltések címû rész (154. oldal).
• Alkalmazások telefonra való letöltéséhez használjuk a PC Suite csomagban található Nokia
alkalmazástelepítõt.
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Alkalmazás letöltése
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• A Szolg. beállításai pontban speciális beállításokat adhatunk meg egyes alkalmazások számára. A
telefon alapértelmezésként a böngészõ beállításait fogja használni.

Alkalmazások számára rendelkezésre álló memória állapota
A játékok vagy alkalmazások telepítéséhez rendelkezésre álló memória mennyiségének
megtekintéséhez nyomjuk meg a Menü gombot, és válasszuk az Alkalmazások, a Gyûjtemény és a
Memória lehetõséget. Az alkalmazások osztott memóriát használnak. Lásd: Osztott memória címû rész
(21. oldal).

Számológép
A telefon beépített számológépe összead, kivon, szoroz, oszt, négyzetre emel, négyzetgyököt von és
árfolyam értékeket vált.
A számológép nem tökéletesen pontos, és elõfordulhatnak kerekítési hibák, különösen hosszú osztásoknál.

1. Nyomjuk meg a Menü gombot, és válasszuk az Alkalmazások, az Extrák, majd a Számológép
lehetõséget.
2. Ha a kijelzõn a ’0’ látható, írjuk be a számítás elsõ számát, tizedesponthoz nyomjuk meg a
gombot.
3. Nyomjuk meg az Opciók gombot, és válasszuk az Összeadás, Kivonás, Szorzás, Osztás, Négyzetre
emelés, Négyzetgyök vagy az Elõjelváltás lehetõséget.
Tipp: Alternatív megoldásként, összeadáshoz egyszer, kivonáshoz kétszer, szorzáshoz
háromszor vagy osztáshoz négyszer nyomjuk meg a
gombot.
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Alkalmazás letöltésekor lehetõségünk van menteni azt a Játékok menübe, az Alkalmazások menü
helyett. Nem lehet Java-játékokat és -alkalmazásokat tárolni a multimédia kártyán.
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Megjegyzés: a Nokia nem vállal garanciát a Nokián kívüli oldalakról letöltött alkalmazásokért. Ha ezekrõl
a helyekrõl szeretnénk Java-alkalmazásokat letölteni, elõvigyázatosan járjunk el, úgy, ahogyan azt
bármely más webhely esetén tennénk.

6. Új mûvelet elkezdéséhez elõször nyomjuk meg, és tartsuk lenyomva a Töröl gombot.
Valutaátváltás elvégzése
1. Nyomjuk meg a Menü gombot, és válasszuk az Alkalmazások, az Extrák, majd a Számológép lehetõséget.
2. Az átváltási árfolyam mentéséhez nyomjuk meg az Opciók gombot, és válasszuk az Árfolyam
lehetõséget. Válasszunk a megjelenõ pontok közül. Írjuk be az árfolyamot, a tizedesponthoz
nyomjuk meg a
gombot, és nyomjuk meg az OK gombot. Az átváltási árfolyam átírásig a
memóriában marad.
3. Az átváltás elvégzéséhez üssük be az átváltandó összeget, nyomjuk meg az Opciók gombot, és
válasszuk a Saját valutában vagy a Külföldi valutában lehetõséget.
Tipp: Pénznem-átváltásokat készenléti állapotban is elvégezhetünk. Írjuk be az átváltandó
összeget, nyomjuk meg az Opciók gombot, és válasszuk a Saját valutában vagy a Külföldi
valutában lehetõséget.

Idõzítés
Nyomjuk meg a Menü gombot, és válasszuk az Alkalmazások, az Extrák, majd az Idõzítés lehetõséget.
Írjuk be a jelzés idõpontját órában, percben és másodpercben megadva, majd nyomjuk meg az OK
gombot. Ha akarunk, írhatunk egy jegyzetet, amely a jelzés idõpontjában jelenik meg, majd az idõzítõ
indításához nyomjuk meg az Indít gombot.
• Az idõzítõ újbóli beállításához válasszuk az Idõ beállítása lehetõséget vagy az idõzítés leállításához
az Idõzítés leállítása pontot.
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5. Az eredmény megjelenítéséhez nyomjuk meg az Egyenlõ gombot. Ismételjük meg a 3-5. lépéseket
annyiszor, ahányszor szükséges.
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4. Írjuk be a második számot.

Stopperóra
A stopperóra használatával idõt, rész- és köridõt mérhetünk. Az idõmérés alatt a telefon egyéb funkciói
használhatók. Ha a stopperóra használatát a háttérben akarjuk folytatni, nyomjuk meg a
gombot.
A stopperóra használata fogyasztja az akkumulátort, és a telefon üzemideje csökken. Ügyeljünk arra, hogy az
idõmérést ne hagyjuk a háttérben mûködni, ha egyéb mûveleteket végzünk a telefonnal.

Idõ és részidõ mérése
1. Nyomjuk meg a Menü gombot, és válasszuk az Alkalmazások, az Extrák, a Stopperóra és a Részidõt
mér lehetõséget. Ha a mérést a háttérben végeztük, lehetõségünk van kiválasztani a Folytat pontot.
2. Az idõmérés elindításához nyomjuk meg az Indít gombot. Ha a részidõt akarjuk megnézni, nyomjuk
meg a Részidõ gombot. A részidõk listája a kijelzõn a folyó idõ alatt jelenik meg. A részidõket
lapozással tekinthetjük meg.
3. Az idõmérés leállításához nyomjuk meg a Leállít gombot.
4. Az idõk mentéséhez nyomjuk meg a Ment gombot, és adjunk meg egy nevet.
Vagy az idõmérés újbóli elindításához nyomjuk meg az Opciók gombot, és válasszuk az Indít
lehetõséget. Az új idõ az elõzõhöz adódik. A Visszaállít lehetõséggel mentés nélkül nullázhatjuk az
idõt.
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A jelzés idõpontjában (a beállított idõ elteltével), ha a telefon készenléti állapotban van, a telefon
kijelzõjén hang és fényjelzés kíséretében megjelenik a jegyzet, vagy ha az nincs beállítva, az Idõzítés
vége szöveg. A jelzést bármely gomb megnyomásával leállíthatjuk. Ha 30 másodpercen belül nem
nyomunk meg gombot, a jelzés automatikusan leáll. A jelzés leállításához és a jegyzet törléséhez
nyomjuk meg a Kilép gombot.

Idõk megtekintése és törlése
Nyomjuk meg a Menü gombot, és válasszuk az Alkalmazások, az Extrák, majd a Stopperóra
lehetõséget.
Ha a stopper nincs lenullázva, a legutóbb mért idõt az Utolsó kijelzése lehetõség kiválasztásával
tekinthetjük meg. Válasszuk az Idõket néz lehetõséget, ezáltal egy lista jelenik meg az utoljára mért
idõk neveivel vagy az idõkkel; válasszuk ki az idõt, amelyet meg akarunk tekinteni.
A mentett idõk törléséhez válasszuk az Idõket töröl pontot. Válasszuk az Összes törlése lehetõséget,
majd nyomjuk meg az OK gombot, vagy válasszuk az Egyenként lehetõséget, lapozzunk a törlendõ
idõhöz, ezután nyomjuk meg a Töröl és az OK gombot.

■ Böngészõ
A telefon böngészõjével különféle mobilinternet-szolgáltatásokat vehetünk igénybe.
Ezek a szolgáltatások lehetnek például idõjárás-jelentések, hírek, repülõgépmenetrendek vagy pénzügyi információk.
Megjegyzés: A funkció használatához a telefont be kell kapcsolni. Ne kapcsoljuk be a telefont olyan
helyen, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.
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Nyomjuk meg a Menü gombot, és válasszuk az Alkalmazások, az Extrák, a Stopperóra és a Futamidõt
mér lehetõséget. Az idõmérés elindításához nyomjuk meg az Indít gombot és a köridõhöz a Köridõ
gombot. A köridõ mérésének leállításához nyomjuk meg a Leállít gombot. Az idõk mentéséhez
nyomjuk meg a Ment gombot, és adjunk meg egy nevet. Vagy az Opciók gomb megnyomásával a
köridõket menthetjük vagy törölhetjük. Lásd: Idõ és részidõ mérése címû rész (160. oldal).
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Köridõ mérése

Alapvetõ lépések a szolgáltatások eléréséhez és használatához
1. Mentsük azokat a csatlakozási beállításokat, amelyek az általunk használni kívánt szolgáltatások
eléréséhez szükségesek. Lásd: 162. oldal.
2. Hozzuk létre a kapcsolatot az adott szolgáltatással. Lásd: 163. oldal.
3. Kezdjünk el böngészni a szolgáltatás lapjain. Lásd: 164. oldal.
4. Miután befejeztük a böngészést, szakítsuk meg a kapcsolatot a szolgáltatással. Lásd: 166. oldal.

A telefon beállítása a szolgáltatáshoz
A szolgáltatásbeállításokat konfigurációs üzenetként megkaphatjuk a hálózat üzemeltetõjétõl vagy
attól a szolgáltatótól, amelynek a szolgáltatásait használni akarjuk. A beállításokat kézzel is beírhatjuk,
vagy a PC Suite program segítségével hozzáadhatjuk vagy szerkeszthetjük azokat.
További információkért és megfelelõ beállításokért forduljunk a hálózat üzemeltetõjéhez vagy a
szolgáltatóhoz, amelynek a szolgáltatásait használni akarjuk.
Ha szeretnénk a szolgáltatás beállításait konfigurációs üzenetben megkapni, tekintsük át a következõt:
Konfigurációs beállítások szolgáltatás címû rész (35. oldal).
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A telefon böngészõjével WML- (Wireless Mark-Up Language – Vezeték nélküli jelölõnyelv) és xHTML(extensible HyperText Markup Language – Bõvíthetõ hiperszöveges jelölõnyelv) oldalakat is
megtekinthetünk. A megjelenés a kijelzõ mérete miatt változhat. Elképzelhetõ, hogy nem tudjuk
mindegyik internetes oldal tartalmát megtekinteni.
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A szolgáltatások rendelkezésre állását és díjszabásait egyeztessük a hálózat üzemeltetõjével és/vagy a
szolgáltatóval, amelynek a szolgáltatását használni akarjuk. A szolgáltató a használattal kapcsolatos
információkat is rendelkezésre bocsátja.

2. Válasszuk a Aktív webbeállítások lehetõséget.
3. Lapozzunk a bekapcsolandó kapcsolatcsomaghoz, és nyomjuk meg az Aktivál gombot.
A kapcsolatcsomagot, ahová menteni akarjuk a szolgáltatás beállításait, be kell kapcsolnunk. A
kapcsolatcsomag egy beállításcsoport, amely egy szolgáltatáshoz történõ csatlakozás
létrehozásához szükséges.
4. Válasszuk a Aktív webbeállítások módosítása lehetõséget.
Válasszuk ki egyesével a beállításokat, és írjuk be a megfelelõ értékeket a hálózat üzemeltetõjétõl
vagy a szolgáltatótól kapott adatok alapján. Az adatátviteli móddal kapcsolatos beállítások egy
helyen, az Adatvivõ beállításai menüben találhatók.

Kapcsolat létrehozása a szolgáltatásokkal
Elõször ellenõrizzük, hogy a szolgáltatás beállítása, amelyet használni akarunk, aktiválva van-e. A
beállítások aktiválása:
• Nyomjuk meg a Menü gombot, majd válasszuk a Böngészõ, innen a Beállítások, majd a Kapcsolat
beállításai menüpontot. Válasszuk a Aktív webbeállítások lehetõséget, lapozzunk az aktiválandó
kapcsolatcsomaghoz, és nyomjuk meg az Aktivál gombot.
Ezután hozzuk létre a kapcsolatot a szolgáltatással. Kapcsolódni háromféleképpen lehet:
• Nyissunk meg egy kezdõlapot, például a szolgáltató honlapját:
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1. Nyomjuk meg a Menü gombot, majd válasszuk a Böngészõ, innen a Beállítások, majd a Kapcsolat
beállításai menüpontot.
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A kapcsolatbeállítások kézi beírása

• Válasszuk ki a szolgáltatás könyvjelzõjét:
Nyomjuk meg a Menü gombot, majd válasszuk a Böngészõ és a Könyvjelzõk menüpontot, és
válasszunk ki egy könyvjelzõt.
Ha a könyvjelzõ nem mûködik az aktív szolgáltatás-beállításokkal, aktiváljunk egy másik
beállításcsomagot és próbálkozzunk újra.
• Válasszuk ki a legutolsó URL-t:
Nyomjuk meg a Menü gombot, majd válasszuk a Böngészõ és az Utolsó webcím menüpontot.
• Írjuk be a szolgáltatás címét:
Nyomjuk meg a Menü gombot, válasszuk a Böngészõ, majd a Címhez lép menüpontot. Írjuk be a
szolgáltatás címét, és nyomjuk meg az OK gombot.

A szolgáltatások oldalainak böngészése
Miután a szolgáltatással létrejött a kapcsolat, megkezdhetjük az oldalakon való böngészést. A telefon
gombjainak funkciója a különbözõ oldalakon változhat. Kövessük a telefon kijelzõjén megjelenõ
utasításokat. Bõvebb információért forduljunk a szolgáltatóhoz.
Megjegyzendõ, hogy ha az adatátvitel módja GPRS, akkor a böngészés alatt a kijelzõ bal felsõ részében
a
indikátor látható. (E)GPRS-kapcsolat közbeni kimenõ hívás vagy bejövõ hívás, illetve szöveges
üzenet esetén a kijelzõ jobb felsõ sarkában a ikon jelenik meg jelezve, hogy az (E)GPRS-kapcsolat
fel lett függesztve. A hívás után a telefon megpróbálja újra létrehozni az (E)GPRS-kapcsolatot.
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Nyomjuk meg a Menü gombot, majd válasszuk a Böngészõ és a Kezdõlap menüpontot, vagy
készenléti üzemmódban nyomjuk meg a
gombot.

• A kijelölt elem kiválasztásához nyomjuk le a
menübõl végezhetjük.

gombot, a hivatkozás megnyitását pedig az Opciók

• A betûk és számok beírásához nyomjuk meg a
beírásához a
gombot.

-

gombokat és a speciális karakterek

Lehetõségek böngészés közben
Nyomjuk meg az Opciók gombot, majd válasszunk a következõ lehetõségek közül. A szolgáltató egyéb
lehetõségeket is felkínálhat. Az alábbiak közül választhatunk:
• Kezdõlap - A kezdõlapra való visszatéréshez.
• Hivatkozások - új beállításlista megnyitásához, amely például egy adott oldalra érvényes. Ez a
lehetõség csak akkor érhetõ el, ha az oldal valóban tartalmaz hivatkozásokat.
• Új könyvjelzõ - Az oldalt könyvjelzõként menthetjük.
• Könyvjelzõk - Lásd: Könyvjelzõk címû rész (168. oldal).
• Elõzmények - A legutoljára meglátogatott URL-ek listájának megtekintéséhez.
• Letölt. hivatk. - A letölthetõ könyvjelzõk listájának megjelenítéséhez.
• Egyéb opciók - Egyéb beállítások listájának megjelenítéséhez (például mobiltárca-beállítások,
néhány biztonsági beállítás).
• Újratöltés - Az aktuális oldalt frissíthetjük vagy újratölthetjük.
• Kilépés - Lásd: Kapcsolat bontása a szolgáltatással címû rész (166. oldal).
• Névjegyzék - Névjegyek hozzáadásához és szerkesztéséhez.
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• Az oldalon keresztüli böngészéshez használjuk bármelyik lapozógombot.
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A telefon gombjainak használata böngészés közben

Közvetlen hívás
A böngészõ olyan funkciókat támogat, amelyekhez böngészés közben férhetünk hozzá. Telefonhívást
kezdeményezhetünk, DTMF-hangokat továbbíthatunk hanghívás közben, illetve nevet és
telefonszámot menthetünk az oldalról.
Ha böngészés közben hívást szeretnénk kezdeményezni, nyomjuk meg az Opciók gombot, és válasszuk
az Egyéb opciók és a Névjegyzék lehetõséget. Lapozzunk a hívandó számhoz, és nyomjuk meg a
gombot. Az internetkapcsolathoz való visszatéréshez nyomjuk meg a Vissza gombot.

Kapcsolat bontása a szolgáltatással
A böngészés befejezéséhez és a kapcsolat lezárásához nyomjuk meg az Opciók gombot, és válasszuk a
Kilépés pontot. Amikor a kijelzõn a Kilép a böngészõbõl? szöveg jelenik meg, nyomjuk meg az Igen
gombot.
Ezen kívül ugyanezt az eredményt érhetjük el, ha a
gombot megnyomjuk és nyomva tartjuk.

gombot kétszer megnyomjuk, vagy a

A böngészõ megjelenésének beállításai
Böngészés közben nyomjuk meg az Opciók gombot, és válasszuk az Egyéb opciók, a Megj. beállítása
lehetõséget, vagy készenléti állapotban nyomjuk meg a Menü gombot, majd válasszuk a Böngészõ, a
Beállítások és a Megjelenítés beállítása lehetõséget.
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A cache ürítéséhez lásd: A cache-memória címû rész (171. oldal).

Menüfunkciók

Megjegyzés: Ha olyan bizalmas információkat próbáltunk meg letölteni vagy töltöttünk le, amelyekhez
jelszó szükséges (például bankszámlaszám), minden használat után ürítsük ki a telefon cache-memóriáját.

• Válasszuk a Képek megjelenítése lehetõséget. Ha a Ki lehetõséget választjuk, akkor az oldalon lévõ
képek nem lesznek megjelenítve. Ezzel felgyorsíthatjuk a böngészést azokon az oldalakon, amelyek
sok képet tartalmaznak.
• A Figyelmeztetések pontban a Figyelmezt. nem biztons. kapcs.-ra, majd az Igen lehetõséget
választva megadhatjuk, hogy a telefon figyelmeztessen, ha böngészés közben a biztonságos
kapcsolat nem biztonságossá válik. A Figyelmezt. nem biztons. elemekre pontban az Igen
lehetõséget választva azt állíthatjuk be, hogy a telefon figyelmeztessen, ha egy biztonságos oldal
nem biztonságos elemet tartalmaz. Ezek a figyelmeztetések önmagukban nem szavatolják a
kapcsolat biztonságát. További információkért lásd: Böngészõ biztonsági beállításai címû rész
(171. oldal).
• A Karakterkódolás pontban megadható, hogy a telefon milyen karakterkészletet használva jelenítse
meg azokat az oldalakat, melyek nem tartalmaznak erre vonatkozó információt, illetve segítségével
megadható, hogy webcím kompatibilis telefonra történõ küldésekor a készülék UTF-8 típusú
kódolást használjon-e.

Cookie-k
A cookie olyan adat, amelyet az oldal a telefon böngészõmemóriájába ment. Az adatok lehetnek
például felhasználói információk vagy böngészõbeállítások. A cookie-k a cache-memória ürítéséig
maradnak a telefonban. Lásd: A cache-memória címû rész (171. oldal).
1. Böngészés közben nyomjuk meg az Opciók gombot, és válasszuk az Egyéb opciók, valamint a
Biztonság és a Cookie lehetõséget,
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• A Betûméret pontban válasszuk a Kicsi, a Normál vagy a Nagy lehetõséget.
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• Válasszuk a Szöveg tördelése lehetõséget. Ha a Be lehetõséget választjuk, akkor a szöveg a
következõ sorban fog folytatódni. Ha a Ki lehetõséget választjuk, akkor a szöveg rövidítve lesz.

Könyvjelzõk
Böngészés közben oldalcímeket menthetünk könyvjelzõként a telefon memóriájába. Errõl bõvebben
lásd: Lehetõségek böngészés közben címû rész (165. oldal). A könyvjelzõk használata:
1. Böngészés közben nyomjuk meg az Opciók gombot, és válasszuk a Könyvjelzõk lehetõséget,
vagy készenléti állapotban nyomjuk meg a Menü gombot, és válasszuk a Böngészõ és a Könyvjelzõk
lehetõséget.
2. Lapozzunk a használni kívánt könyvjelzõhöz, és a könyvjelzõhöz tartozó oldal megnyitásához
nyomjuk meg a Választ gombot.
3. Az Opciók gomb megnyomása után megtekinthetjük a kiválasztott könyvjelzõ címét és
hivatkozását, szerkeszthetjük vagy törölhetjük a könyvjelzõt, vagy átküldhetjük közvetlenül egy
másik telefonra könyvjelzõként vagy szöveges üzenetként, illetve létrehozhatunk egy új
könyvjelzõt, vagy menthetjük azt egy mappába.
Megjegyzés: A telefon rendelkezhet olyan, a telefonra elõre telepített WAP-/webkönyvjelzõkkel,
amelyekért a Nokia nem vállal felelõsséget. A Nokia nem vállal garanciát és felelõsséget ezekért a
helyekért. Ha ezeket a helyeket kívánjuk elérni, elõvigyázatosan járjunk el, úgy, ahogyan azt bármely
más internetes weboldal esetén tennénk.
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2. Válasszuk az Engedélyezés vagy az Elvetés lehetõséget a cookie-k letöltésének engedélyezéséhez
vagy letiltásához.
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vagy készenléti üzemmódban nyomjuk meg a Menü gombot, majd válasszuk a Böngészõ,
Beállítások, Biztonsági beállítások és a Cookie menüpontot.

Letöltés
1. További hangok, képek, játékok vagy alkalmazások letöltéséhez (hálózati szolgáltatás) nyomjuk
meg a Menü gombot, és válasszuk a Böngészõ, majd a Letölt. hivatk. lehetõséget.
2. Hangok, képek, játékok, videofájlok vagy alkalmazások letöltéséhez válasszuk a Hangletöltések, a
Képletöltések, a Játékletöltések, a Videoletöltések vagy az Alk.letöltések lehetõséget.
Csak olyan helyekrõl töltsünk le, amelyekben megbízunk.

Hírpostafiók
A telefon képes szolgáltatói hírek (folyamatos üzenetek) fogadására, melyeket a szolgáltató küld
(hálózati szolgáltatás). A szolgáltatói hírek lehetnek például hírösszefoglalók, és tartalmazhatnak
szöveges üzeneteket vagy szolgáltatások címeit.
A Hírpostafiók készenléti állapotban való eléréséhez szolgáltatási üzenet fogadásakor nyomjuk meg a
Megnéz gombot.
• Ha megnyomjuk a Kilép gombot, az üzenet a Hírpostafiók mappába kerül. A Hírpostafiók késõbbi
eléréséhez nyomjuk meg a Menü gombot, válasszuk a Böngészõ és a Hírpostafiók menüpontot.
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Ha egy könyvjelzõt kaptunk (mely könyvjelzõként lett elküldve), az 1 könyvjelzõ érkezett felirat jelenik
meg. A könyvjelzõ megtekintéséhez nyomjuk meg a Megnéz gombot. A könyvjelzõ mentéséhez
nyomjuk meg a Ment gombot, vagy nyomjuk meg az Opciók gombot, és a részletek megtekintéséhez
válasszuk a Megjelenítés lehetõséget, míg a könyvjelzõ elvetéséhez válasszuk a Törlés pontot. Ha egy
könyvjelzõt közvetlenül annak fogadása után akarunk elvetni, nyomjuk meg a Kilép majd pedig az OK
gombot.
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Könyvjelzõk fogadása

Hírpostafiók beállításai
Nyomjuk meg a Menü gombot, majd válasszuk a Böngészõ, innen a Beállítások, majd a Hírpostafiók
beállításai menüpontot.
• Válasszuk a Szolgáltatói hírüzenetek és a Be (vagy a Ki) pontot, ezáltal beállíthatjuk a telefont, hogy
fogadja (illetve utasítsa el) a bejövõ hírüzeneteket. Válasszuk az Üzenetszûrõ és a Be (vagy a Ki)
pontot, ezáltal beállíthatjuk a telefont, hogy fogadja (illetve utasítsa el) a szolgáltató által
jóváhagyott tartalomszolgáltatók hírüzeneteit. A jóváhagyott tartalomszolgáltatók listájának
megtekintéséhez válasszuk a Megbízható csat. lehetõséget.
• Válasszuk az Automatikus csatlakozás lehetõséget. Ha a telefon a hírüzenetek fogadására van
beállítva, és kiválasztjuk a Be lehetõséget, akkor készenléti állapotban a telefon automatikusan
elindítja a Böngészõt, amint egy szolgáltatói hírüzenet érkezik.
Ha a Ki beállítás van kiválasztva, a telefon csak akkor fogja elindítani a Böngészõt, ha egy
szolgáltatói hírüzenet érkezésekor kiválasztjuk a Letölt lehetõséget.
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A Hírpostafiók böngészés közbeni eléréséhez nyomjuk meg az Opciók gombot, és válasszuk az Egyéb
opciók és a Hírpostafiók menüpontot. Lapozzunk a kívánt üzenethez, és nyomjuk meg az Opciók
gombot. Válasszuk a Letölt pontot a böngészõ bekapcsolásához és a kijelölt tartalom letöltéséhez, vagy
válasszuk az Adatok pontot a szolgáltatási figyelmeztetés megjelenítéséhez, illetve a Törlés pontot
annak törléséhez.

• Böngészés közben nyomjuk meg az Opciók gombot, és válasszuk az Egyéb opciók, valamint a Cache
ürítése lehetõséget, vagy
• készenléti üzemmódban nyomjuk meg a Menü gombot, majd válasszuk a Böngészõ és a Cache
ürítése menüpontot.

Böngészõ biztonsági beállításai
A biztonsági szolgáltatások szükségesek lehetnek egyes szolgáltatásokhoz, mint például a banki
szolgáltatások vagy egy oldalon keresztüli vásárlás. Ilyen kapcsolatokhoz szükségünk van egy
biztonsági tanúsítványra és esetleg egy biztonsági modulra, mely a SIM-kártyán található meg.
További információt a szolgáltató adhat.

Biztonsági modul
A biztonsági modul tartalmazhat tanúsítványokat, valamint magán és nyilvános kulcsokat egyaránt. A
biztonsági modul célja a biztonság fokozása böngészõkapcsolatot igénylõ alkalmazások esetén,
továbbá lehetõvé teszi digitális aláírás használatát is. A tanúsítványokat a szolgáltató a biztonsági
modulban tárolja.
Nyomjuk meg a Menü gombot, és válasszuk a Böngészõ, Beállítások, Biztonsági beállítások és
Biztonsági modul beállításai lehetõséget. Az alábbiak közül választhatunk:
• Biztonsági modul adatai - A biztonsági modul címét, állapotát, gyártóját és sorozatszámát
tekinthetjük meg.
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Az elért információk és szolgáltatások a telefon cache-memóriájában kerülnek mentésre. A cache egy
puffermemória, amely ideiglenesen tárol adatokat. A cache ürítése:
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A cache-memória

• Aláíró PIN módosítása - Válasszuk ki a módosítandó aláíró PIN-kódot. Írjuk be a jelenlegi PIN-kódot,
majd az új kódot kétszer.
Lásd még: Elérési kódok címû rész (16. oldal).

Tanúsítványok
Háromféle tanúsítvány létezik: szervertanúsítvány, jogosító tanúsítvány és felhasználói tanúsítvány.
• A telefon egy szervertanúsítvány segítségével hoz létre biztonságosabb kapcsolatot a
tartalomszerverrel. A szervertanúsítványokat a szolgáltató küldi el a telefonra a kapcsolat létrejötte
elõtt, érvényességének ellenõrzése pedig a telefonban tárolt jogosító tanúsítványok használatával
történik. A szervertanúsítványok nem tárolódnak.
Ha az adatátvitel a telefon és a tartalomszerver között titkosított, akkor a kijelzõn a kapcsolat alatt
a
biztonsági ikon látható.
• A jogosító tanúsítványokat egyes szolgáltatásokhoz, például banki szolgáltatásokhoz használják,
valamint egyéb tanúsítványok érvényességének ellenõrzésére. A jogosító tanúsítványokat a
szolgáltató tárolja a biztonsági modulban, vagy letölthetõk a hálózatról, ha a szolgáltatás
támogatja a jogosító tanúsítványok használatát.
• A felhasználói tanúsítványokat különbözõ hitelesítõ szervezetek bocsátják ki. Felhasználói
tanúsítványokra például digitális aláírásnál van szükség: ezek kapcsolják össze a biztonsági
modulban a felhasználót egy adott magánkulccsal.
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• Modul-PIN módosítása - Ezzel módosíthatjuk a modul-PIN-kódot, ha ezt a biztonsági modul
lehetõvé teszi. Írjuk be a jelenlegi modul-PIN-kódot, majd az új kódot kétszer.
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• Modul-PIN kérése - A telefon minden olyan alkalommal kérni fogja a modul-PIN-kódot, amikor a
biztonsági modul által nyújtott szolgáltatást veszünk igénybe. Írjuk be a kódot, és válasszuk a Be
lehetõséget. A modul-PIN-kód kérésének letiltásához válasszuk a Ki lehetõséget.

Fontos: A tanúsítványok érvényességi ideje korlátozott. Ha a Lejárt tanúsítvány vagy az
Érvénytelen tanúsítvány jelenik meg annak ellenére, hogy a tanúsítvány érvényes, ellenõrizzük,
hogy a telefonban beállított aktuális dátum és idõ helyes-e.
Fontos: Mielõtt módosítjuk ezeket a beállításokat, gyõzõdjünk meg arról, hogy valóban
megbízható a tanúsítvány tulajdonosa, és a tanúsítvány valóban a felsorolt tulajdonoshoz
tartozik.

Digitális aláírás
A telefonnal létrehozhatunk digitális aláírásokat, ha a SIM-kártya támogatja a biztonsági modult. Az
aláírás visszanyomozható a biztonsági modulban tárolt saját kulcson és a hozzá társított, az aláíráshoz
is használt felhasználói tanúsítványon keresztül. A digitális aláírás használata ugyanolyan értékû
lehet, mintha kézzel írnánk alá egy számlát, szerzõdést vagy egyéb dokumentumot.
Digitális aláíráshoz elõször válasszunk egy hivatkozást egy oldalon, például egy megvásárolni kívánt
könyv címét és árát. Ekkor megjelenik az aláírandó szöveg (valószínûleg olyan adatokkal, mint például
a fizetendõ összeg, a dátum stb.).
Ellenõrizzük, hogy a fejléc az Olvasás feliratot tartalmazza-e, és a digitális aláírás ikonja (
látható-e.
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Fontos: Vegyük figyelembe, hogy annak ellenére, hogy a tanúsítványok használata jelentõs
mértékben csökkenti a távoli csatlakozásokban és a szoftvertelepítésben rejlõ kockázatokat, a
tanúsítványokat megfelelõen kell használni annak érdekében, hogy a megnövekedett
biztonság elõnyeit ki tudjuk használni. Egy tanúsítvány megléte önmagában nem jelent
védelmet; annak érdekében, hogy a magasabb biztonsági szint rendelkezésre álljon, a
tanúsítványkezelõnek megfelelõ, hiteles és megbízható tanúsítványokat kell tartalmaznia.

Megjegyzés: Nem biztos, hogy a szöveg elfér a kijelzõn. Mielõtt aláírnánk a szöveget,
gyõzõdjünk meg arról, hogy végiglapoztuk a teljes szöveget.
Válasszuk ki a használandó felhasználói tanúsítványt. Adjuk meg az aláíró PIN-kódot (lásd: Általános
információk címû fejezet, 16. oldal), és nyomjuk meg az OK gombot. A digitális aláírás ikonja eltûnik,
majd elképzelhetõ, hogy a szolgáltatás visszajelez a vásárlásunkkal kapcsolatban.

■ SIM-alkalmazások
A telefonon rendelkezésre álló funkciókon felül a SIM-kártya is biztosíthat további
szolgáltatásokat, melyeket a 11. menüben találhatunk. A 11. menü csak akkor
jelenik meg, ha a SIM-kártya támogatja. E menü neve és tartalma teljes mértékben
a rendelkezésre álló szolgáltatásoktól függ.
Megjegyzés: A SIM-alkalmazások elérhetõségére, tarifáira és használatára vonatkozó információk
tekintetében forduljunk a SIM-kártya értékesítõjéhez, pl. a hálózat üzemeltetõjéhez, a szolgáltatóhoz
vagy egyéb értékesítõhöz.

A telefont beállíthatjuk úgy, hogy megjelenítse a SIM-szolgáltatások használata során a telefon és a
hálózat között elküldött igazoló üzeneteket. Ehhez válasszuk ki a Bekapcsol lehetõséget a SIMmûveletek megerõsítése pontban, a Telefon- beállítások menüben.
E szolgáltatások eléréséhez lehet, hogy üzeneteket kell küldeni, vagy hívást kell lebonyolítani,
melyekért a szolgáltató díjat számol fel.
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A szöveg aláírásához elõször olvassuk el a teljes szöveget, majd válasszuk az Aláír lehetõséget.

Menüfunkciók

Megjegyzés: Ha a digitális aláírás ikon nem jelenik meg, a biztonság nem teljes, ezért ne írjunk
be olyan személyes információkat, mint az aláíró PIN.

További információkat és letölthetõ fájlokat (például a PC Suite csomagot) a Nokia webhelyén
(www.nokia.com) a támogatásról szóló részben találhatunk.

■ PC Suite
A PC Suite a következõ alkalmazásokat tartalmazza:
• Nokia Application Installer (Alkalmazástelepítõ) - Lehetõvé teszi J2ME Java-alkalmazások,
például játékok és szótárak telepítését a kompatibilis számítógéprõl a telefonra.
• Nokia Audio Manager (Hangkezelõ) – Segítségével zenét hozhatunk létre a telefonhoz.
• Nokia Image Converter (Képátalakító) - Segítségével a képek átalakíthatók, s így felhasználhatók
multimédia üzenetekben, illetve beállíthatók háttérképként, illetve áttölthetõk a telefonra.
• Nokia Sound Converter (Hangátalakító) – Segítségével a támogatott formátumban lévõ
többszólamú csengõhangok optimalizálhatók, illetve áttölthetõk a telefonra.
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Ha a telefon infravörös vagy Bluetooth vezeték nélküli kapcsolaton, illetve adatkábelen (DKU-2 jelû
USB-kábelen) keresztül vele kompatibilis számítógéphez csatlakozik, akkor a telefonon keresztül
e-maileket küldhetünk és fogadhatunk, és internetezhetünk. A telefon számos különbözõ
számítógépes kapcsolatot biztosító és kommunikációs alkalmazással használható. A PC Suite
segítségével például elvégezhetjük a névjegyzék, a naptár- és a teendõjegyzetek, illetve a jegyzetek a
telefon és egy kompatibilis számítógép vagy egy távoli internetes szerver (hálózati szolgáltatás)
közötti szinkronizálását.

A telefon számítógéphez csatlakoztatása

7. A telefon számítógéphez csatlakoztatása

• Nokia Phone Browser (Telefonböngészõ) - Segítségével a telefon galériájában keresgélhetünk a
kompatibilis számítógépen. Kereshetünk kép- és audiofájlokat, és módosíthatjuk a telefon
memóriájában található fájlokat, továbbá fájlokat tölthetünk át a telefon és a számítógép között.
• Nokia Multimedia Player (Multimédia lejátszó) – Ezzel a programmal hangokat és videókat
játszhatunk le, illetve képeket és multimédia üzeneteket tekinthetünk meg a számítógépen. A
Multimedia Player programmal az e-mailen keresztül kapott multimédia anyagokat is
megtekinthetjük.
• Nokia PC Sync (Szinkronizáló) - Általa a névjegyzék-, a naptár- és teendõlista-jegyzetek telefonon
és számítógépen lévõ változatai szinkronizálhatók.
• Nokia Modem Options (Modembeállítások) - HSCSD- és GPRS-kapcsolatokhoz szükséges
beállításokat tartalmaz.
• Nokia Connection Manager (Kapcsolatkezelõ) - Segítségével kiválasztható a számítógép és a
telefon közötti kapcsolat típusa.
• Nokia 6230-as készülékhez tartozó modem-illesztõprogramok - Lehetõvé teszi, hogy a telefont
modemként használjuk.
• Nyelv kiválasztása - Megadhatjuk, hogy a PC Suite telepítõje és maga a PC Suite alkalmazás
milyen nyelven jelenjen meg.
• HTML-súgó az alkalmazás használatának megkönnyítésére.
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• Nokia Phone Editor (Telefonszerkesztõ) - Segítségével szöveges üzenetek küldhetõk, vagy a
telefon névjegyzéki tételei módosíthatók.

A telefon számítógéphez csatlakoztatása

• Nokia Content Copier (Tartalommásoló) – Ezzel a programmal másolatot készíthetünk személyes
adatainkról a számítógépre, és vissza is állíthatjuk azokat. Ezenfelül egy másik, kompatibilis Nokia
telefonra is áttölthetjük az adatokat.

A telefon (E)GPRS (Enhanced GPRS – továbbfejlesztett GPRS), GPRS- (általános csomagkapcsolt
rádiószolgáltatás), HSCSD- (nagysebességû áramkörkapcsolt adatkapcsolat) és CSD- (áramkörkapcsolt
adatkapcsolat, GSM-adat) alapú adatszolgáltatásokat képes nyújtani.
Annak érdekében, hogy megtudjuk, létezik-e ilyen adatszolgáltatás, és ha igen, hogyan lehet elõfizetni
rá, forduljunk a hálózat üzemeltetõjéhez vagy a szolgáltatóhoz.
A HSCSD-szolgáltatások használata jobban megterheli a telefon akkumulátorát, mint a normál
hanghívások vagy adathívások. Éppen ezért ajánlatos lehet a telefont az adatátvitel idejére az
elektromos hálózathoz csatlakoztatni.
Lásd: Az (E)GPRS-modem beállításai címû rész (117. oldal).

■ Adatkommunikációs alkalmazások használata
Az adatkommunikációs alkalmazások használatával kapcsolatos további információkért tekintsük át az
adott alkalmazás dokumentációját.
Megjegyzendõ, hogy hívás kezdeményezése vagy fogadása nem javasolt a számítógépes kapcsolat
alatt, mivel ez megszakíthatja a mûködést.
Adathívás alatt a jobb teljesítmény elérése érdekében a telefont helyezzük megközelítõleg vízszintes
felületre, billentyûzettel lefelé. Adathívás közben a telefont ne tartsuk a kezünkben.
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(E)GPRS, HSCSD és CSD

A telefon számítógéphez csatlakoztatása

A szerzõjogi védelem megakadályozhatja, hogy egyes képeket, csengõhangokat vagy más tartalmat
lemásoljunk, módosítsunk, átmásoljunk vagy továbbítsunk.

A telefon újratölthetõ akkumulátorral üzemel.
Az új akkumulátorok maximális teljesítményüket csak két-három teljes feltöltési/kisülési ciklus után érik el!
Az akkumulátor több százszor feltölthetõ és kisüthetõ, de elõbb-utóbb elhasználódik. Amikor a használhatóság
(azaz a beszélgetések és a készenléti állapot) idõtartama észrevehetõen rövidebb a megszokottnál, új akkumulátort
kell vásárolnunk.
Csak a telefon gyártója által jóváhagyott akkumulátorokat használjuk, és azokat ugyancsak a gyártó által
jóváhagyott töltõkészülékekkel töltsük újra. A töltõt áramtalanítsuk, ha nem használjuk. Az akkumulátort ne
hagyjuk egy hétnél tovább a töltõre kapcsolva, mert a túltöltés az élettartamát lerövidítheti. A teljesen feltöltött, de
nem használt akkumulátor idõvel önmagától is elveszti töltését.
A szélsõséges hõmérsékleti viszonyok az akkumulátor feltölthetõségét is befolyásolhatják.
Az akkumulátort csak a rendeltetésének megfelelõ célokra használjuk.
Soha ne használjunk sérült akkumulátort vagy töltõt.
Ne zárjuk rövidre az akkumulátort. Véletlen rövidzárlatot okozhat például egy fémtárgy (pénzérme, kapocs vagy
toll), ha az akkumulátor + és - pólusait (az akkumulátoron lévõ fémszalagokat) közvetlenül összeköti - ami könnyen
elõfordulhat, ha a tartalék akkumulátort zsebünkben vagy tárcánkban tartjuk. A pólusok rövidre zárása az
akkumulátort és az összeköttetést létrehozó tárgyat is tönkreteheti.
A túl meleg vagy túl hideg helyen történõ tárolás (ha például nyáron vagy télen lezárt gépkocsiban tartjuk) az
akkumulátor teljesítõképességének gyengülését, illetve élettartamának megrövidülését okozhatja. Az akkumulátort
próbáljuk mindig 15 °C és 25 °C (59°F és 77°F) közötti hõmérsékleten tartani. Túl meleg vagy túl hideg
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■ Töltés és kisütés
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8. Akkumulátorra vonatkozó információk

Az akkumulátorokat a helyi rendszabályoknak megfelelõen (pl. újrahasznosítás) távolítsuk el. Soha ne dobjuk a
háztartási szemétbe.
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Az akkumulátorokat soha ne dobjuk tûzbe!

Akkumulátorra vonatkozó információk

akkumulátorral a telefon esetleg akkor sem mûködik, ha az akkumulátor egyébként teljesen fel van töltve. Az
akkumulátor teljesítménye különösen korlátozott fagypont alatti hõmérsékleten.

• A készüléket, annak minden alkatrészével és tartozékával együtt, tartsuk kisgyermekek számára elérhetetlen
helyen.
• A telefont tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az
elektronikus áramkörökben korróziót elõidézõ ásványi anyagokat.
• A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros, piszkos helyen. A por károsíthatja a készülék mozgó alkatrészeit.
• A készüléket ne tartsuk túl meleg helyen. A magas hõmérséklet csökkentheti az elektronikus alkotóelemek
élettartamát, károsíthatja az akkumulátort, és deformálhatja vagy megolvaszthatja a mûanyag alkatrészeket.
• A készüléket ne tartsuk hideg helyen. A normál hõmérsékletre való felmelegedéskor a készülék belsejében
lecsapódó pára károsíthatja az elektronikus áramköröket.
• Ne próbáljuk felnyitni a készüléket. A szakképzetlen kezelés károsíthatja.
• A készüléket ne ejtsük le, ne ütögessük és ne rázogassuk. A durva bánásmód tönkreteheti az áramköri kártyákat.
• A készüléket ne tisztítsuk erõs vegyszerekkel, illetve oldó- vagy mosószerekkel.
• Ne fessük be a készüléket. A festék eltömítheti a mozgó alkatrészeket, ami a készüléket használhatatlanná
teheti.
• Lencsék (például a kamera, a közelségérzékelõ vagy a fényérzékelõ lencséjének) tisztításához puha, tiszta és
száraz ruhát használjunk.
• Kizárólag az eredeti vagy jóváhagyott csereantennát használjuk. A nem jóváhagyott antennák, változtatások
vagy kiegészítõ alkatrészek károsíthatják a készüléket, és sérthetik a rádiófrekvenciás készülékekre vonatkozó
szabályokat.
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A telefonkészülék kiemelkedõ színvonalú tervezés és kivitelezés eredménye, amely gondos kezelést igényel. Az
alábbi tanácsok segítséget nyújtanak ahhoz, hogy a garancia érvényesítéséhez szükséges elvárásoknak mindenben
eleget tehessünk, s hogy a készüléket hosszú ideig problémamentesen használhassuk.

KEZELÉS ÉS KARBANTARTÁS

KEZELÉS ÉS KARBANTARTÁS
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A fenti javaslatok egyaránt vonatkoznak a telefonra, akkumulátorra, töltõre és bármilyen tartozékra. Ha ezek közül
bármelyik nem mûködne megfelelõen, forduljunk a legközelebbi márkaszervizhez. A szerviz dolgozói szakszerû
segítséget nyújtanak majd, és ha szükséges, a hiba kijavításáról is gondoskodnak.

Jármû vezetése közben ne használjunk kézi telefonkészüléket. A telefont mindig helyezzük a tartójába, és ne tartsuk
a telefont az utasülésen, vagy olyan helyen, ahonnan ütközés vagy hirtelen fékezés esetén elszabadulhat.
Ne feledjük: az úton elsõ a biztonság!

■ Üzemi környezet
Mindenütt tartsuk be az adott területre érvényes elõírásokat, és mindig kapcsoljuk ki a telefont, ha annak
használata tilos, illetve ha interferenciát vagy veszélyt idézhet elõ.
A telefont csak normál helyzetben használjuk.
A telefon egyes részei mágnesesek. A telefon vonzhatja a fémeket, ezért a hallókészüléket használók ne tartsák a
telefont ahhoz a fülükhöz, amelyben a hallókészülék van. A telefont mindig rögzítsük a tartójába, mert a
fülhallgatók vonzhatják a fémeket. Ne tartsunk a telefonhoz közel hitelkártyát vagy egyéb mágneses adattároló
eszközt, mert az azokon tárolt információk megsérülhetnek.

■ Elektronikus eszközök
A legtöbb modern elektronikus berendezés árnyékolva van a rádiófrekvenciás (RF) jelekkel szemben. Elõfordulhat
azonban, hogy egyes eszközök a rádiótelefon által kibocsátott jelekre érzékenyek.

Szívritmus-szabályozók
A lehetséges interferencia elkerülése érdekében a szívritmus-szabályozók gyártói általában azt javasolják, hogy
használat közben a rádiótelefon legalább 20 cm-nyire legyen a szívritmus-szabályozótól. Ez az ajánlás a Wireless
Technology Research intézet által végzett független kutatások eredményeivel is összhangban van. Néhány tanács a
szívritmus-szabályozóval élõ személyeknek:
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• az interferencia lehetõségének csökkentése érdekében a telefont célszerû a szívritmus-szabályozóval átellenes
oldali fülhöz tartani;
• azonnal kapcsoljuk ki a telefont, ha az interferenciának bármilyen jele mutatkozik.

Hallókészülékek
Bizonyos digitális rádiótelefonok zavarhatnak egyes hallókészülékeket. Interferencia esetén forduljunk a
szolgáltatóhoz.

Más egészségügyi berendezések
A rádióadók, beleértve a rádiótelefonokat is, zavarhatják a nem megfelelõen védett orvosi berendezéseket. Ha
bármilyen, ezzel kapcsolatos kérdés merülne fel, beszéljük meg az orvossal, vagy forduljunk a készülék gyártójához,
hogy eldönthessük, a berendezés megfelelõen árnyékolt-e a rádiófrekvenciás sugárzással szemben. Mindig
kapcsoljuk ki a telefont, ha egy egészségügyi intézményben erre felszólító jelzést vagy feliratot látunk. A
kórházakban és egészségügyi intézményekben a külsõ rádiósugárzásra érzékeny berendezések is üzemelhetnek.

Jármûvek
A rádiófrekvenciás sugárzás a jármûvek szakszerûtlenül beszerelt, vagy nem megfelelõen árnyékolt elektronikus
berendezéseinek (pl. elektronikus üzemanyag-befecskendezõjének, blokkolásgátlójának, sebességszabályozó
rendszerének vagy légzsákjának) mûködését is hátrányosan befolyásolhatja. Ellenõriztessük jármûvünket a
gyártóval vagy a márkaképviselettel. Konzultáljunk a késõbb beszerelt készülékek gyártóival is.

Tiltó jelzések
Kapcsoljuk ki a telefont minden olyan helyen, ahol erre felszólító jelzések vagy feliratok olvashatók.
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• a telefont nem szabad felsõ ingzsebbe vagy mellényzsebbe tenni;
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• a telefont a szívritmus-szabályozótól legalább 20 cm-nyire kell tartani, amikor a telefon be van kapcsolva;

A telefont üzemanyagtöltõ állomásokon (szervizekben) is tanácsos kikapcsolni. Mindig vegyük figyelembe azokat az
elõírásokat, melyek a rádióadók alkalmazását üzemanyagok tárolására és elosztására használt területeken, vegyi
üzemekben, illetve robbantásos mûveletek helyszínén korlátozzák.
A robbanásveszélyre általában (de nem mindig) közérthetõ jelzések utalnak. Robbanásveszély áll fenn például a
hajók fedélzet alatti terében, vegyi anyagok szállítására vagy tárolására szolgáló területeken, cseppfolyós
(általában propán- vagy bután-) gázzal üzemelõ jármûvekben, olyan helyeken, ahol a levegõben vegyi anyagok
vagy finom részecskék (liszt, por, vagy fémreszelék) lehetnek, valamint minden olyan helyen, ahol egyébként a
jármûvünk motorját le kellene állítanunk.

■ Jármûvek
A telefont csak szakképzett személy javíthatja, illetve építheti be a jármûvünkbe. A szakszerûtlen beépítés vagy
javítás veszélyes lehet, és a készülékre vonatkozó garanciát is érvénytelenné teheti.
Rendszeresen ellenõrizzük, hogy a jármûvünkbe épített rádiótelefon-berendezés megfelelõen mûködik-e.
A telefonnal, illetve annak alkatrészeivel és tartozékaival közös légtérben ne tároljunk és ne szállítsunk gyúlékony
folyadékokat, gázokat vagy robbanóanyagokat.
Légzsákkal felszerelt jármûvek esetén ne feledjük, hogy a légzsák igen nagy sebességgel nyílik. A légzsák fölé, illetve
tágulási terébe ne tegyünk semmiféle tárgyat – a beépített vagy hordozható rádiótelefonokat is beleértve. A
szakszerûtlenül beszerelt telefonkészülék vagy tartozék a légzsák kinyílásakor súlyos sérüléseket okozhat.
Repülõgépen a telefon használata tilos. Repülõgépbe való beszállás elõtt mindig kapcsoljuk ki a telefont. A
rádiótelefonok repülõgépen történõ használata veszélyeztetheti a repülõgép berendezéseinek mûködését,
megzavarhatja a vezeték nélküli telefonhálózat mûködését, ráadásul törvénysértõnek is minõsülhet.
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Kapcsoljuk ki a telefont, ha az adott területen robbanásveszély áll fenn. Mindig tartsuk be az erre vonatkozó
jelzéseket és utasításokat. Ilyen környezetben már egy szikra is robbanást vagy tüzet idézhet elõ, ami súlyos
sérüléseket, sõt halált okozhat.
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■ Robbanásveszélyes környezet

Fontos: A telefon – a többi rádiótelefonhoz hasonlóan – rádiójelekre, vezetékes és vezeték nélküli
hálózatokra, valamint a felhasználó által programozható funkciókra támaszkodva mûködik. Ezért a
kapcsolat létrejötte nem garantálható minden körülmény között. Tekintettel erre, a létfontosságú
kommunikációs kapcsolatok fenntartása (például orvosi segélykérés) céljából soha ne hagyatkozzunk
kizárólag rádiótelefonokra.
A segélykérõ hívások lehetõsége nem minden hálózaton adott, és azt bizonyos hálózati szolgáltatások és/vagy
telefonfunkciók használata is kizárhatja. A lehetõségekrõl a helyi szolgáltatótól kaphatunk felvilágosítást.

Segélykérés rádiótelefonon keresztül:
1. Ha a telefon ki van kapcsolva, akkor kapcsoljuk be. Ellenõrizzük a megfelelõ térerõt.
Egyes hálózatokon a hívás csak úgy lehetséges, ha érvényes SIM-kártyát helyeztünk a telefonba.
2. A kijelzõ törléséhez, és hogy a telefon készen álljon a hívások lebonyolításához (pl. egy hívás befejezéséhez,
kilépéshez egy menübõl stb.) a
gombot annyiszor nyomjuk meg, ahányszor szükséges.
3. Üssük be a tartózkodási helyünknek megfelelõ segélykérõ telefonszámot (pl. a 911, 112 vagy más, hivatalos
segélyszámot). A segélyszolgálatok telefonszáma helytõl függõen változhat.
4. Nyomjuk meg a

gombot.

Ha bizonyos funkciók használatban vannak, elõször azokat ki kell kapcsolnunk annak érdekében, hogy segélykérõ
hívást kezdeményezzünk. Bõvebb információkat ebben az útmutatóban is találhatunk, de a hálózat üzemeltetõjétõl
is kérhetünk.
Segélyhívás esetén a lehetõ legpontosabban adjuk meg az ilyenkor szükséges adatokat. Ne feledjük, hogy mondjuk
egy baleset színhelyén rádiótelefonunk lehet a kapcsolattartás egyetlen eszköze, és ezért ne bontsuk a vonalat
mindaddig, amíg erre engedélyt nem kapunk.
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Az elõírások figyelmen kívül hagyása - a megsértõ felé - a telefonszolgáltatás felfüggesztéséhez vagy
megtagadásához, esetenként jogi lépésekhez (vagy mindkettõhöz) vezethet.

A mobiltelefon rádió adó-vevõ részt tartalmazó készülék. A készüléket úgy tervezték, hogy a rádiófrekvenciás (RF)
energia kibocsátása ne haladja meg a nemzetközi irányelvek (ICNIRP) által javasolt mértéket. A korlátozások (az
átfogó irányelveken belül) az embert érhetõ megengedett rádiófrekvenciás energiaszintet határozzák meg. Az
irányelveket független tudományos szervezetek folyóiratok és tudományos tanulmányok kiértékelésének
felhasználásával dolgozták ki. Az irányelvek tartalmaznak alapvetõ, minden emberre kortól és egészségi állapottól
függetlenül érvényes biztonsági kiegészítéseket.
A mobiltelefonok kibocsátási szabványa Specifikus Elnyelési Rátaként (SAR) ismert mérési egységet tartalmaz. A
nemzetközi irányelvekben megállapított SAR határérték 2,0 W/kg*. A SAR teszteket szabvány üzemeltetési pozíció
alkalmazásával végzik úgy, hogy a telefon a legmagasabb energiaszinten sugároz minden tesztelt frekvenciasávon.
Azzal együtt, hogy a SAR szintet a legmagasabb tanúsított energiaszinten határozzák meg, a mûködõ
telefonkészülék tényleges SAR szintje jóval a maximális szint alatt lehet. Ez annak következménye, hogy a
telefonkészüléket többféle energiaszinten történõ üzemeltetésre tervezték úgy, hogy csak annyi energiát
használjon, hogy hozzáférjen a hálózathoz. Általában véve, minél közelebb tartózkodunk a mobil átjátszó
állomáshoz, annál alacsonyabb a telefon energiakibocsátása.
A telefon modell fülhöz közeli használatának tesztelése során mért legmagasabb SAR érték 0,59 W/kg volt. Azzal
együtt, hogy a különbözõ telefonok különbözõ pozíciókban mért SAR értékei eltérnek, mind megfelelnek a
rádiófrekvencia kibocsátásra vonatkozó nemzetközi irányelveknek.
Ez a termék megfelel a rádiófrekvenciás követelményeknek, amennyiben a szokásos módon, a fülhöz tartva
használjuk, vagy a testtõl legalább 1,5 cm távolságra. Ha a telefont hordtáskában, övcsipeszen vagy övtartóban
hordjuk, az ne tartalmazzon fémes részeket, és a készüléket a testtõl legalább 1,5 cm távolságra helyezzük el.
*A közhasználatú mobiltelefonok SAR határértékének tíz gramm emberi szövetre vonatkozó átlaga 2,0
watt/kilogramm (W/kg). Az irányelvek tartalmaznak elégséges ráhagyást az ember védelme érdekében és
figyelembe veszik a mérések szórását. A SAR értékek az egyes államok jelentés követelményeitõl és a hálózatok által
használt sávszélességektõl függõen eltérhetnek. Az egyes régiókra vonatkozó SAR információkat a www.nokia.com
honlap termékinformációs része tartalmazza.
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■ Hitelesítési információ (SAR)

