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Gyorstájékoztató
■ Mûveletek
Gombnyomás
Nyomjuk meg röviden a megfelelõ gombot, majd engedjük fel.
Gomb nyomva tartása
Nyomjuk meg a gombot, tartsuk lenyomva 2-3 másodpercig, majd engedjük
fel.
Hívás kezdeményezése
Írjuk be a telefonszámot, és nyomjuk meg a Hívás gombot.
Hívás fogadása
Nyomjuk meg a Hívás gombot, vagy válasszuk az Opciók > Válasz. lehetõséget.
Második hívás fogadása
Nyomjuk meg a Hívás gombot.
Hívás befejezése
Nyomjuk meg a Befejezés gombot, vagy válasszuk az Opciók > Hívás törlése
lehetõséget.
Hívás elutasítása
Nyomjuk meg a Vége gombot, ha a hívást a hangpostafiókunkba szeretnénk
átirányítani.
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Hívás elnémítása
Hívás közben válasszuk az Opciók > Némít lehetõséget.
Újrahívás
Nyomjuk meg kétszer a Hívás gombot.
Hívás hangerejének beállítása
Hívás közben nyomjuk balra, illetve jobbra az ötirányú joystickot.
Hívás közben használható menük
Hívás közben válasszuk az Opciók lehetõséget.
Név és szám mentése
Írjuk be a számot. Válasszuk a Ment lehetõséget. Írjuk be a nevet. Válasszuk az
OK lehetõséget.
Gyorshívások használata
Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a megfelelõ gombot [2–8]. A gombhoz
hozzá kell rendelnünk egy számot a telefonkönyvben.
Nevek keresése
Válasszuk a Névj. > Keres lehetõséget.
Hangposta meghallgatása
Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva az 1-es gombot [további tudnivalókért
forduljunk a szolgáltatóhoz].
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Szöveges üzenetek írása
Válasszuk a Menü > Üzenetek > Szöveges üzenet > Üz. létrehozása
lehetõséget, vagy nyomjuk balra az ötirányú joystickot. Írjuk meg az
üzenetet.
Szöveges üzenetek küldése
A szövegbeviteli képernyõn válasszuk a Küld lehetõséget. Adjuk meg a címzett
telefonszámát, vagy a számot keressük ki a névjegyzékbõl, és nyomjuk meg az
OK gombot. Az üzenetszolgáltatás a szolgáltatótól függ.
Új üzenetek olvasása
Ha a kijelzõn az üzenet érkezett szöveg jelenik meg, válasszuk a Megnéz
lehetõséget, majd válasszuk ki az olvasni kívánt üzenetet.
Válaszüzenet küldése
Válasszuk a Válasz lehetõséget. Írjuk meg a válaszüzenetet. Válasszuk a Küld
lehetõséget.
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Biztonságunk érdekében
Olvassuk el az alábbi egyszerû útmutatót. Az itt leírtak be nem tartása veszélyekkel járhat,
sõt törvénysértõ lehet. Bõvebb információt a részletes felhasználói kézikönyv tartalmaz.
BEKAPCSOLÁSKOR ÜGYELJÜNK A BIZTONSÁGRA

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

Tartsuk be a helyi törvényeket. Vezetés közben mindig hagyjuk szabadon
kezeinket, hogy a jármûvet irányíthassuk. A biztonság legyen vezetés közben a
legfontosabb szempont.
INTERFERENCIA

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

Tartsuk be az elõírásokat. Orvosi berendezések közelében kapcsoljuk ki a telefont.
REPÜLÕGÉPEN KAPCSOLJUK KI

Tartsuk be az elõírásokat. A mobilkészülékek interferenciát okozhatnak a
repülõgépen.
TANKOLÁSKOR KAPCSOLJUK KI

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

Tartsuk be az elõírásokat. Ne használjuk a telefont olyan helyen, ahol robbantási
mûveletet készítenek elõ.
MEGFELELÕ HASZNÁLAT

A készüléket csak normál helyzetben használjuk, a termék dokumentációjában
leírtaknak megfelelõen. Feleslegesen ne érjünk az antennához.
SZAKSZERVIZ

A termék üzembe helyezését és javítását csak szakember végezheti.
TARTOZÉKOK ÉS AKKUMULÁTOROK

Csak a gyártó által jóváhagyott tartozékokat és akkumulátorokat használjunk.
Ne csatlakoztassunk inkompatibilis termékeket.
VÍZÁLLÓSÁG

A telefon nem vízálló. Tartsuk szárazon.
BIZTONSÁGI MÁSOLATOK

A telefonban tárolt fontos adatokról ne felejtsünk el biztonsági másolatot vagy
írásos feljegyzést készíteni.
CSATLAKOZÁS MÁS KÉSZÜLÉKHEZ

Más eszközökhöz való csatlakoztatás elõtt a biztonsági elõírások megismerése
érdekében olvassuk el a másik készülék ismertetõjét is. Ne csatlakoztassunk
inkompatibilis termékeket.
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SEGÉLYKÉRÕ HÍVÁSOK

Gyõzõdjünk meg arról, hogy a telefon be van kapcsolva és mûködik.
A kijelzõ törléséhez és a kezdõképernyõhöz való visszatéréshez nyomjuk meg a
Vége gombot, ahányszor csak szükséges. Írjuk be a segélyszolgálat számát, majd
nyomjuk meg a Hívás gombot. Adjuk meg a tartózkodási helyünket.
Ne szakítsuk meg a kapcsolatot, amíg erre engedélyt nem kapunk.

■ A készülék
A tájékoztatóban ismertetett vezeték nélküli készülék használata az EGSM 900-as, a
GSM 1800-as és a GSM 1900-as hálózatokon lehetséges. A készülék típusának
megállapításával kapcsolatban lásd: Telefoninformációk címû rész (15. oldal). A
hálózatokkal kapcsolatban forduljunk a szolgáltatóhoz.
A készülék funkcióinak használata során legyünk tekintettel mások személyes jogaira, és
tartsuk be a törvényeket.
Figyelmeztetés: A készülék funkcióinak használatához (az ébresztõórát kivéve) a
készüléknek bekapcsolt állapotban kell lennie. Ne kapcsoljuk be a készüléket
olyan helyen, ahol a rádiófrekvenciás eszközök használata interferenciát vagy
veszélyt okozhat.

■ Hálózati szolgáltatások
A telefon használatához szükség van egy rádiótelefon-szolgáltatóval kötött szolgáltatási
szerzõdésre. A készülék számos funkciója a rádiófrekvenciás hálózat szolgáltatásaitól
függõen mûködik. Ezek a hálózati szolgáltatások nem biztos, hogy minden hálózatban
elérhetõk, illetve elõfordulhat, hogy azokat külön meg kell rendelni a saját szolgáltatónknál.
Szükség esetén a szolgáltatás használatára és díjszabására vonatkozóan további
tájékoztatást is kérni kell a szolgáltatótól. Egyes hálózatokban a hálózati szolgáltatások
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használata esetleg csak korlátozott módon lehetséges. Egyes hálózatok például nem
támogatnak minden karaktert és szolgáltatást.
Lehet, hogy a készüléken a szolgáltató kérésére bizonyos funkciók nem érhetõk el vagy nem
aktívak. Az ilyen funkciók meg sem jelennek az eszköz menüiben. További tájékoztatásért
forduljunk a szolgáltatóhoz.
A készülék megfelel a GPRS szolgáltatást is támogató Release 99 3GPP szabványnak,
valamint tervezésénél a Release 4 szabványú GPRS-hálózatok támogatását is figyelembe
vették. Ennek ellenére egyes Release 97 szabványú GPRS-hálózatok esetében
elõfordulhatnak kompatibilitási problémák. Bõvebb információért forduljunk a
szolgáltatóhoz.
Ez a készülék támogatja a TCP/IP protokollon alapuló WAP 2.0-s protokollokat (a HTTP-t és
az SSL-t). A készülék egyes funkciói számára nélkülözhetetlen a fenti technológiák hálózati
támogatása.

■ Osztott memória
A telefon három különbözõ memóriát használ. Az elsõ memóriát használja a névjegyzék, a
szöveges üzenetek, az SMS e-mail, a hangminták, a naptár és a jegyzetek. A második osztott
memóriát a multimédia üzenetek, a Galéria menüben tárolt fájlok és a konfigurációs
beállítások használják. A harmadik osztott memória az e-mail alkalmazás, valamint a Javajátékok és -alkalmazások számára van fenntartva. Bármely ilyen funkció használata
csökkentheti az azonos osztott memóriát használó többi funkciók számára rendelkezésre
álló memóriát. Ha például sok fájlt mentünk a Galéria menübe, könnyen felhasználhatjuk a
második memóriában rendelkezésre álló összes tárhelyet. Ha ilyenkor egy osztott memóriát
használó funkciót szeretnénk használni, a készüléken megjelenhet egy üzenet, miszerint a
memória megtelt. Ilyenkor a folytatás elõtt törölnünk kell néhány, a megfelelõ osztott
memóriában tárolt elemet vagy információt.
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Üdvözöljük!
Gratulálunk, hogy a Nokia 6822-es mobilkészüléket választotta. A készülék
számos olyan funkcióval rendelkezik, amelyek hasznosak a mindennapi használat
során. Ilyen például a Naptár, az Óra, az Ébresztõóra, a Kamera és sok más egyéb. A
kamera segítségével videoklipeket rögzíthetünk, valamint fényképeket
készíthetünk, s ezeket késõbb beállíthatjuk a készenléti állapot háttérképeként,
illetve a Névj. menüben indexképként is felhasználhatjuk. Bõvebb információkért
lásd: Kamera címû rész (105. oldal).
A készülék egyéb szolgáltatásai:
• Multimédia üzenetek. Lásd: Multimédia üzenetek [MMS] [hálózati
szolgáltatás] címû rész (55. oldal).
• Azonnali üzenetek. Lásd: Csevegés címû rész (68. oldal).
• A jelenlét-információkkal bõvített névjegyzékrõl lásd: Saját jelenlét címû rész
(82. oldal).
• E-mail alkalmazás. Lásd: E-mail [hálózati szolgáltatás] címû rész (59. oldal).
• EDGE (Megnövelt adatátviteli sebesség a második generációs rendszerekben).
Ezzel kapcsolatban lásd: GPRS címû rész (143. oldal).
• A Java 2 Micro Edition (J2ME™) programmal kapcsolatban lásd: Alkalmazások
címû rész (117. oldal).
• Az XHTML-böngészõrõl bõvebben lásd: Böngészõ címû rész (124. oldal).
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• A Bluetooth technológiáról bõvebben lásd: Bluetooth-kapcsolat beállítása
címû rész (138. oldal).

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

■ Kapcsolatfelvétel a Nokiával
Ha sor kerülne arra, hogy telefonon fel kell venni a kapcsolatot a Nokia
ügyfélszolgálattal vagy a szolgáltatóval, meg kell adnunk a készülék pontos
adatait. Lásd: Telefoninformációk címû rész (15. oldal).
Akár a készülékkel, akár valamilyen tartozékkal kapcsolatban telefonálunk, tartsuk
magunknál az adott eszközt. Így ha a Nokia munkatársa az adott tartozékkal
kapcsolatban tesz fel kérdést, azonnal választ tudunk majd adni rá.

Nokia támogatás az interneten
Az útmutató legfrissebb verziója, további információk, letölthetõ fájlok, illetve a
Nokia termékkel kapcsolatos szolgáltatások elérhetõk a www.nokia.com/support
címen vagy a hazai Nokia weboldalon.
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Telefoninformációk
A készülék adatai a készülék hátoldalán, az
akkumulátor alatt elhelyezett címkén vannak
feltüntetve, Lásd: A hátlap eltávolítása címû
rész (18. oldal). A címkén szerepel a típus- és
a sorozatszám, továbbá a következõ adatok:
•Készüléktípus [RM-69]
•Készülékmodell [például Nokia 6822]
•Nemzetközi mobilkészülék-azonosító [IMEIkód]
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1. A telefon áttekintése
Bekap-csoló-gomb
[1]
Jobb oldali
választó-gomb [2]
Vége gomb [3]
Billentyû-zet [4]
Mikrofon [5]
Pop-Port csatlakozó [6]
Töltõ csatlako-zója
[7]
Hívás gomb [8]
Bal oldali
választógomb [9]
Ötirányú joystick
[10]
Kijelzõ [11]
Kihangosító [12]
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Bal oldali választógomb [ha a telefon ki van nyitva] [13]
Hangszóró [14]
Infraport [15]
Kamera lencséje [16]

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

17

2. SIM-kártya és akkumulátor
A SIM-kártya és az érintkezõi könnyen megsérülhetnek, ha megkarcoljuk vagy
meghajlítjuk, ezért legyünk óvatosak a kártya kezelésénél, behelyezésénél vagy
eltávolításánál.
A készülék és annak tartozékai apró alkatrészeket is tartalmazhatnak. Minden
tartozékot tartsunk gyermekektõl távol.
A SIM-szolgáltatások elérhetõségérõl és használatáról a SIM-kártya értékesítési
helyén kaphatunk felvilágosítást. Ez lehet a szolgáltató vagy más értékesítési hely.
Az akkumulátor kivétele elõtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket, és húzzuk ki a
töltõt.

■ A hátlap eltávolítása
Nyomjuk a hátlap kioldógombját a készülék alsó
része felé [1], és ezzel egyidejûleg emeljük le a
készülékrõl a hátlapot [2].

■ A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése
Fontos: Az akkumulátort pontosan az ábrán látható módon helyezzük a
készülékbe. A készülék megfelelõ mûködéséhez az akkumulátor
érintkezõinek pontosan kell illeszkedniük a készülék érintkezõihez.
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A SIM-kártya tartójának kioldásához csúsztassuk a tartót jobbra [4], majd
felemelve nyissuk fel azt [5].

A SIM-kártyát helyezzük a SIM-kártya tartójába [6].
Gyõzõdjünk meg róla, hogy a SIM-kártya megfelelõen van behelyezve, és az
aranyszínû csatlakozók lefelé néznek. Zárjuk be a SIM-kártya tartóját [7], majd
csúsztassuk vissza a helyére [8].
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Nyomjuk a hátlapot az elõlap záróreteszeinek irányába [9], majd pattintsuk a
hátlapot a helyére [10].
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■ Az akkumulátor töltése
Figyelmeztetés: Ehhez a típusú készülékhez kizárólag a Nokia által
jóváhagyott akkumulátorokat, töltõkészülékeket és tartozékokat
használjunk. Más típusok alkalmazása érvényteleníti az engedélyeket és
garanciákat, s emellett veszélyes is lehet.
A készülék újratölthetõ akkumulátorral
üzemel.
Az akkumulátor töltése:
1. A töltõt csatlakoztassuk egy normál
konnektorhoz.
2. A töltõ kimeneti csatlakozóját
csatlakoztassuk a készülék alján található
kerek csatlakozóhoz.
Néhány másodperc múlva a kijelzõn az akkumulátor töltésjelzõje felülrõl lefelé
kezd mozogni. 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 készüléket a csatlakoztatott töltõvel is használhatjuk.
A BL-5C akkumulátor 3,5 óra beszélgetési, illetve 14 nap készenléti idõt biztosít.
Az üzemidõ csak becsült adatok, és a hálózat jellemzõitõl, a díjszabástól, illetve a
használt készüléktõl függõen eltérõek lehetnek.
Az akkumulátor ACP-12 akkumulátortöltõvel történõ feltöltése körülbelül 1 óra
30 percig tart, ha ezalatt a telefon mindvégig készenléti állapotban van.
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A gyártó által engedélyezett tartozékokról a márkakereskedõktõl kaphatunk
bõvebb felvilágosítást. A tartozékok hálózati kábelét mindig a csatlakozónál (ne a
kábelnél) fogva húzzuk ki a konnektorból.
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3. A készülék
■ A telefon súgója
Sok funkcióhoz rövid leírás [súgószöveg] is tartozik, amelyek a kijelzõn
elolvashatók. A súgószöveg megtekintéséhez lapozzunk a megfelelõ funkcióhoz,
és várjunk körülbelül 15 másodpercet. A teljes leírás megjelenítéséhez válasszuk a
Tovább lehetõséget [ha szükséges], vagy a kilépéshez válasszuk a Vissza
lehetõséget.
Azzal kapcsolatban, hogy a súgófunkciót hogyan lehet be és kikapcsolni, lásd:
Telefonbeállítások címû rész (98. oldal).

■ Kezdõképernyõ [készenléti állapot]
A kezdõképernyõ jelenti a kiindulási állapotot, és jelzi, hogy a készülék készenléti
állapotban van.
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[1] Itt jelenhet meg a szolgáltató neve.
[2] Hallható térerõjelzés — Minél magasabb az oszlop, annál nagyobb a térerõ.
[3] Hallható akkutöltés jelzõ — Minél hosszabb a sáv, annál jobban fel van töltve
az akkumulátor.
[4] Bal választógomb — A Bal választógomb készenléti állapotban a Kedvencek
menüt nyitja meg. Bõvebb információkért lásd: Kedvencek lehetõségei címû rész
(94. oldal).
[5] Menü — A kijelzõn alul középen látható elem [középsõ választógomb]
kiválasztásához nyomjuk meg az ötirányú joystickot. Készenléti állapotban a
Menü megnyitásához nyomjuk meg a joystickot.
[6] Jobb választógomb — A Jobb választógomb készenléti állapotban a Névj.
menüt [alapértelmezett], a szolgáltató honlapját, vagy egy felhasználó által
beállított funkciót tesz elérhetõvé. Bõvebb információkért lásd: Személyes
hivatkozások címû rész (94. oldal).
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■ Antenna
A készülék belsõ antennával rendelkezik. A készüléket tartsuk a képnek megfelelõ
helyzetben, antennával felfelé.
Megjegyzés: Más rádió adó-vevõkhöz hasonlóan,
lehetõleg ne érjünk a bekapcsolt készülék antennájához.
Az antenna megérintése a hangminõség romlását
okozhatja, és a készülék esetleg a szükségesnél
magasabb energiaszinten fog üzemelni. Ha a készülék
mûködtetése közben nem érünk az antenna
környékéhez, az növeli az antenna teljesítményét és az
akkumulátor élettartamát.
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■ Alapvetõ tudnivalók a telefonról
A készülék használható nyitott vagy összecsukott billentyûzettel.
1. Fogjuk meg a telefont két kézzel, és nyissuk ki a billentyûzetet az ábrázolt
módon.
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2. A fedõlapot addig nyissuk, amíg az helyére nem pattan.
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3. Fordítsuk el a készüléket vízszintes helyzetbe, és tartsuk az ábrázolt módon.
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■ Gombok használata [összecsukott billentyûzet]
A bekapcsológomb [1] a telefon be- és
kikapcsolására használható. Ha a
billentyûzet le van zárva, a gomb
megnyomásával a kijelzõ világítását
körülbelül 15 másodpercre
bekapcsolhatjuk.
Ha a billentyûzet összehajtott
állapotban van, a választógombnak [2]
nincs hozzárendelt funkciója.
Bal választó gomb [3] és Jobb választó
gomb [3] - ezekhez többféle funkció
tartozhat attól függõen, hogy milyen
szöveg látható felettük a kijelzõn.
Az ötirányú joystick [4] segítségével
négy irányba lehet mozogni,
megnyomásával pedig kiválasztható az
éppen aktív menüelem. További
információkért lásd: Az ötirányú
választógomb címû rész (32. oldal).
Hívás gomb [5] - szám hívására, illetve
hívás fogadására használható. Készenléti állapotban a legutoljára hívott számok
listáját jeleníti meg.
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Vége gomb [6] - befejezi az aktív hívást, vagy kiléphetünk vele az aktuális
funkcióból.
A billentyûzet [7] számok és karakterek bevitelére szolgál.
Megjegyzés: Egyes készülékeken a 0-s gombon nem szerepel a
mobilinternet szimbóluma.

■ Gombok használata [nyitott billentyûzet]
A billentyûzetet kinyitva a kijelzõ képe 90 fokkal elfordul, a Bal és Jobb választó
gomb helyzete pedig felcserélõdik. A Bal, illetve a Jobb választó gomb felirata
nem változik.

Billentyûzet-háttérvilágítás gombja [1] a billentyûzet-háttérvilágítás be-, illetve
kikapcsolására szolgál.
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A bekapcsológomb [2] a telefon be- és kikapcsolására használható.
Az ötirányú joystick [3] segítségével négy irányba
lehet mozogni, megnyomásával pedig
kiválasztható az éppen aktív menüelem.
A törlésgomb [4] segítségével karaktereket
törölhetünk.
A karaktergomb [5] segítségével
szövegszerkesztéskor különféle karakterek és
szimbólumok érhetõk el.
A kiegészítõgombok [6] segítségével vihetünk be nagybetûket, valamint
szimbólumokat. Ehhez elõször nyomjuk meg a kiegészítõ (Shift) gombot, majd a
kívánt gombot, vagy egyszerre nyomjuk meg mindkettõt.
A szóközgombok [7] segítségével írhatunk be szóközt.
Hívás gomb [8] - szám hívására, illetve hívás fogadására használható. Készenléti
állapotban a legutoljára hívott számok listáját jeleníti meg.
A Bal választógomb [9] és a Jobb választógomb [9] funkciója attól függ, hogy
milyen szöveg látható fölöttük a kijelzõn.
Vége gomb [10] - befejezi az aktív hívást, vagy kiléphetünk vele az aktuális
funkcióból.
Enter gomb [11] - szövegírás közben új sort kezdhetünk vele.
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■ Az ötirányú választógomb
Az ötirányú választógomb különbözõ funkciókat tölthet be:
• Lapozhatunk vele listákban.
• Szövegírás közben, a naptárban és egyes játékokban mozgathatjuk vele a
kurzort felfelé, lefelé jobbra vagy balra.
• Röviden megnyomva kiválaszthatjuk vele az aktív menüelemet [vagy
megerõsíthetjük vele a kiválasztást].
• Hívás közben balra [hangerõ csökkentése] vagy jobbra [hangerõ növelése]
mozgatva szabályozhatjuk vele a hangerõt.
• Készenléti állapotban felfelé mozdítva aktiválja a kamerát.
• Készenléti állapotban balra mozdítva megnyitja a szövegszerkesztõ képernyõt,
így szöveges üzenetet írhatunk.
• Készenléti állapotban jobbra mozdítva megnyitja a naptárt.
• Készenléti állapotban lefelé mozdítva megnyitja a névjegyzéket.

■ Indikátorok és ikonok
Készenléti állapotban a következõ ikonok jelenhetnek meg a kijelzõn:
–Egy vagy több szöveges, illetve képüzenetünk érkezett. Lásd: Szöveges
üzenetek [SMS] [hálózati szolgáltatás] címû rész (49. oldal).
–A telefon nem fogadott hívást regisztrált. Lásd: Hívásinfó címû rész (76.
oldal).
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vagy – A telefonnal csevegõszolgáltatáshoz kapcsolódtunk, melynek
állapota online vagy offline. Lásd: Csevegés címû rész (68. oldal).
– Egy vagy több csevegõüzenetünk érkezett, és csatlakozva vagyunk a
csevegõszolgáltatáshoz. Lásd: Csevegés címû rész (68. oldal).
– Egy vagy több multimédia üzenetünk érkezett. Lásd: Szöveges üzenetek
[SMS] [hálózati szolgáltatás] címû rész (49. oldal).
– Egy vagy több multimédia hangüzenetünk érkezett. Lásd: Hangüzenetek
címû rész (62. oldal).
– A telefon billentyûzára be van kapcsolva. Lásd: A billentyûzet lezárása
[billentyûzár] címû rész (40. oldal).
– A készüléken a Néma üzemmód van beállítva. Lásd: Üzemmód címû rész (92.
oldal).
– Az ébresztõóra be van kapcsolva (Bekapcsol). Lásd: Ébresztõóra címû rész
(108. oldal).
– A GPRS-kapcsolat módja Folyamatos állapotban van, és a GPRS-szolgáltatás
elérhetõ.
– GPRS-adatkapcsolat közben kimenõ vagy bejövõ hívás van folyamatban. A
telefon felfüggesztette a GPRS-kapcsolatot.
– A GPRS-kapcsolat aktív.
– Összes hanghívás átirányítása. Minden hívás egy másik számra van
átirányítva. Ha két telefonvonalunk van, akkor az elsõ vonal átirányítási indikátora
az
a második vonalé pedig a
.
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– Ha két telefonvonalunk van, ez az ikon jelzi, hogy a második vonalat
használjuk. Lásd: Hívásbeállítások címû rész (96. oldal).
– A hívások adott felhasználói csoportra korlátozottak. Lásd: Biztonsági
beállítások címû rész (101. oldal).
– Az idõzített üzemmód van kiválasztva. Lásd: Üzemmód címû rész (92.
oldal).
– A beépített kihangosító aktív. Lásd: Kihangosító címû rész (37. oldal).
,
vagy
– Fülhallgató, kihangosító vagy Nokia induktív hurok van a
telefonhoz csatlakoztatva.
– A Bluetooth-kapcsolatot jelzõ ikon. Lásd: Bluetooth-kapcsolat beállítása
címû rész (138. oldal).
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4. Alapvetõ mûveletek
■ A készülék be- és kikapcsolása
1. A készülék be- vagy kikapcsolásához tartsuk lenyomva a
bekapcsológombot az ábrán látható módon.
Ha a kijelzõn a Helyezzen be egy SIM-kártyát vagy A SIMkártya nem támogatott felirat jelenik meg annak ellenére,
hogy a telefonban van megfelelõen behelyezett SIMkártya, forduljunk a szolgáltatóhoz.
2. Ha a telefon a PIN-kódot kéri, írjuk be a PIN-kódot [a
kijelzõn a **** karakterek jelennek meg], és nyomjuk meg
az OK gombot.
3. Ha a telefon a biztonsági kódot kéri, írjuk be a biztonsági kódot, és nyomjuk
meg az OK gombot.
További tudnivalókért lásd: Hozzáférési kódok címû rész (41. oldal).

■ Az idõ beállítása
Válasszuk a Menü > Beállítások > Dátum és idõ beállítása > Óra > Idõ beállítása
menüpontot. Írjuk be az idõt [óó:pp formában], és válasszuk az OK > de. vagy du.
lehetõséget.
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■ Hívások kezdeményezése és fogadása
A billentyûzet használata — Írjuk be a telefonszámot [körzetszámmal együtt], és
nyomjuk meg a Hívás gombot. A balra lévõ karakter törléséhez nyomjuk meg a
Töröl gombot. A hívás befejezéséhez vagy a hívási kísérlet megszakításához
nyomjuk meg a Vége gombot.
A névjegyzék használata — Készenléti állapotban nyomjuk lefelé az ötirányú
joystickot a névjegyzék megjelenítéséhez, lapozzunk a hívni kívánt névhez, és a
híváshoz nyomjuk meg a Hívás gombot.
Utolsó szám újrahívása — Készenléti állapotban nyomjuk meg kétszer a Hívás
gombot.
Nemzetközi hívás kezdeményezése — A nemzetközi elõtag beírásához nyomjuk
meg kétszer a * gombot [a plusz [+] karakter helyettesíti a nemzetközi elõhívót].
Ezután írjuk be az ország hívókódját, a körzetszámot a kezdõ 0 nélkül, majd a
telefonszámot.
Hívás fogadása vagy elutasítása — A hívás fogadásához nyomjuk meg a Hívás
gombot, elutasításához pedig a Vége gombot. Ha az Átirányítás, ha foglalt
beállítást aktiváltuk a hangpostafiókra, a hívás a hangpostára lesz átirányítva.
Ellenkezõ esetben a telefon elutasítja a hívást.
Ha megnyomjuk a Némít gombot, csak a csengõhang némul el. Ezután
fogadhatjuk vagy elutasíthatjuk a hívást.
Hívás fogadása lezárt billentyûzet mellett — Lásd: A billentyûzet lezárása
[billentyûzár] címû rész (40. oldal).
Gyorshívások — Lásd: Gyorshívások címû rész (89. oldal).
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Hívásvárakoztatás — Lásd: Hívásbeállítások címû rész (96. oldal).

■ A hangszóró hangerejének szabályozása
A hívás hangerejének növeléséhez nyomjuk az ötirányú joystickot jobbra. A hívás
hangerejének csökkentéséhez nyomjuk az ötirányú joystickot balra.
A hangerõ beállítása közben a kijelzõn egy hangerõjelzõ sáv jelenik meg. A
hangerõszabályozással kapcsolatban lásd: Hívásbeállítások címû rész (96. oldal).
Aktív hívás közben csak a hangszóró hangereje állítható.

■ Kihangosító
Figyelmeztetés: Kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz,
mert a hangerõ nagyon magas lehet.
E lehetõség segítségével telefonunkat hívás során akár kihangosítóként is
használhatjuk.
Ha hívás közben be szeretnénk kapcsolni a kihangosítást, válasszuk a Hangszóró
lehetõséget.
Ha hívás közben ki szeretnénk kapcsolni a kihangosítást, válasszuk a Normál
lehetõséget.
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5. A telefon menüje
A készülék szolgáltatásai a fõmenübõl érhetõk el. Az egyes elemek kiválasztásához
vagy megjelenítéséhez, illetve a készülék funkcióinak testreszabásához használjuk
a menüket és almenüket.
Megjegyzés: Egyes szolgáltatók a készülékeket eleve saját hálózatukhoz
konfigurálva rendelik meg. A menüben ekkor nem biztos, hogy minden
egyes funkció megjelenik.
Készenléti állapotban a Menü megnyitásához nyomjuk meg a joystickot.
Megjelenik az elsõ menüelem.
A menü megjeleníthetõ lista vagy keret formátumban:
Lista nézet — A fõmenü alapértelmezett nézete a lista
nézet. Ha a fõmenü elemeit egyenként szeretnénk
végignézni, lapozzunk felfelé, illetve lefelé.
Keret nézet — A Lista és a Keret nézet közötti váltással
kapcsolatban lásd: Kijelzõ-beállítások címû rész (95. oldal).
A Keret nézetben a fõmenü ikonjai között felfelé, lefelé,
jobbra vagy balra lapozással léphetünk.
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A Keret nézetben a kiválasztott menü ikonja kiemelve
jelenik meg, a menü neve pedig a kijelzõ tetején látható.
A menüben lapozva a menü száma a kijelzõ jobb felsõ
sarkában jelenik meg. A menü száma alatt egy görgetõsáv
látható egy állapotjelzõvel.
Az állapotjelzõ a menüben való lapozáskor lefelé, illetve
felfelé mozdul el, így jelzi hogy a menürendszerben éppen
hol tartózkodunk.
Menü megnyitása — Lapozzunk a megfelelõ menüelemhez, és válasszuk ki.
Almenü megnyitása — Ha a menü almenüket tartalmaz, a lapozógombokkal
jelöljük ki a megfelelõ menüt, majd válasszuk ki.
Visszatérés az elõzõ menübe — Az elõzõ menübe vagy almenübe való
visszatéréshez nyomjuk meg a Vissza gombot.
Visszatérés a kezdõképernyõhöz — A Vége gomb megnyomásával bármely
menübõl visszatérhetünk a kezdõképernyõhöz.
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6. Biztonsági funkciók a telefonon
■ A billentyûzet lezárása [billentyûzár]
Lezárhatjuk a billentyûzetet annak érdekében, hogy megelõzzük a gombok
véletlen lenyomását. Ha a billentyûzár aktív, hívás fogadásához nyomjuk meg a
Hívás gombot. Hívás közben a telefon funkciói a szokásos módon használhatók.
Ha a hívást befejeztük vagy elutasítottuk, a billentyûzár automatikusan újra
bekapcsol.
• A billentyûzet lezárásához válasszuk a Menü > # lehetõséget.
• A billentyûzet kikapcsolásához válasszuk a Kiold > # lehetõséget.
A készülékbe elõre beprogramozott segélykérõ szám a billentyûzet lezárt
állapotában is felhívható. Írjuk be a segélyszolgálat számát, majd nyomjuk meg a
Hívás gombot.

■ Automata billentyûzár
Be lehet állítani, hogy a billentyûzár automatikusan bekapcsoljon egy megadott
idõ elteltével.
E funkcióval kapcsolatban lásd: Telefonbeállítások (98. oldal).
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■ A biztonsági billentyûzár
A biztonsági billentyûzár egy biztonsági kóddal zárolja a készülék billentyûzetét. A
billentyûzár a fedõlap lenyitásakor is aktív marad. Válasszuk a Menü > Beállítások
> Telefonbeállítás > Biztonsági billentyûzár lehetõséget.
Írjuk be a biztonsági kódot. A billentyûzár bekapcsolásához válasszuk a Be
lehetõséget.
Ha a készülék össze van csukva, a biztonsági billentyûzár bekapcsolásához
1,5 másodpercen belül válasszuk a Menü > # lehetõséget.
Nyitott fedõlap mellett a billentyûzár kikapcsolásához nyomjuk meg a Kiold > OK
gombot, majd adjuk meg a biztonsági kódot. Ha a készülék össze van hajtva,
1,5 másodpercen belül válasszuk a Kiold > # lehetõséget, majd írjuk be a
biztonsági kódot. Ha bekapcsolt biztonsági billentyûzár mellett egy Bluetoothkapcsolat létrehozására irányuló kérelmet kapunk egy másik készülékrõl, a
kérelem elfogadása elõtt fel kell oldani a biztonsági billentyûzárat.
A készülékbe elõre beprogramozott segélykérõ szám a készülék lezárt állapotában
is felhívható. Írjuk be a segélyszolgálat számát, majd nyomjuk meg a Hívás
gombot.

■ Hozzáférési kódok
Az alábbi hozzáférési kódok segítségével védheti meg készülékét a jogosulatlan
használattal szemben. A hozzáférési kódok módosításával kapcsolatban lásd:
Biztonsági beállítások címû rész (101. oldal). Az új kódokat tartsuk titokban és a
készüléktõl távol, biztonságos helyen.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

41

Biztonsági kód — A biztonsági kód a telefon jogosulatlan használatától véd. A
kódot a telefonnal együtt kapjuk. Az elõre beállított kód: 12345.
PIN-kód — Ez a SIM-kártyához kapott kód a jogosulatlan használattal szemben
védi a telefont. Ha bekapcsoljuk a PIN-kód kérése beállítást, a telefon
bekapcsoláskor mindig kérni fogja a kódot. Ha a PIN-kódot háromszor egymás
után helytelenül adjuk meg, akkor a SIM-kártya leblokkol. A SIM-kártya
feloldásához és új PIN-kód beírásához be kell írni a PUK-kódot.
PIN2-kód — Ezt a kódot a SIM-kártyához kaphatjuk, bizonyos funkciók
használatához szükséges, mint például a feltölthetõ kártyákon megmaradt
egységek számlálója. Ha egymás után háromszor hibás PIN2-kódot írunk be, a
kijelzõn a PIN2-kód letiltva szöveg jelenik meg, és a telefon kéri, hogy adjuk meg a
PUK2-kódot.
PUK-kód és PUK2-kód — Ezeket a feloldó kódokat a SIM-kártyához kaphatjuk.
További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.
Korlátozás jelszava: — Ez a jelszó a Híváskorlátozás használatához szükséges. Ezt
a jelszót a szolgáltatótól kaphatjuk meg.
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7. Szöveg írása
Az összehajtott vagy nyitott állapotú billentyûzeten szöveget vagy számokat
írhatunk be.

■ Szövegírás kinyitott billentyûzeten
Ha a billentyûzet nyitva van, szöveges üzenetet többféleképpen is írhatunk.
• Válasszuk a Menü > Üzenetek > Szöveges üzenet > Üz. létrehozása
lehetõséget.
• Készenléti állapotban nyomjuk balra a joystickot.
• Készenléti állapotban a Jegyzetek alkalmazás megnyitásához nyomjuk meg
bármelyik betûgombot.

Használható funkciók
Ha a billentyûzet nyitva van, akkor szövegbevitelkor a következõ lehetõségek
állnak rendelkezésre:
• Szám beírásához nyomjuk meg a megfelelõ számgombot. [Készenléti
állapotban a számgombok lenyomása híváskezdeményezést eredményez.]
• Kis- és nagybetûs üzemmód közötti váltáshoz, melyet a kijelzõ bal felsõ
sarkában az
, az
vagy az
jelöl, illetve szimbólum beviteléhez
nyomjuk le a kiegészítõ gombokat. Lenyomhatjuk a kiegészítõ gombot és a
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kívánt karaktert tartalmazó gombot egymás után, vagy nyomjuk le és tartsuk
lenyomva az egyik kiegészítõ gombot a megfelelõ betûgombbal együtt.
• Ha csupa nagybetût szeretnénk írni, nyomjuk meg valamelyik kiegészítõ
gombot kétszer.
• Ha a kijelzõrõl karaktereket szeretnénk törölni, nyomjuk meg a törlésgombot,
vagy válasszuk a Töröl lehetõséget. Nyomjuk meg a törlésgombot röviden, ha
egyszerre egy karaktert szeretnénk törölni. A karakterek gyorsabb törléséhez
tartsuk hosszabban lenyomva a gombot.
• Szóköz beviteléhez nyomjuk meg a billentyûzet alján található szóközgombok
egyikét.
• Sortörés beszúrásához nyomjuk meg a bevitelgombot.

Ékezetes karakterek beírása
A rendelkezésre álló karakterek a Telefon nyelve menüben kiválasztott nyelvtõl
függnek. Ha a billentyûzeten nem látható ékezetes karaktert szeretnénk beírni,
hajtsuk végre a következõ lépések valamelyikét:
• Az írásjeleket, ékezetes karaktereket és szimbólumokat tartalmazó lista
megnyitásához nyomjuk le a karaktergombot. A joystick segítségével
lépkedjünk a kívánt karakterre, majd kiválasztásához nyomjuk meg a Beszúr
gombot.
• Ha a karaktergombbal megjelenített lista nem tartalmazza az ékezetes
karakter megfelelõ változatát, a karaktergomb lenyomva tartása mellett
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annyiszor nyomjuk meg az A gombot, amíg az A kívánt ékezettel ellátott
változata meg nem jelenik a kijelzõn.

■ Szövegírás összehajtott billentyûzet mellett
Ha a billentyûzet összecsukott állapotban van, szöveg- és számbevitelre két
módszer áll rendelkezésre:
• Hagyományos mód [
] - csak ezzel a módszerrel lehet neveket bevinni a
Névj. menübe, illetve hívócsoportokat átnevezni.
• Prediktív szövegbevitel [
módja.

] - ez az üzenetírás gyorsabb és egyszerûbb

A prediktív szövegbevitel be- és kikapcsolásához, vagy ha a különbözõ módban
prediktív szöveget szeretnénk használni, nyomjuk meg a # gombot.

■ Hagyományos mód
A gombon látható elsõ betû beillesztéséhez nyomjuk meg a gombot egyszer, a
második betû beviteléhez kétszer stb. Ha rövid szünetet tartunk, a kijelzõn
szereplõ utolsó betû lesz beillesztve, és a telefon várakozni fog a következõ
bevitelre.
A kurzor visszaléptetéséhez, illetve a karakterek egyenkénti törléséhez nyomjuk
meg a Töröl gombot.
A kurzor folyamatos visszaléptetéséhez, illetve több karakter törléséhez nyomjuk
meg és tartsuk lenyomva a Töröl gombot.
Szóköz beszúrásához, egy teljes szó befejezéséhez nyomjuk meg a 0-s gombot.
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Pont [.] beszúrásához nyomjuk meg az 1-es gombot.
A speciális karakterek megjelenítéséhez nyomjuk meg a * gombot. Lásd: Írásjelek
és speciális karakterek bevitele címû rész (48. oldal).
A szöveg- és a szám-üzemmód közötti váltáshoz nyomjuk meg és tartsuk
lenyomva a # gombot. Ha a szám-üzemmód van aktiválva, a kijelzõ tetején a
ikon jelenik meg.
Szöveg-üzemmódban a kiválasztott kis- és nagybetûs írásmódot a
illetve a
ikon jelzi.

,

,

■ Prediktív szövegbevitel
A prediktív szövegbevitel segítségével gyorsabban írhatunk szöveges üzeneteket a
billentyûzet és a készülék beépített szótára segítségével. Ez sokkal gyorsabb, mint
amikor a hagyományos szövegbevitelnél egy gombot többször kell megnyomni. A
prediktív szövegbevitel használható üzenetíráshoz és naptárjegyzetek
létrehozásához.
Ha bármelyik szövegbeviteli mezõben aktiválni szeretnénk a prediktív
szövegbevitelt, válasszuk az Opciók > Szótár lehetõséget. Válasszunk egy nyelvet.

A prediktív szövegbevitel használata
• A beírandó szó minden egyes betûjéhez csak egyszer nyomjuk meg a megfelelõ
gombot, akkor is, ha az nem az elsõ betû az adott gombon. A készülék
megpróbálja kitalálni a beírandó szót.
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• Ha a megjelenõ szó nem megfelelõ, a további találatok megjelenítéséhez
nyomjuk meg a * gombot.
Nyomjuk meg többször a * gombot, ha a találatok listájában elõre szeretnénk
lapozni.
Ha a találati listában az elõzõ szóhoz szeretnénk lépni, nyomjuk meg az Elõzõ
gombot.
• A szó elfogadásához, szóköz beírásához, illetve a következõ szó beírásához
nyomjuk meg a 0 -s gombot.
• Ha a szó után a ? jel jelenik meg, a szó szótárba való felvételéhez válasszuk az
Új szó lehetõséget.
Lásd: Új szavak felvétele a szótárba címû rész (48. oldal).
• Ha az üzenetbe pontot szeretnénk beilleszteni, nyomjuk meg az 1-es gombot.
• A speciális karakterek megjelenítéséhez nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a *
gombot. Lásd: Írásjelek és speciális karakterek bevitele címû rész (48. oldal).

Összetett szavak
Írjuk be az összetett szó elsõ tagját, majd az irányítógombot jobbra tolva erõsítsük
meg. Írjuk be az összetett szó második tagját, majd az irányítógombot jobbra tolva
ezt is erõsítsük meg.
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Új szavak felvétele a szótárba
Ha olyan szót találunk, amelyet a prediktív szövegbevitel nem ismer fel, a szó után
egy kérdõjel [?] jelenik meg, és a kijelzõ bal alsó sarkában az Új szó felirat jelenik
meg.
Válasszuk az Új szó lehetõséget, a billentyûzet segítségével írjuk be az új szót, és
nyomjuk meg a Ment gombot. Az új szó bekerül a szótárba, illetve az éppen írt
üzenetbe.
Új szavak hozzáadásakor tartsuk szem elõtt a következõket:
• Azokat az új szavakat, amelyeket a Ment vagy a 0 -s gombbal fogadunk el,
illetve úgy, hogy két szó között töröljük a szóközt, a telefon menti a szótárba.
• Az adott nyelvtõl, illetve a szavak hosszától függõen a szótárba akár több száz
szót is felvehetünk.
• Ha a szótár megtelik, az új szó a legrégebben felvitt szó helyére kerül.

■ Írásjelek és speciális karakterek bevitele
Ha szöveg-üzemmód jelenik meg a kijelzõn, a speciális karakterek
megjelenítéséhez nyomjuk meg a * gombot [ha a prediktív szövegbevitelt
használjuk, nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a * gombot].
Nyomjuk meg kétszer a * gombot, ha szeretnénk megjeleníteni a Grafikus
hangulatjelek menüt.
A speciális karakterek listájában az ötirányú joystick segítségével mozoghatunk.
Amikor a karakter kijelölve jelenik meg, az üzenetbe illesztéséhez nyomjuk meg az
ötirányú joystickot.
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8. Üzenetek
Az üzenetszolgáltatások csak akkor használhatók, ha a hálózat
üzemeltetõje vagy a szolgáltató támogatja õket.
Az üzenetek írásakor vagy olvasásakor használt betûk méretének
megadásához válasszuk a Menü > Üzenetek > Üzenetbeállítások > Egyéb beáll. >
Betû mérete lehetõséget.
Megjegyzés: Amikor üzeneteket küldünk, a készülék kijelzõjén az Üzenet
elküldve szöveg jelenhet meg. Ez azt jelenti, hogy a készülék az üzenetet
a készülékbe programozott üzenetközpont számára küldte el. Ez nem azt
jelenti, hogy az üzenet megérkezett a címzetthez. Az
üzenetszolgáltatásról bõvebb tájékoztatásért forduljunk a
szolgáltatóhoz.

■ Szöveges üzenetek [SMS] [hálózati szolgáltatás]
Az SMS [szöveges üzenetküldési szolgáltatás] segítségével a telefon olyan
többrészes üzenetek küldésére és fogadására is képes, amelyek több hagyományos
szöveges üzenetbõl állnak. A többrészes üzenetek díjszabása egyes esetekben az
elküldésükhöz szükséges hagyományos üzenetek száma szerint alakul.
Üzenet küldése elõtt menteni kell néhány szolgáltatásbeállítást. Lásd: Szöveges és
e-mail üzenetek beállításai címû rész (64. oldal).
Küldhetünk és fogadhatunk olyan üzeneteket, melyek képeket tartalmaznak. A
képüzenet többrészes üzenet lehet.
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Megjegyzés: A képüzenet funkció csak akkor használható, ha a hálózat
üzemeltetõje vagy a szolgáltató támogatja. Csak azok a készülékek
képesek fogadni és megjeleníteni képüzenetet, melyek rendelkeznek a
képüzenet funkcióval.

Üzenetek írása és elküldése
A készülék támogatja a normál, 160 karakteres korlátot meghaladó szöveges
üzenetek küldését. Ha az üzenet hossza túllépi a 160 karaktert, akkor az kettõ
vagy több üzenetként kerül elküldésre. A rendelkezésre álló karakterek száma / a
többrészes üzenet aktuális részének száma a kijelzõ jobb felsõ részén látható,
például 120/2. A különleges (Unicode) karakterek, például az á, ó, í, û, õ, ú
használata több helyet foglal.
1. Válasszuk a Menü > Üzenetek > Szöveges üzenet > Üz. létrehozása
lehetõséget.
2. Írjuk be az üzenet szövegét. Lásd: Szöveg írása címû rész (43. oldal).
Szövegsablonok vagy képek üzenetbe illesztésével kapcsolatban tekintsük át a
következõt: Sablonok címû rész (53. oldal).
3. Az üzenet elküldéséhez válasszuk a Küld lehetõséget, vagy nyomjuk meg a
Hívás gombot.
Ha az Elküldött üzenetek mentése beállítás értéke Igen, az elküldött üzenetet a
telefon az Elküldöttek mappába menti. Lásd: Szöveges és e-mail üzenetek
beállításai címû rész (64. oldal). A szöveges üzeneteket a
ikon jelöli.
4. Adjuk meg a címzett telefonszámát, vagy a számot keressük ki a Névj.
menübõl.
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5. Az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg az OK gombot.

Az üzenetküldés különbözõ módjai
Az üzenet megírását követõen válasszuk az Opciók > Küldés módja lehetõséget,
majd az alábbi lehetõségek valamelyikét:
Több címzettnek — Az üzenetet több címzettnek küldhetjük el.
Küldés a listára — Elküldhetjük az üzenetet egy címzettlista összes tagjának.
A Küldési mód pontban elõre megadott beállításokkal küldhetjük el az üzenetet.
Üzenetmód meghatározásához lásd: Szöveges és e-mail üzenetek beállításai címû
rész (64. oldal).

Szöveges és e-mail üzenetek olvasása és megválaszolása
Üzenet vagy SMS e-mail érkezésekor a kijelzõn a
ikon, a fogadott üzenetek
száma és az üzenet érkezett felirat jelenik meg. A villogó
ikon azt jelzi, hogy az
üzenetek memóriája megtelt. Új üzenetek fogadásához néhány régi üzenetet ki
kell törölnünk a Bejövõ mappából. Ha több üzenetet kaptunk, válasszuk ki azt,
amelyiket el szeretnénk olvasni. Az olvasatlan szöveges üzeneteket és SMS
e-maileket a
ikon jelöli.
1. Az üzenet megtekintéséhez nyomjuk meg a Megnéz gombot, vagy ha ezt
késõbb akarjuk megtenni, a Kilép gombot.
Ha üzenetolvasás közben megnyomjuk az Opciók gombot, a következõ
lehetõségek közül választhatunk: Törlés, Továbbítás vagy Módosítás - a
megfelelõ mûveletet alkalmazhatjuk szöveges vagy SMS e-mail üzenetre;
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Átnevezés - az olvasott üzenetet átnevezhetjük, vagy áthelyezhetjük másik
mappába; Másolás naptárba - az üzenet elejét a telefon naptárába
másolhatjuk, így emlékeztetõt hozhatunk létre egy adott naphoz; Üzenet
adatai - amennyiben lehetséges, megjelníti a küldõ nevét és telefonszámát, a
használt üzenetközpont számát, a fogadás dátumát és idõpontját;
Adathasználat - számokat, e-mail címeket és a webcímeket menthetünk az
aktuális üzenetbõl.
Képüzenet megtekintésekor a képet a Kép mentése lehetõséggel a Sablonok
mappába menthetjük.
2. A Válasz paranccsal az üzenetre válaszolhatunk a válaszüzenet típusának
megadása után.
SMS e-mail megválaszolásakor elõször is hagyjuk jóvá vagy módosítsuk az
e-mail címét és a tárgyát, majd írjuk meg az üzenetet.
3. Ha az üzenetet el szeretnénk küldeni a megjelenített számra vagy e-mail
címre, válasszuk a Küld > OK lehetõséget.

Bejövõ és kimenõ elemek mappája
A telefon a beérkezõ szöveges és multimédia üzeneteket a Bejövõ mappába menti.
Az elküldött szöveges üzenetek az Elküldöttek mappába kerülnek.
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Sablonok
A telefon szöveges és képi sablonokat is tartalmaz. Az elõbbieket a
, az
utóbbiakat a
ikon jelzi. A sablonlista megnyitásához válasszuk a Menü >
Üzenetek > Szöveges üzenet > Sablonok lehetõséget.

Mentett SMS-ek mappa és saját mappák
Üzenetek rendezéséhez egyes üzeneteket áthelyezhetünk a Mentett SMS-ek
mappába, vagy új mappákat hozhatunk létre az üzenetekhez. Üzenet olvasása
közben válasszuk az Opciók > Áthelyez lehetõséget, lapozzunk az új mappához, és
nyomjuk meg a Választ gombot.
Mappa létrehozásához vagy törléséhez válasszuk a Menü > Üzenetek > Szöveges
üzenet > Saját mappák menüpontot.
Ha még nem mentettünk mappát, akkor mappa hozzáadásához nyomjuk meg a
Hozzáad gombot.
Ha már rendelkezünk hozzáadott és mentett mappával, új mappa hozzáadásához
válasszuk az Opciók > Új mappa lehetõséget.
Mappa törléséhez lapozzunk a törlendõ mappához, és válasszuk az Opciók > Törlés
lehetõséget.
Mappa átnevezéséhez lapozzunk az átnevezni kívánt mappához, és válasszuk az
Opciók > Mappaátnevezés lehetõséget.
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Címzettlista
Létrehozhatunk személyes címzettlistákat, amelyek több címzettet tartalmaznak,
majd ezeket a listákat szerkeszthetjük és menthetjük. A telefon a címzettlista
minden tagjának külön küldi el az üzenetet, a címzettlista segítségével történõ
üzenetküldés ezért többe kerülhet, mint az egyetlen címzett részére való
üzenetküldés.
A címzettlistára felvenni kívánt partnereknek szerepelniük kell a telefonkönyvben.
1. Válasszuk a Menü > Üzenetek > Szöveges üzenet > Címzettlisták menüpontot.
2. Az elsõ címzettlista létrehozásához nyomjuk meg a Hozzáad gombot. Ha már
rendelkezünk hozzáadott és mentett címzettlistával, új címzettlista
hozzáadásához válasszuk az Opciók > Lista hozzáad. lehetõséget.
3. Írjuk be a lista nevét, és nyomjuk meg az OK gombot.
4. Ha nevet szeretnénk hozzáadni a listához, válasszuk ki a listát, és válasszuk a
Megnéz > Hozzáad lehetõséget a Névj. megnyitásához. Válasszuk ki a
megfelelõ partnert.

Üzenetszámláló
Az üzenetszámláló a fogadott és elküldött szöveges üzenetek számát, illetve az
egyes üzenetek adatait jeleníti meg. A Számlálók törlése lehetõség kiválasztásával
a fogadott és elküldött üzenetek számlálóját nullázhatjuk is.
Az üzenet adatainak megtekintéséhez válasszuk a Menü > Üzenetek > Szöveges
üzenet > Üzenetszámláló > Elküldött üzenetek / Fogadott üzenetek menüpontot.
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Az üzenetszámlálók nullázásához válasszuk a Menü > Üzenetek > Szöveges
üzenet > Üzenetszámláló > Számlálók törlése lehetõséget.

■ Multimédia üzenetek [MMS] [hálózati szolgáltatás]
Megjegyzés: Csak azok a készülékek képesek fogadni és megjeleníteni
multimédia üzenetet, melyek rendelkeznek a multimédia üzenetekhez
kapcsolódó kompatibilis funkciókkal. Az üzenetek megnyitásakor legyünk
óvatosak. Az üzenetek vírusokat tartalmazhatnak, illetve egyéb formában
veszélyeztethetik a készüléket vagy a számítógépet.
Multimédia üzenet szöveget, hangot és képet vagy videoklipet is tartalmazhat. A
készülék maximum 100 kB méretû multimédia üzeneteket képes kezelni. Ha az
üzenet képet tartalmaz, a telefon a képet a kijelzõ méretére kicsinyíti.
A multimédia üzenetek fogadására vonatkozó alapértelmezett beállítás
[Multimédia üzenet fogadása] értéke általában Igen vagy Saját hálózatban. Lásd:
Multimédia üzenetek beállításai címû rész (64. oldal).
A multimédia üzenetek kezelése a következõ formátumokra terjed ki:
• Kép: JPEG, GIF, WBMP, BMP és PNG
• Hang: Skálázható többszólamú MIDI (SP-MIDI), AMR-hang és egyszólamú
csengõhangok
• Videoklipek 3GP formátumban, SubQCIF és QCIF felbontással és AMR-hanggal
• A készülék a témákat a kijelzõ hátterében jeleníti meg.
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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 lehetséges multimédia üzenetek fogadása aktív hívás közben, illetve ha
valamely Java-játék vagy alkalmazás meg van nyitva.

Multimédia üzenetek írása és küldése
A multimédia üzenetek beállításainak módosításával kapcsolatban lásd:
Multimédia üzenetek beállításai címû rész (64. oldal). A multimédia üzenetek
elérhetõségével és elõfizetésével kapcsolatban forduljunk a szolgáltatóhoz.
A szerzõjogi védelem megakadályozhatja, hogy egyes képeket, csengõhangokat
vagy más tartalmat lemásoljunk, módosítsunk, átmásoljunk vagy továbbítsunk.
1. Válasszuk a Menü > Üzenetek > Multim. üzenetek > Üz. létrehozása
menüpontot.
2. Írjuk be az üzenet szövegét. Lásd: Szöveg írása címû rész (43. oldal).
• Fájl üzenetbe való beszúrásához válasszuk az Opciók > Beszúr lehetõséget,
majd válasszuk ki a kívánt elemet a Galéria menübõl, illetve válasszuk a
Naptárjegyzet vagy a Névjegy lehetõséget.
Ha a szöveges elemet az üzenet tetejére vagy aljára szeretnénk áthelyezni,
válasszuk az Opciók > Szöveg elöl vagy Szöveg hátul lehetõséget.
• A telefon támogatja a több oldalt [diát] tartalmazó multimédia üzenetek
küldését és fogadását. Ha diát szeretnénk az üzenetbe illeszteni, válasszuk
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az Opciók > Beszúr > Dia lehetõséget. Minden egyes dia tartalmazhat
szöveget, egy képet és egy hangfájlt.
Ha az üzenet több diából áll, akkor a nekünk tetszõ dia megnyitásához
válasszuk az Opciók > Elõzõ dia, Következõ dia vagy Diák listája
lehetõséget. A diák megjelenítése közti idõ beállításához válasszuk a Diák
idõzítése lehetõséget.
• Az alábbi funkciókat is használhatjuk: Töröl [kép, dia vagy hangfájl
üzenetbõl való törléséhez], Megtekintés vagy Üzenet mentése. A Más
beállítások pontban a következõ lehetõségek érhetõk el: Név beszúrása,
Szám beszúrása, Üzenet adatai és Tárgy beírása.
3. Az üzenet küldéséhez válasszuk a Küldés és a Opciók, az Küldés (e-mail) vagy a
Több címzett lehetõséget.
4. Írjuk be a címzett telefonszámát vagy e-mail címét, vagy válasszuk a Keres
lehetõséget a Névj. menüben található nevek megjelenítéséhez.
A multimédia üzenetek küldése alatt a kijelzõn a
ikon jelenik meg. Ezen idõ
alatt a telefon egyéb funkcióit zavartalanul használhatjuk. Ha az üzenet
küldése félbeszakad, a telefon néhányszor megpróbálja a küldést újból
végrehajtani. Ha ezek után is sikertelen a küldés, az üzenet a Kimenõ
mappában marad. Az üzenetet megpróbálhatjuk késõbb elküldeni.
Ha az Elküldött üzenetek mentése beállítás értéke Igen, az elküldött üzenetet a
telefon az Elküldöttek mappába menti. A multimédia üzeneteket a
ikon
jelöli.
Bõvebb információkért lásd: Multimédia üzenetek beállításai címû rész (64.
oldal).
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Multimédia üzenetek olvasása és válaszüzenet küldése
Ha a készülékre multimédia üzenet érkezik, a
ikon és a Multimédia üzenet
érkezett szöveg jelenik meg a kijelzõn. A multimédia üzenetek megjelenítési
módja a fogadó készüléktõl függõen változhat.
1. Az üzenet megtekintéséhez nyomjuk meg a Megnéz gombot, vagy ha ezt
késõbb akarjuk megtenni, a Kilép gombot.
Ha több üzenetet kaptunk, válasszuk ki azt, amelyiket el szeretnénk olvasni. A
még nem olvasott multimédia üzeneteket az
ikon jelöli.
2. Az üzenetet görgetéssel tekinthetjük meg.
Az opciókról a következõ helyen olvashatunk: Galéria címû rész (103. oldal).

Multimédia üzenetek törlése
A multimédia üzenetek törléséhez válasszuk a Menü > Üzenetek > Multim.
üzenetek > Üzenetek törlése lehetõséget. Válasszuk ki azt a mappát, amelynek
tartalmát törölni szeretnénk, és nyomjuk meg az OK gombot a megerõsítéshez.

Multimédia mappák
A telefon a beérkezõ multimédia üzeneteket a Bejövõ mappába menti. A még el
nem küldött multimédia üzenetek a Kimenõ mappába kerülnek. A késõbb
elküldeni kívánt multimédia üzeneteket menthetjük a Mentett mappába.
Ha az Elküldött üzenetek mentése beállítás értéke Igen, az elküldött üzenetet a
telefon a Multim. üzenetek almenü Elküldöttek mappájába menti. Bõvebb
információkért lásd: Multimédia üzenetek beállításai címû rész (64. oldal).
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

58

Ha megtelik az üzenetmemória
Ha az üzenetek által elfoglalható memóriaterület megtelt, és új üzenetet kapunk,
a kijelzõn a
ikon villog és A multimédia memória megtelt. Megnézi az új
MMS-t? szöveg jelenik meg. A letöltendõ üzenet megtekintéséhez nyomjuk meg a
Megnéz gombot.
Az üzenet mentéséhez válasszuk az Opciók > Üzenet mentése lehetõséget.
A régi üzenetek törléséhez elõször válasszuk ki a mappát, majd a törölni kívánt
régi üzenetet. A letöltendõ üzenet elvetéséhez válasszuk a Kilép > Igen
lehetõséget; ha a Nem lehetõséget választjuk, az üzenetet megtekinthetjük.

■ E-mail [hálózati szolgáltatás]
E-maileket írhatunk, küldhetünk és olvashatunk a telefon segítségével. A telefon
egyaránt támogatja a POP3 és az IMAP4 protokollt használó e-mail szervereket.
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 szolgáltatók kompatibilitásával kapcsolatban érdeklõdjünk a
mobilszolgáltatónál.
• A megfelelõ e-mail beállításokért forduljunk az e-mail szolgáltatóhoz.
• Az e-mail beállítások megadása a készüléken Válasszuk a Menü > Üzenetek >
Üzenetbeállítások > E-mail üzenetek lehetõséget. Lásd: Az e-mail alkalmazás
beállításai címû rész (66. oldal).
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E-mail üzenetek írása és küldése
1. Válasszuk a Menü > Üzenetek > E-mailként > E-mail létrehoz. menüpontot.
2. Írjuk be a címzett e-mail címét, az e-mail tárgyát, majd magát az e-mail
üzenetet.
3. Válasszuk a Küld lehetõséget.
Megjegyzés: Ha e-mailt küldünk, a telefon az E-mail elküldve szöveget
jeleníti meg. Ez azt jelzi, hogy az e-mailt a telefon továbbította az e-mail
szerverhez. 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
1. Az e-mail fiókunkba elküldött e-mail üzenetek letöltéséhez válasszuk a Menü
> Üzenetek > E-mailként > Fogadás lehetõséget.
Ha szeretnénk letölteni a postafiókunkba érkezett új e-mail üzeneteket,
valamint elküldeni a Kimenõ mappába mentett e-mailjeinket, válasszuk a
Menü > Üzenetek > E-mailként lehetõséget. Válasszuk az Opciók > E-mailek
fogadása lehetõséget.
A készülék csatlakozik az e-mail szolgáltatáshoz, és letölti az üzenetet a
Bejövõ mappába.
2. Az üzenet megtekintéséhez nyomjuk meg a Választ gombot, vagy ha ezt
késõbb akarjuk megtenni, a Vissza gombot.
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Üzenet olvasása késõbb:
A menüben válasszuk az Üzenetek > E-mail > Bejövõ menüpontot, majd az
olvasandó üzenetet. A még nem olvasott e-mail üzeneteket a
ikon jelöli.

E-mail üzenet megválaszolása
Figyelmeztetés: Az üzenetek megnyitásakor legyünk óvatosak. Az
üzenetek kártékony programokat tartalmazhatnak, illetve egyéb
formában veszélyeztethetik a készüléket vagy a számítógépet.
1. Az üzenet olvasása közben válasszuk a Válaszol vagy az Opciók > Vál.
mindenkinek lehetõséget.
2. Ha szeretnénk, hogy az eredeti üzenet szerepeljen a válaszban, válasszuk az
Eredeti üzenet lehetõséget, ellenkezõ esetben válasszuk a Kijelzõ törlése
pontot.
3. Hagyjuk jóvá vagy írjuk át az e-mail címet, majd írjuk meg a választ.
4. Az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg a Küld gombot.

E-mail mappák
A telefon a saját e-mail fiókunkból letöltött e-maileket a Bejövõ mappába menti.
Másik mappa - ebben található a Vázlatok mappa a befejezetlen e-mail üzenetek
mentéséhez, az Archívum mappa az e-mail üzenetek rendszerezéséhez és
mentéséhez, a Kimenõ mappa, amely az el nem küldött e-mail üzeneteket
tartalmazza, illetve az Elküldöttek mappa az elküldött e-mailek tárolásához.
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E-mail törlése
E-mail üzenet törléséhez válasszuk a Menü > Üzenetek > E-mail > Opciók >
Üzenetek törlése lehetõséget. Ha a mappában lévõ összes üzenetet törölni akarjuk,
válasszuk ki a megfelelõ mappát, és nyomjuk meg az Igen gombot. Ha az összes
mappa összes üzenetét törölni akarjuk, válasszuk a Minden üzenet > Igen
lehetõséget. Ha az e-mailt töröljük a telefonról, az az e-mail szerveren még
megmarad.

■ Hangüzenetek
A hangposta használatához megadhatjuk egy hangpostafiók telefonszámát és egy
DTMF-jelsort. Bõvebb információkért és a hangpostafiók számáért forduljunk a
szolgáltatóhoz.
Válasszuk a Menü > Üzenetek > Hangüzenetek lehetõséget, majd az alábbi pontok
valamelyikét:
Hangposta meghallgatása — A hangposta hívása
Hangpostafiók száma — Megadhatjuk, megkereshetjük vagy módosíthatjuk
hangpostafiókunk számát.
Ha a hálózat támogatja, a
ikon jelzi az új hangüzeneteket. A hangpostafiók
számának hívásához nyomjuk meg a Hallgat gombot.
Ha a szám be van állítva, akkor az 1-es gombot nyomva tartva felhívhatjuk
hangpostafiókunkat.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

62

■ Hálózati hírek
Ezzel a hálózati szolgáltatással számos témakörben kaphatunk információs
üzeneteket. Bõvebb információért forduljunk a szolgáltatóhoz.

■ Szolgáltatói parancsok
Válasszuk a Menü > Üzenetek > Parancsszerk. menüpontot. Írjuk be és küldjük el a
szolgáltatóhoz szóló utasításokat [más néven USSD-parancsokat], mint például a
hálózati szolgáltatás bekapcsolására vonatkozó parancsot.

■ Összes üzenet törlése egy adott mappából
Ha egy mappa összes üzenetét törölni szeretnénk, válasszuk a Menü > Üzenetek
lehetõséget. Válasszuk ki az üzenet típusát, és válasszuk az Üzenetek törlése
lehetõséget. Válasszuk ki azt a mappát, amelynek tartalmát törölni szeretnénk, és
nyomjuk meg az OK gombot a megerõsítéshez.
Ha a mappa olvasatlan üzeneteket is tartalmaz, a telefon rákérdez, hogy azokat is
törölni szeretnénk-e.

■ Üzenetek beállításai
Az üzenet beállításai hatással vannak az üzenet küldésére, fogadására és
megtekintésére.
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Szöveges és e-mail üzenetek beállításai
1. Válasszuk a Menü > Üzenetek > Üzenetbeállítások > Szöveges üzenet >
Küldési mód lehetõséget.
2. Válasszuk ki a módosítani kívánt üzenetküldési módot, és adjuk meg a
következõ beállítások megfelelõ értékét: Üzenetközpont száma [a
szolgáltatótól kapjuk], Üzenet típusa, Üzenet érvényessége, Alapértelmezett
címzett száma [szöveges üzenetek esetén] vagy E-mail szerver [e-mail esetén],
Kézbesítési infó, GPRS-használat, Válasz ugyanazon központon [hálózati
szolgáltatás] és Küldési mód átnevezése.
3. Nyomjuk meg a Vissza gombot.
4. Ha szeretnénk beállítani, hogy a telefon az Elküldöttek mappába mentse az
elküldött multimédia üzeneteinket, válasszuk az Elküldött üzenetek mentése >
Igen lehetõséget. Ha itt a Nem beállítást adjuk meg, a telefon nem menti az
elküldött üzeneteket.

Multimédia üzenetek beállításai
Válasszuk a Menü > Üzenetek > Üzenetbeállítások > Multim. üzenetek
lehetõséget, majd a következõk valamelyikét:
Elküldött üzenetek mentése — Ha szeretnénk beállítani, hogy a telefon az
Elküldöttek mappába mentse az elküldött multimédia üzeneteinket, válasszuk az
Igen lehetõséget. Ha itt a Nem beállítást adjuk meg, a telefon nem menti az
elküldött üzeneteket.
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Kézbesítési infó — A Be lehetõséget választva beállíthatjuk, hogy a hálózat
kézbesítési információt küldjön az üzeneteinkrõl [hálózati szolgáltatás].
Kép kicsinyítése — Válasszuk az Igen lehetõséget, ha a kép méretét módosítani
szeretnénk a multimédia üzenetbe való beillesztéskor.
Diák alapért. idõzítése — Beállíthatjuk a multimédia üzenetekbe illesztett diák
idõzítését.
Multimédia üzenet fogadása — Válasszuk a Nem, Igen vagy Saját hálózatban
lehetõséget a multimédia szolgáltatás használatához. Ha a Multimédia üzenet
fogadása beállítás Igen vagy Saját hálózatban értékre van állítva, a hálózat
üzemeltetõje vagy a szolgáltató díjat számíthat fel minden fogadott üzenet után.
Alapértelmezés szerint a multimédia üzenetek fogadása általában engedélyezett.
Bejövõ multimédia üzenetek — Ha szeretnénk, hogy a telefon automatikusan
letöltse az újonnan érkezõ multimédia üzeneteket, válasszuk a Fogadás
lehetõséget, ha pedig nem szeretnénk multimédia üzeneteket fogadni, válasszuk
az Elutasít lehetõséget. Ez a beállítás nem jelenik meg, ha a Multimédia üzenet
fogadása beállítás állapota Nem.
Konfigurációs beállítások — Válasszuk a Konfiguráció elemet, és adjuk meg a
multimédia üzenetek letöltéséhez alapértelmezésben használni kívánt
szolgáltatót. A szolgáltató által biztosított fiókok megtekintéséhez válasszuk a
Fiók lehetõséget. Ha több fiók is megjelenik, válasszuk ki azt, amelyet használni
szeretnénk. A beállításokat konfigurációs üzenetként is megkaphatjuk a
szolgáltatótól. A beállítások kézi megadásával kapcsolatban lásd: Konfigurációs
beállítások címû rész (100. oldal).
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Reklám engedélyezése — Állítsuk be, hogy engedélyezzük-e a készüléken a
reklámüzenetek fogadását. Ez a beállítás nem jelenik meg, ha a Multimédia üzenet
fogadása beállítás állapota Nem.

Az e-mail alkalmazás beállításai
Az e-mail alkalmazás beállításait konfigurációs üzenetként is megkaphatjuk a
szolgáltatótól. A beállítások kézi megadásával kapcsolatban lásd: Konfigurációs
beállítások címû rész (100. oldal).
Válasszuk ki egyenként a beállításokat, és írjuk be a szükséges adatokat. A
beállításokat az e-mail szolgáltatótól kapjuk meg.
Válasszuk a Menü > Üzenetek > Üzenetbeállítások > E-mail üzenetek lehetõséget,
majd a következõk valamelyikét:
Konfiguráció — Válasszuk ki az aktiválni kívánt csomagot.
Fiók — A szolgáltató által biztosított fiókok megtekintéséhez. Ha több fiók is
megjelenik, válasszuk ki azt, amelyet használni szeretnénk.
Saját név — Írjuk be a nevünket vagy becenevünket.
E-mail cím — Írjuk be az e-mail címünket.
Aláírással — Megadhatunk egy aláírást, amelyet üzenetíráskor a telefon
automatikusan beilleszt az e-mail végére.
Válaszcím — Adjuk meg azt az e-mail címet, amelyre a válaszüzeneteket kapni
szeretnénk.
SMTP-felhasználónév — Adjuk meg a kimenõ e-mail üzenetekhez használni kívánt
nevet.
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SMTP-jelszó — Adjuk meg a kimenõ e-mail üzenetekhez használni kívánt jelszót.
Terminálablak megjelenítése — Válasszuk az Igen lehetõséget, ha az intranetes
kapcsolatokhoz kézzel szeretnénk végrehajtani a felhasználói hitelesítést.
Bejövõ szerver típusa — A használt e-mail rendszer típusának megfelelõen
válasszuk a POP3 vagy az IMAP4 lehetõséget. Ha a szerver mindkettõt támogatja,
válasszuk az IMAP4 beállítást.
Bejövõ levelek beállításai — Ha a bejövõ szerver típusánál a POP3 beállítást
választottuk, a következõ lehetõségek jelennek meg: E-mailek fogadása, POP3felhasználónév, POP3-jelszó és Terminálablak megjelenítése.
Ha a bejövõ szerver típusánál az IMAP4 beállítást választottuk, a következõ
lehetõségek jelennek meg: E-mailek fogadása, Letöltés módja, IMAP4felhasználónév:, IMAP4-jelszó és Terminálablak megjelenítése.

Egyéb beállítások
Az üzenetek írásakor vagy olvasásakor használt betûk méretének megadásához
válasszuk a Menü > Üzenetek > Üzenetbeállítások > Egyéb beállítások >
Betûméret lehetõséget.
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9. Csevegés
A Csevegés szolgáltatás a rövid, egyszerû, szöveges üzenetek küldésének egyik
módja. Az üzenetek továbbítása a kapcsolódó felhasználók között TCP/IP
protokollon keresztül történik (hálózati szolgáltatás). A névjegyzékben
megjelennek a kapcsolódó, így a csevegésben részt venni képes felhasználók.
A Csevegés szolgáltatás használatba vétele elõtt elõ kell fizetni a szolgáltatásra. A
szolgáltatás elérhetõségével, díjával és elõfizetésével kapcsolatban forduljunk a
szolgáltatóhoz, aki az egyedi azonosítónkat és jelszavunkat, továbbá a csevegés
beállításait is a rendelkezésünkre bocsátja. A Csevegés szolgáltatáshoz szükséges
beállításokkal kapcsolatban lásd: Csevegés beállításai címû rész (75. oldal). A
kijelzõn megjelenõ ikonok és szövegek az adott csevegõszolgáltatástól függnek.
A telefon egyéb funkciói akkor is használhatók, ha a csevegõszolgáltatás a
háttérben aktív.
A csevegés osztott memóriát használ. Lásd: Osztott memória címû rész (12. 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. A Bejelentkezés
lehetõséggel csatlakozhatunk a szolgáltatáshoz, a Mentett csev. pontban
megtekinthetjük, törölhetjük vagy átnevezhetjük a csevegés során mentett
beszélgetéseket, illetve a Kapcs.beállítások lehetõséggel módosíthatjuk a
szolgáltatáshoz tartozó kapcsolatbeállításokat.
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■ Kapcsolat létrehozása a csevegõszolgáltatással, a
kapcsolat bontása
Ha szeretnénk a szolgáltatáshoz kapcsolódni, nyissuk meg a Csevegés menüt,
aktiváljunk egy szolgáltatást, és válasszuk a Bejelentkezés lehetõséget.
Válasszunk ki a rendelkezésre álló csomagokból egyet. Ha szükséges, adjuk meg a
Felhasználó-azonosító: és a Jelszó: paramétereket. Miután a telefon a kapcsolatot
sikeresen létrehozta, a kijelzõn a Bejelentkezve üzenet jelenik meg.
Megjegyzés: Ha szeretnénk, hogy a telefon automatikusan kapcsolódjon
a csevegõszolgáltatáshoz, valahányszor megnyitjuk a Csevegés menüt,
akkor hozzuk létre a kapcsolatot a szolgáltatással, és válasszuk a Saját
beállítások, Automatikus bejelentkezés és a Csevegés elején lehetõséget.
A szolgáltatással létrejött kapcsolat bontásához válasszuk a Kijelentkezés
lehetõséget.

■ Csevegés kezdeményezése
Lépjünk be a Csevegés menübe, és kapcsolódjunk a szolgáltatáshoz. A következõ
lehetõségek közül választhatunk:
• Az aktív csevegés alatt érkezett új és olvasott üzeneteket, valamint a
meghívókat a Beszélgetések menüben tekinthetjük meg. Lapozzunk a kívánt
üzenethez vagy meghívóhoz, és az üzenet elolvasásához nyomjuk meg a
Megnyit gombot.
A

ikon az új, a

A

az új, a

ikon a már olvasott csevegõüzeneteket jelöli.

a már olvasott csoportüzeneteket jelöli.
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A meghívásokat a

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 üzenet látszik a
listán.
A partnertõl kapott új üzeneteket a

ikon jelöli.

A
ikon a telefon névjegyzékében szereplõ, jelenleg kapcsolódott, a
ikon
pedig a szintén ott szereplõ, jelenleg nem kapcsolódott partnereket jelöli. A
ikon a blokkolt partnereket jelöli. Bõvebb információkért lásd: Üzenetek
blokkolása és a blokkolás feloldása címû rész (73. oldal).
• Csoportok és Nyilvános csop. - A szolgáltató által indított nyilvános
csoportokra mutató könyvjelzõk listáját jeleníti meg. Ha csevegést szeretnénk
kezdeményezni, lapozzunk valamelyik 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 (74. oldal).
• Ha szeretnék keresni a hálózaton jelenlévõ felhasználók és nyilvános csoportok
között, válasszuk a Keresés lehetõséget, ezt követõen pedig a Felhasználók
vagy Csoportok pontot. Ha csevegést szeretnénk kezdeményezni, miután
megtaláltuk a keresett felhasználót vagy csoportot, nyomjuk meg az Opciók
gombot, és válasszuk a Csevegés vagy a Csatlakozás lehetõségek valamelyikét.
• Ha a csevegést a Névjegyzék menübõl szeretnénk indítani, akkor tekintsük át a
következõt: Figyelt nevek megjelenítése címû rész (87. oldal).
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■ Meghívások elfogadása és elutasítása
Ha kapcsolódtunk a szolgáltatáshoz, és új meghívást kapunk, a telefon az Új
meghívás érkezett szöveget jeleníti meg. Ennek elolvasásához nyomjuk meg az
Olvas gombot. Ha egyszerre több meghívás is érkezett, akkor a kijelzõn az
üzenetek száma és az új meghívás érkezett szöveg látható. Nyomjuk meg az Olvas
gombot, lapozzunk a kívánt meghíváshoz, majd nyomjuk meg a Megnyit gombot.
Ha egy privát csoport beszélgetéséhez szeretnénk kapcsolódni, nyomjuk meg az
Elfogad gombot, vagy nyomjuk meg az Opciók gombot, majd válasszuk a
Visszautasítás vagy a Törlés lehetõséget attól függõen, hogy a meghívást
visszautasítani vagy törölni akarjuk.

■ Csevegõüzenet olvasása
Ha kapcsolódtunk a szolgáltatáshoz, és olyan személytõl kapunk üzenetet, aki
nem vesz részt a beszélgetésben, a telefon az Új csevegõüzenet szöveget jeleníti
meg. Ennek elolvasásához nyomjuk meg az Olvas gombot. Ha egyszerre több
üzenet is érkezett, akkor a kijelzõn az üzenetek száma, és az új csevegõüzenet
szöveg látható. 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 üzenetküldõ nevét. Ha a telefon memóriájába új partnert
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szeretnénk menteni, nyomjuk meg az Opciók gombot, majd válasszuk a Mentés
n.jegy.-be lehetõséget, vagy írjuk be a személy nevét, és válasszuk a H.adás névhez
lehetõséget.

■ Részvétel csevegésben
Csevegés indításához vagy az ahhoz való csatlakozáshoz nyomjuk meg az Ír
gombot. Írjuk be az üzenetet, és az elküldéséhez válasszuk a Küld lehetõséget,
vagy nyomjuk meg a Hívás gombot. Nyomjuk meg az Opciók gombot. A következõ
lehetõségek közül választhatunk: Teljes csevegés, Mentés n.jegy.-be, H.adás
névhez, Csoport tagjai, Befejezés, Szótár.

■ Saját beállítások szerkesztése
Lépjünk be a Csevegés menübe, és kapcsolódjunk a szolgáltatáshoz. 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 szolgáltatáshoz
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 szolgáltatáshoz történõ kapcsolódás után a
ikon azt jelzi, hogy
kapcsolódva vagyunk, a
ikon pedig azt, hogy mások nem látnak minket.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

72

■ Csevegõpartnerek
Ha partnereket akarunk hozzáadni a csevegõpartnerek listájához, kapcsolódjunk a
szolgáltatáshoz, 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. Új partner
hozzáadásához válasszuk az Az. kézi megadása, Keresés szerverrõl, A
névjegyzékbõl vagy Másolás szerverrõl lehetõséget. A partner hozzáadása után a
telefon a Csevegõpartnerként felvéve: üzentet jeleníti meg, melyet a partner neve
követ.
Lapozzunk egy partnerhez, és a csevegés megkezdéséhez nyomjuk meg a Cseveg
gombot, vagy nyomjuk meg az Opciók gombot, és válasszuk a Kapcsolatinfó, a
Nevet módosít, a Partner blokk. (vagy a Blokk. feloldása), az Új partner, a Partner
törlése, a Másolás szerverre vagy az Elérh. jelzések lehetõséget.

■ Üzenetek blokkolása és a blokkolás feloldása
Csatlakozzunk a szolgáltatáshoz, 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 szolgáltatáshoz, és
válasszuk a Blokkoltak listája lehetõséget. Lépkedjünk arra a partnerre, akitõl
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érkezõ üzenetek blokkolását fel szeretnénk oldani, és nyomjuk meg a Felold
gombot.

■ Csoportok
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. Ha a szerver,
amelyre bejelentkeztünk, nem támogatja a csoportszolgáltatásokat, minden
csoportmenü szürkén jelenik meg.
Nyilvános csoportok
A szolgáltató által fenntartott nyilvános csoportokhoz könyvjelzõket menthetünk.
Csatlakozzunk a szolgáltatáshoz, 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 szolgáltatáshoz, 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 partnerlistán, és írjunk meghívót az újonnan
felvett tagoknak.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

74

■ Csevegés beállításai
A beállításokat konfigurációs üzenetként is megkaphatjuk a szolgáltatótól. Ha a
beállításokat konfigurációs üzenetben szeretnénk megkapni, vagy ha kézzel
szeretnénk beírni õket, tekintsük át a következõket: Konfigurációs beállítások
címû rész (100. oldal). A csevegés, illetve a jelenlét-szolgáltatás beállításaiért
forduljunk a szolgáltatóhoz.
Ha kapcsolat nélkül szeretnénk belépni a Csevegés menübe, válasszuk a Menü >
Üzenetek > Csevegés menüpontokat. Aktiváljuk valamelyik szolgáltatást, és
válasszuk a Kapcs.beállítások lehetõséget. Válasszuk a Konfiguráció pontot, majd
az aktiválni kívánt csomagot. Válasszuk a Fiók lehetõséget, majd a használni
kívánt fiókot. A felhasználói azonosító megtekintéséhez, illetve módosításához
válasszuk a Felhasználóazonosító lehetõséget. A jelszó megadásához válasszuk a
Jelszó pontot.
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10. Hívásinfó
A telefon regisztrálja a nem fogadott, a fogadott és a tárcsázott
hívásokat, valamint a hívások hozzávetõleges idejét. Ezen
adatok regisztrálásához a hálózatnak támogatnia kell ezt a
funkciót, a telefonnak bekapcsolva kell lennie, és a hálózati
szolgáltatás területén belül kell lennie.
A hívásnaplók megtekintéséhez válasszuk a Menü > Hívásinfó > Nem fogadott
hívások, Fogadott hívások vagy Tárcsázott hívások lehetõséget.
Az adott hívásnaplóban az Opciók gombot megnyomva megtekinthetjük például a
hívás idejét, szerkeszthetjük vagy törölhetjük a telefonszámot, menthetjük azt a
Névj. menübe, vagy üzenetet küldhetünk az adott számra.

■ A naplók tartalmának törlése
A hívásnaplók törléséhez válasszuk a Menü > Hívásinfó > Híváslisták törlése >
Mindegyiket, Nem fogadott, Fogadott vagy Tárcsázott lehetõséget.

■ Idõzítõk és számlálók
Megjegyzés: A szolgáltató által ténylegesen számlázott hívási és
szolgáltatási összeg a hálózat jellemzõitõl, az alkalmazott kerekítésektõl,
az adóktól, illetve más tényezõktõl is függhet.
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Válasszuk a Menü > Hívásinfó > Hívásidõtartam, GPRS-adatszámláló vagy GPRSkapcsolatok idõtartama lehetõséget ahhoz, hogy megközelítõ információkat
kapjunk a kommunikációnkra vonatkozóan.
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11. Névjegyzék
Neveket és telefonszámokat menthetünk a telefon memóriájába
[Névjegyzék] és a SIM-kártya memóriájába.
• A telefon memóriája a nevekhez számokat és szöveges
megjegyzést is el tud tárolni. Bizonyos számú névhez képet is menthetünk.
• A SIM-kártya memóriájába mentett neveket és számokat a

ikon jelzi.

Ha elõfizetünk a jelenlét-szolgáltatásra, a névjegyzéket beállíthatjuk úgy, hogy
megjelenítse aktuális elérhetõségi állapotunkat [hálózati szolgáltatás].
Állapotinformációnkról mindazok értesülhetnek, akik elõfizettek a jelenlétszolgáltatásra, és értesítést szeretnének kapni ezen adatokról. Lásd: Saját jelenlét
címû rész (82. oldal) és Figyelt nevek címû rész (85. oldal)

■ Névjegyzék beállításai
Válasszuk a Menü > Névjegyzék > Beállítások > Használt memória, Névjegyzéknézet / Memória állapota lehetõséget.

■ Név hozzáadása
Válasszuk a Menü > Névjegyzék > Új név lehetõséget. Adjuk meg a nevet és a
telefonszámot. Miután elmentettük a nevet és telefonszámot, nyomjuk meg a
Kész gombot.
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■ Telefonszámok, szöveges tételek és képek hozzáadása
A Névjegyzék számára fenntartott belsõ memóriába nevenként különbözõ típusú
telefonszámokat, rövid szöveges tételeket és képet menthetünk.
Az elsõként eltárolt szám automatikusan az alapértelmezett szám lesz, amelyet
egy keret jelez a számtípusikon körül, például
. Amikor a Névjegyzékbõl
kiválasztunk egy nevet 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:
Névjegyzék beállításai címû rész (78. oldal).
2. Nyissuk meg a névjegyzéket, és lapozzunk a módosítani kívánt névhez.
3. Válasszuk az Adatok > Opciók lehetõséget, majd a következõ lehetõségeket:
Új szám — Válasszuk ki valamelyik számtípust, írjuk be a számot, és a
mentéséhez nyomjuk meg az OK gombot. Ha a kijelölt számot alapértelmezett
számként szeretnénk beállítani, válasszuk az Beállítás alapért. lehetõséget.
Adatok hozzáad. — Válasszuk ki valamelyik szövegtípust, írjuk be a szöveget.
Lásd: Szöveg írása címû rész (43. oldal), és a mentéséhez nyomjuk meg az OK
gombot. Ha a Felh.azonosító lehetõséget választjuk, a Keresés lehetõséget
választva rákereshetünk egy azonosítóra mobiltelefonszám vagy e-mail cím
alapján, ha elõzõleg csatlakoztunk a jelenlét-szolgáltatáshoz. Lásd: Saját
jelenlét címû rész (82. oldal). Ha a keresés csak egy azonosítót eredményezett,
a telefon azt automatikusan elmenti. Több találat esetén az azonosító
mentéséhez válasszuk az Opciók > Mentés lehetõséget. Az azonosító
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beírásához válasszuk az Az. kézi megadása lehetõséget. Írjuk be az azonosítót,
és nyomjuk meg az OK gombot.
Új kép — Ha ezt a lehetõséget választjuk, automatikusan megnyílik a Galéria
menü, és kiválaszthatjuk a képet. Nyissuk meg a hozzáadni kívánt képet, és
válasszuk az Opciók > Mentés n.jegy.-be lehetõséget.
4. A készenléti állapotba való visszatéréshez válasszuk a Vissza > Kilép
lehetõséget.
A szám- vagy a szövegtípus megváltoztatásához válasszuk a listából a Típusváltás
lehetõséget. Az azonosító típusa nem módosítható, ha szerepel a Csevegõpart.
vagy a Figyelt nevek listán.

■ Nevek keresése
Válasszuk a Menü > Névjegyzék > Keres lehetõséget, vagy ha gyorsan szeretnénk
megkeresni egy partnert, lapozzunk lefelé készenléti állapotban. Az elõugró
ablakban történõ névkereséskor írjuk be a keresett név elsõ karaktereit az elõugró
ablakba.

■ Névjegyzék beállításai
Az alábbi funkciókat is használhatjuk a Névjegyzék menüben:
Új név és Töröl
Másolás — Neveket és telefonszámokat másolhatunk a telefon névjegyzékébõl a
SIM-kártya memóriájába vagy fordítva.
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Beállítások — Kiválaszthatjuk a nevek és számok megjelenítésének módját, és
ellenõrizhetjük a szabad és a foglalt memória méretét. Lásd: Névjegyzék
beállításai címû rész (78. oldal).
Gyorshívások — Ezzel a funkcióval számokat rendelhetünk a gyorshívó
gombokhoz. A gyorshívás engedélyezésével kapcsolatban lásd: Gyorshívások címû
rész (89. oldal).
Infó számok — Segítségével a szolgáltató információs számai hívhatók, ha azokat
a SIM-kártya tartalmazza [hálózati szolgáltatás].
Szolgált. számai — A szolgáltató szolgáltatási számai hívhatók, ha azokat a SIMkártya tartalmazza [hálózati szolgáltatás].
Saját számok — Megtekinthetjük a SIM-kártyához rendelt számokat. Csak akkor
látható, ha a SIM-kártya tartalmazza a számokat.
Hívócsoportok — A memóriába mentett nevek és számok külön csengõhanggal
rendelkezõ hívócsoportokba rendezhetõk.
Saját jelenlét — Megoszthatjuk jelenlétállapotunkat kompatibilis készülékkel
rendelkezõ felhasználókkal, és kapcsolódhatunk a szolgáltatáshoz.
Figyelt nevek — A figyelt nevek listájának létrehozásával folyamatosan
figyelemmel kísérhetjük partnereink jelenlétállapotát.

■ Adatok szerkesztése vagy törlése
1. Keressük meg a szerkeszteni vagy törölni kívánt partnert, majd nyomjuk meg
az Adatok gombot.
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2. Lapozzunk a szerkeszteni vagy törölni kívánt névhez, számhoz, szöveges
tételhez vagy képhez, és nyomjuk meg az Opciók gombot.
3. Válasszuk a Nevet módosít, Szám átírása, Adatmódosítás, Kép módosítása,
Szám törlése, Adatok törlése vagy Kép törlése lehetõséget.
Az azonosító nem szerkeszthetõ vagy törölhetõ, ha szerepel a Csevegõpart.
vagy a Figyelt nevek listán.
Ha törlünk egy névhez csatolt képet, az a Galéria menüben megmarad.

■ Saját jelenlét
A jelenlét-szolgáltatással [hálózati szolgáltatás] megoszthatjuk saját
jelenlétállapotunkat a szolgáltatás más használóival, akik kompatibilis készülékkel
rendelkeznek. A jelenlétállapot az elérhetõséget, egy 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 Névj. 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.
A jelenlét-szolgáltatás használatba vétele elõtt elõ kell fizetni a szolgáltatásra. A
szolgáltatásról és annak díjazásáról, illetve az elõfizetéssel kapcsolatban a
hálózatüzemeltetõ vagy a szolgáltató nyújthat bõvebb felvilágosítást. Tõle fogjuk
megkapni az egyedi azonosítónkat és jelszavunkat, illetve a csevegéshez
szükséges beállításokat is.
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A jelenlét-szolgáltatás használata közben a telefon egyéb szolgáltatásait is
igénybe vehetjük. Ilyenkor a jelenlét-szolgáltatás a háttérben aktív marad.

Bejelentkezés a jelenlét-szolgáltatásba és kijelentkezés a
szolgáltatásból
Válasszuk a Menü > Névjegyzék > Saját jelenlét > Kapcsolódás a Saját jelenléthez
vagy Kijelentkezés lehetõséget.

Jelenlétállapot frissítése
Válasszuk a Menü > Névjegyzék > Saját jelenlét > Aktuális saját jelenlét
lehetõséget, majd a következõ beállításokat:
Aktuális jelenlét megtekintése — Válasszuk a Magán jelenlét vagy Nyilvános jelenl.
lehetõséget.
Saját elérhetõség — Elérhetõségi állapotunkat beállíthatjuk Elérhetõ [
Foglalt [
] vagy Nem érhetõ el [
] értékre.

],

Saját jelenlét-üzenet — Írjuk be a mások számára megjelenítendõ szöveget, vagy
válasszuk az Opciók > Elõzõ üzenetek lehetõséget, ha a régebbi üzenetek közül
szeretnénk állapotüzenetet választani.
Saját jelenlétlogó — Itt választhatjuk ki személyes logónkat a Galéria menü Képek
mappájából. Ha az Alapértelm. lehetõséget választjuk, akkor a logó nem lesz
közzétéve.
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Kijelzés — Megadhatjuk azokat a csoportokat, amelyek értesülhetnek elérhetõségi
állapotunkról, vagy megtilthatjuk annak közzétételét. Válasszunk az alábbi
lehetõségek közül:
• 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.

Figyelõk listái
Ha ellenõrizni szeretnénk, kik láthatják jelenlét-információinkat, válasszuk a
Menü > Névjegyzék > Saját jelenlét > Jelenlegi figyelõk lehetõséget, majd
válasszunk egyet az alábbi beállítások közül:
Jelenlegi figyel. — Azon személyeket sorolja fel, akik figyelik jelenlétinformációinkat.
Magán lista — Azon személyek listája, akik megtekinthetik az összes jelenlétinformációnkat: elérhetõségünket, állapotüzenetünket és logónkat. A magán
listát mi magunk állíthatjuk össze. Azok a felhasználók, akik nincsenek benne a
magán listában, csak az elérhetõségünket láthatják.
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Blokkoltak listája — Azon személyeket sorolja fel, akiknek nem bocsátjuk
rendelkezésére jelenlét-információinkat.

A jelenlét-szolgáltatás beállításai
Válasszuk a Menü > Névjegyzék > Saját jelenlét > Beállítások lehetõséget, majd
egyet az alábbiak közül:
Aktuális jelenlét alapállapotban — Válasszuk a Be lehetõséget, ha készenléti
állapotban szeretnénk megjeleníti az aktuális állapot ikonját.
Szinkronizálás a profilokkal — A Be lehetõséget választva megadhatjuk, hogy a
Saját jelenlét-üzenet és a Saját elérhetõség beállításait kézzel vagy
automatikusan szeretnénk-e frissíteni. Ez utóbbi esetben a beállításokat a jelenleg
aktív üzemmódhoz csatolhatjuk. Lásd: Üzemmód címû rész (92. oldal). Egyéni
állapotlogót nem rendelhetünk hozzá az üzemmódokhoz.
Csatlak. típusa — Beállíthatjuk, hogy a telefon bekapcsolás után automatikusan
csatlakozzon-e a szolgáltatáshoz.
Csevegés/jelenlét beállításai — Megtekinthetjük és módosíthatjuk a csevegés és a
jelenlét fiók beállításait.

■ Figyelt nevek
A figyelt nevek listájának létrehozásával folyamatosan figyelemmel kísérhetjük
partnereink jelenlétállapotát. Ha sem a partner, sem a hálózat nem tiltja,
megtekinthetjük a partnerek jelenlétállapotát.
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Ahhoz, hogy ezt a szolgáltatást használhassuk, nekünk és a figyelni kívánt
partnernek [partnereknek] elõfizetéssel kell rendelkezniük a jelenlétszolgáltatásra. Lásd: Saját jelenlét címû rész (82. oldal). A szolgáltatás megfelelõ
mûködéséhez a használt memóriánál a Telefon vagy a Telefon és SIM beállítást
kell használni. Lásd: Névjegyzék beállításai címû rész (78. oldal).
A jelenlét-szolgáltatáshoz való kapcsolódáshoz válasszuk a Menü > Névjegyzék >
Saját jelenlét > Kapcsolódás a Saját jelenléthez lehetõséget.

Partnerek felvétele a figyelt nevek közé
1. Válasszuk a Menü > Névjegyzék > Figyelt nevek lehetõséget. Ha nem
kapcsolódtunk a jelenléti szolgáltatáshoz, a telefon megkérdezi, hogy
kívánunk-e csatlakozni.
2. Ha még egyetlen partner sem szerepel a listán, nyomjuk meg a Hozzáad
gombot. Ellenkezõ esetben válasszuk az Opciók > Új figyelés lehetõséget. A
kijelzõn megjelennek a partnerek.
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.
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Figyelt nevek megjelenítése
A figyelt nevek mind a névjegyzékben, mind pedig a Figyelt nevek menüben
megtekinthetõk.
Válasszuk a Menü > Névjegyzék > Figyelt nevek lehetõséget. Megjelenik a figyelt
nevek listájában szereplõ elsõ partner, továbbá a következõ állapotinformációk:
• A partner elérhetõségére vonatkozó szöveg [ha az adott személy azt megadta]
• A partner jelenlétállapotát jelzõ ikonok
A
ikon azt jelzi, hogy a személy jelenlét-információi nem érhetõk el.
Nyomjuk meg az Adatok gombot a kiválasztott partner adatainak
megtekintéséhez, vagy nyomjuk meg az Opciók gombot, és válasszuk a következõk
egyikét:
Új figyelés — Új személy felvétele a figyelt nevek közé
Csevegés — A csevegés indítása.
Üzenet küldése — Szveges üzenet küldése a kijelölt partnernek
SMS e-mail küldés. — E-mail küldése a kijelölt partnernek
Névjegyküldés — Névjegy küldése a kijelölt partnernek
Figyelés törlése — A kijelölt partner eltávolítása a figyelt nevek közül

Partner figyelésének megszüntetése
Ha a Névjegyzék menüben szereplõ partnert szeretnénk a listáról eltávolítani,
készenléti állapotban lapozzunk lefelé, majd lépjünk az eltávolítani kívánt partner
nevére. Nyomjuk meg az Adatok gombot, válasszuk ki az azonosítót, majd
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nyomjuk meg az Opciók gombot. A figyelés megszüntetéséhez válasszuk a Figyelés
törlése > Igen lehetõséget.
A figyelés Figyelt nevek menübõl történõ megszüntetésével kapcsolatban lásd:
Figyelt nevek megjelenítése címû rész (87. oldal).

■ Névjegykártya küldése és fogadása
Személyes kapcsolattartási információkat névjegykártyaként is elküldhetünk vagy
fogadhatunk egy kompatibilis eszközzel. Ha névjegykártyát kaptunk és azt
szeretnénk a telefon memóriájába menteni, válasszuk a Megnéz > Mentés
lehetõséget. Ha a névjegykártyát nem akarjuk megtartani, válasszuk a Kilép > Igen
lehetõséget.
Névjegykártya küldése:
1. A Névjegyzék menüben keressük meg az elküldeni kívánt nevet és
telefonszámot.
2. Válasszuk az Adatok > Opciók > Névjegyküldés lehetõséget.
3. Válasszuk az SMS-ként [hálózati szolgáltatás], MMS-ben [hálózati
szolgáltatás], Infrán vagy Bluetooth-on lehetõséget.
4. Válasszuk az Alapértelm. szám vagy Minden adat lehetõséget.
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■ Gyorshívások
Szám hozzárendelése gyorshívó gombhoz:
1. Válasszuk a Menü > Névjegyzék > Opciók > Gyorshívások lehetõséget, és
lapozzunk valamelyik gombszámhoz.
2. Nyomjuk meg a Beállít gombot. Ha a gombhoz már létezik hozzárendelt szám,
válasszuk az Opciók > Módosítás lehetõséget.
3. Nyomjuk meg a Keres gombot, és válasszuk ki elõször a nevet, majd a
hozzárendelendõ számot.
Ha a Gyorshívások funkció ki van kapcsolva, a telefon megkérdezi, hogy
szeretnénk-e aktiválni. Lásd még: Hívásbeállítások címû rész Gyorshívások
címû szakasza (96. oldal).
A gyorshívás használatához készenléti állapotban tartsuk lenyomva a megfelelõ
gyorshívó gombot.

■ Hanghívás
Telefonhívást kezdeményezhetünk úgy, hogy kimondunk egy hangmintát, amelyet
egy telefonszámhoz hozzárendeltünk. Hangminta lehet bármilyen kimondott szó,
mint például valakinek a neve. Akár tíz hangmintát is tárolhatunk.
Fontos megjegyzések a hangmintákkal kapcsolatban
• A hangminták nem függnek a kiválasztott nyelvtõl. A hangminták a beszélõ
hangjától függnek.
• A nevet ugyanúgy kell kimondanunk, mint ahogyan azt a rögzítéskor tettük.
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• A hangminták érzékenyek a háttérzajra. A hangmintákat csendes környezetben
rögzítsük és használjuk.
• A nagyon rövid neveket a készülék nem tudja elfogadni. Használjunk hosszú
neveket, és a különbözõ telefonszámokhoz ne használjunk hasonló
hangzásúakat.
Megjegyzés: A hangminták használata nehézségekbe ütközhet, például
akkor, ha zajos környezetben vagyunk, vagy vészhelyzet esetén, ezért ne
számítsunk minden körülmények között a hanghívásra.

Hangminták hozzáadása és kezelése
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
ki, akkor új hangminták hozzáadása elõtt elõször ki kell törölnünk a régieket.
1. Készenléti állapotban lefelé lapozva nyissuk meg a névjegyzéket.
2. Lépjünk arra a névjegyre, amelyhez hangmintát szeretnénk rendelni, majd
nyomjuk meg az Adatok gombot.
3. Lapozzunk a megfelelõ telefonszámra, és válasszuk az Opciók > Új hangminta
lehetõséget.
4. Nyomjuk meg az Indít gombot és a hangmintaként rögzítendõ szót vagy
szavakat tisztán ejtsük ki.
A felvétel után a telefon lejátssza a rögzített hangmintát. A hangmintával
ellátott telefonszám után a
szimbólum jelenik meg.
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A hangminta ellenõrzéséhez válasszuk a Menü > Névjegyzék > Hangminták
lehetõséget. Lépjünk a kívánt hangmintával rendelkezõ névjegyre, és a rögzített
hangminta meghallgatásához, törléséhez vagy módosításához válasszuk ki a
megfelelõ lehetõséget.

Hanghívás kezdeményezése
Készenléti állapotban nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a Jobb választógombot.
Egy rövid hangjelzés hallható és a Most beszéljen szöveg jelenik meg. Tisztán
mondjuk ki a hangmintát. A telefon lejátssza az azonosított hangmintát, és
1,5 másodperc múlva hívja a hangminta telefonszámát.
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12. Beállítások
Megadhatjuk a készülék különféle beállításait, többek között a
hívások, a telefon és a biztonsági beállításokat.

■ Üzemmód
Az Üzemmód menüben a csengõhangokat és egyéb hangokat állíthatjuk be, illetve
testreszabhatjuk a különféle eseményeknek és környezeteknek megfelelõen. Az
üzemmódokat tetszés szerint testre szabhatjuk, és aktiválhatjuk, ha használni
szeretnénk. A rendelkezésre álló üzemmódok: Általános, Néma, Tárgyalás, Utcai,
Egyéni 1 és Egyéni 2.
Válasszuk a Menü > Beállítások > Üzemmód menüpontot. Válasszuk ki az
üzemmódot, majd a következõk közül választhatunk:
Aktivál — Aktiválja a kiválasztott üzemmódot.
Testre szab — Az üzemmód testreszabása. Válasszuk ki a módosítandó
beállításokat, és változtassunk tetszés szerint.
Idõzít — Beállíthatjuk, hogy az üzemmód csak egy bizonyos ideig (legfeljebb
24 óráig) legyen bekapcsolva. Adjuk meg az üzemmód lejárati idejét. Ha lejár az
üzemmódhoz beállított idõ, az elõzõleg bekapcsolt, nem idõzített üzemmód lesz
aktív.
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■ Témák
A téma olyan kijelzõvédõt, háttérképet, csengõhangot és színsémát tartalmazó
csomag, melynek segítségével testre szabhatjuk a telefont a különbözõ
eseményeknek és környezeteknek megfelelõen. A témákat a Galéria menü tárolja.
A téma aktiváláshoz tegyük a következõt:
1. Válasszuk a Menü > Beállítások > Témák > Téma kiválaszt. menüpontot.
Automatikusan megnyílik a galéria, így kiválaszthatjuk a témát.
2. Nyissuk meg a Témák mappát, lapozzunk egy témához, és válasszuk az Opciók
> Téma használata lehetõséget.
Lásd: Galéria címû rész (103. oldal).
Új témák letöltéséhez válasszuk a Menü > Beállítások > Témák > Témaletöltések
menüpontot. Lásd: Letöltés címû rész (130. oldal).

■ Hangbeállítások
Az aktív üzemmódhoz tartozó hangbeállítások módosításához válasszuk a Menü >
Beállítások > Hangbeállítások menüpontot. Válasszuk ki, és módosítsuk a
Hívásjelzés módja, a Csengõhang, a Csengetés hangereje, a Rezgõ hívásjelzõ, az
Üzenetjelzõ hang, a Csevegés figyelmeztetõhangja, a Billentyûzethang és a
Figyelm. hangok lehetõséget. Ugyanezek a beállítások az Üzemmód menüben is
megtalálhatók. Lásd: Üzemmód címû rész (92. oldal).
Annak beállításához, hogy a telefon csak egy adott hívócsoportból érkezõ hívás
esetén jelezzen, válasszuk a Hívásjelzés csoportoknak lehetõséget. Lapozzunk a
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kiválasztandó hívócsoporthoz, vagy válasszuk a Minden hívás > Kijelöl
lehetõséget.

■ Személyes hivatkozások
A személyes hivatkozások segítségével gyorsan elérhetjük a telefon gyakran
használt funkcióit.

Jobb oldali választógomb
Válasszuk a Menü > Beállítások > Személyes hivatkozások > Jobb választógomb
lehetõséget, majd a gombhoz rendelni kívánt telefonfunkciót. Lásd:
Kezdõképernyõ [készenléti állapot] címû rész (23. oldal). Egyes szolgáltatók
esetében ez a menü nem jelenik meg.

Kedvencek lehetõségei
Ha egy elõre definiált listáról szeretnénk telefonfunkciókat hozzárendelni a
Kedvencek listához, válasszuk a Kedvencek > Opciók > Kedvencek' lehetõségei
pontot.
A személyes hivatkozások listájában található funkciók átrendezéséhez válasszuk
a Kedvencek > Opciók > Kedvencek' átrendezése lehetõséget. Lásd:
Kezdõképernyõ [készenléti állapot] címû rész (23. oldal).
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Hangvezérelt parancsok
Egyes menüfunkciókat hangutasításokkal is aktiválhatunk. Hangutasítással
összesen öt funkciót használhatunk.
Válasszuk a Menü > Beállítások > Személyes hivatkozások > Hangparancsok
menüpontot. Válasszuk ki a kívánt funkciómappát, lapozzunk ahhoz a funkcióhoz,
amelyhez hangutasítást szeretnénk hozzárendelni, és nyomjuk meg a Hozzáad
gombot. A hangutasítást a
ikon jelöli.
Hangutasítások használatakor a következõ részben ismertetett alapelvek
érvényesek: Hanghívás kezdeményezése címû rész (91. oldal).

■ Kijelzõ-beállítások
Válasszuk a Menü > Beállítások > Kijelzõ beállítása lehetõséget, majd az alábbi
pontok valamelyikét:
Háttérkép — Ebben a pontban beállíthatjuk, hogy készenléti állapotban a telefon
megjelenítsen-e valamilyen képet a háttérben.
A kijelzõvédõ beállításaitól függetlenül, energiatakarékossági okokból a kijelzõn
digitális óra jelenik meg, ha a telefont adott ideig nem használjuk.
Színsémák — E lehetõséget használva módosíthatjuk a kijelzõ bizonyos elemeinek
(például az ikonoknak, valamint a térerõsséget és az akkumulátor feltöltöttségét
jelzõ sávnak) a színét, illetve a menük hátterében megjelenõ képet.
Menünézet — Beállíthatjuk, hogy a készülék hogyan jelenítse meg a fõmenüt.
Operátorlogó — Az operátorlogót megjeleníthetjük vagy elrejthetjük.
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Képernyõvédõ — Válasszuk a K. védõ kiválaszt. lehetõséget ahhoz, hogy a Galéria
menübõl animációt vagy állóképet jelölhessünk ki kijelzõvédõként. Az Idõzítés
pontban adjuk meg azt az idõtartamot, amely letelte után a kijelzõvédõ bekapcsol.
A Be pont kiválasztásával aktiválhatjuk a képernyõvédõt. A Ki pont kiválasztásával
kikapcsolhatjuk a képernyõvédõt.

■ Dátum és idõ beállításai
Válasszuk a Menü > Beállítások > Dátum és idõ beállítása lehetõséget, majd az
alábbiak valamelyikét:
Óra — Ebben a pontban megadhatjuk, hogy a telefon készenléti állapotban
megjelenítse-e az órát, illetve beállíthatjuk a pontos idõt, valamint
kiválaszthatjuk az idõzónát és az idõformátumot.
Dátum — Ebben a pontban megadhatjuk, hogy a telefon készenléti állapotban
megjelenítse-e a dátumot, és itt módosíthatjuk a dátumot, valamint
kiválaszthatjuk a dátumformátumot és a dátumelválasztó-jelet.
Dátum/idõ automatikus frissítése [hálózati szolgáltatás] — Ha azt szeretnénk,
hogy a telefon az aktuális idõzónának megfelelõen frissítse a dátumot és az idõt,
akkor ezt itt adhatjuk meg.

■ Hívásbeállítások
Válasszuk a Menü > Beállítások > Hívásbeállítások lehetõséget, majd az alábbi
pontok valamelyikét:
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Hívásátirányítás [hálózati szolgáltatás] — A bejövõ hívások átirányításához.
Bõvebb információért forduljunk a szolgáltatóhoz.
Bármely gomb fogad hívást — A Be beállítást választva úgy is fogadhatunk egy
bejövõ hívást, hogy a bekapcsológomb vagy a Vége gomb kivételével bármely
gombot röviden megnyomjuk.
Automatikus újrahívás — Ha a Be beállítást választjuk, a telefon sikertelen hívás
után még maximum tízszer megpróbálja hívni az adott számot.
Gyorshívások — Válasszuk a Be lehetõséget. Ha hívni szeretnénk a 2 - 9 gyorshívó
gombokhoz rendelt számokat, illetve személyeket, nyomjuk meg a megfelelõ
számgombot.
Hívásvárakoztatás — Ha a Aktivál lehetõséget választjuk, a hálózat értesítést küld
a bejövõ hívásról, ha éppen folyamatban van egy hívásunk [hálózati szolgáltatás].
Hívás utáni jelentés — A Be beállítás kiválasztásával a telefon minden hívás után
rövid ideig megjeleníti a hívás hozzávetõleges idõtartamát és költségét [hálózati
szolgáltatás].
Saját hívóazonosító küldése [hálózati szolgáltatás] — Válasszuk a Hálózati
beállítás, Igen vagy Ki lehetõséget.
Kimenõ hívások vonala [hálózati szolgáltatás] — Az 1. vagy a 2. vonal kiválasztása
a kimenõ hívásokhoz. Ezek a lehetõség csak akkor jelenik meg, ha a SIM-kártya
támogatja.
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■ Telefonbeállítások
Válasszuk a Menü > Beállítások > Telefonbeállítások lehetõséget, majd az alábbi
pontok valamelyikét:
Telefon nyelve — A telefon kijelzõjén megjelenõ szövegek nyelvének
kiválasztásához. Ha az Automatikus lehetõség van kiválasztva, a telefon a SIMkártyán szereplõ információknak megfelelõen választja ki a nyelvet.
Memória állapota — Ebben a menüben az egyes funkciók szerint ellenõrizhetjük a
szabad, a felhasznált és a teljes memória méretét. A funkciók némelyikének
menüjében külön is megtekinthetõ a memória állapota. Az osztott memóriával
kapcsolatos bõvebb információkért lásd: Osztott memória címû rész (12. oldal).
Automatikus billentyûzár — E pontban 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.
A hivatalos segélykérõ telefonszám a billentyûzár bekapcsolása esetén is
felhívható. Írjuk be a segélyszolgálat számát, és nyomjuk meg a Hívás gombot.
Biztonsági billentyûzár — Lásd: A biztonsági billentyûzár címû rész (41. oldal).
Adókörzet információja — A Be lehetõség kiválasztásával fogadhatunk hálózati
információkat a használt hálózati cellától függõen [hálózati szolgáltatás].
Üdvözlõ üzenet — E pontban beírhatjuk azt az üzenetet, amelyet a telefon
bekapcsolásakor rövid ideig látni szeretnénk. Az üdvözlõ üzenet mentéséhez
válasszuk a Ment lehetõséget.
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Szolgáltatóválasztás — Ebben a pontban az Automatikus üzemmódban a telefon
automatikusan kiválasztja a területen rendelkezésre álló mobilhálózatok egyikét.
Ha a Kézi lehetõséget jelöljük be, akkor választhatunk azok közül a hálózatok
közül, amelyek roaming-szerzõdésben állnak a szolgáltatónkkal.
SIM-mûveletek megerõsítése — Lásd: SIM-alkalmazások címû rész (135. oldal).
Súgó megjelenítése — Beállíthatjuk, hogy a készülék megjelenítsen-e
súgószöveget.
Indítási dallam — Beállíthatjuk, hogy a telefon bekapcsoláskor lejátsszon-e egy
dallamot vagy sem.

■ Kapcsolatbeállítások
Megadhatjuk a Bluetooth-, az infra- és a GPRS-modemkapcsolat beállításait. A
Bluetooth-kapcsolatra vonatkozó bõvebb információkért lásd: Bluetooth címû
rész (137. oldal). Az infrakapcsolatra vonatkozó bõvebb információkért lásd:
Infravörös kapcsolat címû rész (142. oldal). A GPRS-modemkapcsolatra vonatkozó
bõvebb információkért lásd: GPRS címû rész (143. oldal).

■ Tartozékok beállításai
A Tartozékok beállításai menü csak akkor jelenik meg, ha a telefon csatlakoztatva
van, vagy csatlakoztatva volt kompatibilis mobil tartozékokhoz, például töltõhöz
vagy kihangosítóhoz.
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Válasszuk a Menü > Beállítások > 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.

■ Konfigurációs beállítások
Egyes hálózati szolgáltatások használatához meg kell adni azok megfelelõ
konfigurációs beállításait a telefonon. A szolgáltatásbeállításokat konfigurációs
üzenetként megkaphatjuk a szolgáltatótól, vagy egyenként beírhatjuk saját
beállításainkat. A telefonon összesen tíz különbözõ szolgáltató konfigurációs
beállításait tárolhatjuk, illetve kezelhetjük ebben a menüben.
Válasszuk a Menü > Beállítások > Konfigurációs beállítások lehetõséget, majd az
alábbi pontok valamelyikét:
Alapértelmezett konfig. beállít. — Ebben a menüben megtekinthetjük a telefonra
mentett szolgáltatók listáját [az alapértelmezett szolgáltató kiemelve jelenik
meg], és módosíthatjuk az alapértelmezett szolgáltatót. A támogatott
alkalmazásokat tartalmazó lista megjelenítéséhez lapozzunk valamelyik
szolgáltatóhoz, és nyomjuk meg az Adatok gombot. Ha törölni szeretnénk egy
szolgáltatót a listából, válasszuk az Opciók > Töröl lehetõséget.
Alap. aktiválása az alkalmazásokban — Itt állíthatjuk be, hogy az alkalmazás az
alapértelmezett szolgáltató beállításait használja.
Használt hozzáférési pont — Más hozzáférési pont kiválasztása. A készülék
alapesetben a szolgáltató hozzáférési pontját használja.
A beállítások kézi beírásához, megtekintéséhez, illetve módosításához válasszuk a
Menü > Beállítások > Konfigurációs beállítások > Személyes konf. beállítások
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pontot. Új konfiguráció hozzáadásához válasszuk az Új hozzáadása lehetõséget,
vagy az Opciók > Új hozzáadása lehetõséget. Válasszunk egy alkalmazástípust a
listából, és írjuk be a szükséges beállításokat. A beállítások aktiválásához
válasszuk a Vissza lehetõséget.
A felhasználói beállítások megtekintéséhez vagy módosításához válasszuk ki a
megfelelõ alkalmazást, majd a módosítandó beállítást.

■ Biztonsági beállítások
A készülékbe elõre beprogramozott segélykérõ szám olyan biztonsági funkciók
használata esetén is felhívható, amelyek korlátoznak bizonyos hívásokat
[híváskorlátozás, zárt felhasználói csoport és számkorlátozás].
Válasszuk a Menü > Beállítások > Bizt. beállítások lehetõséget, majd az alábbi
pontok valamelyikét:
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.
Rögzített tárcsázás — Ha a funkciót a SIM-kártya támogatja, akkor a kimenõ
hívásokat adott telefonszámokra korlátozhatjuk.
Zárt hívócsoport [hálózati szolgáltatás] — Meghatározhatunk egy elõfizetõi
csoportot, amelynek tagjait hívhatjuk, és akik minket hívhatnak.
Biztonsági szint — Ha a Telefon lehetõséget választjuk, a telefon mindig kérni
fogja a biztonsági kódot, amikor új SIM-kártyát helyezünk be. Memória — Itt
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adhatjuk meg, hogy a telefon kérje a biztonsági kódot, ha a SIM-kártya memóriája
van kiválasztva, és módosítani akarjuk a használt memóriát.
Elérési kódok — Ebben a menüben megváltoztathatjuk a biztonsági kódot, a PINkódot, a PIN2-kódot vagy a korlátozó jelszót.

■ Gyári beállítások visszaállítása
Ha a menü bizonyos beállításait vissza szeretnénk állítani az eredeti értékükre,
válasszuk a Menü > Beállítások > Gyári beállítások visszaállítása menüpontot.

■ Szolgáltató menü
Ezzel a menüvel a szolgáltató szolgáltatásait tartalmazó portált érhetjük el. Ez a
menü szolgáltatótól függõen egyedi. A név és az ikon a szolgáltatótól függ.
További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.
A szolgáltató frissítheti ezt a menüt egy szolgáltatói üzenettel. Bõvebb
információkért lásd: Hírpostafiók címû rész (130. oldal).
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13. Galéria
Ebben a menüben kezelhetjük ábráinkat, képeinket, video- és
hangfelvételeinket, témáinkat és csengõhangjainkat. Ezek a
fájlok mappákba vannak rendezve.
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 szerzõjogi védelem megakadályozhatja, hogy egyes képeket, csengõhangokat
vagy más tartalmat lemásoljunk, módosítsunk, átmásoljunk vagy továbbítsunk.
1. Válasszuk a Menü > Galéria menüpontot.
A kijelzõn megjelenik a mappák listája. A készülék alapértelmezett mappái a
következõk: Fotók, Videoklipek, Témák, Képek, Hangok és Hangfelvét.
2. Ha egy adott mappában található fájok listáját szeretnénk megjeleníteni,
lapozzunk az adott mappához, és válasszuk a Megnyit lehetõséget, további
opciók használatához pedig az Opciók lehetõséget.
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3. Ha megnyitottunk egy mappát, válasszuk ki a megtekinteni kívánt fájlt, és
válasszuk a Megnyit lehetõséget.
Ha a Témák mappát választjuk, lapozzunk valamelyik témához, a témacsomag
megjelenítéséhez válasszuk a Megnyit > Megnéz lehetõséget. Ha a témát
szeretnénk saját témaként beállítani, válasszuk az Opciók > Téma használata
lehetõséget.
4. Ha megnyitottunk egy fájlt, az Opciók gombot megnyomva további
lehetõségek közül is választhatunk.
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14. Kamera
A beépített kamerával fényképeket készíthetünk vagy
videoanyagot rögzíthetünk. A kamera a képeket JPEG
formátumban, a videókat 3GP formátumban rögzíti.
A Nokia 6822-es készülék a 640 x 480 képpontos képrögzítési
felbontást támogatja. A kézikönyv ábrái más képfelbontásúnak tûnhetnek.

■ Fotók és videoklipek
Válasszuk a Menü > Kamera menüpontot. A kijelzõn
megjelenik a lencse elõtti látvány, akár egy keresõben. A
kameramód váltásához lapozzunk balra, illetve jobbra:
Normál fénykép, Arckép vagy Videó, vagy Éjszakai mód (ha
a fényképezéshez nem megfelelõk a fényviszonyok). Ha a
fényképet a Névjegyzékben szereplõ névhez, illetve
telefonszámhoz szeretnénk rendelni, válasszuk az Arckép
lehetõséget.
Fénykép készítése
Nyomjuk meg a Rögzít gombot. Fotó készítésekor egy fényképezõgép zárhangját
hallhatjuk. A telefon a kész fényképet a Galéria menü Fotók mappájába menti.
Ha a fényképet multimédia üzenetben szeretnénk elküldeni, nyomjuk meg a
Küldés gombot.
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A Vissza gombbal készíthetünk újabb fényképet, az Opciók gomb lenyomásával
pedig például átnevezhetjük vagy nagyíthatjuk a fényképet, beállíthatjuk a
kontrasztot, megtekinthetjük az adatait, beállíthatjuk háttérképként,
megnyithatjuk a galériát, vagy törölhetjük a fotót.
A kamera önkioldóját egyszerre csak egy kép készítéséhez kapcsolhatjuk be.
Állítsuk be a kamerát fotó módba, válasszuk az Opciók > Önkioldó > Indít
lehetõséget. A kamera a késleltetési idõ leteltével elkészíti a képet. Az önkioldó
mûködése közben csipogó hang hallható.
Videorögzítés
A videoklip rögzítésének megkezdéséhez válasszuk a Hang lehetõséget. Videoklip
rögzítésekor a kijelzõ tetején megjelenik a rögzítésbõl hátralévõ idõ.
Felvétel szüneteltetéséhez válasszuk a Szünet lehetõséget. A felvétel
folytatásához nyomjuk meg a Folytat gombot. A felvétel leállításához nyomjuk
meg a Leállít gombot. A telefon a felvételt a Galéria menü Videoklipek mappájába
menti. A rögzített videoklip megtekintéséhez nyomjuk meg a Lejátszás gombot.
Új videó rögzítéséhez nyomjuk meg a Vissza gombot, az Opciók gomb
megnyomása után pedig például törölhetjük, átnevezhetjük a videót, beállíthatjuk
a kontrasztot, megtekinthetjük az adatait, multimédia üzenetként
továbbküldhetjük, megnyithatjuk a galériát, illetve ki- és bekapcsolhatjuk a
mikrofont.

■ A kamera beállításai
Válasszuk a Menü > Kamera > Opciók menüpontot. Az éppen aktív kameramódtól
függõen az alábbi lehetõségek közül választhatunk: Üzemmód-váltás, Önkioldó,
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

106

Mikrofon ki/Mikrofon be, Galéria, Beállítások [a kamera beállításainak
megadásához], Alapértelmezett üzemmód, Kép minõsége, Videoklip hossza,
Kamerahang és Alapértelmezett név.
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15. Szervezõ
A Szervezõ menüben található eszközök és funkciók segítségével
rendszerezhetjük feladatainkat.

■ Ébresztõóra
A telefont beállíthatjuk, hogy adott idõpontban riasszon.
Válasszuk a Menü > Szervezõ > Ébresztõóra menüpontot.
Az ébresztés beállításához válasszuk az Ébresztés ideje lehetõséget, majd adjuk
meg az idõpontot. Az idõpont módosításához (már beállított ébresztés mellett)
válasszuk a Be lehetõséget. Ha azt akarjuk, hogy az ébresztõ csak a hét megadott
napjain jelezzen, válasszuk a Jelzés ismétlése lehetõséget.
A Hangjelzés menüpont segítségével beállíthatjuk az alapértelmezett hangjelzést,
a Galéria menübõl egy csengõhang kiválasztásával pedig személyre szabhatjuk a
hangjelzést.
Amikor lejár a jelzéshez beállított idõ, a telefon figyelmeztetõ hangot ad, a
kijelzõn az Ébreszt! szöveg, valamint a pontos idõ villog, még akkor is, ha a telefon
ki volt kapcsolva. 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 készülék ki van kapcsolva, akkor bekapcsol,
és megszólaltatja az ébresztési hangot. Ha megnyomjuk a Leállít gombot, a
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készülék megkérdezi, hogy be akarjuk-e kapcsolni. A készülék kikapcsolásához
nyomjuk meg a Nem gombot vagy a bekapcsolásához az Igen gombot. Ne nyomjuk
meg az Igen gombot olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata interferenciát
vagy veszélyt okozhat.

■ Naptár
Válasszuk a Menü > Szervezõ > Naptár lehetõséget.
Az aktuális napot egy keret jelöli. Ha az adott napra valami feljegyzés van
bejegyezve, a nap vastag számjeggyel jelenik meg. A nap feljegyzéseit a
Megtekintés gomb megnyomásával tekinthetjük meg. Naptári hét
megtekintéséhez válasszuk az Opciók > Hétnézet lehetõséget. Egyetlen feljegyzés
megtekintéséhez válasszuk a Megtekintés lehetõséget.
A naptárnézet egyéb lehetõségei a jegyzet írására, törlésére, szerkesztésére,
áthelyezésére és folyamatos ismétlésére, esetleg a jegyzet másik napra való
átmásolására, vagy a jegyzet egy másik kompatibilis telefon naptárába —
jegyzetként, szöveges üzenetként vagy multimédia üzenetként — történõ
átküldésére vonatkozhatnak.
A Beállítások lehetõséggel megadhatjuk a dátumot, az idõt, az idõzónát, a dátumvagy az idõformátumot, valamint a hét elsõ napját. A Jegyzetek automatikus
törlése menüpont lehetõvé teszi, hogy régi jegyzetek elõre megadott idõ elteltével
törlõdjenek.
A naptár összes jegyzetének törléséhez válasszuk a havi vagy a heti nézetet, és
válasszuk az Opciók > Jegyzetek törlése lehetõséget.
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Naptári jegyzet létrehozása
Válasszuk a Menü > Szervezõ > Naptár lehetõséget. Lapozzunk egy dátumra, és
válasszuk az Opciók > Új jegyzet lehetõséget. Az alábbi jegyzettípusokat
választhatjuk:
Tárgyalás,
Hívás,
Születésnap,
Feljegyzés vagy
Emlékeztetõ.

Hangjelzés beállítása naptárjegyzethez
A naptárjegyzethez beállított hangjelzés megszólaltatásához a készüléknek
bekapcsolt állapotban kell lennie. Ha olyan hangjelzést szeretnénk beállítani,
amely a készülék kikapcsolása esetén is meg fog szólalni, nézzük át a következõ
részt: Ébresztõóra címû rész (108. oldal).
Amikor a telefon megszólaltatja a jegyzethez tartozó hangjelzést, a készülék
csipog, és a kijelzõn megjelenik a jegyzet. Ha a hívásjegyzet
látható a kijelzõn,
akkor a Hívás gomb megnyomásával azonnal hívhatjuk a számot. A jelzés
leállításához és a jegyzet megtekintéséhez válasszuk a Megtekintés lehetõséget.
Nyomjuk meg a Szundi gombot, és a telefon tíz perc múlva megismétli a jelzést.
Ha úgy szeretnénk leállítani a jelzést, hogy nem tekintjük meg a jegyzetet,
nyomjuk meg a Kilép gombot.

■ 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.
Válasszuk a Menü > Szervezõ > Teendõk lehetõséget.
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Jegyzet készítéséhez nyomjuk meg az Új elem gombot. Írjuk be a jegyzetet, és
válasszuk a Ment lehetõséget. Válasszuk ki a jegyzet fontossági szintjét. A telefon
a jegyzet számára automatikusan beállít egy határidõt hangjelzés nélkül. A
határidõ módosításához jelenítsük meg a jegyzetet, és válasszuk ki a határidõre
vonatkozó menüelemet.
Amikor a jegyzet a kijelzõn látható, az Opciók gombbal a kiválasztott jegyzetet
megtekinthetjük vagy törölhetjük, és törölhetünk minden elvégzettként megjelölt
jegyzetet. Ezen túlmenõen sorba rendezhetjük a jegyzeteket fontosságuk vagy
határidejük szerint, jegyzetet küldhetünk másik telefonra, a jegyzetet naptári
jegyzetként menthetjük, illetve megtekinthetjük a naptárat. Lehetõségünk van
továbbá szerkeszteni a kiválasztott jegyzetet, módosítani a jegyzet határidejét
vagy fontosságát, illetve a jegyzetet elvégzettként megjelölni.

■ Jegyzetek
Ezzel az alkalmazással jegyzeteket írhatunk, majd MMS-üzenetben egy
kompatibilis eszközre továbbíthatjuk azokat.
Válasszuk a Menü > Szervezõ > Jegyzetek lehetõséget. Jegyzet írását megelõzõen,
ha a dátumot és az idõt még nem állítottuk be, a telefon figyelmeztet ezek a
beállítására. Új jegyzet hozzáadásához válasszuk az Új elem lehetõséget. Írjuk be a
jegyzetet, és válasszuk a Ment lehetõséget; vagy lapozzunk a jegyzethez, és
válasszuk a Megtekintés lehetõséget, vagy a jegyzetekhez használható beállítások
megjelenítéséhez az Opciók lehetõséget.
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■ Pénztárca
A Mobiltárca menübe 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.
Ha olyan bizalmas információt próbáltunk meg elérni vagy értünk el, amelyhez
jelszó szükséges, minden használat után ürítsük ki a telefon cache-memóriáját. A
cache ürítéséhez lásd: Cache memória címû rész (130. oldal).

A mobiltárcakód megadása
A mobiltárcában tárolt adatokat mobiltárcakód védi. Ezt a kódot a mobiltárca elsõ
használatakor adhatjuk meg. Amikor megjelenik az Adja meg a mobiltárca kódját:
szöveg, írjuk be a kódot, és nyomjuk meg az OK gombot a megerõsítéséhez. Amikor
megjelenik az Ismételje meg a mobiltárcakódot: szöveg, írjuk be a kódot ismét, és
nyomjuk meg az OK gombot.

A mobiltárca tartalmának törlése
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: Hozzáférési kódok címû rész (41. oldal).
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A mobiltárca használata
A személyes adatok megadásához használjuk a mobiltárca menüt. Ha a
mobiltárcában tárolt adatokhoz hozzá szeretnénk férni mobilszolgáltatás közben,
nyissuk meg a mobiltárcát a böngészõvel. Ezzel kapcsolatban lásd: Böngészõ címû
rész (124. oldal).
A mobiltárca használatához válasszuk a Menü > Alkalmazások > Szervezõ >
Mobiltárca menüpontot. Írjuk be a mobiltárcakódot, nyomjuk meg az OK gombot,
és válasszuk az alábbi lehetõségek közül:
M.tárca-profilok — A személyes kártyainformációk mentése után a bevitt
adatokat mobiltárcaprofilokba szervezhetjük. A profil segítségével böngészés
közben adatokat nyerhetünk ki különféle kártyákból.
Kártyák — Ebben a pontban Fizet. kártyák, Hûségkártyák, H.fér. kártyák, Fel.inf.
kártyák és Címkártyák létrehozására és mentésére van lehetõségünk. Arról, hogy a
kártyák adatait konfigurációs üzenetben is megkaphatjuk-e, kérdezzük meg a
kártya kibocsátóját vagy a szolgáltatót.
Jegyek — E lehetõség segítségével mobilszolgáltatáson keresztül vásárolt
elektronikus jegyek értesítõit menthetjük.
Számlák — E menüpont lehetõvé teszi a mobil vásárlás nyugtáinak mentését.
Jegyzetek — Ebben a pontban lehetõségünk van személyes jegyzetek, például
számlaszámok, jelszavak, kódok és jelölések mentésére. A jegyzeteket a mobiltárca
PIN-kódja védi. Jegyzet megtekintése közben a jegyzet szöveges jegyzetként való
másolásához válasszuk az Opciók és SMS-ként küld lehetõséget; a Naptárba
másol lehetõséggel a jegyzetet a naptárba másolhatjuk emlékeztetõként; az
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Adathasználat funkcióval számokat, e-mail címeket és webcímeket menthetünk a
jegyzetbõl; a Töröl lehetõséggel törölhetjük a jegyzetet.
Beállítások — Ebben a pontban módosíthatjuk a mobiltárca beállításait.

■ Szinkronizálás
A szinkronizálás lehetõvé teszi, hogy a Naptár és a Névjegyzék adatait egy
kompatibilis számítógépen vagy internetes szerveren tároljuk [hálózati
szolgáltatás]. Ha az adatokat internetes szerveren tároltuk, a szinkronizálás
mûveletét a telefonról kezdeményezhetjük. A telefonban levõ Névjegyzék, Naptár
és Jegyzetek alkalmazás adatainak a számítógépen levõ adatokkal történõ
összehangolása a kompatibilis számítógéprõl indított szinkronizálási mûvelettel is
elvégezhetõ.
A SIM-kártya névjegyzéke nem lesz szinkronizálva.

Szinkronizálás kezdeményezése a telefonról
A telefonról kezdeményezett szinkronizálás használatához elõ kell fizetnünk egy
szinkronizálási szolgáltatásra, és be kell szereznünk a szolgáltatótól a
konfigurációs beállításokat. Az elérhetõséggel és a szinkronizálási szolgáltatás
beállításával kapcsolatban bõvebb információkért forduljunk a szolgáltatóhoz.
A telefonról az alábbiak szerint indíthatjuk el a szinkronizálást:
1. Aktiváljuk a szinkronizáláshoz szükséges kapcsolati beállításokat. Lásd:
Szinkronizálási beállítások címû rész (115. oldal).

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

114

2. Válasszuk a Menü > Szervezõ > Szinkronizálás > Szerverszinkron. >
Szinkronizálandó adat menüpontot, jelöljük be a szinkronizálandó adatokat,
majd válasszuk a Kész > Szinkronizálás lehetõséget.
Az aktuális csomag kijelölt adatai a jóváhagyás után összehangolásra kerülnek.

Szinkronizálási beállítások
A készülék szinkronizálási beállításait konfigurációs üzenetként is megkaphatjuk a
szolgáltatótól. Az elérhetõséggel és a szinkronizálási szolgáltatás beállításával
kapcsolatban bõvebb információkért forduljunk a szolgáltatóhoz. A beállítások
kézi megadásával kapcsolatban lásd: Konfigurációs beállítások címû rész (100.
oldal).
Válasszuk a Menü > Szervezõ > Szinkronizálás > Szerverszinkron. > Szinkr. beáll.ok > Konfiguráció lehetõséget. Válasszuk ki azt a szolgáltatót, akinek a beállításait
aktiválni szeretnénk, és nyomjuk meg a Kiválasztás gombot. A szolgáltató által
biztosított fiókok megtekintéséhez válasszuk a Fiók lehetõséget. Ha több fiók is
megjelenik, válasszuk ki azt, amelyet használni szeretnénk.

Szinkronizálás kompatibilis számítógéprõl
A Névjegyzék, a Naptár és a Jegyzetek alkalmazás adatainak számítógéprõl
kezdeményezett összehangolása Bluetooth- vagy infrakapcsolat, vagy egy
adatkábel segítségével történhet. A kompatibilis adatkábelekkel kapcsolatban
lásd: Tartozékok címû rész (150. oldal). Szükség van továbbá a telefonhoz tartozó
PC Suite szoftverre, amelyet elõzõleg a számítógépre kell telepíteni. A
szinkronizálást a számítógéprõl a PC Suite programból indíthatjuk.
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Ellenõrizzük, hogy a telefon készenléti állapotban van-e, és be van-e állítva a
dátum és az idõ.
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16. Alkalmazások
Az Alkalmazások menü tartalmazza az elõre telepített játékokat
és extra funkciókat. Új alkalmazások és játékok letöltésére is van
lehetõség.

■ Játékok és alkalmazások
A telefon tartalmazhat néhány olyan játékot és Java-alkalmazást, melyet
kifejezetten ehhez a Nokia készülékhez fejlesztettek.

Játékok és alkalmazások elindítása
Válasszuk a Menü > Alkalmazások > Játékok > Játéklista vagy Gyûjtemény >
Alkalmazások lehetõséget. Lapozzunk egy játékhoz vagy alkalmazáshoz, és
válasszuk a Megnyit lehetõséget.

Játékletöltések és alkalmazásletöltések
A telefon támogatja a J2ME Java-alkalmazásokat. Az alkalmazás letöltése elõtt
gyõzõdjünk meg arról, hogy az kompatibilis-e a telefonnal.
Válasszuk a Menü > Alkalmazások, majd a Játékok > Játékletöltések vagy
Gyûjtemény > Alk.letöltések lehetõséget. Megjelenik az elérhetõ könyvjelzõk
listája. Válasszuk a Más könyvjelzõk lehetõséget, így elérhetjük a Böngészõ menü
könyvjelzõlistáját. Lásd: Könyvjelzõk címû rész (129. oldal).
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A kívánt szolgáltatáshoz történõ csatlakozáshoz válasszunk ki egy könyvjelzõt. A
különbözõ szolgáltatások elérhetõségével, számlázásával és tarifáival
kapcsolatban érdeklõdjünk a szolgáltatónál.
Figyelmeztetés: Csak olyan forrásból származó alkalmazásokat
telepítsünk és használjunk, amelyek megfelelõ biztonságot és védelmet
biztosítanak a káros szoftverek ellen. Ha olyan alkalmazást telepítünk,
amely hálózati kapcsolatot igényel, akkor vegyük figyelembe, hogy a
készülék energiafogyasztása megnõhet, ha ilyen típusú alkalmazást
használunk.
A letöltött alkalmazások a Játékok menübe is menthetõk az Alkalmazások menü
helyett.

Játékbeállítások
A játék hang-, fény- és rezgésbeállításainak megadásához válasszuk a Menü >
Alkalmazások > Játékok > Alk.beállítások lehetõséget.

Játékok és alkalmazások számára rendelkezésre álló memória
állapota
A játékok vagy az alkalmazások telepítéséhez rendelkezésre álló memória
[harmadik osztott memória] méretének megtekintéséhez válasszuk a Menü >
Alkalmazások > Játékok vagy Gyûjtemény > Memória lehetõséget.
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■ Hangrögzítõ
A hangrögzítõvel beszédet, hangokat vagy egy aktív hívást vehetünk fel 1 perc 40
másodperc hosszúságig. Ez hasznos lehet nevek és telefonszámok rögzítéséhez,
amelyeket késõbb leírhatunk.
A felvevõ nem használható adathívás vagy aktív GPRS-kapcsolat közben.

Rögzítés
1. Válasszuk a Menü > Alkalmazások > Extrák > Hangrögzítõ menüpontot.
2. Felvétel elindításához válasszuk a Felvétel lehetõséget. Felvétel elindításához
hívás közben válasszuk az Opciók > Felvétel lehetõséget.
Hívás rögzítése közben a hívásban résztvevõ partnerek mindegyike körülbelül
5 másodpercenként halk csipogó hangot hall.
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.
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Felvételek listája
Válasszuk a Menü > Alkalmazások > Extrák > Hangrögzítõ > Felvételek listája
menüpontot. A kijelzõn megjelennek a Galéria mappái. A felvételek listájának
megtekintéséhez nyissuk meg a Hangfelvét. mappát.

■ Számológép
A telefon beépített számológépe összead, kivon, szoroz, oszt, négyzetre emel,
négyzetgyököt von és árfolyamot konvertál.
1. Válasszuk a Menü > Alkalmazások > Extrák > Számológép menüpontot.
2. Amint a kijelzõn megjelenik a “0”, írjuk be a számításban szereplõ elsõ számot.
Tizedesjel beírásához nyomjuk meg a # gombot.
3. Válasszuk az Opciók > Összeadás, Kivonás, Szorzás, Osztás, Négyzetre emelés,
Négyzetgyök vagy Elõjelváltás lehetõséget.
4. Írjuk be a második számot.
5. Az eredmény megjelenítéséhez válasszuk az Eredmény lehetõséget. Új mûvelet
elkezdéséhez nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a Töröl gombot.
Megjegyzés: A számológép nem tökéletesen pontos, és elõfordulhatnak
kerekítési hibák, különösen hosszú osztásoknál.
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Valutaátváltás elvégzése
Megjegyzés: Az alappénznem módosításakor be kell írni az új
árfolyamokat, mivel a korábban beállított átváltási árfolyamok
lenullázódnak.
1. Válasszuk a Menü > Alkalmazások > Extrák > Számológép menüpontot.
2. Az átváltási árfolyam elmentéséhez válasszuk az Opciók > Árfolyam:
lehetõséget.
3. Válasszunk a megjelenõ opciók közül. Írjuk be az árfolyamot, a tizedesponthoz
nyomjuk meg a # gombot, és nyomjuk meg az OK gombot.
Az árfolyam addig marad a memóriában, ameddig felül nem írjuk egy másikkal.
4. Az átváltás elvégzéséhez üssük be az átváltandó összeget, és válasszuk az
Opciók > Saját valutában vagy Külföldi valutában lehetõséget.

■ Idõzítés
Válasszuk a Menü > Alkalmazások > Extrák > Idõzítés menüpontot. 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 idõzítés idejének módosításához válasszuk az Idõ beállítása lehetõséget vagy
az idõzítés leállításához az Idõzítés leállítása pontot.
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 villog.
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A hangjelzést 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.

■ Stopper
A stopperóra használatával idõt, rész- és köridõt mérhetünk.
A stopperóra, illetve más funkciók használata esetén a stopper háttérben történõ
futtatása jobban igénybe veszi az akkumulátort, és csökkenti annak élettartamát.

Idõ és részidõ mérése
Válasszuk a Menü > Alkalmazások > Extrák > Stopperóra > Részidõt mér
menüpontot. Az idõmérés elindításához nyomjuk meg az Indít gombot. Ha a
részidõt akarjuk megnézni, nyomjuk meg a Részidõ gombot. A részidõk listája a
kijelzõn a folyamatban lévõ mérés alatt jelenik meg. Az idõmérés leállításához
nyomjuk meg a Leállít gombot. A idõeredmények mentéséhez nyomjuk meg a
Ment gombot. Nyomjuk meg az Opciók gombot, és indítsuk újra az idõmérést,
vagy mentés nélkül nullázhatjuk az idõket.

Köridõ mérése
Válasszuk a Menü > Alkalmazások > Extrák > Stopperóra > Futamidõt mér
menüpontot. Az idõmérés elindításához nyomjuk meg az Indít gombot és a
köridõhöz a Köridõ gombot. A köridõ mérésének leállításához nyomjuk meg a
Leállít gombot. A idõeredmények mentéséhez nyomjuk meg a Ment gombot, és
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írjunk be egy nevet. Az Opciók gomb megnyomásával elindíthatjuk a köridõmérést,
vagy törölhetjük a köridõket.

Idõmérés közben használható funkciók
Ha már elindítottuk a stoppert, és annak mûködése közben más telefonfunkciót is
szeretnénk használni, a készenléti állapotba való visszatéréshez egyszerûen
nyomjuk meg a Vége gombot. A stopperóra elõtérbe hozásához válasszuk a Menü
> Alkalmazások > Extrák > Stopperóra > Folytat menüpontot.
A stopperóra, illetve más funkciók használata esetén a stopper háttérben történõ
futtatása jobban igénybe veszi az akkumulátort, és csökkenti annak élettartamát.

Idõk megtekintése és törlése
Válasszuk a Menü > Alkalmazások > Extrák > Stopperóra menüpontot.
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.
A mentett idõk törléséhez válasszuk az Idõket töröl pontot. Válasszuk az Összes
törlése > Igen lehetõséget, vagy az Egyenként lehetõséget. Lapozzunk azokhoz az
idõkhöz, amiket törölni szeretnénk, és válasszuk a Törlés > Igen lehetõséget.
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17. Böngészõ
A telefon tartalmaz egy böngészõt, amellyel különbözõ
internetes szolgáltatásokat érhetünk el.
A különbözõ szolgáltatások elérhetõségével, számlázásával,
díjaival és használatával kapcsolatban érdeklõdjünk a szolgáltatónál.
A böngészõvel WML- (Wireless Mark-Up Language – Vezeték nélküli jelölõnyelv)
és xHTML- (extensible HyperText Mark-up Language – Bõvíthetõ hiperszöveges
jelölõnyelv) oldalakat is megtekinthetünk. A megjelenés a kijelzõ mérete miatt
változhat. Elképzelhetõ, hogy nem tudjuk minden internetes oldal tartalmát teljes
egészében megtekinteni.

■ A szolgáltatások elérése és használata
1. Mentsük azokat a csatlakozási beállításokat, amelyek az általunk használni
kívánt szolgáltatások eléréséhez szükségesek. Lásd: A készülék beállítása a
szolgáltatások eléréséhez címû rész (125. oldal).
2. Hozzuk létre a kapcsolatot az adott szolgáltatással. Lásd: Csatlakozás
szolgáltatáshoz címû rész (125. oldal).
3. Kezdjünk el böngészni a szolgáltatás lapjain. Lásd: A szolgáltatások oldalainak
böngészése címû rész (126. oldal).
4. Miután befejeztük a böngészést, szakítsuk meg a kapcsolatot a szolgáltatással.
Lásd: Kapcsolat bontása a szolgáltatással címû rész (127. oldal).
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■ A készülék beállítása a szolgáltatások eléréséhez
A telefon rendelkezik bizonyos elõre megadott böngészõbeállításokkal. További
beállításokat konfigurációs üzenetben is fogadhatunk attól a szolgáltatótól,
akinek a szolgáltatását igénybe kívánjuk venni. Bõvebb információkért és a
megfelelõ beállításokért forduljunk a szolgáltatóhoz. Lásd még: Konfigurációs
beállítások címû rész (100. oldal).

■ Csatlakozás szolgáltatáshoz
Elõször ellenõrizzük, hogy a szolgáltatás beállítása, amelyet használni akarunk,
aktiválva van-e. A beállítás aktiválásához válasszuk a Menü > Böngészõ >
Beállítások > Konfigurációs beállítások > Konfiguráció lehetõséget, majd
válasszuk ki az aktiválni kívánt konfigurációs készletet.
A szolgáltatáshoz való kapcsolódáshoz válasszuk az alábbi módszerek
valamelyikét:
• Nyissuk meg a szolgáltató honlapját: válasszuk a Menü > Böngészõ > Kezdõlap
menüpontot, vagy készenléti állapotban tartsuk lenyomva a 0 -s gombot.
• Nyissuk meg a szolgáltatás könyvjelzõjét: válasszuk a Menü > Böngészõ >
Könyvjelzõk lehetõséget, majd a megfelelõ könyvjelzõt. Ha a könyvjelzõ nem
mûködik az aktív szolgáltatás-beállításokkal, aktiváljunk egy másik
beállításcsomagot és próbálkozzunk újra.
• A legutóbb felkeresett URL-cím megnyitása: válasszuk a Menü > Böngészõ >
Utolsó webcím lehetõséget.
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• Írjuk be a szolgáltatás címét: válasszuk a Menü > Böngészõ > Címhez lépés
lehetõséget. Írjuk be a szolgáltatás címét, és nyomjuk meg az OK gombot.

■ A szolgáltatások oldalainak böngészése
Miután a szolgáltatással létrejött a kapcsolat, megkezdhetjük az oldalain való
böngészést. A telefon gombjainak funkciója a különbözõ oldalakon változhat.
Kövessük a telefon kijelzõjén megjelenõ utasításokat. További tájékoztatásért
forduljunk a szolgáltatóhoz.
Ha az adatátvitel módja GPRS, akkor a böngészés alatt a kijelzõ bal felsõ részében
a
indikátor látható. Ha GPRS-kapcsolat megléte közben hívást vagy szöveges
üzenetet fogadunk, illetve hívást kezdeményezünk, a kijelzõ bal felsõ sarkában a
ikon jelenik meg jelezve, hogy a GPRS-kapcsolat fel lett függesztve. A hívás
után a telefon megpróbálja újra létrehozni a GPRS-kapcsolatot. Lásd még: GPRSkapcsolat címû rész (144. oldal).
Ha olyan bizalmas információt próbáltunk meg elérni vagy értünk el, amelyhez
jelszó szükséges, minden használat után ürítsük ki a telefon cache-memóriáját. A
cache ürítéséhez lásd: Cache memória címû rész (130. oldal).

A telefon gombjainak használata böngészés közben
• Az oldalon való böngészéshez használjuk bármelyik lapozógombot.
• A kijelölt elem kiválasztásához nyomjuk le a Hívás gombot, a hivatkozás
megnyitását pedig az Opciók menübõl végezhetjük.
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• Betûk és számok beviteléhez nyomjuk meg az 1–9 gombot. Speciális
karakterek beviteléhez nyomjuk meg a * gombot.

Közvetlen hívás
Böngészés közben hanghívást kezdeményezhetünk, DTMF-hangokat
továbbíthatunk hanghívás közben, illetve nevet és telefonszámot menthetünk az
oldalról.

■ Kapcsolat bontása a szolgáltatással
A böngészés befejezéséhez és a kapcsolat lezárásához válasszuk az Opciók >
Kilépés pontot. Nyomjuk meg kétszer a Vége gombot, vagy tartsuk lenyomva a
Vége gombot.

■ A böngészõ megjelenésének beállításai
Böngészés közben válasszuk az Opciók > Egyéb opciók > Megj. beállítása
lehetõséget; vagy készenléti állapotban válasszuk a Menü > Böngészõ >
Beállítások > Megjelenítés beállítása lehetõséget, majd az alábbi beállításokat:
Tördelés — Ha a Be lehetõséget választjuk, akkor a szöveg a következõ sorban fog
folytatódni. Ha a Ki lehetõséget választjuk, akkor a szöveg rövidítve lesz.
Betûméret — Ebben a pontban kiválaszthatjuk a betûméretet.
Képek megjelenítése — Ha a Ki lehetõséget választjuk, akkor az oldalon lévõ képek
nem lesznek megjelenítve.
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Figyelmeztetések — Ebben a pontban a Figyelmezt. nem biztons. kapcs.-ra, majd
az Engedélyezve 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. Bõvebb információkért lásd: Böngészõ
biztonsági beállításai címû rész (132. oldal).
Karakterkódolás — Ebben a 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
A cookie olyan adat, amelyet az oldal a telefon cache-memóriájába ment [ilyenek
például a felhasználói adataink vagy böngészési szokásainak]. A cookie-k a cachememória ürítéséig maradnak a telefonban. Lásd: Cache memória címû rész (130.
oldal).
Böngészés közben válasszuk az Opciók > Egyéb opciók > Biztonság > Cookiebeáll. lehetõséget, vagy készenléti állapotban válasszuk a Menü, > Böngészõ >
Beállítások > Biztonsági beállítások > Cookie lehetõséget. Válasszuk az
Engedélyezés vagy az Elvetés lehetõséget a cookie-k letöltésének
engedélyezéséhez vagy letiltásához.
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■ Könyvjelzõk
A telefon memóriájába oldalak címét menthetjük könyvjelzõként.
1. Böngészés közben válasszuk az Opciók > Könyvjelzõk lehetõséget, vagy
készenléti állapotban válasszuk a Menü > Böngészõ > Könyvjelzõk lehetõséget.
2. Lapozzunk a használni kívánt könyvjelzõhöz, és nyomjuk meg a Kiválasztás
gombot, ha kapcsolódni szeretnénk a könyvjelzõhöz tartozó oldalhoz.
Az Opciók lehetõséggel 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.
A készülék rendelkezhet olyan betöltött könyvjelzõkkel, amelyek a Nokiával
semmilyen kapcsolatban nem álló honlapokra vezetnek. A Nokia ezekért az
oldalakért nem vállal felelõsséget. Ha ezeket aa helyeket kívánjuk elérni,
elõvigyázatosan járjunk el, ahogy azt bármely más internetes oldal esetén
tennénk.

Könyvjelzõk fogadása
Ha könyvjelzõt kapunk, a kijelzõn az 1 könyvjelzõ érkezett szöveg jelenik meg. A
könyvjelzõ megjelenítéséhez nyomjuk meg a Megnéz gombot. A könyvjelzõ
mentéséhez válasszuk a Mentés lehetõséget. Az adatok megjelenítéséhez
válasszuk az Opciók > Megjelenítés lehetõséget, a könyvjelzõ elvetéséhez pedig a
Törlés lehetõséget.
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■ Letöltés
Ha további hangokat, képeket, játékokat, videókat, témákat vagy alkalmazásokat
szeretnénk letölteni a készülékre [hálózati szolgáltatás], válasszuk ki a letölteni
kívánt tartalomtípust.
Figyelmeztetés: Csak olyan forrásból származó alkalmazásokat
telepítsünk, amelyek megfelelõ védelmet biztosítanak a káros szoftverek
ellen.
A különbözõ szolgáltatások elérhetõségével, számlázásával és tarifáival
kapcsolatban érdeklõdjünk a szolgáltatónál.

■ Cache memória
Az elért információk és szolgáltatások a telefon cache-memóriájában kerülnek
mentésre. A cache egy puffermemória, amely ideiglenesen tárol adatokat.
Böngészés közben a cache ürítéséhez válasszuk az Opciók > Egyéb opciók > Cache
ürítése lehetõséget, vagy készenléti állapotban válasszuk a Menü > Böngészõ >
Cache ürítése lehetõséget.

■ 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.
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Ha készenlét állapotban hírüzenetet kapunk, válasszuk a Megnéz lehetõséget a
Hírpostafiók menüben tárolt üzenetek megjelenítéséhez. Ha megnyomjuk a Kilép
gombot, az üzenete a Hírpostafiók mappába kerül. Ha késõbb szeretnénk
ellenõrizni a Hírpostafiók tartalmát, válasszuk a Menü > Böngészõ > Hírpostafiók
lehetõséget.
Ha böngészés közben szeretnénk ellenõrizni a Hírpostafiók tartalmát, válasszuk az
Opciók > Egyéb opciók > Hírpostafiók lehetõséget. Lapozzunk a kívánt üzenethez,
és nyomjuk meg a Fogadás gombot a böngészõ aktiválásához és a megjelölt
tartalom letöltéséhez. A szolgáltatási értesítés részletes adatainak
megtekintéséhez vagy az értesítés törléséhez válasszuk az Opciók > Adatok vagy
Törlés.

Hírpostafiók beállításai
Válasszuk a Menü > Böngészõ > Beállítások > Hírpostafiók beállításai
lehetõséget, majd a következõ beállításokból egyet:
Szolgáltatói hírüzenetek — A Be (vagy a Ki) pontot választva beállíthatjuk a
telefont, hogy fogadja (illetve utasítsa el) a bejövõ hírüzeneteket.
Üzenetszûrõ — Ebben a pontban az Üzenetszûrõ bekapcsolva lehetõséget
választva beállíthatjuk, hogy a telefon csak a szolgáltató által engedélyezet
tartalomszolgáltatók hírüzeneteit fogadja. A jóváhagyott tartalomszolgáltatók
listájának megtekintéséhez válasszuk a Megbízható csat. lehetõséget.
Automatikus csatlakozás — 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
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a Ki beállítás van kiválasztva, a telefon csak akkor fogja elindítani a Böngészõt, ha
egy szolgáltatói hírüzenet érkezésekor kiválasztjuk a Fogadás lehetõséget.

■ Böngészõ biztonsági beállításai
Banki, internetes vásárlási és egyéb szolgáltatások igénybevételéhez szükség lehet
adatvédelmi funkciók használatára. Ilyen kapcsolatokhoz szükségünk van egy
biztonsági tanúsítványra és esetleg egy biztonsági modulra, mely a SIM-kártyán
található meg. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

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. Lásd: Hozzáférési kódok címû rész (41. oldal).
Válasszuk a Menü > Böngészõ > Beállítások > Biztonsági beállítások > Biztonsági
modul beállításai lehetõséget, majd a következõ beállításokat:
Biztonsági modul adatai — A biztonsági modul címét, állapotát, gyártóját és
sorozatszámát tekinthetjük meg.
Modul-PIN kérése — A telefon minden olyan alkalommal kérni fogja a modul-PINkódot, amikor a biztonsági modul által nyújtott szolgáltatást veszünk igénybe.
Írjuk be a kódot, és válasszuk a Be lehetõséget. A modul-PIN kérésének
letiltásához válasszuk a Ki lehetõséget.
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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.
Aláíró PIN módosítása — Válasszuk ki a módosítani kívánt aláíró PIN-kódot. Írjuk
be a jelenlegi PIN-kódot, majd az új kódot kétszer.

Tanúsítványok
Háromféle bizonyítvány létezik.
Szervertanúsítvány — A telefon ennek segítségével hoz létre biztonságosabb
kapcsolatot a tartalomszerverrel. A szervertanúsítványokat a szolgáltató küldi el a
telefonra a kapcsolat létrejötte elõtt, érvényességük 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 biztonsági ikon nem azt jelzi, hogy az átjáró és a tartalomszolgáltató [vagy a
kért erõforrás tárolási helye] közötti adatátvitel biztonságos. A szolgáltató teszi
biztonságossá az átjáró és a tartalomszolgáltató közötti adatforgalmat.
Jogosító tanúsítványok — Ezeket egyes szolgáltatásokhoz, például banki
szolgáltatásokhoz használják, valamint egyéb tanúsítványok érvényességének
ellenõrzésére. A jogosító tanúsítványokat a szolgáltató menti a biztonsági
modulba, vagy letölthetõk a hálózatról, ha a szolgáltatás támogatja a jogosító
tanúsítványok használatát.
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Felhasználói tanúsítványok — A felhasználói tanúsítványokat különbözõ
hitelesítõ szervezetek bocsátják ki. Felhasználói tanúsítványokra például digitális
aláírás készítésénél van szükség. A felhasználói tanúsítványok rendelik hozzá a
felhasználót a biztonsági modulban található magánkulcshoz.
Megjegyzés: Bár a tanúsítványok használatával jelentõsen csökken a
távoli csatlakozások és szoftvertelepítések kockázata, ezeket megfelelõen
kell használni ahhoz, hogy a megnövekedett biztonság elõnyeit ki tudjuk
használni. Egy tanúsítvány léte önmagában még nem nyújt védelmet; a
tanúsítványkezelõnek pontos, hiteles és megbízható tanúsítványt kell
tartalmaznia ahhoz, hogy ez nagyobb biztonságot nyújthasson. A
tanúsítványok ideje korlátozott. Ha A telefon dátuma alapján a tanúsítv.
érvénytelen vagy A felhasználói tanúsítvány még nem érvényes üzenet
jelenik meg és a tanúsítvány elvileg érvényes, akkor ellenõrizzük a
készülékben az aktuális dátum és idõ helyességét.
A tanúsítványok beállításainak módosítása elõtt gyõzõdjünk meg arról, hogy a
tanúsítvány tulajdonosa valóban megbízható-e és hogy valóban a felsorolt
tulajdonosé-e a tanúsítvány.

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 aláírás készítésénél is használt felhasználói
tanúsítványon keresztül. A digitális aláírás használata ugyanolyan értékû lehet,
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mintha kézzel írnánk alá egy számlát, szerzõdést vagy egyéb dokumentumot.
Lásd: Biztonsági modul címû rész (132. oldal).
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.
Megjegyzés: Ha a digitális aláírás ikonja nem jelenik meg, a biztonság
nem teljes, ezért ne írjunk be olyan személyes információkat, mint az
aláíró PIN.
A szöveg aláírásához elõször olvassuk el a teljes szöveget, majd válasszuk az Aláír
lehetõséget.
Nem biztos, hogy a teljes szöveg elfér a kijelzõn. Mielõtt aláírnánk a szöveget,
gyõzõdjünk meg arról, hogy végiglapoztuk a teljes szöveget.
Válasszuk ki a használandó felhasználói tanúsítványt. Írjuk be az PIN-kódot, 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 ebben a menüben találhatunk. A menü csak akkor
jelenik meg, ha a SIM-kártya támogatja. A menü neve és tartalma az adott SIMkártyától függ.
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A SIM-alkalmazások elérhetõségére, tarifáira és használatára vonatkozó
információk tekintetében forduljunk a SIM-kártya értékesítõjéhez, például a
szolgáltatóhoz vagy egyéb értékesítõhöz.
Az adott hálózattól függõen a telefont beállíthatjuk úgy, hogy megjelenítse a
SIM-szolgáltatások használata során a telefon és a hálózat között elküldött
igazoló üzeneteket. Válasszuk a Menü > Beállítások > Telefonbeállítás > SIMmûveletek megerõsítése > Bekapcsol menüpontot.
E szolgáltatások eléréséhez lehet, hogy üzeneteket kell küldeni, vagy hívást kell
lebonyolítani, melyekért a szolgáltató díjat számol fel.
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18. Kapcsolatok
■ Bluetooth
A Bluetooth technológia költségmentes vezeték nélküli kapcsolatot biztosít két,
egymástól 10 méteres távolságon belül elhelyezkedõ elektronikus készülék között.
Bluetooth-kapcsolaton keresztül küldhetünk és fogadhatunk képeket, szöveget,
galériában tárolt fájlokat, hangfelvételeket, videoklipeket, jegyzeteket, névjegyet
és naptárjegyzetet. Segítségével lehetõség van két, Bluetooth vezeték nélküli
technológiát használó készülék vezeték nélküli összekapcsolására, amelyek közül
az egyik lehet például egy számítógép. A Bluetooth-kapcsolat használatával
szinkronizálhatók a készüléken és a számítógépen tárolt adatok.
Mivel a Bluetooth-készülékek rádióhullámok használatával kommunikálnak, a
telefont és a másik Bluetooth-készüléket nem kell egymás felé fordítani. A két
készülék maximum 10 méterre helyezkedhet el egymástól, bár a kapcsolat
érzékeny lehet akadályok — például falak vagy egyéb elektronikus készülékek —
okozta interferenciára. A Bluetooth alkalmazás használata fogyasztja az
akkumulátort, és a telefon üzemideje csökken. Ezt vegyük figyelembe akkor is,
amikor egyéb mûveletet hajtunk végre a telefonnal. Korlátozások lehetnek
érvényben a Bluetooth technológiát használó készülékek használatára
vonatkozóan. Ezt ellenõrizzük a helyi hatóságoknál. A telefon a Bluetooth
Specification 1.1 specifikációval kompatibilis, és a következõ Bluetooth-profilokat
támogatja:
• SIM access (SIM-hozzáférési) profil
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• Object push (objektumátviteli) profil
• File Transfer (fájlátviteli) profil
• Dial-up Networking (telefonos hálózati) profil
• Hands-free (kihangosító-) profil
• Generic Access (általános hozzáférési) profil
• Headset (fülhallgató-) profil
• Serial Port (sorosport-) profil
• Generic Object Exchange (általános objektumcsere-) profil.
A telefon és egy másik Bluetooth technológiát alkalmazó készülék közötti
kompatibilitás érdekében használjunk a Nokia által ehhez a típushoz jóváhagyott
tartozékokat. Az egyéb eszközök gyártóitól megtudhatjuk, hogy készülékük
kompatibilis-e ezzel a készülékkel.

Bluetooth-kapcsolat beállítása
1. Válasszuk a Menü > Beállítások > Kapcsolatok > Bluetooth menüpontot.
2. A Bluetooth funkció aktiválásához válasszuk a Bluetooth > Be lehetõséget.
Az aktív Bluetooth-kapcsolatot a kijelzõ tetején megjelenõ

ikon jelzi.

3. Kompatibilis Bluetooth eszközök kereséséhez válasszuk az Audiotartozékok
keresése lehetõséget.
A kijelzõn megjelenik a talált eszközök listája.
4. Válasszuk ki a megfelelõ eszközt.
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5. Ha szükséges, írjuk be a telefonnal párosítandó eszköz Bluetooth-társítási
jelszavát A Bluetooth-jelszóval kapcsolatos bõvebb információkért lásd:
Párosítás címû rész (139. oldal).
A telefon létrehozza a kapcsolatot az eszközzel. Ekkor elindíthatjuk az
adatátvitelt.
6. A csatlakoztatott eszköz megtekintéséhez válasszuk az Aktív eszköz
lehetõséget.
7. A Bluetooth funkció kikapcsolásához válasszuk a Bluetooth > Ki lehetõséget.

Párosítás
A telefon és a másik Bluetooth-eszköz között állandó párosítást [társítást] is
létrehozhatunk. Egyes készülékeket az adatátvitelhez párosítani kell.
Egy eszköz párosításához meg kell egyeznünk az adott eszköz tulajdonosával egy
1–16 számjegyû jelszó használatában. Az eszközök elsõ párosításakor mindkét
készüléken meg kell adni ugyanazt a jelszót. Ha a készüléket párosítottuk, a
jelszóra többé már nem lesz szükség, így azt nem kell megjegyeznünk. A párosított
eszközök a párosított eszközök listájára kerülnek. A listát akkor is ellenõrizhetjük,
ha a Bluetooth funkció nem aktív, vagy ha a listában szereplõ eszközök nem állnak
készen a kapcsolatra. A párosított eszközök listájának megtekintéséhez tegyük a
következõt:
1. A menüben válasszuk a Beállítások > Kapcsolatok > Bluetooth > Párosított
eszközök lehetõséget.
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2. Lapozzunk a megfelelõ eszközhöz, és válasszuk az Opciók lehetõséget, majd az
alábbi beállítások egyikét:
Rövid név hozzárendelése — Nevet adhatunk a kiválasztott eszköznek [csak mi
látjuk].
Auto. kapcsolódás jóváhagyás nélkül — Válasszuk az Igen lehetõséget, ha azt
szeretnénk, hogy a telefon automatikusan kapcsolódjon az adott eszközhöz,
illetve a Nem lehetõséget, hogy ez csak engedélyezés után legyen lehetséges.
Párosítás törlése — A kiválasztott eszközzel létrehozott párosítás törlése.
Új eszköz párosítása — Keressük meg a hatókörön belül található, Bluetoothfunkcióval rendelkezõ aktív eszközöket, lapozzunk a megfelelõ eszközhöz, és az
eszköz párosításához nyomjuk meg a Párosít gombot.

Beállítások
Beállíthatjuk, hogy a készülék hogyan legyen látható a többi Bluetoothkapcsolatot használó eszköz számára.
Válasszuk a Menü > Beállítások > Bluetooth > Kapcsolatok >
Bluetoothbeállítások lehetõséget, majd a következõ beállításokból egyet:
Saját telefon láthatósága — 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.
Saját telefon neve — Adjuk meg, hogy a többi felhasználó milyen néven lássa
készülékünket.
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Adatküldés
A Beállítások menü helyett más telefonos menüket is használhatunk, ha egy másik
Bluetooth-kapcsolatttal rendelkezõ eszközre szeretnénk különféle típusú
adatokat küldeni. A Galéria menü Videoklipek mappájából videoklipeket
küldhetünk. A különbözõ adattípusok küldésével kapcsolatban tekintsük át a
felhasználói kézikönyv megfelelõ fejezeteit.

Adatfogadás
Ha a telefonon aktiváltuk a Bluetooth-kapcsolatot, más Bluetooth-kapcsolattal
rendelkezõ eszközökrõl fogadhatunk jegyzeteket, névjegyeket, videoklipeket és
egyéb más adatokat.
Adatfogadás elõtt jóvá kell hagynunk vagy el kell utasítanunk az adatok
fogadását. Ha jóváhagyjuk az adatfogadást, a készülék fogadja az adatokat.
Az adatok fogadásakor hangjelzés hallható, és a kijelzõn készenléti állapotban egy
üzenet jelenik meg.
• A fogadott elem azonnali megtekintéséhez nyomjuk meg a Megnéz gombot.
• Ha az elemet menteni szeretnénk a késõbbi megtekintéshez, nyomjuk meg a
Kilép gombot.
Az elemet a készülék a típusának megfelelõ mappába menti. Így például a
névjegyek a Névj. menübe kerülnek, míg a naptárjegyzetek a Naptár menübe.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

141

■ Infravörös kapcsolat
A telefonon infraport is található, amelynek segítségével a telefon más, IrDAkompatibilis eszközhöz csatlakoztatható. Ennek segítségével kompatibilis
telefonokkal vagy más készülékekkel (például számítógép) cserélhetünk adatokat,
például névjegykártyákat, vagy naptárjegyzeteket. A Bluetooth-kapcsolat és az
infrakapcsolat egyszerre nem lehet aktív.
Az infravörös [IR] fénysugarat ne irányítsuk mások szemébe. Ügyeljünk arra, hogy
ne zavarjunk más infravörös eszközöket. A készülék Class 1 besorolású
lézertermék.

Adatok küldése és fogadása
• Ellenõrizzük, hogy a küldõ és fogadó berendezések infraportjai egymás felé
mutatnak és a két készülék között nincs akadály.
• A készülék infraportjának aktiválásához válasszuk a Menü > Beállítások >
Kapcsolatok > Infra menüpontot.
• A küldõ telefon használója beállítja az adatátvitel elkezdéséhez a szükséges
infrafunkciót.
Ha az adatátvitel nem indul el az infraport bekapcsolása után két percen belül, a
telefon bontja a kapcsolatot, így azt újra létre kell hozni.

Kapcsolat ikonja
Amikor a
ikon folyamatosan villog, az infrakapcsolat mûködik, és a telefon
készen áll az adatok küldésére vagy fogadására.
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Az infrakapcsolat automatikusan kikapcsol.

■ 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.
Az EGPRS [továbbfejlesztett GPRS], mely EDGE [Megnövelt adatátviteli sebesség a
második generációs rendszerekben] néven is ismert, hasonló a GPRSszolgáltatáshoz. Az EGPRS és az egyes adatátviteli sebességek elérhetõségével
kapcsolatban bõvebb információkért forduljunk a szolgáltatóhoz.
Ha a GPRS adatátviteli módot választottuk, a telefon — amennyiben a hálózat ezt
lehetõvé teszi — a GPRS helyett az EGPRS technológiát fogja használni. A
készüléken nem választhatunk az EGPRS és a GPRS között, egyes alkalmazások
esetében azonban lehetõség van a GPRS és a GSM-adat [CSD — áramkörkapcsolt
adatátvitel] adatátviteli mód közötti választásra. Az adatátviteli mód a választott
hozzáférési pont része, és a Konfigurációs beállítások pontban módosítható. Lásd:
Konfigurációs beállítások címû rész (100. oldal).
A GPRS technológiát használják például az MMS-alkalmazások, a
csevegõszolgáltatás, a böngészõ, az e-mail, a távoli adatszinkronizálás, a Javaalkalmazások letöltései, illetve a PC-s telefonos kapcsolat [például az internet
vagy e-mail eléréséhez].
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A GPRS technológia használata elõtt forduljunk a szolgáltatóhoz a GPRS
szolgáltatás elérhetõségével és elõfizetésével kapcsolatos információkért, és
minden egyes GPRS-t használó alkalmazáshoz mentsük a GPRS-beállításokat.

GPRS-kapcsolat
Válasszuk a Menü > Beállítások > Kapcsolatok > GPRS > GPRS-kapcsolat
lehetõséget, majd a következõ beállítások egyikét:
Folyamatos — Ha szeretnénk, hogy a telefon bekapcsolás után automatikusan
bejelentkezzen a GPRS-hálózatba, válasszuk ezt a lehetõséget.
Ha szükséges — E 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.

EGPRS-modembeállítások
A telefont adatkábellel csatlakoztathatjuk egy kompatibilis számítógéphez,
ezáltal a telefont modemként alkalmazva a számítógéprõl használhatjuk a GPRSkapcsolatot.
A számítógéprõl kezdeményezett GPRS-kapcsolatok beállításainak megadásához
válasszuk a Menü > Beállítások > Kapcsolatok > GPRS > GPRS-modembeállítások
lehetõséget, majd az alábbi beállítások egyikét:
Aktív elérési pont — Kapcsoljuk be azt az elérési pontot, amelyen keresztül a
hálózatra szeretnénk csatlakozni.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

144

Aktív elérési pont szerkesztése — Ha meg szeretnénk változtatni az elérési pont
beállításait, válasszuk ezt a beállítást.
• Elérési pont neve — Írjuk be az aktivált elérési pont nevét, és nyomjuk meg az
OK gombot.
• GPRS-elérési pont — GPRS-hálózathoz történõ kapcsolódáshoz gépeljük be az
elérési pont nevét [APN], majd nyomjuk meg az OK gombot. Az elérési pont
nevét a szolgáltatótól tudhatjuk meg.
A GPRS-modemszolgáltatás beállításait [elérési pont nevét] a számítógépen a
Nokia Modem Options szoftver segítségével is elvégezhetjük. Lásd: PC Suite címû
rész (146. oldal). Ha a számítógépen és a telefonon is megadtuk a beállításokat, a
számítógép beállításai lesznek érvényesek.
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19. A telefon csatlakoztatása
számítógéphez
A telefont csatlakoztathatjuk egy számítógéphez Bluetooth-on, az infraporton
vagy egy adatkábelen keresztül, így a telefon használható e-mailek küldéséhez és
fogadásához vagy akár az internet eléréséhez. A telefon számos különbözõ
számítógépes kapcsolatot biztosító és kommunikációs alkalmazással használható.
A PC Suite segítségével elvégezhetjük a névjegyzék, a naptár, illetve a jegyzetek
telefon és számítógép vagy egy távoli internetes szerver [hálózati szolgáltatás]
közötti szinkronizálását.
További információkat és letölthetõ fájlokat (például a PC Suite csomagot) a Nokia
webhelyén (www.nokia.com) a támogatásról szóló részben találhatunk.
A szerzõjogi védelem megakadályozhatja, hogy egyes képeket, csengõhangokat
vagy más tartalmat lemásoljunk, módosítsunk, átmásoljunk vagy továbbítsunk.

■ PC Suite
A PC Suite segítségével adatokat vihetünk át, illetve szinkronizálhatunk a telefon
és a számítógép között. A PC Suite használatával szerkeszthetjük a telefon
névjegyzékét, J2ME Java-alkalmazásokat [például játékokat és szótárakat]
telepíthetünk a telefonra egy kompatibilis számítógéprõl, illetve biztonsági
másolatot készíthetünk a személyes adatokról, majd ezeket visszaállíthatjuk a
telefonon vagy egy kompatibilis számítógépen. Ha a PC Suite szolgáltatásainak
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teljes skáláját élvezni szeretnénk, töltsük le az alkalmazást a Nokia webhelyérõl, a
www.nokia.com címrõl.

■ GPRS, EGPRS, HSCSD és CSD
A készüléken a következõ adatszolgáltatásokat vehetjük igénybe:
• GPRS [Általános csomagkapcsolt rádiószolgáltatás]
• EGPRS [továbbfejlesztett GPRS] - Lásd: GPRS címû rész 143. oldal.
• HSCSD [Nagysebességû áramkörkapcsolt adatkapcsolat]
• CSD [Áramkörkapcsolt adatkapcsolat — vagy GSM-adat]
Az adatszolgáltatások elérhetõségével és elõfizetésével kapcsolatban forduljunk 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 a töltõhöz csatlakoztatni.

■ Adatkommunikációs alkalmazások
Az adatkommunikációs alkalmazások használatával kapcsolatos további
információkért tekintsük át az adott alkalmazás dokumentációját.
Hívás kezdeményezése vagy fogadása nem javasolt a számítógépes kapcsolat
alatt, mivel ez megszakíthatja a mûködést.
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Adathívás alatt a jobb teljesítmény elérése érdekében a telefont helyezzük stabil
felületre, billentyûzettel lefelé. Adathívás közben a telefont ne tartsuk a
kezünkben.
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20. Általános információk
■ Akkumulátorról szóló információk
Töltés és kisütés
A készülék újratölthetõ akkumulátorral üzemel. Egy új akkumulátor maximális
teljesítményét csak két-három teljes feltöltési/kisütési ciklus után éri el. Az
akkumulátor több százszor feltölthetõ és kisüthetõ, de elõbb-utóbb elhasználódik.
Amikor a beszélgetések és a készenléti állapot idõtartama észrevehetõen rövidebb
a megszokottnál, vásároljunk egy új akkumulátort. Csak a Nokia által jóváhagyott
akkumulátorokat használjunk, és azokat ugyancsak a Nokia által ehhez a
készülékhez jóváhagyott töltõkészülékekkel töltsük újra.
Mielõtt a készülékkel használjuk, ellenõrizzük a töltõ modellszámát. A készülék
ACP-12 áramforrással használható.
A töltõt húzzuk ki a hálózati aljzatból és a készülékbõl, ha nem használjuk. Ne
hagyjuk az akkumulátort a töltõre csatlakoztatva. A túltöltés megrövidítheti az
akkumulátor élettartamát. 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 pozitív [+] és negatív [-]
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pólusait közvetlenül összeköti. [A pólusok az akkumulátoron látható fémes sávok].
Ez 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 akkumulátorral a készülék esetleg akkor sem mûködik, ha az
akkumulátor egyébként teljesen fel van töltve. Az akkumulátor teljesítménye
különösen korlátozott fagypont alatti hõmérsékleten.
Az akkumulátorokat soha ne dobjuk tûzbe! Az akkumulátoroktól a helyi
rendszabályoknak megfelelõen szabaduljunk meg. Lehetõség szerint hasznosítsuk
újra. Soha ne dobjuk a háztartási szemétbe.

■ Tartozékok
Néhány praktikus szabály a tartozékokkal kapcsolatban
• Minden tartozékot tartsunk gyermekektõl távol.
• A tartozékok hálózati kábelét mindig a csatlakozónál (ne a kábelnél) fogva
húzzuk ki a konnektorból.
• Rendszeresen ellenõrizzük, hogy a jármûbe beszerelt tartozékok rögzítése és
mûködése megfelelõ-e.
• A bonyolult autós tartozékok beszerelését kizárólag szakember végezheti.
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A készülék funkciói egy sor kiegészítõ tartozékkal bõvíthetõk. Ezen tartozékok
közül tetszés szerint választhatunk speciális kommunikációs igényeinknek
megfelelõen. Az említett, illetve egyéb tartozékok elérhetõségével kapcsolatban
forduljunk a forgalmazóhoz.

■ Kezelés és karbantartás
A készülék kiemelkedõ színvonalú tervezés és kivitelezés eredménye, amely
gondos kezelést igényel. Az alábbi javaslatok segítenek a garancia megõrzésében.
• A készüléket tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék
vagy nedvesség tartalmazhat az elektronikus áramkörökben korróziót elõidézõ
ásványi anyagokat. Ha a készülék vizes lesz, vegyük ki az akkumulátort, és
visszahelyezés elõtt várjuk meg, amíg a készülék teljesen megszárad.
• A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros, piszkos helyen. A por
károsíthatja a készülék mozgó és elektromos 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 túl hideg helyen. A normál hõmérsékletre való
felmelegedéskor a készülék belsejében lecsapódó pára károsíthatja az
elektronikus áramköröket.
• Ne kíséreljük meg felnyitni a készüléket más módon, mint ahogyan az a jelen
útmutatóban szerepel.
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• A készüléket ne ejtsük le, ne ütögessük, és ne rázogassuk. A durva bánásmód
tönkreteheti az áramköri kártyákat és a finommechanikát.
• 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.
• A lencsék [fényképezõgép, távolságérzékelõ és fénymérõ esetén] tisztítása
puha, tiszta, száraz ruhával történjen.
• Kizárólag eredeti vagy jóváhagyott csereantennát használjunk. A nem
engedélyezett antennák, változtatások vagy kiegészítõ alkatrészek
károsíthatják a készüléket, és sérthetik a rádiófrekvenciás készülékekre
vonatkozó jogszabályokat.
A fenti javaslatok egyaránt vonatkoznak a készülékre, az akkumulátorra, a töltõre
és bármilyen tartozékra. Ha ezek közül bármelyik nem mûködne megfelelõen,
forduljunk a legközelebbi márkaszervizhez.

■ További biztonsági tudnivalók
Üzemelési környezet
Mindenütt tartsuk be az adott területre érvényes elõírásokat, és mindig kapcsoljuk
ki a készüléket, ha annak használata tilos, illetve ha interferenciát vagy veszélyt
idézhet elõ. A telefont csak normál helyzetben használjuk. Ez a készülék megfelel
a rádiófrekvenciás követelményeknek, amennyiben a szokásos módon, a fülhöz
tartva használjuk, vagy a testtõl legalább 2,2 cm távolságra. Ha a telefont
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hordtáskában, övcsipeszen vagy övtartóban hordjuk, az ne tartalmazzon fémes
részeket, és a készüléket a testtõl legalább 2,2 cm távolságra helyezzük el.
Adatfájlok és üzenetek átviteléhez a készüléknek jó minõségû hálózati kapcsolatra
van szüksége. Egyes esetekben az adatfájlok és üzenetek átvitele késleltetett,
amíg a megfelelõ kapcsolat létre nem jön. Tartsuk a fentebb javasolt távolságot,
amíg az adatátvitel be nem fejezõdik.

Orvosi eszközök
A rádióadók használata, beleértve a rádiótelefonokat is, zavarhatja 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.

SZÍVRITMUS-SZABÁLYOZÓK
A lehetséges interferencia elkerülése érdekében a szívritmus-szabályozók gyártói
általában azt javasolják, hogy a rádiótelefon legalább 15,3 cm-re legyen a
szívritmus-szabályozótól. Ez az ajánlás a Wireless Technology Research intézet
által végzett független kutatások eredményeivel is összhangban van. A lehetséges
interferencia elkerülése érdekében a szívritmus-szabályozóval élõ személyek
tartsák be a következõ óvintézkedéseket:
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• a készüléket a szívritmus-szabályozótól legalább 15,3 cm-re kell tartani,
amikor a készülék be van kapcsolva;
• a készüléket nem szabad felsõ ingzsebbe vagy mellényzsebbe tenni;
• az interferencia lehetõségének csökkentése érdekében a telefont tartsuk a
szívritmus-szabályozóval átellenes oldali fülünkhöz.
Azonnal kapcsoljuk ki a készüléket, ha az interferenciának bármilyen jele
mutatkozik.

HALLÓKÉSZÜLÉKEK
Bizonyos digitális rádiós eszközök zavarhatnak egyes hallókészülékeket. Ha
interferencia lép fel, forduljunk a szolgáltatóhoz.

JÁRMÛVEK
A rádiófrekvenciás sugárzás a jármûvek szakszerûtlenül beszerelt, vagy nem
megfelelõen árnyékolt elektronikus berendezéseinek [elektronikus üzemanyagbefecskendezõjének, blokkolásgátlójának, sebességszabályozó rendszerének vagy
légzsákjának] mûködését is hátrányosan befolyásolhatja. További tájékoztatásért
forduljunk a gépkocsi vagy a felszerelt kiegészítõk gyártójához vagy
képviseletéhez.
A készüléket csak szakember 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 rádiófrekvenciás berendezések mind megfelelõen mûködnek-e. A
készülékkel, illetve annak alkatrészeivel és tartozékaival közös légtérben ne
tároljunk és ne szállítsunk gyúlékony folyadékokat, gázokat vagy
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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 készülék használata tilos. Repülõgépbe való beszállás elõtt mindig
kapcsoljuk ki a készüléket. A rádiós távközlési eszközök repülõgépen történõ
használata veszélyeztetheti a repülõgép berendezéseinek mûködését,
megzavarhatja a vezeték nélküli telefonhálózat mûködését, ráadásul
törvénysértõnek is minõsülhet.

Robbanásveszélyes környezetek
Kapcsoljuk ki a készüléket, ha az adott területen robbanásveszély áll fenn. Mindig
tartsuk be az erre vonatkozó jelzéseket és utasításokat. A robbanásveszélyes
környezetek közé tartoznak azok a helyszínek is, ahol általában a gépjármûvek
motorjának leállítását is javasolják. Ilyen környezetben már egy szikra is robbanást
vagy tüzet idézhet elõ, ami súlyos sérüléseket, sõt halált okozhat. Üzemanyagtöltõ
állomások és szervizállomások közelében kapcsoljuk ki a készüléket. Mindig
vegyük figyelembe azokat az elõírásokat, amelyek korlátozzák a rádióadók
alkalmazását üzemanyagok tárolására és elosztására használt területeken, vegyi
üzemekben, illetve robbantási mûveletek helyszínén. 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
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jármûvekben, valamint olyan helyeken, ahol a levegõben vegyi anyagok vagy
finom részecskék (liszt, por vagy fémreszelék) lehetnek.
Az elõírások figyelmen kívül hagyása - a megsértõ felé - a telefonszolgáltatás
felfüggesztéséhez vagy megtagadásához, esetenként jogi lépésekhez (vagy
mindkettõhöz) vezethet.

SEGÉLYKÉRÕ HÍVÁSOK
Megjegyzés: A rádiótelefonok, köztük ez a készülék is, rádiójelekre,
vezetékes és vezeték nélküli hálózatokra, valamint a felhasználó által
programozható funkciókra támaszkodva mûködik. Ezért a kapcsolat
létrejötte nem garantálható minden körülmények között. Létfontosságú
kommunikáció - például orvosi segélykérés - céljából soha ne
hagyatkozzunk kizárólag vezeték nélküli eszközökre.
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 SIMkártyát helyeztünk a telefonba.
2. A kijelzõ törléséhez és a kezdõképernyõhöz való visszatéréshez nyomjuk meg a
Vége gombot, ahányszor csak szükséges.
3. Írjuk be a tartózkodási helyünknek megfelelõ hivatalos segélyhívó számot.
A segélyszolgálatok telefonszáma helyrõl helyre változhat.
4. Nyomjuk meg a Hívás gombot.
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Ha bizonyos funkciók használatban vannak, elõször azokat ki kell kapcsolnunk
annak érdekében, hogy segélykérõ hívást kezdeményezzünk. Ha a készülék
hálózaton kívüli vagy repülés közbeni üzemmódban van, segélykérõ hívások
kezdeményezéséhez üzemmódot kell váltani, és ezzel aktiválni a telefonfunkciót.
További tájékoztatásért olvassuk el figyelmesen az útmutatót vagy forduljunk a
szolgáltatóhoz. Segélyhívás esetén a lehetõ legpontosabban adjuk meg az ilyenkor
szükséges adatokat. Elõfordulhat, hogy a vezeték nélküli eszköz a kommunikáció
egyetlen módja egy baleset helyszínén. Ne szakítsuk meg a kapcsolatot, amíg erre
engedélyt nem kapunk.

Hitelesítési információ (SAR)
A KÉSZÜLÉK MEGFELEL A RÁDIÓHULLÁM-KIBOCSÁTÁSRA VONATKOZÓ
NEMZETKÖZI IRÁNYELVEKNEK.
A mobileszköz rádió adó-vevõ részt tartalmaz. A készüléket úgy tervezték, hogy a
rádiófrekvenciás (RF) energiakibocsátása 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 dolgozták ki tudományos
tanulmányok alapos kiértékelésének felhasználásával. Az irányelvek tartalmaznak
alapvetõ, minden emberre kortól és egészségi állapottól függetlenül érvényes
biztonsági kiegészítéseket.
A mobileszközök kibocsátási szabványa Specifikus Elnyelési Rátaként (SAR) ismert
mérési egységet tartalmaz. A nemzetközi irányelvekben megállapított SARhatárérték 2,0 W/kg*. A SAR-teszteket szabvány üzemeltetési pozíció
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alkalmazásával végzik úgy, hogy a készülék a legmagasabb energiaszinten sugároz
minden tesztelt frekvenciasávon. Azzal együtt, hogy a SAR-szintet a legmagasabb
tanúsított energiaszinten határozzák meg, a mûködõ készülék tényleges SARszintje jóval a maximális szint alatt lehet. Ez annak következménye, hogy a
készüléket többféle energiaszinten történõ üzemeltetésre tervezték úgy, hogy
csak annyi energiát használjon, hogy hozzáférjen a hálózathoz. Általában véve,
minél közelebb tartózkodunk a mobil átjátszóállomáshoz, annál alacsonyabb a
készülék energiakibocsátása.
A készülék fülhöz közeli használatának tesztelése során mért legmagasabb SARérték 0,67 W/kg.
Ez a készülék megfelel a rádiófrekvenciás követelményeknek, amennyiben a
szokásos módon, a fülhöz tartva használjuk vagy a testtõl legalább 2,2 cm
távolságra. Ha a telefont hordtáskában, övcsipeszen vagy övtartóban hordjuk, az
ne tartalmazzon fémes részeket, és a készüléket a testtõl legalább 2,2 cm
távolságra helyezzük el.
Adatfájlok és üzenetek átviteléhez a készüléknek jó minõségû hálózati kapcsolatra
van szüksége. Egyes esetekben az adatfájlok és üzenetek átvitele késleltetett,
amíg a megfelelõ kapcsolat létre nem jön. Tartsuk a fentebb javasolt távolságot,
amíg az adatátvitel be nem fejezõdik.
*A közhasználatú mobileszközök SAR-határértékének tíz gramm emberi szövetre
vonatkozó átlaga 2,0 watt/kilogramm (W/kg). Az irányelvek elégséges ráhagyást
tartalmaznak az ember védelme érdekében, és figyelembe veszik a mérések
szórását. A SAR-értékek az egyes országok követelményeitõl és a hálózatok által
használt sávszélességektõl függõen változhatnak. Az egyes régiókra vonatkozó
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SAR-információkat a www.nokia.com honlap termékinformációs része
tartalmazza.
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■ Mûszaki adatok
Méret — 46,1 mm a forgópántnál, 38 mm alul; hosszúság — 106,1 mm; szélesség
— 21,6 mm fent, 17 mm alul
Tömeg —100 g BL-5C 900 mAh félig rögzített Li-ion akkumulátorral
Méret [térfogat] — 79 cm3
Vezeték nélküli hálózatok — Nokia 6822: EGSM 900, GSM 1800 és 1900
hálózatok
Frekvenciatartomány [adás] — EGSM 900: 880—915 MHz GSM 1800:
1710—1785 MHz GSM 1900: 1850—1910 MHz
Frekvenciatartomány [vétel] — EGSM 900: 925—960 MHz GSM 1800:
1805—1865 MHz GSM 1900: 1930—1990 MHz
Adási teljesítmény — 2 W [max.]
Csatornák száma — 299
Memória mérete — 16 MB flash memória, kb. 2 MB hozzáférhetõ a felhasználó
számára
Akkumulátor feszültsége — 3,7 V DC
Üzemi hõmérséklet — [14 —131 °F] -10 — +55 °C
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