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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.
CSATLAKOZTATÁS MÁS KÉSZÜLÉKEKHEZ

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

Gyõzõdjünk meg arról, hogy a telefon be van kapcsolva és mûködik. A kijelzõ
törléséhez és a kezdõképernyõhöz való visszatéréshez nyomjuk meg a
gombot, ahányszor csak szükséges. Írjuk be a segélyhívó számot, és nyomjuk
meg a
hívógombot. Adjuk meg a tartózkodási helyünket. Ne szakítsuk meg
a kapcsolatot, amíg erre engedélyt nem kapunk.
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■ A KÉSZÜLÉKRÕL
A tájékoztatóban ismertetett vezeték nélküli eszköz használata az EGSM 900-as, a GSM
1800-as és a GSM 1900-as hálózatokon lehetséges. A hálózatokról szóló további
tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.
A készülék funkcióinak használatakor tartsuk be a törvényeket, és tartsuk tiszteletben mások
személyiségi és egyéb törvényes jogait.
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.
A készülék és annak tartozékai apró alkatrészeket is tartalmazhatnak. Tartsuk ezeket
kisgyermekektõl távol.
A gyártó által jóváhagyott tartozékokról a márkakereskedõktõl kaphatunk bõvebb
felvilágosítást. A tartozékok hálózati kábelét mindig a csatlakozónál (ne a kábelnél) fogva
húzzuk ki a konnektorból.

■ 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
használata esetleg csak korlátozott módon lehetséges. Egyes hálózatok például nem
támogatnak minden nyelvtõl függõ karaktert és szolgáltatást.
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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.
Ez a készülék támogatja a TCP/IP protokollon alapuló WAP 2.0-s protokollokat (a HTTP-t és
az SSL-t). A készülék egyes funkcióit, mint például a multimédia üzenetek (MMS-ek)
kezelését, a böngészést, a csevegést, az e-mail üzeneteket, a jelenlét-információval bõvített
névjegyzéket, a távoli szinkronizálást vagy a böngészõn, illetve az MMS-en keresztüli
tartalomletöltést csak akkor vehetjük igénybe, ha azt a hálózat támogatja.

■ OSZTOTT MEMÓRIA
A telefon három különbözõ memóriával rendelkezik. A készülék alábbi funkciói az elsõ
osztott memóriát használhatják: névjegyek, szöveges üzenetek, csevegõüzenetek, SMS emailek, hangminták, naptár- és hagyományos jegyzetek. A második osztott memóriát
használják a multimédia üzenetek, a Galériában tárolt fájlok és a konfigurációs beállítások.
A harmadik osztott memória az e-mail alkalmazás, valamint a Java-játékok és alkalmazások tárolására szolgál. Az ilyen funkciók használata csökkentheti az osztott
memóriát használó többi funkció számára rendelkezésre álló szabad memóriát. Ha például
sok elemet mentünk a Galériába, ez teljesen felhasználhatja a második osztott memóriát. Ha
ilyenkor egy osztott memóriát használó funkciót szeretnénk használni, a készüléken
megjelenhet egy üzenet, miszerint a memória megtelt. Ebben az esetben a folytatás elõtt
törölnünk kell néhány, a megfelelõ osztott memóriában tárolt elemet vagy információt.

■ Nokia támogatás a weben
A www.nokia.com/support címen vagy a Nokia helyi webhelyén megtalálható ennek a
felhasználói kézikönyvnek a legfrissebb verziója, valamint további hasznos tudnivalók,
letöltések és a termékre vonatkozó szolgáltatások érhetõk el.
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Általános információk
■ Hozzáférési kódok
• Biztonsági kód (5–10 számjegy): A biztonsági kód segít megvédeni a
telefont a jogosulatlan használattól. Az elõre beállított kód: 12345.
Változtassuk meg a kódot, és az új kódot tartsuk titokban, biztonságos helyen,
a telefontól távol. Beállíthatjuk, hogy a telefon kérje a kódot, lásd: Biztonsági
beállítások címû rész (109. oldal).
Ha egymás után ötször hibás biztonsági kódot adunk meg, a telefon nem fogad
el több kódbeviteli kísérletet. Ilyenkor várjunk öt percet, majd írjuk be a helyes
kódot.
• PIN-kód és PIN-2 kód (4–8 számjegy):
A PIN-kód (személyes azonosító szám) segít megvédeni a SIM-kártyát a
jogosulatlan használat ellen. A PIN-kódot általában a SIM-kártyával kapjuk.
Ha azt szeretnénk, hogy a telefon bekapcsoláskor kérje a PIN-kódot, olvassuk el
a következõt: Biztonsági beállítások címû rész (109. oldal).
A PIN2-kód, amelyet a SIM-kártyával kaphatunk, bizonyos funkciók
használatához szükséges.
• Modul-PIN-kód és aláíró PIN-kód:
A modul-PIN-kód a biztonsági modul információinak eléréséhez szükséges.
Lásd: Biztonsági modul címû rész (155. oldal).
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Az aláíró PIN-kód a digitális aláírásokhoz szükséges. Lásd: Digitális aláírás
címû rész (157. oldal). A modul-PIN-kódot és az aláíró PIN-kódot a SIMkártyával kapjuk, ha a SIM-kártya tartalmaz biztonsági modult.
Ha egymás után háromszor hibás PIN-kódot írunk be, a kijelzõn a PIN-kód
blokkolva vagy a PIN-kód letiltva szöveg jelenik meg, és a telefon kéri, hogy
adjuk meg a PUK-kódot.
• PUK-kód és PUK2-kód (8 számjegy): A PUK-kód (személyes feloldó kulcs)
vagy a PUK2-kód a blokkolt PIN-kód vagy PIN2-kód módosítására használható.
Ha a kódokat nem kaptuk meg a SIM-kártyával, kérjük azt a helyi
szolgáltatótól.
• Korlátozó jelszó (4 számjegy): A korlátozó jelszó a Híváskorlátozás funkció
használatához szükséges, lásd: Biztonsági beállítások címû rész (109. oldal).
Ezt a jelszót a szolgáltatótól kaphatjuk meg.
• Mobiltárcakód (4–10 számjegy): A mobiltárcakód a mobiltárcaszolgáltatások eléréséhez szükséges, lásd: Mobiltárca (136. oldal). Ha egymás
után háromszor hibásan adjuk meg a mobiltárcakódot, a Mobiltárca
alkalmazás öt percre lezár. A következõ három hibás kísérlet után az
alkalmazás zárolási ideje megduplázódik.

■ A konfigurációs beállítások szolgáltatás
A multimédia üzenetek, a csevegés és egyéb vezeték nélküli szolgáltatások
igénybevételéhez a telefonon meg kell adnunk a megfelelõ konfigurációs
beállításokat. A beállításokat közvetlenül konfigurációs üzenetként is
megkaphatjuk, ekkor nincs más dolgunk, mint a beállításokat a telefonra menteni.
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.
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A beállítások elérhetõségével kapcsolatos további tájékoztatásért forduljunk a
hálózat üzemeltetõjéhez, a szolgáltatóhoz vagy a Nokia hivatalos
viszonteladójához.
A multimédia üzenetek, a csevegés, a jelenlét, az adóvevõ, az e-mail alkalmazás, a
szinkronizálás, a folyamatos letöltés és a böngészõ konfigurációs beállításait
kaphatjuk meg ily módon.
Miután konfigurációs üzenetként megkaptuk a beállításokat, és ezek mentése és
aktiválása nem történik meg automatikusan, a kijelzõn a Konf. beáll. érkeztek:
üzenet jelenik meg.
A fogadott beállítások megtekintéséhez nyomjuk meg a Megnéz gombot.
• A beállítások mentéséhez nyomjuk meg a Ment gombot. Ha a telefon
kijelzõjén az Adja meg a beállítások PIN-jét: üzenet jelenik meg, írjuk be a
beállításokhoz tartozó PIN-kódot, majd nyomjuk meg az OK gombot. A PINkódot a beállításokat továbbító szolgáltatótól tudhatjuk meg.
Ha korábban még nem mentettünk beállításokat, ezek lesznek az
alapértelmezett konfigurációs beállítások. Ha vannak már beállítások, a
kijelzõn a Beállítva alapértelmezésként üzenet jelenik meg.
• A kapott beállítások elvetéséhez nyomjuk meg az Elvet gombot.
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1. Használatbavétel
■ A fedõlap kinyitása
A telefon kinyitásakor a fedõlap körülbelül
150 fokos szögben nyílik ki. Ne próbáljuk
ennél tovább nyitni a fedõlapot.

■ Telefonborító
A telefon cserélhetõ szövetborítókkal személyre szabható.
A borító felhelyezését a képen látható módon hajtsuk végre.
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A borító eltávolításához elõször lazítsuk azt meg a forgópánt (1) két oldalán, majd
a telefon végein (2).

A szövetborító tisztítása
A szövetborítót naponta portalaníthatjuk puha kefe és egy száraz ruha segítségével.
A szövet tisztításához vegyük le a borítót, és enyhén benedvesített fehér ruhával
dörzsöljük át. Kerüljük a nyomott mintás textíliák vagy papír használatát, mivel
ezek nyomot hagyhatnak a szöveten.
Az alaposabb tisztításhoz vegyük le a borítót a telefonról, és gondosan
portalanítsuk. A borító 30 °C hõmérsékletû vízzel és enyhe hatású tisztítószerrel
kimosható. Ne használjunk centrifugát. A visszahelyezés elõtt mindig hagyjuk
teljesen megszáradni a borítót. Puha sörtéjû kefével finoman dörzsöljük át.
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■ Az akkumulátor és a SIM-kártya behelyezése
A SIM-kártyákat tartsuk kisgyermekek számára elérhetetlen helyen. A SIM-szolgáltatások
elérhetõségérõl és használatáról a SIM-kártya értékesítési helyén kaphatunk felvilágosítást.
Ez lehet a szolgáltató, a hálózat üzemeltetõje vagy más értékesítési hely.
Az akkumulátor kivétele elõtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket, és húzzuk ki a töltõt.

1. Az összecsukott telefon hátoldalát magunk felé
tartva nyomjuk meg a kioldógombot, és csúsztassuk
le a fedelet a telefonról (1).

2. Emeljük ki az akkumulátort (2).

3. A SIM-kártya tartójának kioldásához óvatosan
húzzuk meg a záróreteszt, és nyissuk fel a tartót (3). Helyezzük be a SIMkártyát a tartójába úgy, hogy az aranyszínû csatlakozók lefelé nézzenek (4).
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Ellenõrizzük a SIM-kártya megfelelõ behelyezését. Zárjuk a SIM-kártya
tartójának fedelét (5), és finoman megnyomva pattintsuk helyére.

4. Helyezzük vissza az akkumulátort (6).

5. Helyezzük vissza a fedõlapot a telefon megfelelõ
reteszeibe (7), majd nyomjuk helyére a fedõlap
másik végét is (8).
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■ A csuklószíj rögzítése
Távolítsuk el a telefon hátlapját. Lásd: Az akkumulátor és a SIM-kártya
behelyezése címû rész 1. lépését (21. oldal).
Fûzzük át a szíjat a képen látható
módon.
Helyezzük vissza a fedelet. Lásd:
Az akkumulátor és a SIM-kártya
behelyezése címû rész 5. lépését
(21. oldal).

■ 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.
Ellenõrizzük a töltõ modellszámát, mielõtt azt a készülékkel használjuk. A
készülék ACP-12, ACP-7, AC-1 és LCH-12 áramforrással használható.
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1. Csatlakoztassuk a töltõ kábelét a telefon alján
lévõ aljzatba.
2. A töltõt csatlakoztassuk váltóáramú hálózati
konnektorba.
A töltésjelzõ-sáv töltés közben mozog, ha pedig
a készülék be van kapcsolva, a töltés
megkezdése után rövid idõre megjelenik a Töltés
üzenet is. Teljesen lemerült akkumulátornál a
töltés jelzése csak néhány perc múlva jelenik meg, és addig telefonhívást sem
tudunk lebonyolítani.
A telefont a csatlakoztatott töltõvel is használhatjuk.
A töltési idõ az adott töltõtõl és akkumulátortól függ. Például a BL-4C típusú
akkumulátor AC-1 akkumulátortöltõvel történõ feltöltése körülbelül másfél óráig
tart, ha ezalatt a telefon mindvégig készenléti állapotban van.

■ A telefon be- és kikapcsolása
A telefon bekapcsolásához, illetve
kikapcsolásához nyomjuk meg és tartsuk
lenyomva a bekapcsológombot.
Ha a kijelzõn a megfelelõen behelyezett SIMkártya ellenére a Nincs SIM-kártya, illetve
A SIM-kártya nem támogatott üzenet jelenik
meg, forduljunk a hálózat üzemeltetõjéhez vagy a
szolgáltatóhoz.
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.
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Ha a telefon PIN-kódot vagy biztonsági kódot kér, nyissuk ki a telefont, írjuk be a
kódot, és nyomjuk meg az OK gombot. Lásd még: Hozzáférési kódok címû rész
(16. oldal).
A készülék belsõ antennával rendelkezik.
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.

Tartsuk a telefont normál helyzetben.
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2. A telefon
■ A telefon ismertetése – összehajtott állapot
1. Külsõ kijelzõ
2. Kihangosító
3. Töltõ csatlakozója
4. Mikrofon
5. Pop-PortTM csatlakozó,
amely például
fülhallgatóhoz és
adatkábelhez használható.
6. Kamera lencséje
7. Bekapcsológomb a telefon
be- és kikapcsolásához.
Ha a billentyûzet le van zárva, a gomb rövid idejû megnyomásával a kijelzõ
világítását körülbelül 15 másodpercre bekapcsolhatjuk.
Ha a billentyûzet nincs lezárva, az üzemmódok között válthatunk: a gomb
rövid idejû megnyomásával az üzemmódokat érhetjük el, és a megfelelõ
üzemmódot a bekapcsológomb lenyomva tartásával kapcsolhatjuk be. Lásd:
Üzemmódok címû rész (95. oldal).
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8. Infravörös port
9. Adóvevõ gomb adóvevõ híváshoz. Lásd: Adóvevõ-hívás indítása és fogadása
címû rész (122. oldal).
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■ A telefon ismertetése – kinyitott állapot
1. Hangszóró
2. Fõ kijelzõ
3. Bal oldali választógomb
,
középsõ választógomb
,
jobb oldali választógomb
A gombok funkciója a felettük látható
szövegtõl függ. Lásd: Készenléti állapot címû
rész (29. oldal).
4.

– aktív hívás befejezése.
Bármely funkcióból való kilépéshez nyomjuk
le, és tartsuk lenyomva.

5.

bevitele.

– számok és karakterek

A
és a
gomb különbözõ funkciókban
különbözõ célokat szolgál.
6. Négyirányú lapozógombok:
fel, le, balra, jobbra
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.
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Lehetõvé teszi például a névjegyzékben, menükben, beállításokban, naptárban
történõ lapozást vagy a kurzormozgatást szöveg írása közben.
7. A

gombbal hívást kezdeményezhetünk és fogadhatunk.

8. A hangerõ-szabályozó gombokkal állíthatjuk be a hangszóró, a kihangosító
vagy a fülhallgató hangerejét (ha az csatlakoztatva van a telefonhoz).
Ha a telefon összecsukott állapotban van, elnémítható vele a bejövõ hívás
csengõhangja, szüneteltethetõ az ébresztés, és elnémítható például a naptári
jegyzethez beállított hangjelzés.

■ Készenléti állapot
Amikor a telefon készen áll a használatra, és nem írtunk be karaktereket, a telefon
készenléti állapotban van.

Külsõ kijelzõ
Ha a telefon összecsukott állapotban van, a külsõ kijelzõn a következõk
jelenhetnek meg:
• Az adott hely mobilhálózatának jelerõssége és az akkumulátor töltöttségi
szintje. Lásd: Fõ kijelzõ címû rész (30. oldal).
• A hálózat neve, vagy ha az nem érhetõ el, egy azt jelzõ szöveg.
• A dátum és az idõ, az aktív üzemmód és az ébresztõórához vagy a
naptárbejegyzéshez beállított jelzések.
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• Bejövõ hívás esetén a telefon megjeleníti a hívó fél nevét vagy számát,
amennyiben sikerül ezeket azonosítania. Lásd: Hívás fogadása vagy elutasítása
címû rész (37. oldal).

Fõ kijelzõ
1. Megjeleníti a hálózat nevét és az operátorlogót,
jelezve, hogy a telefont pillanatnyilag melyik
mobilhálózaton használjuk.
2. Az adott hely mobilhálózatának jelerõsségét
mutatja. Minél magasabb az oszlop, annál
erõsebb a jel.
3. Az akkumulátor töltöttségi szintjét jeleníti meg.
Minél magasabb a sáv, annál jobban fel van
töltve az akkumulátor.
4. A bal oldali választógomb (
) funkciója
készenléti állapotban Kedven. Beállíthatjuk, hogy
ezzel a gombbal kedvenc funkcióink gyorsan
aktiválhatók legyenek.
A személyes hivatkozások listáján található funkciók megtekintéséhez
nyomjuk meg a Kedven. gombot. Valamelyik funkció aktiválásához lapozzunk
a kívánt elemhez, és nyomjuk meg a Választ gombot.
• A listára további funkciók felvételéhez nyomjuk meg az Opciók gombot, és
válasszuk a Lehetõségek elemet. Lapozzunk a kívánt funkcióhoz, és a
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hivatkozási listára való felvételéhez nyomjuk meg a Kijelöl gombot.
A listáról elemet törölhetünk az Elvet gombbal.
Ha a hivatkozások listáján nem szerepel funkció, új hozzáadásához
nyomjuk meg a Hozzáad gombot.
• A lista funkcióinak rendezéséhez nyomjuk meg az Opciók gombot, és
válasszuk az Átrendezés menüpontot. Lapozzunk az áthelyezni kívánt
funkcióhoz, nyomjuk meg az Áthelyez gombot, és adjuk meg új helyét.
5. A középsõ választógomb (

) funkciója készenléti állapotban Menü.

6. Készenléti állapotban a jobb oldali választógomb (
) funkciója lehet Névj.,
amellyel a Névjegyzék menü érhetõ el, a szolgáltató által meghatározott gomb,
amellyel a szolgáltató kezdõlapját érhetjük el, illetve az a funkció, amelyet a
Jobb oldali választógomb menüben választottunk. Lásd: Személyes
hivatkozások címû rész (99. oldal).

Háttérkép
Beállíthatjuk, hogy készenléti állapotban a telefon egy a háttérben megjelenõ
képet (háttérképet) mutasson a fõ- illetve a külsõ kijelzõn.

Kijelzõvédõ
Beállíthatjuk a külsõ kijelzõn megjelenõ kijelzõvédõ képet, és megadhatjuk azt az
idõtartamot, amely után a telefon megjeleníti ezt, ha egyik funkciót sem
használjuk. Lásd a Képernyõvédõ pontot a A külsõ kijelzõ beállításai címû részben
(98. oldal).
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A telefon készenléti állapotban a fõ és a külsõ kijelzõn automatikusan aktiválja a
digitális órát ábrázoló kijelzõvédõt. Ha nem állítottuk be az idõt, a kijelzõn a 00:00
érték fog megjelenni.

Alapvetõ ikonok készenléti állapotban
Egy vagy több szöveges, illetve képüzenetünk érkezett.
Egy vagy több multimédia üzenetünk érkezett.
A telefon nem fogadott hívást érzékelt.
vagy

A telefonnal csevegõszolgáltatáshoz kapcsolódunk, amelynek állapota
online vagy offline.
Egy vagy több csevegõüzenetünk érkezett, és aktív kapcsolatban vagyunk
a csevegõszolgáltatással.
A telefon billentyûzára be van kapcsolva.
A telefon nem csörög bejövõ hívás vagy szöveges üzenet érkezésekor, ha a
Hívásjelzés módja lehetõség beállítása Nincs jelzés, és/vagy a Hívásjelzés
csoportoknak beállításnál egy hívócsoporthoz sem állítottunk be jelzést,
illetve az Üzenetjelzõ hang lehetõség beállítása Nincs hang.
Az ébresztõóra beállítása Bekapcsol.
Az idõzítõ mûködik.
A stopperóra a háttérben mûködik.
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Az (E)GPRS kapcsolati mód beállítása Folyamatos, és az (E)GPRS
szolgáltatás rendelkezésre áll.
Az (E)GPRS-kapcsolat aktív.
Az (E)GPRS-kapcsolat felfüggesztésre kerül például akkor, ha a telefon az
(E)GPRS-kapcsolat alatt bejövõ vagy kimenõ hívást érzékel.
Az infrakapcsolat ikonja folyamatosan látható, ha az infrakapcsolat
mûködik.
vagy

Ha két telefonvonalunk van, akkor a kijelzõn az éppen aktuális vonal
száma jelenik meg.
Minden bejövõ hívásunkat átirányítottuk egy másik telefonszámra a
Minden hanghívás átirányítása lehetõséggel. Ha két telefonvonalunk van,
akkor az elsõ vonal átirányítási ikonja az
, a második vonalé pedig a
.
A kihangosító aktív állapotban van.
A hívásokat egy zárt hívócsoportra korlátoztuk.
,

,

vagy

Fülhallgató, kihangosító, indukciós hurok vagy zeneállvány van a
telefonhoz csatlakoztatva.
Idõzített üzemmód van kiválasztva.
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Az adóvevõ-kapcsolat aktív vagy fel van függesztve.
Idõ és dátum

Lásd: Dátum és idõ beállítása címû rész (99. oldal).

Funkciógombok készenléti állapotban
• A tárcsázott számok listájának megjelenítéséhez nyomjuk meg egyszer a bal
oldali választógombot (
). Lapozzunk a kívánt számra vagy névre, és a szám
hívásához nyomjuk meg a
gombot.
• A hangpostafiók (hálózati szolgáltatás) hívásához, ha ennek számát
mentettünk a telefonon, nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a
gombot.
• Böngészõkapcsolat indításához nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a
gombot.
• A Nokia.com webhely eléréséhez nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a
gombot.
• Az adóvevõ Csoportlista (hálózati szolgáltatás) megnyitásához nyomjuk meg a
lapozógombot jobbra.
• Névjegyzékben tárolt név kereséséhez nyomjuk meg a lapozógombot lefelé.
• Szöveges üzenet írásának gyors megkezdéséhez nyomjuk meg a lapozógombot
balra.
• A kamera keresõjének Normál fénykép nézetben való megnyitásához nyomjuk
meg a lapozógombot felfelé. A kameramód gyors váltásához (például a
videóhoz) nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a lapozógombot balra vagy jobbra.
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• Az üzemmód gyors váltásához a bekapcsológomb rövid megnyomásával
nyissuk meg az üzemmódlistát, és lapozzunk a kívánt üzemmódhoz. Az
üzemmód aktiváláshoz nyomjuk meg a Választ gombot.

■ Billentyûzár
Lezárhatjuk a billentyûzetet annak érdekében, hogy megelõzzük a gombok
véletlen lenyomását
• A billentyûzet lezárásához készenléti állapotban nyomjuk meg a Menü
gombot, majd másfél másodpercen belül a
gombot. A telefon
összecsukásakor a billentyûzár nem aktiválódik.
• A billentyûzár feloldásához nyissuk ki a készüléket, és nyomjuk meg a Kiold, és
másfél másodpercen belül a
gombot.
Hívás fogadásához (aktív billentyûzár mellet) nyissuk ki a készüléket, és nyomjuk
meg a
gombot. Hívás közben a telefon normál módon mûködtethetõ. Ha egy
hívást befejezünk vagy elutasítunk, a billentyûzár automatikusan bekapcsol.
További tudnivalók a billentyûzárról: Biztonsági billentyûzár pont a
Telefonbeállítások címû részben (105. oldal).
A billentyûzet hívás közbeni lezárásáról lásd: Lehetõségek hívás közben címû rész
(38. oldal).
A készülékbe elõre beprogramozott segélykérõ szám a kóddal rendelkezõ billentyûzár
bekapcsolt állapotában is felhívható. Írjuk be a segélyhívó számot, és nyomjuk meg a
hívógombot.
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3. Hívásfunkciók
■ Hívás kezdeményezése
1. Nyissuk ki a készüléket, és írjuk be a telefonszámot a körzetszámmal együtt.
A véletlenül rosszul megadott karaktert a Töröl gombbal törölhetjük.
Nemzetközi hívásnál a nemzetközi elõtag beírásához nyomjuk meg kétszer a
gombot (a + karakter helyettesíti a nemzetközi elõhívót), ezután írjuk be
az ország hívókódját, a körzetszámot a kezdõ 0 nélkül, majd a telefonszámot.
2. A szám hívásához nyomjuk meg a

gombot.

3. A hívás befejezéséhez vagy a hívási kísérlet megszakításához nyomjuk meg a
gombot, vagy csukjuk össze a készüléket.

Hívás kezdeményezése a Névjegyzék használatával
A Névjegyzék menübe mentett nevek/számok kereséséhez készenléti állapotban
nyomjuk lefelé a lapozógombot. Lapozzunk a kívánt számra vagy névre, és a szám
hívásához nyomjuk meg a
gombot.

Gyorshívások
Mielõtt használni tudnánk a gyorshívást, rendeljünk egy telefonszámot a
gyorshívó gombok egyikéhez (
). Lásd: Gyorshívások címû rész,
A Névjegyzék egyéb funkciói fejezet (92. oldal). A számot a következõ módszerek
egyikével tudjuk felhívni:
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• Nyomjuk meg a kívánt gyorshívó gombot, majd a

gombot.

• Ha a Gyorshívásos tárcsázás funkció be van kapcsolva, nyomjuk meg és tartsuk
lenyomva a gyorshívó gombot mindaddig, amíg a hívás el nem kezdõdik.
A Gyorshívásos tárcsázás beállítása Be vagy Ki lehet. Lásd: Hívásbeállítások
címû rész (104. oldal).

■ Hívás fogadása vagy elutasítása
Ha a készülék össze van csukva, és fogadni szeretnénk a bejövõ hívást, nyissuk ki a
készüléket. Ha a bejövõ hívást nem kívánjuk fogadni, nyissuk ki, majd másfél
másodpercen belül csukjuk össze a készüléket, vagy nyomjuk meg a
gombot.
• Ha a hívás fogadása helyett valamelyik hangerõ-szabályozó gombot nyomjuk
meg, csak a csengõhang némul el.
Bejövõ hívás fogadásához, ha a Hivásfogad. fedõlap felnyitásakor beállítása Ki,
nyissuk ki a készüléket, és nyomjuk meg a
gombot. Lásd: Hívásbeállítások
címû rész (104. oldal).
Ha a készülék ki van nyitva, a bejövõ hívás fogadásához nyomjuk meg a
gombot, a hívás elutasításához pedig a
gombot.
• Ha a hívás fogadása helyett megnyomjuk az Opciók gombot, a csengõhang
elnémul, és fogadhatjuk, illetve elutasíthatjuk a hívást.
• Ha megnyomjuk a Némít gombot, csak a csengõhang némul el. Ezután
fogadhatjuk vagy elutasíthatjuk a hívást.
A hívás befejezéséhez nyomjuk meg a
készüléket.

gombot, vagy csukjuk össze a
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Ha egy fülhallgatógombbal rendelkezõ kompatibilis fülhallgatót csatlakoztattunk
a telefonhoz, a hívást a gomb megnyomásával is fogadhatjuk és befejezhetjük.
Beérkezõ hívásnál a telefon kijelzi a hívó fél nevét, telefonszámát, illetve a
Magántelefonszám vagy a Hívás szöveg jelenik meg. Ha olyan személytõl érkezik
hívás, akinek a telefonszámában az utolsó hét számjegy megegyezik a Névjegyzék
menüben tárolt valamelyik partner telefonszámának utolsó hét számjegyével, az
adatok hibásan jelenhetnek meg.

■ Lehetõségek hívás közben
A hívás közben használható lehetõségek közül sok hálózati szolgáltatás. Ezek
elérhetõségérõl a hálózat üzemeltetõje vagy a szolgáltató adhat bõvebb
felvilágosítást.
Ha hívás közben megnyomjuk az Opciók gombot, az alábbiak közül választhatunk:
• Mikrofon ki vagy Mikrofon be, Hívás törlése, Összes bontása, Névjegyzék, Menü
és Tartás vagy Beléptetés, Billentyûzár, Felvétel, Új hívás (hálózati
szolgáltatás), Fogadás és Elutasítás.
• Konferencia – Konferenciahívás létrehozásához használható, ami lehetõvé
teszi, hogy maximum öt személy részt vegyen egy konferenciahívásban
(hálózati szolgáltatás). Hívás közben új hívás létesítéséhez használjuk az
Új hívás lehetõséget. Az elsõ hívás tartásba kerül. Amikor a hívott fél fogadta
az új hívást, kapcsoljuk be az elsõ résztvevõt a konferenciahívásba a
Konferencia lehetõség kiválasztásával. Az egyik résztvevõvel történõ
magánbeszélgetés folytatásához válasszuk a Privát hívás lehetõséget, majd
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válasszuk ki a résztvevõt. A konferenciahíváshoz történõ újbóli csatlakozáshoz
válasszuk a Konf.-ba léptetés lehetõséget.
• A DTMF-küldés DTMF-jelsorok küldésére használható, ilyenek például a
jelszavak vagy bankszámlaszámok. Minden nyomógombos telefon DTMF
rendszert használ. A
gomb ismételt megnyomásával beírhatjuk a „w”
várakozás vagy a „p” szünet jelet.
• Felcserélés – Az aktív és a tartott hívás közötti váltásra szolgál (hálózati
szolgáltatás), az Átkapcsolás menüpont a tartott hívás összekapcsolásához az
aktív hívással és a hívásból való kilépéshez használható (hálózati szolgáltatás).
• Hangszóró – Segítségével a telefont a hívás során kihangosítóként
használhatjuk. A kihangosító automatikusan kikapcsol, ha a hívást vagy a
híváskezdeményezést befejezzük, illetve ha kihangosító tartozékot vagy
fülhallgatót csatlakoztatunk a telefonhoz.
A kihangosító aktiválása után a hívás közben akár össze is csukhatjuk a
készüléket. Elõször nyomjuk meg az Opciók gombot, majd 5 másodpercen
belül csukjuk le a készülék fedõlapját.
Figyelmeztetés: Kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz, mert a
hangerõ nagyon nagy lehet.
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4. Szöveg írása
Szöveget, például üzenet írásához, a hagyományos módszerrel vagy a prediktív
szövegbevitel használatával írhatunk be.
Szöveg beírásakor a prediktív szövegbevitelt a
ikon, míg a hagyományos
szövegbevitelt a
ikon jelzi a kijelzõ tetején. A kis- vagy nagybetûs írásmódot a
szövegbeviteli ikon melletti
,
vagy
ikon jelzi. Az írásmódot a
gomb megnyomásával változtathatjuk meg. A
a szám üzemmódot jelzi. Ha a
betûírásról át szeretnénk térni a számbevitelre, nyomjuk meg és tartsuk lenyomva
a
gombot, és válasszuk a Számmód lehetõséget. A
gomb lenyomva
tartásával visszatérhetünk a betûíráshoz.

■ Prediktív szövegbevitel be- és kikapcsolása
Szöveg beírásakor nyomjuk meg az Opciók gombot. Ha az adott nyelvhez
rendelkezésre áll, a prediktív szövegbevitel bekapcsolásához válasszuk a Szótár be,
illetve a hagyományos szövegbevitelhez való visszatéréshez a Szótár ki
menüpontot.
Tipp: Betû üzemmódban a prediktív szövegbevitel gyors be- vagy
kikapcsolásához nyomjuk meg kétszer a
gombot, vagy nyomjuk meg
és tartsuk lenyomva az Opciók gombot.
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■ A szövegírás nyelvének kiválasztása
Ha betû üzemmódban írunk be szöveget, nyomjuk meg az Opciók gombot, vagy
nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a
gombot. A beíráshoz használt nyelv
ideiglenes módosításához válasszuk az Írás nyelve menüpontot.
Ha a szövegbeíráshoz és a kijelzõn látható szöveghez másik nyelvet szeretnénk
beállítani, nyomjuk meg a Menü gombot, és válasszuk a Beállítások,
Telefonbeállítások, Nyelvi beállítások menüpontot.

■ Prediktív szövegbevitel használata
A prediktív szövegbevitel új szavakkal is bõvíthetõ beépített szótárt használ.
A betûk bármelyikét egyetlen gombnyomással is beírhatjuk.
1. A
–
gombok használatával kezdjük el beírni a szót. Egy betûhöz
csak egyszer nyomjuk meg az adott gombot. A szó minden gombnyomás után
változik.
2. Miután befejeztük a szó beírását, és az helyes, véglegesítsük azt egy szóközzel
a
gomb vagy bármelyik lapozógomb megnyomásával. A kurzor
áthelyezéséhez nyomjuk meg valamelyik lapozógombot.
Ha a szó nem helyes, többször egymás után nyomjuk meg a
gombot, vagy
nyomjuk meg az Opciók gombot, válasszuk a Találatok menüpontot, és nézzük
át a szavak listáját. Ha a kívánt szó megjelenik, erõsítsük meg azt.
Ha a ? karakter áll a szó után, akkor a beírandó szó nem szerepel a szótárban.
A szó szótárba való beviteléhez nyomjuk meg az Új szó gombot, írjuk be a szót
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(hagyományos szövegbevitellel), és nyomjuk meg a Ment gombot. Ha a szótár
megtelik, az új szó a legrégebben felvett szó helyére kerül.

Összetett szavak írása
Írjuk be a szó elsõ részét, és a lapozógomb jobbra nyomásával erõsítsük meg azt.
Írjuk be a szó második felét, és erõsítsük meg azt.

■ Hagyományos szövegbevitel használata
Nyomjunk meg ismételten egy számgombot (
–
), amíg a kívánt
karakter meg nem jelenik. A számgombok megnyomásával elérhetõ karakterek
nem mindegyike van a gombra nyomtatva. Az elérhetõ karakterek az íráshoz
választott nyelvtõl függenek.
• Ha a következõ betû az elõzõvel megegyezõ gombon van, várjuk meg a kurzor
megjelenését, vagy nyomjuk meg bármelyik lapozógombot, majd a kívánt betû
gombját.
• A gyakran használt írásjelek és különleges karakterek az
találhatók.

gomb alatt

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

gombot.

• Betû üzemmódban szám beírásához nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a
megfelelõ számgombot.
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• A kurzor balra, jobbra, felfelé vagy lefelé való mozgatásához nyomjuk meg a
megfelelõ lapozógombot.
• A kurzor elõtti karakter törléséhez nyomjuk meg a Töröl gombot. Több karakter
gyorsabb törléséhez tartsuk lenyomva a Töröl gombot.
Üzenet írása közben az összes karakter egyidejû törléséhez nyomjuk meg az
Opciók gombot, és válasszuk a Szöveg törlése menüpontot.
• Prediktív szövegbevitelnél szó beszúrásához nyomjuk meg az Opciók gombot,
és válasszuk a Szó írása menüpontot. Hagyományos szövegbevitellel írjuk be a
szót, és nyomjuk meg a Ment gombot. A szó bekerül a szótárba.
• Hagyományos szövegbevitelnél különleges karakter beírásához nyomjuk meg a
gombot. Prediktív szövegbevitelnél nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a
gombot, vagy nyomjuk meg az Opciók gombot, és válasszuk a
Jel beszúrása menüpontot. Ha hagyományos szövegbevitellel szeretnénk
hangulatjelet beszúrni, nyomjuk meg kétszer a
gombot. Prediktív
szövegbevitelnél különleges karakterek beszúrásához nyomjuk meg és tartsuk
lenyomva a
gombot, majd nyomjuk meg még egyszer, ha hangulatjelet
szeretnénk beszúrni. Lapozzunk a kívánt karakterhez, és kiválasztásához
nyomjuk meg a Beszúr gombot.
Szöveges üzenet írásakor az alábbi lehetõségek állnak rendelkezésre:
• Betû üzemmódban szám beírásához nyomjuk meg az Opciók gombot, és
válasszuk a Szám beszúrása menüpontot. Írjuk be a számot, vagy keressük ki
azt a Névjegyzék menübõl, majd nyomjuk meg az OK gombot.
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• Név Névjegyzék menübõl való beszúrásához nyomjuk meg az Opciók gombot,
és válasszuk a Név beszúrása menüpontot. Telefonszám vagy névhez csatolt
szöveg telefonkönyvbõl való beszúrásához nyomjuk meg az Opciók gombot, és
válasszuk az Adatok menüpontot.
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5. A menü használata
A telefon különféle funkciók széles választékával rendelkezik, amelyek menükbe
vannak csoportosítva. A legtöbb menüfunkcióhoz egy rövid súgószöveg tartozik.
A súgószöveg megtekintéséhez lapozzunk a kívánt menüfunkcióhoz, és várjunk
15 másodpercet. A súgószövegbõl való kilépéshez nyomjuk meg a Vissza gombot.
A súgószöveg megjelenítése vagy elrejtése a Súgó megjelenítése menün állítható
be. Lásd: Telefonbeállítások címû rész (105. oldal).

■ Belépés egy menüfunkcióba
Lapozással
1. A menübe való belépéshez nyomjuk meg a Menü gombot.
2. Lapozzunk fel vagy le a menüben, ha pedig a Keret nézetet választottuk, az
összes lapozógombot használhatjuk.
A Választ gomb megnyomásával válasszuk például a Beállítások menüt.
A menünézet módosítása a Menünézet almenüben hajtható végre. Lásd: A fõ
kijelzõ beállításai címû rész (97. oldal).
3. Ha a menü almenüket tartalmaz, válasszunk ezek közül, például válasszuk a
Hívásbeállítások menüt.
4. Ha a választott almenü további almenüket tartalmaz, ismételjük meg a 3.
lépést.
5. Válasszuk ki a kívánt beállítást.
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6. Az elõzõ menüszintre való visszalépéshez nyomjuk meg a Vissza gombot, míg a
menübõl való kilépéshez a Kilép gombot.
Hivatkozások használata
A menük, almenük és a beállítási lehetõségek számozva vannak, és némelyikük a
kódszámuk beírásával gyorsan elõhívható.
A menübe való belépéshez nyomjuk meg a Menü gombot. Két másodpercen belül
írjuk be az elõhívandó menüfunkció indexszámát.
Az elõzõ menüszintre való visszalépéshez nyomjuk meg a Vissza gombot, míg a
menübõl való kilépéshez a Kilép gombot.
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■ A menüfunkciók listája
1. Üzenetek
1. Üz. létrehozása
2. Bejövõ
3. Kimenõ
4. Elküldött
5. Mentett
6. Csevegés
7. E-mail
8. Hangüzenetek
9. Hírüzenetek
10.Parancsszerk.
11.Üzenetek törlése
12.Üzenetbeállítások
13.Üzenetszámláló
2. Névjegyzék
1. Keresés
2. Új név
3. Törlés
4. Saját jelenlét
5. Figyelt nevek
6. Másolás
7. Beállítások
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8. Gyorshívások
9. Hangminták
10. Infó számok1
11. Szolgált. számai 1
12. Saját számok2
13. Hívócsoportok2
3. Hívásinfó
1. Nem fogadott hívások
2. Fogadott hívások
3. Tárcsázott hívások
4. Híváslisták törlése
5. Hívásidõtartam kijelzése
6. GPRS-adatszámláló
7. GPRS-kapcsolatok idõtartama
8. Üzenetszámláló
9. Helyzetmérés
4. Beállítások
1. Üzemmód
2. Témák
3. Hangbeállítások
1. Csak akkor jelenik meg, ha a SIM-kártya támogatja. Az elérhetõségrõl a hálózat üzemeltetõje
vagy a szolgáltató adhat felvilágosítást.
2. Ha a telefon nem támogatja az információs vagy a szolgáltatási számokat, illetve egyiket sem,
ennek megfelelõen változik a menüelem száma.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

48

A menü használata

4. Fõ kijelzõ beállításai
5. Kis kijelzõ beállításai
6. Dátum és idõ beállítása
7. Személyes hivatkozások
8. Kapcsolatok
9. Hívásbeállítások
10. Telefon-beállítások
11. Tartozék-beállítások1
12. Konfigurációs beállítások
13. Biztonsági beállítások
14. Gyári beállítások visszaállítása
5. Galéria
1. Fotók
2. Videoklipek
3. Témák
4. Képek
5. Hangok
6. Hangfelvét.
6. Média
1. Kamera
2. Médialejátszó
1. Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha a telefonhoz kompatibilis tartozék van vagy volt csatlakoztatva.
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3. Rádió
4. Hangrögzítõ
7. Adóvevõ
1. AV bekapcsolása /AV kikapcsolása
2. Visszahívások
3. Csoportlista
4. Névjegyzék
5. Csoport h.adása
6. Adóvevõ-beállítások
7. Konfigurációs beállítások
8. Böngészõ
8. Szervezõ
1. Ébresztõóra
2. Naptár
3. Teendõk
4. Jegyzetek
5. Szinkronizálás
6. Mobiltárca
7. Számológép
8. Stopperóra
9. Idõzítés
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A menü használata

9. Alkalmazások
1. Játékok
2. Gyûjtemény
10. Böngészõ
1. Kezdõlap
2. Könyvjelzõk
3. Letölt. hivatk.
4. Utolsó webcím
5. Hírpostafiók
6. Beállítások
7. Címhez lép
8. Cache ürítése
11. SIM-alkalm.1

1. Csak akkor jelenik meg, ha a SIM-kártya támogatja. A név és a tartalom a SIM-kártyától függ.
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6. Menüfunkciók
■ Üzenetek
Lehetõségünk van szöveges, multimédia és e-mail üzenetek írására,
olvasására, küldésére és mentésére. Az üzeneteket a telefon mappákba
rendezi.
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)
Az SMS-szolgáltatáson keresztül küldhetünk és fogadhatunk láncolt üzeneteket,
amelyek több hagyományos szöveges üzenetbõl állnak (hálózati szolgáltatás),
amelyek tartalmazhatnak képet is.
Mielõtt bármilyen szöveges, kép- vagy e-mail üzenetet küldhetnénk, mentenünk
kell az üzenetközpont telefonszámát. Ezzel kapcsolatban lásd: Üzenetek
beállításai címû rész (76. oldal).
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.
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A kijelzõ tetején látható az üzenethossz-jelzõ, amint 160-tól számlál visszafelé. A 10/2 érték
például azt jelenti, hogy még 10 karaktert írhatunk ahhoz, hogy a szöveg két üzenetként
kerüljön elküldésre.
Megjegyzés: a különleges (Unicode) karakterek, például az á, ó, í, û, õ, ú használata több
helyet foglal.
Megjegyzés: Csak azok a telefonok képesek fogadni és megjeleníteni
képüzenetet, amelyek rendelkeznek képüzenet-funkcióval.

SMS üzenetek írása és elküldése
1. Nyomjuk meg a Menü gombot, és válasszuk az Üzenetek, Üz. létrehozása, majd
a Szöveges üzenet menüpontot.
2. Írjuk be az üzenetet. Lásd: Szöveg írása címû rész (40. oldal).
Az üzenetbe szövegsablont vagy képet is beszúrhatunk. Lásd: Sablonok címû
rész (55. oldal). Egy képüzenetet több szöveges üzenet alkot. Ezért egy
képüzenet elküldésének díja magasabb mint egy szöveges üzeneté.
3. Az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg a Küld vagy a

gombot.

4. Írjuk be a címzett telefonszámát, vagy a Keres gombot megnyomva keressük
azt meg a Névjegyzék menüben, majd nyomjuk meg az OK gombot.

Az üzenetküldés különbözõ módjai
Az üzenet megírása után nyomjuk meg az Opciók gombot, és válasszuk a Küldés
módja, majd az alábbi menüpontok valamelyikét:
• Ha az üzenetet több címzettnek szeretnénk elküldeni, válasszuk a Több címzett
lehetõséget. A telefon minden egyes címzettnek külön küldi el az üzenetet,
ezért ez többe kerülhet, mint egyetlen üzenet küldése.
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• Az üzenet SMS e-mailként való elküldéséhez válasszuk a Küldés e-mailként
menüpontot. Írjuk be a címzett e-mail címét, vagy keressük azt meg a
Névjegyzék menüben, majd nyomjuk meg az OK gombot.
• Ha az üzenetet elõre megadott üzenetmód használatával szeretnénk elküldeni,
válasszuk a Küldés módja menüpontot, és jelöljük ki az üzenetmódot.
Üzenetmód megadásáról lásd: Üzenetek beállításai címû rész (76. oldal).

SMS üzenet olvasása és válaszüzenet küldése
Üzenet vagy SMS e-mail érkezésekor a kijelzõn a
ikon látható. A villogó
ikon azt jelzi, hogy az üzenetek memóriája megtelt. Ekkor új üzenetek
fogadásához néhány régi üzenetet törölnünk a kell Bejövõ mappából.
1. Az új üzenet megtekintéséhez nyomjuk meg a Megnéz gombot, illetve késõbbi
megjelenítéséhez a Kilép gombot.
Késõbb úgy tekinthetjük meg az üzenetet, hogy megnyomjuk a Menü gombot,
majd az Üzenetek és a Bejövõ menüpontot választjuk. Ha több üzenetet
kaptunk, jelöljük ki azt, amelyiket el szeretnénk olvasni. Az üzenetek listáján az
olvasatlan üzeneteket az elõttük lévõ
ikon jelzi.
2. Üzenet olvasása közben nyomjuk meg az Opciók gombot. Lehetõségünk van
például az üzenet törlésére, továbbítására és szerkesztésére szöveges
üzenetként vagy e-mailként, az üzenet másik mappába való áthelyezésére,
valamint az üzenet adatainak mentésére. Az üzenet elejérõl egy szövegrészt
emlékeztetõként a telefon naptárába másolhatunk. Képüzenet megjelenítése
közben a képet a Sablonok mappába menthetjük.
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3. A Válaszol gombot megnyomva az üzenetre válaszolhatunk. Ha válaszként
szöveges üzenetet szeretnénk küldeni, válasszuk a Szöveges üzenet, míg
multimédia üzenethez a Multimédia üzenet menüpontot.
E-mail megválaszolásakor elõször hagyjuk változatlanul vagy módosítsuk az
e-mail címet és a tárgyat, majd írjuk meg az üzenetet.
4. Az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg a Küld gombot, vagy a
gombot.

, majd az OK

Sablonok
A sablonlista megnyitásához nyomjuk meg a Menü gombot, és válasszuk az
Üzenetek, Mentett, Szöveges üzenet és Sablonok menüpontot. Ha szöveg- ( )
vagy képsablont ( ) szeretnénk az üzenetbe illeszteni, jelöljük ki a kívánt
sablont, nyomjuk meg az Opciók gombot, és az üzenet szerkesztéséhez válasszuk
a Módosítás (vagy képsablonnál a Szöveg írása) menüpontot.
Ha üzenet írása vagy üzenetre válaszolás közben szeretnénk szövegsablont
beilleszteni, nyomjuk meg az Opciók gombot, és válasszuk a Sablon beszúrása
menüpontot. A szöveges üzenetbe kép beszúrásához válasszuk a Kép csatolása
menüpontot.

Multimédia üzenetek
Megjegyzés: Csak azok a készülékek képesek fogadni és megjeleníteni multimédia
üzenetet, melyek rendelkeznek a kompatibilis multimédia üzenet vagy e-mail
funkcióval.
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A szolgáltatásról és annak elõfizetésérõl a hálózat üzemeltetõje vagy a szolgáltató
adhat bõvebb felvilágosítást. Lásd: Multimédia üzenetek beállításai címû rész
(77. oldal).
A multimédia üzenet szöveget, hangot, képet, naptári jegyzetet, névjegykártyát és
videoklipet tartalmazhat. Ha az üzenet mérete túl nagy, elõfordulhat, hogy a
telefon nem lesz képes az üzenetet fogadni. Egyes hálózatokban szöveges
üzenetben megkaphatjuk azt az internetes címet, ahol a multimédia üzenet
megtekinthetõ.
Nem tudunk multimédia üzenetet fogadni hívás közben, játék vagy más Javaalkalmazás futása közben, illetve GSM-adatkapcsolatot használó
böngészõkapcsolat használatakor. Mivel a multimédia üzenetek fogadása több ok
miatt is sikertelen lehet, ne hagyatkozzunk kizárólag erre, ha fontos dologról van
szó.

Multimédia üzenetek írása és küldése
1. Multimédia üzenet létrehozásához és elküldéséhez nyomjuk meg a Menü
gombot, és válasszuk az Üzenetek, Üz. létrehozása és a Multimédia üzenet
menüpontot.
2. Írjuk be az üzenetet. Lásd: Szöveg írása címû rész (40. oldal).
• Ha fájlt szeretnénk beszúrni az üzenetbe, nyomjuk meg az Opciók gombot,
és válasszuk a Beszúrás, majd a megfelelõ menüpontot. A halványan
megjelenõ lehetõségek nem választhatók.
A Kép, Hangfájl vagy a Videoklip választásakor a Galéria rendelkezésre álló
mappáinak listája jelenik meg. Nyissuk meg a megfelelõ mappát, lapozzunk
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a kívánt fájlhoz, nyomjuk meg az Opciók gombot, és válasszuk a Beszúr
menüpontot. A csatolt fájl nevének meg kell jelennie az üzenetben.
Az Új hangfájl választásakor megjelenik a hangrögzítõ, és elindíthatjuk a
felvételt. A felvétel befejezésekor az bekerül az üzenetbe.
• Ha névjegykártyát vagy naptárjegyzetet szeretnénk az üzenetbe illeszteni,
nyomjuk meg az Opciók gombot, és válasszuk a Beszúrás, majd a Névjegy
vagy a Jegyzet menüpontot.
• A telefon támogatja a több oldalt (diát) tartalmazó multimédia üzeneteket.
Minden egyes dia tartalmazhat szöveget, egy képet, egy naptárjegyzetet,
egy névjegykártyát és egy hangfájlt. Ha diát szeretnénk az üzenetbe
illeszteni, nyomjuk meg az Opciók gombot, válasszuk a Beszúrás, majd a
Dia menüpontot.
Ha az üzenet több diából áll, a kívánt dia megnyitásához nyomjuk meg az
Opciók gombot, majd válasszuk az Elõzõ dia, a Következõ dia vagy a Diák
listája menüpontot.
A diák megjelenítése közötti idõ beállításához nyomjuk meg az Opciók
gombot, majd válasszuk a Diák idõzítése menüpontot. Ha a szöveges részt
az üzenet tetejére vagy aljára szeretnénk áthelyezni, válasszuk a Szöveg
elöl vagy a Szöveg hátul menüpontot.
3. Az üzenet elküldés elõtti megtekintéséhez nyomjuk meg az Opciók gombot, és
válasszuk a Megjelenítés menüpontot.
4. Az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg a Küld gombot, vagy a
válasszuk a Telefonszám lehetõséget.
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Ha az üzenetet e-mail címre vagy több címzettnek szeretnénk elküldeni,
válasszuk az E-mail cím vagy a Több címzett menüpontot.
5. Adjuk meg a címzett telefonszámát (vagy e-mail címét), vagy keressük meg azt
a Névjegyzék menüben. Nyomjuk meg az OK gombot. Az üzenet a továbbításig
átkerül a Kimenõ mappába.
A multimédia üzenetek elküldése hosszabb idõbe telik, mint a szöveges
üzeneteké. A multimédia üzenetek küldése alatt a kijelzõn a
animált ikon
jelenik meg. Ezen idõ alatt a telefon egyéb funkciói zavartalanul használhatók.
Ha az üzenet küldése félbeszakad, a telefon néhányszor megpróbálja a küldést
újra végrehajtani. Ha ezen alkalmak során sem jár eredménnyel a küldés, az
üzenet a Kimenõ mappában marad, és késõbb megpróbálhatjuk ismét
elküldeni.
Az elküldött üzenetet a telefon az Elküldött mappába menti, ha az Elküldött
üzenetek mentése beállítás értéke Igen. Lásd: Multimédia üzenetek beállításai
címû rész (77. oldal). Az üzenet elküldése nem jelenti azt, hogy a címzett meg
is kapta az üzenetet.
A szerzõi jogi védelem megakadályozhatja, hogy egyes képeket, csengõhangokat
vagy más tartalmat lemásoljunk, módosítsunk, átmásoljunk vagy továbbítsunk.
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Multimédia üzenetek olvasása és válaszüzenet küldése
Fontos: A multimédia üzenetek vírusokat tartalmazhatnak, vagy más módon
tehetnek kárt a készülékben vagy a számítógépben. Ne nyissunk meg semmilyen
mellékletet, hacsak nem vagyunk biztosak a küldõ megbízhatóságában.
A multimédia üzenetkezelõ szolgáltatás alapértelmezésben engedélyezett.
A multimédia üzenetek megjelenítési módja a fogadó készüléktõl függõen
változhat.

Multimédia üzenet fogadását a telefon a
animált ikonnal jelzi. Az üzenet
fogadásának befejezõdését a
ikon és a Multimédia üzenet érkezett szöveg
megjelenése jelzi.
A villogó
ikon azt jelzi, hogy a multimédia üzenetek memóriája megtelt. Lásd:
Megtelt a multimédia memória címû rész (60. oldal).
1. A fogadott multimédia üzenet olvasásához nyomjuk meg a Megnéz, késõbbi
megtekintéséhez pedig a Kilép gombot.
Késõbb úgy tekinthetjük meg az üzenetet, hogy megnyomjuk a Menü gombot,
majd az Üzenetek és a Bejövõ menüpontot választjuk. Az üzenetek listájában
az olvasatlan üzeneteket a
ikon jelzi. Lapozzunk a megtekinteni kívánt
üzenethez, és nyomjuk meg a Választ gombot.
2. A középsõ választógomb funkciója az üzenetbõl a kijelzõn éppen látható
mellékletnek megfelelõen változik.
• Ha a kapott üzenet bemutatót tartalmaz, a teljes üzenet megjelenítéséhez
nyomjuk meg az Indít gombot.
Egyébként az üzenethez csatolt hangfájl meghallgatásához vagy a
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videoklip megtekintéséhez nyomjuk meg az Indít gombot. A kép
nagyításához nyomjuk meg a Nagyítás gombot. Névjegykártya vagy
naptárjegyzet megjelenítéséhez nyomjuk meg a Megnéz gombot.
Témaobjektum megnyitásához nyomjuk meg a Megnyit gombot.
Folyamatos letöltési hivatkozás megnyitásához nyomjuk meg a Betölt
gombot.
3. Az üzenetre való válaszoláshoz nyomjuk meg az Opciók gombot, és válasszuk a
Válasz, majd a Szöveges üzenet vagy a Multimédia üzenet menüpontot. Írjuk
meg az üzenetet, majd nyomjuk meg a Küld gombot. A válaszüzenetet csak az
eredeti üzenet feladójának küldhetjük el.
4. Nyomjuk meg az Opciók gombot, és ezután például megnyithatjuk vagy
menthetjük a csatolt fájlt, megtekinthetjük adatait, valamint törölhetjük vagy
továbbíthatjuk az üzenetet.
Elküldése után a válaszüzenetet szerkeszthetjük, és elküldhetjük másoknak is,
vagy elküldhetjük e-mail üzenetként.

Megtelt a multimédia memória
Ha az üzenetek által elfoglalható memóriaterület megtelt, és új üzenetet kapunk,
a kijelzõn a
ikon villog, és a A memória megtelt. Az új MMS nézhetõ. szöveg
látható. A továbbításra váró üzenet megtekintéséhez nyomjuk meg a Megnéz
gombot. Az üzenet mentéséhez nyomjuk meg a Ment gombot, és töröljük a régi
üzeneteket. Ehhez elõször is jelöljük ki a megfelelõ mappát, utána pedig a
törlendõ üzeneteket.
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Ha a várakozó üzenetet nem kívánjuk megtartani, nyomjuk meg a Kilép, majd az
Igen gombot. Ha a Nem gombot nyomjuk meg, megtekinthetjük az üzenetet.

A Bejövõ, a Kimenõ, a Mentett és az Elküldött mappa
• A telefon a beérkezõ szöveges és multimédia üzeneteket a Bejövõ mappába
menti.
• A még el nem küldött multimédia üzenetek a Kimenõ mappába kerülnek.
• Az elküldött üzenetek az Elküldött mappába kerülnek, ha szöveges üzeneteknél
az Elküldött üzenetek mentése, illetve multimédia üzeneteknél az Elküldött
üzenetek mentése beállítás értéke az Üzenetbeállítások menüpontnál Igen.
• Ha a szöveges üzenetet késõbb szeretnénk elküldeni a Mentett mappából,
nyomjuk meg az Opciók gombot, és válasszuk az Üzenet mentése, majd a
Mentett SMS-ek menüpontot. Multimédia üzenetnél az Üzenet mentése
menüpontot válasszuk. Az elküldetlen üzeneteket az
ikon jelöli.
• A szöveges üzenetek rendezéséhez egyes üzeneteket áthelyezhetünk a Saját
mappák területre, de új mappákat is létrehozhatunk az üzenetekhez. Válasszuk
az Üzenetek, Mentett, Szöveges üzenet, Saját mappák menüpontot.
Mappa létrehozásához nyomjuk meg az Opciók gombot, és válasszuk az
Új mappa menüpontot. Ha még egy mappát sem mentettünk, nyomjuk meg a
Hozzáad gombot.
Mappa törléséhez vagy átnevezéséhez lapozzunk a kívánt mappához, nyomjuk
meg az Opciók gombot, és válasszuk a Törlés vagy a Mappaátnevezés
menüpontot.
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Csevegés
A csevegés 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 megírt üzenet az
elküldés után a kijelzõn marad. A válaszüzenet az eredeti üzenet alatt jelenik meg.
A csevegés elõtt elõ kell fizetni a szolgáltatásra. A szolgáltatásról és annak
díjszabásáról a hálózatüzemeltetõ vagy a szolgáltató adhat bõvebb információt.
Tõle fogjuk megkapni az egyedi azonosítónkat és jelszavunkat, illetve a
csevegéshez szükséges beállításokat is.
A csevegõszolgáltatáshoz szükséges beállítások megadásával kapcsolatban lásd a
Kapcs.beállítások pontot A csevegés menüjének megnyitása címû részben
(62. oldal).
Csevegés közben a telefon egyéb szolgáltatásait is igénybe vehetjük. Ilyenkor a
csevegõalkalmazás a háttérben aktív marad. A hálózattól függõen az aktív
csevegõkapcsolat gyorsabban meríti le a telefon akkumulátorát (akár az is
elképzelhetõ, hogy a telefont a töltõhöz kell csatlakoztatni).

A csevegés menüjének megnyitása
A Csevegés menü megnyitásához nem csatlakoztatott állapotban nyomjuk meg a
Menü gombot, majd válasszuk az Üzenetek és a Csevegés menüpontot.
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• A csevegõszolgáltatáshoz való kapcsolódáshoz válasszuk a Bejelentkezés
menüpontot. Beállíthatjuk, hogy a telefon automatikusan kapcsolódjon a
csevegõszolgáltatáshoz, valahányszor megnyitjuk a Csevegés menüt. Lásd:
Kapcsolódás a csevegõszolgáltatáshoz, illetve a kapcsolat bontása címû rész
(64. oldal).
• A Mentett csev. lehetõség segítségével a csevegés során mentett
beszélgetéseket megtekinthetjük, törölhetjük, illetve átnevezhetjük.
A Mentett csev. menüpont a csevegõszolgáltatáshoz történõ kapcsolódás után
is elérhetõ.
• A csevegéshez és a jelenléthez szükséges beállítások megtekintéséhez
válasszuk a Kapcs.beállítások menüpontot.
A beállításokat konfigurációs üzenetként is megkaphatjuk, errõl lásd:
A konfigurációs beállítások szolgáltatás címû rész (17. oldal). A beállítások kézi
megadásáról lásd: Konfigurációs beállítások címû rész (107. oldal).
Válasszuk a Konfiguráció, majd az Alapértelmezett vagy a Személyes konf.
menüpontot attól függõen, hogy melyik konfigurációs beállítás támogatja a
csevegést.
Válasszuk a Fiók pontot, és válasszuk ki a szolgáltató által biztosított
valamelyik csevegési fiókot.
A Felhasználóazonosító pontban adjuk meg a szolgáltatótól kapott
azonosítónkat.
A Jelszó pontban adjuk meg a szolgáltatótól kapott jelszavunkat.
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Kapcsolódás a csevegõszolgáltatáshoz, illetve a kapcsolat bontása
A csevegõszolgáltatáshoz való kapcsolódáshoz nyissuk meg a Csevegés menüt, ha
szükséges, jelöljük ki a kívánt csevegõszolgáltatást, és válasszuk a Bejelentkezés
menüpontot. Miután a telefon a kapcsolatot sikeresen létrehozta, a kijelzõn a
Bejelentkezve üzenet jelenik meg. A csevegõszolgáltatással létrejött kapcsolat
bontásához válasszuk a Kijelentkezés menüpontot.
Tipp: Ha azt szeretnénk, hogy a telefon automatikusan kapcsolódjon a
csevegõszolgáltatáshoz a Csevegés menü megnyitásakor, kapcsolódjunk a
szolgáltatáshoz, válasszuk a Saját beállítások, Automatikus bejelentkezés
és Csevegés elején menüpontot.

Csevegés indítása
A Csevegés menü megnyitása és a csevegõszolgáltatáshoz való kapcsolódás után
többféleképpen kezdeményezhetünk csevegést.
• Válasszuk a Beszélgetések menüpontot. Az aktív csevegés alatt érkezett új,
illetve már olvasott csevegõüzenetek, illetve meghívások listája jelenik meg.
Lapozzunk a kívánt üzenethez vagy meghívóhoz, és nyomjuk meg a Megnyit
gombot.
A

az új, a

A

ikon az új, a

A meghívásokat a

a már olvasott csevegõüzeneteket jelöli.
ikon a már olvasott csoportüzeneteket jelöli.
jelöli.

A kijelzõn megjelenõ ikonok és feliratok a csevegõszolgáltatástól függõen
eltérõk lehetnek.
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• Válasszuk a Csevegõpartnerek menüpontot. A telefon névjegyzékébõl
hozzáadott partnerek listája jelenik meg. Lapozzunk ahhoz a partnerhez, akivel
csevegni szeretnénk, és nyomjuk meg a Cseveg gombot.
A

ikon azt jelzi, hogy valamelyik partnertõl új üzenet érkezett.

A telefon névjegyzék-memóriájában tárolt kapcsolódott partnereket a
ikon, míg a kapcsolat nélküli partnereket a
ikon jelzi.
A
ikon blokkolt partnert jelöl. Lásd: Üzenetek blokkolása és a blokkolás
feloldása címû rész (69. oldal).
A listára partnereket vehetünk fel. Lásd: Csevegõpartnerek címû rész
(68. oldal).
• Válasszuk a Csoportok és a Nyilvános csop. menüpontot (ha a hálózat nem
támogatja a csoportok funkciót, halványan jelenik meg, azaz nem választható).
A hálózatüzemeltetõ vagy szolgáltató által indított nyilvános csoportokra
mutató könyvjelzõk listája jelenik meg. A csevegés megkezdéséhez lapozzunk a
megfelelõ csoporthoz, és nyomjuk meg a Belép gombot. Adjuk meg azt a nevet,
amelyet a csevegés során becenévként szeretnénk használni. Ha sikerült a
csevegõcsoporthoz kapcsolódni, csoportos csevegést kezdeményezhetünk.
Privát csoportot is létrehozhatunk. Lásd: Csoportok címû rész (69. oldal).
• A hálózaton jelen lévõ további felhasználók vagy nyilvános csoportok
telefonszám, becenév, e-mail cím vagy név szerinti kereséséhez válasszuk a
Keresés, majd a Felhasználók vagy a Csoportok menüpontot. Ha a Csoportok
pontot választjuk, a csoportok között a csoport tagjai, a csoport neve, a téma
vagy az azonosító alapján kereshetünk.
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A kívánt felhasználó vagy csoport megtalálása után a csevegés elindításához
nyomjuk meg az Opciók gombot, és válasszuk a Csevegés vagy a Csatlakozás
menüpontot.
• A Névjegyzék menübõl is elkezdhetjük a csevegést. Lásd: Figyelt nevek
megtekintése címû rész (88. oldal).

Csevegõmeghívás elfogadása vagy elutasítása
Ha készenléti állapotban csevegõszolgáltatáshoz kapcsolódtunk, és új
csevegõmeghívást kapunk, a kijelzõn az Új meghívás érkezett üzenet jelenik meg.
Ennek elolvasásához nyomjuk meg az Olvasás gombot. Ha több meghívás is
érkezett, lapozzunk a megfelelõhöz, és nyomjuk meg a Megnyit gombot.
• Ha csatlakozni szeretnénk a csoportos privát beszélgetéshez, nyomjuk meg az
Elfogad gombot. Adjuk meg azt a nevet, amelyet a csevegés során
becenévként szeretnénk használni.
• A meghívás elutasításához vagy törléséhez nyomjuk meg az Opciók gombot, és
válasszuk a Visszautasítás vagy a Törlés menüpontot. Az elutasításhoz
magyarázatot is fûzhetünk.

Beérkezõ csevegõüzenet olvasása
Ha készenléti állapotban csevegõszolgáltatáshoz kapcsolódunk, és olyan új
csevegõüzenetet kapunk, amely nem egy aktív csevegõ-párbeszédhez tartozik, a
kijelzõn az Új csevegõüzenet felirat jelenik meg. Ennek elolvasásához nyomjuk
meg az Olvasás gombot.
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Ha egyszerre több üzenet is érkezett, akkor a kijelzõn az üzenetek száma, és azt
követõen az új csevegõüzenet üzenet jelenik meg. Nyomjuk meg az Olvas gombot,
lapozzunk a kívánt üzenethez, majd nyomjuk meg a Megnyit gombot.
Az aktív csevegés során kapott új üzentek a Csevegés menü Beszélgetések
mappájába kerülnek. Ha olyan személytõl érkezik üzenet, aki nem szerepel a
Csevegõpartnerek listán, a küldõ azonosítója jelenik meg a kijelzõn. Ha a feladó
adatai szerepelnek a telefon névjegyzékében, és a telefon képes ezek alapján a
személyt azonosítani, az azonosító helyett a név jelenik meg. A telefon
memóriájában nem szereplõ új partner mentéséhez nyomjuk meg az Opciók
gombot, és válasszuk a Partner ment., illetve meglévõ partner adatainak
bõvítéséhez a H.adás névhez menüpontot.

Részvétel csevegõpárbeszédben
Csevegés indításához vagy az ahhoz való csatlakozáshoz nyomjuk meg az Ír
gombot, vagy kezdjünk el írni.
Tipp: Ha a csevegés során olyan személytõl kapunk üzenetet, aki nem vesz
részt az aktív csevegésben, a kijelzõn az
ikon jelenik meg, és a telefon
hangjelzést ad.
Írjuk be az üzenetet, és elküldéséhez nyomjuk meg a Küld vagy a
gombot. Az
üzenet továbbra is a kijelzõn marad, és a válaszüzenet a saját üzenetünk alatt
jelenik meg.

Saját beállítások szerkesztése
1. Nyissuk meg a Csevegés menüt, és csatlakozzunk a csevegõszolgáltatáshoz.
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2. Saját elérhetõségi adataink és a kijelzõn megjelenõ nevünk megtekintéséhez és
módosításához válasszuk a Saját beállítások lehetõséget.
• Ha azt szeretnénk, hogy az összes felhasználó láthassa, ha kapcsolódva
vagyunk, válasszuk az Elérhetõség és a Mindenkivel menüpontot.
• Ha azt szeretnénk, hogy csak a csevegõpartnerek listáján szereplõ
személyeknél jelenjen meg, hogy kapcsolódtunk, válasszuk az Elérhetõség
és a Csak cs.partnerrel menüpontot.
• Ha nem kapcsolódottként szeretnénk megjelenni, válasszuk az Elérhetõség
és a Offline-ként menüpontot.
A csevegéshez történõ kapcsolódás után a
ikon azt jelzi, hogy kapcsolódva
vagyunk, a ikon pedig azt, hogy mások nem látnak minket.

Csevegõpartnerek
A csevegõpartnerek listájára partnereket vehetünk fel.
1. Csatlakozzunk a csevegõszolgáltatáshoz, és válasszuk a Csevegõpartnerek
menüpontot.
2. Nyomjuk meg az Opciók gombot, és válasszuk az Új partner menüpontot. A
következõ lehetõségek közül választhatunk: beírhatjuk a felhasználói
azonosítót, partnert vehetünk fel a telefon névjegyzékébõl, illetve a
partnereket megkereshetjük vagy másolhatjuk a szolgáltató szerverén lévõ
partnerlistából.
3. A csevegés elkezdéséhez nyomjuk meg a Cseveg gombot, vagy ha a partnertõl
új üzenet érkezett, a Megnyit gombot.
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4. Nyomjuk meg az Opciók gombot, és ekkor lehetõségünk van például
megtekinteni a kijelölt partner adatait, partnereket másolni a saját listáról a
szolgáltató szerverén lévõ csevegõlistára, illetve kijelölni azon partnereket,
akiknek a kapcsolódásáról értesítést szeretnénk kapni.

Üzenetek blokkolása és a blokkolás feloldása
Az üzenetek blokkolásához kapcsolódjunk a csevegõszolgáltatáshoz, és válasszuk
a Beszélgetések vagy a Csevegõpartnerek menüpontot, illetve csatlakozzunk egy
csevegéshez vagy indítsunk el egyet. Jelöljük ki azt a partnert, akinek üzeneteit
blokkolni szeretnénk, és nyomjuk meg az Opciók gombot. Válasszuk a Partner
blokk. menüpontot, és a mûvelet jóváhagyásához nyomjuk meg az OK gombot.
Az üzenetek blokkolásának feloldásához csatlakozzunk a csevegõszolgáltatáshoz,
és válasszuk a Blokkoltak listája menüpontot. Lapozzunk ahhoz a partnerhez,
akinél az üzenetek blokkolását fel szeretnénk oldani, és nyomjuk meg a Felold
gombot.
Az üzenetek blokkolását a partnerlistában is feloldhatjuk.

Csoportok
Saját, csak egyszeri csevegésre érvényes privát csevegõcsoportot is
létrehozhatunk, illetve használhatjuk a szolgáltató által létrehozott nyilvános
csoportokat is, amennyiben a hálózat támogatja a csoportokat.
Csatlakozzunk a csevegõszolgáltatáshoz, és válasszuk a Csoportok menüpontot.
• Válasszuk a Nyilvános csop. menüpontot, nyomjuk meg a Belép gombot, és ha
nem tartozunk a csoportba, írjuk be becenevünket. Nyomjuk meg az Opciók
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gombot, és a csoport eltávolításához a csoportlistáról válasszuk a Csoport
törlése menüpontot.
Válasszuk a Csop. keresése menüpontot, és ekkor csoporttagok, csoportnevek,
témák vagy azonosítók alapján kereshetünk csoportot.
• Válasszuk az Új csoport menüpontot. Írjuk be a csoport nevét, majd adjuk meg
saját, képernyõn megjelenõ nevünket, amely a csoporton belül a becenevünk
lesz.
Jelöljük ki a partnerlista azon tagjait, akiket fel kívánunk venni a privát
csoportlistára, illetve töröljük az eltávolítandók jelölését. A csoportba felvett új
tagok számára meghívást kell küldenünk.
A kapcsolódott felhasználókat a
, a nem kapcsolódottakat a
,a
blokkoltakat pedig a
ikon jelöli. A listán halványan megjelenõ partnereket
nem vehetjük fel.
A megjelenõ ikonok a csevegõszolgáltatástól függõen eltérõk lehetnek.

E-mail üzenetek
Az (E)GPRS (hálózati) szolgáltatást használó e-mail alkalmazás segítségével a
telefonról elérhetjük e-mail fiókunkat, ha éppen nem a munkahelyen vagy otthon
tartózkodunk. A telefon e-mail funkciója kompatibilis levelezõrendszerrel
használható.
A telefon segítségével e-mail üzeneteket írhatunk, küldhetünk és olvashatunk.
Kompatibilis számítógépen menthetjük vagy törölhetjük is az e-mail üzeneteket.
A telefon a POP3 és az IMAP4 e-mail szervereket támogatja.
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E-mail üzenetek küldése és fogadása elõtt valószínûleg végre kell hajtanunk a
következõ lépéseket:
• Kérnünk kell egy új e-mail fiókot, vagy az aktuális fiókot kell használnunk. Az
e-mail fiók beállításait az e-mail szolgáltatótól tudhatjuk meg.
• Az e-mail beállításokat a hálózat üzemeltetõjétõl vagy az e-mail szolgáltatótól
kapjuk meg. Az e-mail beállításokat konfigurációs üzenetként is
megkaphatjuk, errõl lásd: A konfigurációs beállítások szolgáltatás címû rész
(17. oldal).
• A beállítások ellenõrzéséhez nyomjuk meg a Menü gombot, majd válasszuk
sorban az Üzenetek, az Üzenetbeállítások és az E-mail üzenetek pontokat.
Lásd: Az e-mail alkalmazás beállításai címû fejezet (79. oldal).
Vegyük figyelembe, hogy ez az alkalmazás nem támogatja a nyomógombhangokat.

E-mail üzenet írása és küldése
Az e-mail üzenetet megírhatjuk még azelõtt, hogy az e-mail szolgáltatáshoz
kapcsolódnánk, de lehetõségünk van arra is, hogy elõször az e-mail
szolgáltatáshoz kapcsolódjunk, és azután írjuk meg a levelet.
1. Nyomjuk meg a Menü gombot, és válasszuk az Üzenetek, E-mail és az E-mail
létrehoz. menüpontot.
2. Írjuk be a címzett e-mail címét, vagy nyomjuk meg a Módosít gombot, és írjuk
be az e-mail címet, illetve keressük meg az e-mail címet a Névjegyzék
menüben: nyomjuk meg a Módosít, majd az Opciók gombot, és válasszuk a
Keresés menüpontot. Nyomjuk meg az OK gombot.
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3. Megadhatjuk az e-mail tárgyát is. Ezután is nyomjuk meg az OK gombot.
Az Opciók gomb megnyomásával lehetõségünk van az üzenetszerkesztõ
megnyitására, új címzett hozzáadására, a másolat, illetve a titkos másolat
címzettjének megadására.
4. Írjuk be az e-mail üzenetet. Errõl lásd: Szöveg írása címû rész (40. oldal). A
kijelzõ jobb felsõ sarkában látható a még rendelkezésre álló karakterek száma.
5. Az e-mail üzenet elküldéséhez nyomjuk meg a Küld gombot. Az e-mail üzenet
azonnali elküldéséhez válasszuk a Küldés menüpontot. A Küldés késõbb
menüpont választásakor az e-mail üzenet a Kimenõ mappába kerül.
Ha az e-mail üzenetet szerkeszteni szeretnénk, esetleg az üzenetírást késõbb
kívánjuk befejezni, a Vázlat mentése menüpont választásával mentsük az
üzenetet a Vázlatok mappába.
Késõbb úgy küldhetjük el az üzenetet, hogy megnyomjuk a Menü gombot, és
az Üzenetek, E-mail menüpontot választjuk. Ezután nyomjuk meg az Opciók
gombot, és válasszuk a Küldés vagy a Fogadás és küldés menüpontot.

E-mail üzenetek letöltése
Az e-mail üzeneteket letölthetjük az e-mail fiókból.
1. Nyomjuk meg a Menü gombot, és válasszuk az Üzenetek, E-mail és a Letöltés
menüpontot.
Másik lehetõségként nyomjuk meg a Menü gombot, válasszuk az Üzenetek,
E-mail menüpontot, nyomjuk meg az Opciók gombot, majd a Fogadás és
küldés menüpont választásával töltsük le az új e-mail üzeneteket, és küldjük el
a Kimenõ mappában lévõ üzeneteket.
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Ha az üzenetmemória megtelt, az új üzenetek letöltésének megkezdése elõtt
töröljünk néhány régebbi üzenetet.
A telefon csatlakozik az e-mail szolgáltatáshoz. Az üzenetek letöltésének
menetérõl az állapotsor nyújt információt.
2. A Bejövõ mappában lévõ új üzenetek megtekintéséhez válasszuk a Választ
lehetõséget. Ha a leveleket késõbb kívánjuk megtekinteni, nyomjuk meg a
Vissza gombot.
Ha több üzenetet kaptunk, válasszuk ki azt, amelyiket el szeretnénk olvasni.
A még nem olvasott üzeneteket a
ikon jelöli.

E-mail üzenet olvasása és megválaszolása
Fontos: Az e-mail üzenetek vírusokat tartalmazhatnak, vagy más módon tehetnek
kárt a készülékben vagy a számítógépben. Ne nyissunk meg semmilyen
mellékletet, hacsak nem vagyunk biztosak a küldõ megbízhatóságában.

1. Nyomjuk meg a Menü gombot, majd válasszuk az Üzenetek, E-mail és a Bejövõ
menüpontot.
2. Az üzenet olvasása közben az Opciók gomb segítségével lehetõségünk van a
kijelölt üzenet adatainak megtekintésére, olvasatlanként való megjelölésére,
törlésére, válaszüzenet küldésére a feladónak vagy mindenkinek,
továbbítására, valamint áthelyezésére egy másik mappába.
3. Ha választ szeretnénk küldeni, nyomjuk meg a Válaszol gombot. A válaszba
belefoglalhatjuk az eredeti üzenetet is.
Hagyjuk változatlanul vagy módosítsuk az e-mail címet és a tárgyat, majd írjuk
meg az üzenetet.
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4. Az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg a Küld gombot, és válasszuk a Küldés
lehetõséget.

A Bejövõ mappa és más mappák
A telefonon az E-mail menüpont alatt a következõ mappákat találjuk:
• Bejövõ – ide kerülnek az e-mail fiókból letöltött e-mail üzenetek.
• Egyéb mappák – ez a következõket tartalmazza: Vázlatok – ide menthetjük
befejezetlen e-mailjeinket; Archívum – e-mail üzeneteink rendszerezéséhez és
mentéséhez; Kimenõ – az el nem küldött e-mailek mentéséhez, ha korábban a
Küldés késõbb menüpontot választottuk, lásd E-mail üzenet írása és küldése
címû rész (71. oldal); valamint Elküldött – az elküldött e-mail üzenetek
mentéséhez.

E-mail üzenetek törlése
E-mail üzenetek törléséhez nyomjuk meg a Menü gombot, és válasszuk az
Üzenetek, E-mail menüpontot. Nyomjuk meg az Opciók gombot, és válasszuk az
Üzenetek törlése menüpontot.
• Ha egy mappából az összes üzenetet törölni szeretnénk, jelöljük ki a mappát, és
nyomjuk meg az Igen gombot.
• Mindegyik mappából az összes üzenet törléséhez válasszuk a Mindegyik
üzenet menüpontot, és nyomjuk meg az Igen gombot.
A telefonról törölt e-mail üzenet a szerveren még megmarad.
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Hangüzenetek
A hangposta hálózati szolgáltatás. Bõvebb információkért és a hangpostafiók
számáért forduljunk a szolgáltatóhoz.
Nyomjuk meg a Menü gombot, és válasszuk az Üzenetek, Hangüzenetek és a
Hangposta meghallgatása menüpontot: ezzel felhívjuk a hangpostafiókunkat a
Hangpostafiók száma menüben mentett számon.

Hírüzenetek
A Hírüzenetek szolgáltatást igénybe véve a szolgáltatótól különbözõ témájú
üzeneteket kaphatunk. Az elérhetõség, a témakörök vagy témakörszámok
tekintetében forduljunk a szolgáltatóhoz.

Parancsszerkesztõ
Ebben a menüben a szolgáltatónak küldhetünk szolgáltatás-aktiválási
utasításokat (hálózati szolgáltatás).

Üzenetek törlése
Egy mappa összes üzenetének törléséhez nyomjuk meg a Menü gombot, válasszuk
az Üzenetek, Üzenetek törlése menüpontot, és jelöljük ki a mappát. Nyomjuk meg
az Igen gombot. Ha a mappa olvasatlan üzeneteket is tartalmaz, a telefon
megkérdezi, hogy azokat is törölni szeretnénk-e. A törléshez nyomjuk meg újra az
Igen gombot.
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Üzenetek beállításai
Az üzenetek beállításai hatással vannak az üzenetek küldésére, fogadására és
megtekintésére.

Szöveges üzenetek beállításai
1. Nyomjuk meg a Menü gombot, és válasszuk az Üzenetek, Üzenetbeállítások,
Szöveges üzenet és a Küldési mód menüpontot.
2. Ha a SIM-kártya több üzenetmód-készletet támogat, válasszuk ki a
módosítandó készletet, majd válasszunk az alábbi beállítások közül:
• Az üzenetközpont szöveges üzenet elküldéséhez szükséges
telefonszámának mentéséhez válasszuk az Üzenetközpont száma
menüpontot. Ezt a számot a szolgáltatótól tudhatjuk meg.
• Az üzenet típusának megadásához válasszuk az Üzenet típusa menüpontot.
A választható beállítások a következõk: Szövegként, E-mailként,
Személyhívóra vagy Faxként.
• Az Üzenet érvényessége menüpontot választva megadhatjuk, hogy a
hálózat milyen hosszú ideig próbálkozzon az üzenet továbbításával.
• Ha az üzenet típusánál a Szövegként beállítást választottuk, az üzenetek
küldéséhez használt alapértelmezett szám mentéséhez válasszuk az
Alapértelmezett címzett száma menüpontot. Az E-mailként üzenettípusnál
az E-mail szerver menüpont választásával az e-mail szerver számát
menthetjük.
• Ha kézbesítési jelentést szeretnénk kapni az elküldött üzenetekrõl (hálózati
szolgáltatás), válasszuk a Kézbesítési jelentések lehetõséget.
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

76

Menüfunkciók

• Ha SMS-ek esetén GPRS-kapcsolatot szeretnénk továbbítási módként
megadni, válasszuk a GPRS használata menüpontot, majd az Igen
beállítást. Ezenkívül a GPRS-kapcsolat beállításnál válasszuk a Folyamatos
értéket. Lásd: GPRS-kapcsolat címû rész (102. oldal).
• Ha szeretnénk, hogy az üzenetünk címzettje saját üzenetközpontunkon
keresztül válaszoljon, válasszuk a Válasz ugyanazon központon lehetõséget
(hálózati szolgáltatás).
• A kijelölt küldési mód nevének módosításához válasszuk a Küldési mód
átnevezése lehetõséget. Az üzenetmód-készletek csak akkor jelennek meg,
ha a SIM-kártya egynél több készletet támogat. Az alapértelmezett
üzemmód nem nevezhetõ át.
3. Ha azt szeretnénk, hogy a telefon az elküldött üzeneteket az Elküldött
mappába mentse, válasszuk az Elküldött üzenetek mentése menüpontot, majd
az Igen beállítást.

Multimédia üzenetek beállításai
A multimédia konfigurációs beállításait éteren keresztüli üzenetben is
megkaphatjuk a hálózat üzemeltetõjétõl vagy a szolgáltatótól. Errõl lásd: A
konfigurációs beállítások szolgáltatás címû rész (17. oldal).
Nyomjuk meg a Menü gombot, és válasszuk az Üzenetek, Üzenetbeállítások és
Multim. üzenetek menüpontot. Válasszunk az alábbi beállítások közül:
• Ha azt szeretnénk, hogy a telefon az elküldött multimédia üzeneteket az
Elküldött mappába mentse, válasszuk az Elküldött üzenetek mentése
menüpontot, majd az Igen beállítást.
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• Ha kézbesítési jelentést szeretnénk kapni az elküldött üzenetekrõl (hálózati
szolgáltatás), válasszuk a Kézbesítési jelentések lehetõséget.
• Kép kicsinyítése – megadhatjuk a multimédia üzenetbe illesztendõ kép
méretét.
• Diák alapért. idõzítése – itt beállíthatjuk a diák alapértelmezett idõzítését.
• Multimédia üzenetek fogadásának engedélyezéséhez vagy tiltásához válasszuk
a Multimédia üzenet fogadása menüpontot, majd a Letiltva vagy az
Engedélyezve beállítást. Ha csak saját hálózatunkban szeretnénk fogadni a
multimédia üzeneteket, válasszuk a Saját hálózatban beállítást (ez az
alapértelmezett beállítás).
• Ha azt szeretnénk, hogy a telefon automatikusan letöltse az újonnan érkezõ
multimédia üzeneteket, válasszuk a Bejövõ multimédia üzenetek menüpontot,
majd a Fogadás beállítást, illetve ellenkezõ esetben az Elutasítás beállítást. Ez
a beállítás nem jelenik meg, ha a Multimédia üzenet fogadása beállítás
állapota Letiltva.
• Konfigurációs beállítások, majd Konfiguráció. Csak a multimédia üzeneteket
támogató konfigurációk jelennek meg. Válasszunk szolgáltatót, illetve az
Alapértelmezett vagy a Személyes konf. beállítást. A multimédia üzenetek
beállításait konfigurációs üzenetként is megkaphatjuk, errõl lásd:
A konfigurációs beállítások szolgáltatás címû rész (17. oldal). A konfigurációs
beállítások kézi megadásáról lásd: Konfigurációs beállítások címû rész
(107. oldal).
Válasszuk a Fiók menüpontot, és jelöljük ki az aktív konfigurációs beállítások
közül a multimédia szolgáltatás fiókját.
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• Reklám engedélyezése – itt állíthatjuk be a reklámok fogadását vagy
elutasítását. Ez a beállítás nem jelenik meg, ha a Multimédia üzenet fogadása
beállítása Letiltva, illetve ha a Bejövõ multimédia üzenetek beállítása
Elutasítás.

Az e-mail alkalmazás beállításai
Az e-mail beállításokat konfigurációs üzenetként is megkaphatjuk, errõl lásd:
A konfigurációs beállítások szolgáltatás címû rész (17. oldal). A beállítások kézi
megadásáról lásd: Konfigurációs beállítások címû rész (107. oldal).
1. Nyomjuk meg a Menü gombot, és válasszuk az Üzenetek, Üzenetbeállítások,
majd az E-mail üzenetek menüpontot.
2. Válasszunk az alábbiak közül:
• Válasszuk a Konfiguráció pontot, majd az aktiválni kívánt csomagot.
• A szolgáltató által biztosított fiókok megtekintéséhez válasszuk a Fiók
lehetõséget. Ha több fiók is megjelenik, válasszuk ki azt, amelyet használni
szeretnénk.
• Saját név - Írjuk be a nevünket, illetve becenevünket.
• E-mail cím - Írjuk be az e-mail címünket.
• Aláírással - Megadhatunk egy aláírást, amelyet üzenetíráskor a telefon
automatikusan beilleszt a levél végére.
• Válaszcím - Adjuk meg azt az e-mail címet, amelyre a válaszüzeneteket
kapni szeretnénk.
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• SMTP-felhasználónév - Adjuk meg a kimenõ levelekhez használni kívánt
nevet.
• SMTP-jelszó - Adjuk meg a kimenõ levelekhez használni kívánt jelszót.
• Terminálablak megjelenítése - Válasszuk az Igen lehetõséget, ha az
intranetes kapcsolatokhoz kézzel szeretnénk végrehajtani a felhasználói
hitelesítést.
• Bejövõ szerver típusa - A használt levelezõrendszer típusának megfelelõen
válasszuk a POP3 vagy az IMAP4 lehetõséget. Ha a rendszer mind a két
típust támogatja, válasszuk az IMAP4 lehetõséget.
• Bejövõ levelek beállításai
Ha a bejövõ szerver típusánál a POP3 beállítást választottuk, a következõ
lehetõségek jelennek meg: E-mailek fogadása, POP3-felhasználónév,
POP3-jelszó és Terminálablak megjelenítése.
Ha a bejövõ szerver típusánál az IMAP4 beállítást választottuk, a következõ
lehetõségek jelennek meg: E-mailek fogadása, Letöltés módja,
IMAP4-felhasználónév, IMAP4-jelszó és Terminálablak megjelenítése.

Egyéb beállítások
Az üzenetek további beállításainak megadásához nyomjuk meg a Menü gombot,
és válasszuk az Üzenetek, Üzenetbeállítások, Más beállítások menüpontot. Az
üzenetek írásakor és olvasásakor használt betûméret megadásához válasszuk a
Betû mérete menüpontot.
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Üzenetszámláló
Az elküldött és a fogadott szöveges és multimédia üzenetek számának
ellenõrzéséhez nyomjuk meg a Menü gombot, és válasszuk az Üzenetek,
Üzenetszámláló, majd az Elküldött üzenetek vagy a Fogadott üzenetek
menüpontot. A számlálók nullázásához válasszuk a Számlálók törlése
menüpontot.

■ Névjegyzék
Neveket és telefonszámokat menthetünk a telefon memóriájába
(Névjegyzék) vagy a SIM-kártya memóriájába.
A telefon támogatja a jelenlét-szolgáltatással bõvített névjegyeket (hálózati
szolgáltatás), amelyek Saját jelenlét és Figyelt nevek adattal is rendelkezhetnek.
A Saját jelenlét menüben közzétehetjük elérhetõségünket, így arról mindenki
értesülhet, aki hozzáfér a szolgáltatáshoz, és kíváncsi ezekre az adatokra.
A Figyelt nevek menüben létrehozhatjuk azoknak a személyeknek a listáját, akik
jelenlétállapotát látni szeretnénk, majd állapotukat ezen a listán ellenõrizni
szeretnénk.

Nevek keresése
Nyomjuk meg a Menü gombot, és válasszuk a Névjegyzék és a Keresés
menüpontot, illetve készenléti állapotban nyomjuk meg a lapozógombot lefelé.
Lapozzunk a kívánt névhez. Ha a név a SIM-kártya memóriájában található, a
kijelzõ tetején a
ikon látható. Nyomjuk meg az Adatok gombot, ezt követõen
a lapozógombokkal megtekinthetjük a kijelölt partner adatait.
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A figyelt nevek a Névjegyzék-nézet beállításától függõen eltérõen jelennek meg.
Lásd: Névjegyek beállításai címû rész (89. oldal).

Nevek és telefonszámok mentése (Új név)
Nyomjuk meg a Menü gombot, majd válasszuk a Névjegyzék és az Új név
menüpontot. Írjuk be a nevet, és nyomjuk meg az OK gombot, majd írjuk be a
telefonszámot, és nyomjuk meg az OK gombot.
Tipp: Gyorsmentéshez készenléti állapotban írjuk be a telefonszámot, és
nyomjuk meg a Ment gombot. Írjuk be a nevet, és nyomjuk meg az OK
gombot.

Több telefonszám vagy szöveges bejegyzés tárolása egy névhez
A Névjegyzék számára fenntartott memóriába nevenként különbözõ típusú
telefonszámokat és rövid szöveges bejegyzéseket menthetük. A szöveges
bejegyzés például egy cím lehet.
Az elsõként tárolt szám automatikusan az alapértelmezett szám lesz, amelyet egy
keret jelez a számtípus ikonja körül, például . Amikor a Névjegyzékben, például
híváshoz, kijelölünk egy nevet, ha nem választunk másik számot, a telefon az
alapértelmezett számot használja.
1. Ellenõrizzük, hogy a használt memória a Telefon vagy a Telefon és SIM. Lásd:
Névjegyek beállításai címû rész (89. oldal).
2. A nevek és a telefonszámok listájának eléréséhez készenléti állapotban
nyomjuk meg a lapozógombot lefelé.
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3. Lapozzunk ahhoz a névhez, amelyhez új számot vagy szöveges bejegyzést
szeretnénk felvenni.
4. Nyomjuk meg az Adatok, majd az Opciók gombot, és válasszuk az Új szám
mentése vagy az Adatok hozzáad. menüpontot.
5. Szám vagy adat felvételéhez válasszunk számtípust vagy szövegtípust.
Ha jelenlét-szolgáltatáshoz csatlakoztunk, és szövegtípusként a Felh.azonosító
beállítást választjuk, akkor a Keresés menüponttal mobilszám vagy a
szolgáltató szerverén lévõ e-mail cím alapján azonosítót kereshetünk. Lásd:
Jelenlét-szolgáltatással bõvített névjegyzék – Saját jelenlét címû rész
(85. oldal). Ha a keresés csak egy azonosítót eredményezett, a telefon azt
automatikusan menti. Több találatnál az azonosító mentéséhez nyomjuk meg
az Opciók gombot, és válasszuk a Mentés menüpontot. Válasszuk az Az. kézi
megadása menüpontot, írjuk be az azonosítót, és nyomjuk meg az OK gombot.
A szám vagy a szövegtípus módosításához nyomjuk meg az Opciók gombot, és
válasszuk a Típusváltás menüpontot. Az azonosító típusa nem módosítható, ha
szerepel a Csevegõpartnerek vagy a Figyelt nevek listán.
Ha a kijelölt számot alapértelmezett számként szeretnénk beállítani, nyomjuk
meg az Opciók gombot, és válasszuk az Alapértelmezett menüpontot.
6. Írjuk be a számot vagy a szöveges bejegyzést, és mentéséhez nyomjuk meg az
OK gombot.
7. A készenléti állapotba való visszatéréshez nyomjuk meg a Vissza, majd a Kilép
gombot.
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Kép felvétele partnerhez
A telefon memóriájában tárolt adott számú névhez támogatott formátumú képet
rendelhetünk.
Készenléti állapotban lapozzunk ahhoz a névjegyhez, amelyhez képet szeretnénk
rendelni, és nyomjuk meg az Adatok gombot. Nyomjuk meg az Opciók gombot, és
válasszuk az Új kép menüpontot. Nyissuk meg a Galéria megfelelõ mappáját,
lapozzunk a kívánt képhez, nyomjuk meg az Opciók gombot, és válasszuk a
Mentés n.jegy.-be menüpontot. A kép másolata bekerül a névjegyhez.

Adatok szerkesztése és törlése a névjegyzékben
Keressük meg a kívánt partnert, és nyomjuk meg az Adatok gombot. Lapozzunk a
szerkeszteni vagy törölni kívánt névhez, számhoz, szöveges bejegyzéshez vagy
képhez.
• A szerkesztéshez nyomjuk meg a Módosít vagy a Módosít gombot, vagy
nyomjuk meg az Opciók gombot, és válasszuk a Nevet módosít, Szám átírása,
Adatmódosítás vagy a Kép módosítása menüpontot attól függõen, hogy milyen
beállítást választottunk a Névjegyzék-nézet menüben. Az azonosító nem
szerkeszthetõ és nem törölhetõ, ha szerepel a Csevegõpartnerek vagy a Figyelt
nevek listán.
• Partnerhez rendelt szám, szöveges bejegyzés vagy kép törléséhez nyomjuk meg
az Opciók gombot, és válasszuk a Szám törlése, Adatok törlése vagy a Kép
törlése menüpontot. A partnereknél törölt kép a Galéria menüben megmarad.
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Névjegy törlése
Névjegy és a hozzá kapcsolódó összes adat törléséhez nyomjuk meg a Menü
gombot, és válasszuk Névjegyzék, majd a Törlés menüpontot. A nevek egyenként
vagy egyszerre történõ törléséhez válasszuk az Egyenként, illetve az Összes törlése
lehetõséget.

Jelenlét-szolgáltatással bõvített névjegyzék – Saját jelenlét
A jelenlét-szolgáltatás (hálózati szolgáltatás) segítségével megoszthatjuk saját
jelenlét-állapotunkat például családtagjainkkal, barátainkkal vagy
munkatársainkkal. A jelenlét-állapot tartalmazza elérhetõségünket, egy
állapotüzenetet és egy személyes logót. Az állapotunkat azok a felhasználók
láthatják, akik számára elérhetõ ez a szolgáltatás, és információt kérnek rólunk.
A kívánt információ a Névjegyzék menüben a Figyelt nevek pont alatt jelenik meg.
Testreszabhatjuk azokat az információkat, amelyeket másokkal meg akarunk
osztani, és megszabhatjuk, hogy ki láthassa állapotunkat.
A jelenlét-szolgáltatás használata elõtt elõ kell fizetni a szolgáltatásra. Annak
ellenõrzéséhez, hogy a szolgáltatás egyáltalán elérhetõ-e, és ha igen, mennyibe
kerül, illetve ha a szolgáltatásra elõ akarunk fizetni, lépjünk kapcsolatba a
hálózatüzemeltetõvel vagy a szolgáltatóval. Tõle fogjuk megkapni az egyedi
azonosítónkat és jelszavunkat, illetve a szolgáltatáshoz szükséges beállításokat is.
Lásd: Konfigurációs beállítások címû rész (107. oldal).
A jelenlét-szolgáltatás használatához csatlakozni kell hozzá. A jelenlétszolgáltatáshoz csatlakozva a telefon más funkciói továbbra is használhatók,
mivel a jelenlét-szolgáltatás a háttérben mûködik. Ha bontjuk a kapcsolatot, akkor
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a jelenlétállapot, a szolgáltatótól függõen, még egy ideig megjelenik mások
készülékén.
Nyomjuk meg a Menü gombot, majd válasszuk a Névjegyzék és a Saját jelenlét
menüpontot. Válasszunk az alábbi beállítások közül:
• Kapcsolódás a Saját jelenléthez (vagy Kapcsolat bontása) – válasszunk annak
megfelelõen, hogy kapcsolódni kívánunk-e a szolgáltatáshoz, vagy bontjuk
vele a kapcsolatot.
• Az Aktuális saját jelenlét menüben többek között ellenõrizhetjük vagy
módosíthatjuk aktuális privát vagy nyilvános állapotunkat, és megadhatjuk
azokat a csoportokat, amelyek értesülhetnek elérhetõségi állapotunkról.
• Jelenlegi figyelõk – az összes olyan felhasználó megtekintése, aki elõfizetett,
aki meg tudja nézni vagy aki nem tudja megnézni a jelenlét-információnkat.
• Beállítások – az alábbiak adhatók meg:
Aktuális jelenlét alapállapotban – készenléti állapotban megjeleníti az
aktuális állapot ikonját.
Szinkronizálás a profilokkal – megadhatjuk, hogy a Saját jelenlét-üzenet és a
Saját elérhetõség beállításait kézzel vagy automatikusan szeretnénk-e
frissíteni. Utóbbi esetben a beállításokat a jelenleg aktív üzemmódhoz
csatolhatjuk. Lásd: Üzemmódok címû rész (95. oldal). Személyre szabott
állapotlogót nem csatolhatunk üzemmódhoz.
Csatlakozás típusa – beállíthatjuk, hogy a telefon a bekapcsolás után hogyan
csatlakozzon a jelenlét-szolgáltatáshoz.
Csevegés/jelenlét beállításai – az alábbiak adhatók meg:
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• Konfiguráció – csak a jelenlét-szolgáltatást támogató konfigurációk
jelennek meg. Válasszunk szolgáltatót, illetve az Alapértelmezett vagy a
Személyes konf. beállítást. A beállításokat konfigurációs üzenetként is
megkaphatjuk, errõl lásd: A konfigurációs beállítások szolgáltatás címû rész
(17. oldal). A konfigurációs beállítások kézi megadásáról lásd:
Konfigurációs beállítások címû rész (107. oldal).
• Válasszuk a Fiók menüpontot, és jelöljük ki az aktív konfigurációs
beállítások közül a jelenlét-szolgáltatás fiókját.
• Felhasználó-azonosító – írjuk be a szolgáltatótól kapott felhasználói
azonosítónkat.
• Jelszó – írjuk be a szolgáltatótól kapott jelszót.

Jelenlét-szolgáltatással bõvített névjegyzék – Figyelt nevek
Kialakíthatunk egy listát mindazon partnerekbõl, akik jelenlétállapotát nyomon
szeretnénk követni. Az állapotinformációt csak akkor láthatjuk, ha a partner vagy
a hálózat ezt engedélyezte.
Ellenõrizzük, hogy a használt memória a Telefon vagy a Telefon és SIM. Lásd:
Névjegyek beállításai címû rész (89. oldal).
A jelenlét-szolgáltatáshoz való csatlakozáshoz nyomjuk meg a Menü gombot, és
válasszuk a Névjegyzék, Saját jelenlét és a Kapcsolódás a Saját jelenléthez
menüpontot. A figyelt partnereket akkor is nyomon követhetjük, ha nem
csatlakoztunk a jelenlét-szolgáltatáshoz, de ekkor nem láthatjuk a partner
jelenlétállapotát.
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Névjegyek felvétele a figyelt nevek közé
1. Nyomjuk meg a Menü gombot, majd válasszuk a Névjegyzék és a Figyelt nevek
menüpontot.
2. Ha a lista üres, nyomjuk meg a Hozzáad gombot. Ellenkezõ esetben nyomjuk
meg az Opciók gombot, majd válasszuk az Új figyelés menüpontot.
3. Válasszunk egy névjegyet a listáról. Ha a választott partner már rendelkezik
azonosítóval, akkor a partner bekerül a figyelt nevek közé.
Tipp: Ha a Névjegyzék menübõl szeretnénk partnert felvenni, nyomjuk
meg az Adatok, majd az Opciók gombot. Válasszuk a Jelenlét lekérd. és a
Figyelésként menüpontot.
Ha csak a jelenlét-információt szeretnénk megtekinteni, válasszuk a
Jelenlét lekérd., majd a Csak egyszer menüpontot.

Figyelt nevek megtekintése
Lásd: Nevek keresése címû rész (81. oldal).
1. A jelenlét-információ megtekintéséhez nyomjuk meg a Menü gombot, és
válasszuk a Névjegyzék és a Figyelt nevek menüpontot.
Megjelenik a figyelt nevek listájában szereplõ elsõ partner állapotinformációja.
A személy által megosztott információ szövegbõl és ikonból állhat. A
,
és a
ikon azt jelzi, hogy a személy elérhetõ, foglalt vagy nem érhetõ el.
A

ikon azt jelzi, hogy a személy jelenlét-információi nem érhetõk el.

2. Nyomjuk meg az Opciók gombot, és a listáról válasszuk a kívánt lehetõséget.
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Partner figyelésének megszüntetése
A listáról partner eltávolításához keressük meg a partnert a Névjegyzék listán, és
nyomjuk meg az Adatok gombot. Jelöljük ki a felhasználóazonosítót, nyomjuk
meg az Opciók gombot, válasszuk a Figyelés törlése menüpontot, majd nyomjuk
meg az OK gombot.

Névjegyek másolása
Neveket és telefonszámokat másolhatunk a telefon memóriájából a SIM-kártyára
és fordítva, ha a Menü gomb megnyomása után a Névjegyzék és a Másolás
menüpontot választjuk. A telefon memóriájában tárolt szöveges bejegyzések,
például az e-mail címek, nem kerülnek a SIM-kártyára.

Névjegyek beállításai
Nyomjuk meg a Menü gombot, válasszuk a Névjegyzék és a Beállítások
menüpontot, majd válasszunk az alábbiak közül:
• Használt memória – a névjegyek tárolására szolgáló memória kiválasztása. Ha
a Telefon és SIM beállítást választjuk, mindkét memóriában található neveket
böngészhetjük, de a neveket és a telefonszámokat a telefon a saját
memóriájába menti.
• Névjegyzék-nézet – a névjegyek megjelenésének módját adhatjuk meg.
• Memória állapota – mindkét névjegyzék-memória állapotát ellenõrizhetjük.
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Névjegykártya küldése és fogadása
A vCard szabványt támogató kompatibilis eszközökrõl küldött személyi adatokat a
készülékünk képes fogadni, illetve ilyen adatokat mi is küldhetünk más
készülékekre.
Ha névjegykártyát kaptunk, és azt szeretnénk a telefon memóriájába menteni,
nyomjuk meg a Megnéz és a Ment gombot.
Névjegykártya küldéséhez keressük ki a névjegyzékbõl az elküldendõ nevet és
telefonszámot. Nyomjuk meg az Adatok, majd az Opciók gombot, és válasszuk a
Névjegyküldés menüpontot. Válasszuk a Infrán, az SMS-ként (hálózati
szolgáltatás) vagy a MMS-ben (hálózati szolgáltatás) beállítást.

Hanghívás
Telefonhívást úgy is kezdeményezhetünk, hogy kimondjuk a névhez elõzetesen
rögzített hangmintát. Hangminta lehet bármilyen kimondott szó, például egy név.
A létrehozható hangminták száma korlátozott.
A hangminták használata elõtt vegyük figyelembe a következõket:
• A hangminták nem függnek a kiválasztott nyelvtõl. A hangminták a beszélõ hangjától
függnek.
• A nevet ugyanúgy kell kimondanunk, mint ahogyan azt a rögzítéskor tettük.
• 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.
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Megjegyzés: A hangminták használata nehézségekbe ütközhet, ha zajos
környezetben vagyunk vagy vészhelyzet esetén, ezért ne hagyatkozzunk minden
körülmények között kizárólag a hanghívásra.

Hangminták felvétele és kezelése
Mentsük vagy másoljuk a telefon memóriájába azokat a névjegyeket, amelyekhez
hangmintát szeretnénk rendelni.
1. Készenléti állapotban nyomjuk meg a lapozógombot lefelé, és lapozzunk ahhoz
a névhez, amelyhez hangmintát szeretnénk rendelni.
2. Nyomjuk meg az Adatok gombot, lapozzunk a kívánt telefonszámhoz, nyomjuk
meg az Opciók gombot, és válasszuk az Új hangminta menüpontot.
3. Nyomjuk meg az Indít gombot, és tisztán ejtsük ki a hangmintaként rögzítendõ
szót vagy szavakat. A felvétel után a telefon lejátssza a rögzített mintát.
A Névjegyzék menüben a hangmintával ellátott telefonszám után a
jelenik meg.

ikon

Tárcsázás hangminta használatával
Ha a telefonon olyan alkalmazás fut, amely adatküldéshez és -fogadáshoz
(E)GPRS-kapcsolatot használ, a hangminták használatához be kell zárnunk az
adott alkalmazást.
1. Készenléti állapotban nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a hangerõcsökkentõ
gombot vagy a
választógombot. Egy rövid hangjelzés hallható, és a Most
beszéljen felirat jelenik meg.
2. Tisztán mondjuk ki a hangmintát. A telefon lejátssza az azonosított
hangmintát, és másfél másodperc múlva hívja a hangminta telefonszámát.
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Ha szabályozógombbal rendelkezõ kompatibilis fülhallgatót használunk, a
hanghívás kezdeményezéséhez nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a fülhallgató
szabályozógombját.

A Névjegyzék egyéb funkciói
Nyomjuk meg a Menü gombot, válasszuk a Névjegyzék menüpontot, majd az
alábbiak valamelyikét:
• Gyorshívások – telefonszám hozzárendelése gyorshívó gombhoz. Lapozzunk a
gyorshívó gomb számához, és nyomjuk meg a Beállít gombot. Ha a gombhoz
már hozzá van rendelve szám, nyomjuk meg az Opciók gombot, és válasszuk a
Módosítás menüpontot. Nyomjuk meg a Keres gombot, és válasszuk ki elõször
a nevet, majd a hozzárendelendõ számot.
Lásd még a Gyorshívásos tárcsázás pontot a következõ helyeken:
Hívásbeállítások címû rész (104. oldal) és Gyorshívások címû rész (36. oldal).
• Hangminták – a mentett hangminták meghallgatása, törlése és módosítása.
• Az Infó számok vagy a Szolgált. számai (hálózati szolgáltatás) olyan számok,
amelyeket a szolgáltató adott esetben a SIM-kártyával együtt biztosít.
• Ha a kártya engedélyezi a SIM-kártyához tartozó telefonszámokat, azok
megtekintéséhez válasszuk a Saját számok menüpontot.
• Hívócsoportok – a Névjegyzék menüben tárolt neveket és telefonszámokat
hívócsoportokba rendezhetjük. Mindegyik hívócsoporthoz beállíthatjuk
például azt, hogy egy adott csengõhanggal és egy ábra megjelenítésével
jelezze a csoport tagjainak a hívását. Ha a telefont úgy kívánjuk beállítani,

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

92

Menüfunkciók

hogy csak akkor csengjen, ha egy kiválasztott hívócsoportból érkezik hívás,
olvassuk el a Hívásjelzés csoportoknak pontot a Hangbeállítások címû részben
(97. oldal).

■ Hívásinfó
A telefon regisztrálja a nem fogadott, a fogadott és a tárcsázott
hanghívásokat, a privát adóvevõ-hívások címeit, valamint a hívások
hozzávetõleges idejét.
A telefon csak akkor regisztrálja a nem fogadott vagy a fogadott hívásokat, ha a
hálózat támogatja ezt a funkciót, a telefon be van kapcsolva, és a hálózati
szolgáltatás területén belül van.
Ha megnyomjuk az Opciók gombot a Nem fogadott hívások, Fogadott hívások és
Tárcsázott hívások menü valamelyikében, akkor megtekinthetjük például a hívás
idejét, szerkeszthetjük vagy törölhetjük a telefonszámot, menthetjük azt a
Névjegyzék menübe, vagy üzenetet küldhetünk az adott számra.

Híváslisták
Nyomjuk meg a Menü gombot, válasszuk a Hívásinfó lehetõséget, majd a
következõk egyikét:
• Nem fogadott hívások – megtekinthetjük azokat a telefonszámokat,
amelyekrõl sikertelenül próbálták a telefonunkat hívni (hálózati szolgáltatás).
• Fogadott hívások – azoknak a telefonszámoknak a listája, amelyekrõl a
telefonra fogadott hívás érkezett (hálózati szolgáltatás).
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• Tárcsázott hívások – azoknak a telefonszámoknak a listáját, amelyeket
legutóbb hívtunk vagy hívni próbáltuk.
• Híváslisták törlése – a híváslisták törlése.

Hívásszámlálók és hívásidõzítõk
Megjegyzés: A szolgáltató által ténylegesen számlázott hívási és szolgáltatási
összeg a hálózat jellemzõitõl, az alkalmazott kerekítésektõl, adóktól, illetve más
tényezõktõl is függhet.

Nyomjuk meg a Menü gombot, válasszuk a Hívásinfó menüpontot, majd a
következõk valamelyikét:
• Hívásidõtartam kijelzése. A bejövõ és a kimenõ hívások idõtartamát
tekinthetjük meg órában, percben és másodpercben megadva.
• GPRS-adatszámláló. Lapozással ellenõrizhetjük az utoljára elküldött vagy
fogadott, illetve az összesen elküldött és fogadott adatok hozzávetõleges
mennyiségét, továbbá törölhetjük a számlálókat.
• GPRS-kapcsolatok idõtartama. Lapozással megtekinthetjük az utolsó, illetve az
összes GPRS-kapcsolat hozzávetõleges idõtartamát.

Üzenetszámláló
Az elküldött és a fogadott szöveges, csevegõ és multimédia üzenetek számának
ellenõrzéséhez nyomjuk meg a Menü gombot, és válasszuk a Hívásinfó,
Üzenetszámláló, majd az Elküldött üzenetek vagy a Fogadott üzenetek
menüpontot. A számlálók nullázásához válasszuk a Számlálók törlése menüpontot.
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Helymeghatározás
A hálózat helyazonosítási kérelmeket küldhet. Meggyõzõdhetünk arról, hogy a
telefon csak akkor küld adatokat a tartózkodási helyrõl, ha az jóváhagyjuk
(hálózati szolgáltatás). A helyzetinformáció-küldésre való elõfizetéshez forduljon
a szolgáltatóhoz vagy a hálózat üzemeltetõjéhez.
• Egy helymeghatározási kérelem elfogadásához vagy elutasításához nyomjuk
meg az Elfogad vagy az Elutasít gombot. Ha a kérelmet figyelmen kívül
hagyjuk, akkor a készülék automatikusan elfogadja vagy elutasítja azt annak
megfelelõen, hogyan állapodtunk meg a szolgáltatóval. A telefonon az 1 nem
fogadott helyezetkérés felirat jelenik meg. Az elmulasztott helymeghatározási
kérelem megtekintéséhez nyomjuk meg a Megnéz gombot.
A 10 legutóbbi értesítés vagy kérelem megtekintéséhez vagy törléséhez nyomjuk
meg a Menü gombot, és válasszuk a Hívásinfó, Helyzetmérés, Helyzetnapló, majd
a Mappa nyitása vagy a Mindet törli menüpontot.

■ Beállítások
Üzemmódok
A telefon hangjait a különbözõ eseményekhez, környezetekhez vagy
hívócsoportokhoz az elõre megadott üzemmódokkal testreszabhatjuk.
Nyomjuk meg a Menü gombot, majd válasszuk a Beállítások és az Üzemmód
menüpontot. Lapozzunk egy üzemmódhoz, és nyomjuk meg a Választ gombot.
• A kiválasztott üzemmód bekapcsolásához válasszuk a Bekapcsol menüpontot.
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• Ha azt szeretnénk, hogy az üzemmód csak egy bizonyos ideig (legfeljebb 24
óráig) legyen bekapcsolva, válasszuk az Idõzít menüpontot, és adjuk meg az
idõszak végét. Ha lejár az üzemmódhoz beállított idõ, az elõzõleg bekapcsolt,
nem idõzített üzemmód válik aktívvá.
• Az üzemmód testreszabásához válasszuk a Testre szab menüpontot. Ugyanez a
beállítás megtalálható a Hangbeállítások menüben is. Lásd: Hangbeállítások
címû rész (97. oldal).
A jelenléti állapot módosításához válasszuk a Saját jelenlét pontot. Ez a menü
akkor érhetõ el, ha a Szinkronizálás a profilokkal beállítás értéke Be. Lásd:
Jelenlét-szolgáltatással bõvített névjegyzék – Saját jelenlét címû rész
(85. oldal).
Az üzemmód átnevezéséhez válasszuk az Üzemmód neve menüpontot. Az
Általános üzemmód nem nevezhetõ át.

Témák
A téma számos olyan elemet tartalmaz, amellyel testreszabhatjuk a telefont, ilyen
a háttérkép, a kijelzõvédõ, a színséma és a csengõhang.
Nyomjuk meg a Menü gombot, majd válasszuk a Beállítások és a Témák
menüpontot. Válasszunk az alábbiak közül:
• A Téma kiválaszt. menüpont a Galéria mappáinak listáját jeleníti meg. A
telefonon egy téma beállításához nyissuk meg a Témák mappát, és válasszunk
témát.
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• Témaletöltések –hivatkozások listáját jeleníti meg további témák letöltéséhez.
Lásd: Letöltés címû rész (152. oldal).

Hangbeállítások
Nyomjuk meg a Menü gombot, majd válasszuk a Beállítások és a Hangbeállítások
menüpontot. Ugyanez a beállítás megtalálható az Üzemmód menüben is. A
beállítások módosításával megváltoztatjuk az aktuális üzemmód beállításait.
Többek között beállíthatjuk, hogy a telefon hogyan jelezze a bejövõ hanghívást, mi
legyen a bejövõ hívások és üzenetek csengõhangja, beállíthatjuk az adóvevõ
értesítõ hangjait és hangállapotát, megadhatjuk a csengõhang hangerejét és azt,
hogy a telefon csak akkor csengjen, ha egy kiválasztott hívócsoportba tartozó
számról érkezik hívás.

A fõ kijelzõ beállításai
Nyomjuk meg a Menü gombot, majd válasszuk a Beállítások és a Fõ kijelzõ
beállításai menüpontot. A következõ beállításokat adhatjuk meg:
• A Háttérkép pontban megadhatjuk a fõ kijelzõn készenléti állapotban
megjelenõ háttérképet. A háttérkép kiválasztásához, aktiválásához vagy
kikapcsolásához válasszuk a Háttér kiválaszt., a Bekapcsol, illetve a Kikapcsol
lehetõséget. Ha diavetítésként szeretnénk végignézni valamely mappában
található képeket, válasszuk a Válassz. diacsop.-t pontot, majd a Galéria
megfelelõ mappáját.
Háttérképként használható további képek letöltéséhez válasszuk a
Képletöltések menüpontot.
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• A Színsémák menüponttal módosíthatjuk a kijelzõ bizonyos elemeinek (például
a menük hátterének, valamint a térerõsséget és az akkumulátor feltöltöttségét
jelzõ sávnak) a színét.
• Ha az operátorlogót meg szeretnénk jeleníteni vagy el szeretnénk rejteni,
válasszuk az Operátorlogó menüpontot. Ha nem mentettük az operátorlogót,
az Operátorlogó menüpont nem választható.
Az operátorlogó elérhetõségével kapcsolatos bõvebb információkért forduljunk
a hálózat üzemeltetõjéhez vagy a szolgáltatóhoz.
• A Menünézet menüponttal beállíthatjuk, hogy a telefon hogyan jelenítse meg
a fõmenüt. Válasszuk a Lista vagy a Keret beállítást.

A külsõ kijelzõ beállításai
Nyomjuk meg a Menü gombot, majd válasszuk a Beállítások és a Kis kijelzõ
beállításai menüpontot. A következõ beállításokat adhatjuk meg:
• Háttérkép – készenléti állapotban a külsõ kijelzõn megjelenõ háttérkép
megadása. A kijelzõvédõ bekapcsolásakor a háttérkép eltûnik.
Háttérképként használható további képek letöltéséhez válasszuk a
Képletöltések menüpontot.
• A Színsémák menüponttal módosíthatjuk a kijelzõ bizonyos elemeinek (például
a menük hátterének, valamint a térerõsséget és az akkumulátor feltöltöttségét
jelzõ sávnak) a színét.
• A külsõ kijelzõn megjelenõ kijelzõvédõ bekapcsolásához válasszuk a
Képernyõvédõ menüpontot, majd a Be beállítást. Az Idõzítés menüponttal azt
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az idõtartamot adhatjuk meg, amelynek lejárta után bekapcsol a kijelzõvédõ. A
kijelzõvédõként használni kívánt kép megadásához válasszuk a K. védõ
kiválaszt. menüpontot, és nyissuk meg a Képek, majd a Kijel.védõk mappát.
Kijelzõvédõként használható további képek letöltéséhez válasszuk a
Képletöltések menüpontot.

Dátum és idõ beállítása
Nyomjuk meg a Menü gombot, majd válasszuk a Beállítások és a Dátum és idõ
beállítása menüpontot. Az Óra és a Dátum pontban beállíthatjuk az idõt és a
dátumot, továbbá megadhatjuk, hogy ezek megjelenjenek-e a kijelzõn készenléti
állapotban. Ha azt szeretnénk, hogy a telefon az aktuális idõzónának megfelelõen
frissítse a dátumot és az idõt, válasszuk a Dátum/idõ automatikus frissítése
(hálózati szolgáltatás) menüpontot. Az automatikus frissítés esetleg azt
eredményezi, hogy néhány korábban beállított figyelmeztetés elévül.
Ha az akkumulátort hosszabb idõre kivesszük a telefonból, vagy már régóta
lemerült, az idõt újra be kell állítani.

Személyes hivatkozások
A jobb oldali választógomb funkciójának beállításához, illetve bizonyos
funkciókhoz hangutasítás hozzárendeléséhez nyomjuk meg a Menü gombot, majd
válasszuk a Beállítások és a Személyes hivatkozások menüpontot.
• A jobb oldali választógomb funkciójának megadásához válasszuk a Jobb oldali
választógomb menüpontot. Lapozzunk a megfelelõ funkcióhoz, és válasszuk ki.
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• A Hangutasítások menüben válasszunk ki egy utasításmappát. Válasszuk ki azt
a funkciót, amelyhez hangutasítást szeretnénk rendelni, és nyomjuk meg a
Hozzáad gombot. Csak adott számú funkcióhoz rendelhetünk hangutasítást.
Hangutasítások hozzáadásával kapcsolatban lásd: Hangminták felvétele és
kezelése címû rész (91. oldal).
A hangutasítások aktiválásáról lásd: Tárcsázás hangminta használatával címû
rész (91. oldal).
Hívás során, vagy miközben egy alkalmazás adatküldéshez és -fogadáshoz
(E)GPRS-kapcsolatot használ, hangutasítás nem vehetõ fel és nem is
aktiválható.

Kapcsolatok
Infrakapcsolat
Az infravörös fénysugarat ne irányítsuk mások szemébe. Ügyeljünk arra, hogy ne zavarjunk
más infraeszközöket. A készülék Class 1 besorolású lézertermék.

A telefont beállíthatjuk az infraporton keresztül történõ adatküldésre, illetve
adatfogadásra. A telefon infraportja segítségével adatokat (például
névjegykártyákat) küldhetünk vagy fogadhatunk kompatibilis telefonokról vagy
más készülékekrõl (például számítógéprõl).
Az infrakapcsolat használatához annak a készüléknek, amellyel a kapcsolatot létre
kívánjuk hozni, IrDA-kompatibilisnek kell lennie.
Ha infrakapcsolaton keresztül adatot küldünk vagy fogadunk, ügyeljünk arra, hogy
a küldõ és a fogadó készülék infraportja egymás felé mutasson, és a két készülék
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között ne legyen akadály. Az infrakapcsolat létrehozásához a két készülék közötti
távolság legfeljebb egy méter lehet.
Adatátvitelhez a telefon infraportjának bekapcsolásához nyomjuk meg a Menü
gombot, majd válasszuk a Beállítások, Kapcsolatok és az Infravörös menüpontot.
Az infrakapcsolat kikapcsolásához nyomjuk meg a Menü gombot, majd válasszuk
a Beállítások, Kapcsolatok és az Infravörös menüpontot. A Kikapcsolja az infrát?
üzenet megjelenésekor nyomjuk meg az Igen gombot.
Ha az adatátvitel nem indul el az infraport bekapcsolása után két percen belül, a
telefon bontja a kapcsolatot, és azt újra létre kell hozni.

GPRS
A GPRS (General Packet Radio Service – általános csomagkapcsolt
rádiószolgáltatás) technológia olyan hálózati szolgáltatás, amely lehetõvé teszi,
hogy a mobiltelefonokat IP alapú hálózaton belül adatok küldésére és fogadására
használjuk. A GPRS olyan adatátviteli technológia, amely lehetõvé teszi az
adathálózatokhoz, például az internethez, történõ vezeték nélküli hozzáférést.
Az Enhanced GPRS (EGPRS), azaz megnövelt adatátviteli sebesség a második
generációs rendszerekben (EDGE), olyan rádióinterfész-modulációs eljárás, amely
megnöveli a GPRS adatátviteli sebességét.
Az (E)GPRS technológiát a telefon következõ funkciói használják: az üzenetküldés,
a böngészõ, az e-mail alkalmazás, a távoli adatszinkronizálás, az adóvevõ, az
alkalmazások letöltése, illetve a számítógépes modemkapcsolat (például az
internet vagy e-mail eléréséhez).
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Megjegyzés az (E)GPRS technológia használatához:
• Az (E)GPRS-szolgáltatás elérhetõségérõl, az adatátviteli sebességekrõl, a
díjszabásról, illetve a szolgáltatás elõfizetésérõl a hálózatüzemeltetõ vagy a
szolgáltató nyújthat bõvebb felvilágosítást.
• Minden egyes (E)GPRS-t használó alkalmazáshoz mentsük az (E)GPRSbeállításokat.
Ha a GPRS adatátviteli módot választottuk, a telefon – amennyiben a hálózat ezt
lehetõvé teszi – a GPRS helyett az EGPRS technológiát fogja használni. Az EGPRS
és a GPRS közül nem választhatunk, de egyes alkalmazásoknál lehetõség van a
GPRS és a GSM-adat (CSD, Circuit Switched Data – áramkörkapcsolt adatátvitel)
átviteli mód közötti választásra.

GPRS-kapcsolat
Az (E)GPRS-kapcsolat beállításainak megadásához nyomjuk meg a Menü gombot,
majd válasszuk a Beállítások, Kapcsolatok, GPRS és a GPRS-kapcsolat
menüpontot.
• Ha azt szeretnénk, hogy a telefon bekapcsolás után automatikusan
bejelentkezzen az (E)GPRS-hálózatba, válasszuk a Folyamatos lehetõséget.
Ha elindítunk egy (E)GPRS-t használó alkalmazást, létrejön a kapcsolat a
telefon és a hálózat között. Ha bezárjuk az alkalmazást, az (E)GPRS-kapcsolat
is befejezõdik, azonban a regisztráció továbbra is érvényben marad az
(E)GPRS-hálózaton.
(E)GPRS-kapcsolat közbeni kimenõ vagy bejövõ hívás, illetve szöveges üzenet
esetén az (E)GPRS-kapcsolat fel lesz függesztve.
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A GPRS és az (E)GPRS mód ikonja megegyezik.
• A Ha szükséges beállítás választásakor a GPRS-regisztráció és -kapcsolat akkor
jön létre, ha egy GPRS-t használó alkalmazásnak szüksége van rá. Ha bezárjuk
az alkalmazást, az (E)GPRS-kapcsolat megszakad.
A telefon három egyidejû (E)GPRS-kapcsolat létrehozását támogatja. Például
egyszerre böngészhetünk XHTML-oldalakon, fogadhatunk MMS-t, és
tárcsázhatunk egy számítógépet.

A GPRS-modem beállításai
A telefont infrakapcsolaton keresztül vagy kábellel csatlakoztathatjuk egy
kompatibilis számítógéphez, így a telefont modemként alkalmazva a
számítógéprõl használhatjuk az (E)GPRS-kapcsolatot.
Ha a számítógéprõl szeretnénk megadni az (E)GPRS-kapcsolat beállításait,
nyomjuk meg a Menü gombot, majd válasszuk a Beállítások, Kapcsolatok, GPRS és
a GPRS-modembeállítások menüpontot.
• Válasszuk az Aktív elérési pont menüpontot, és aktiváljuk a kívánt hozzáférési
pontot.
• Ha meg szeretnénk változtatni az elérési pont beállításait, válasszuk az Aktív
elérési pont szerkesztése pontot. A hozzáférési pont nevét a hálózat
üzemeltetõjétõl vagy a szolgáltatótól kapjuk meg.
Az (E)GPRS-modemszolgáltatás beállításait (elérési pont neve) a számítógépen a
Nokia Modem Options szoftver használatával is meg tudjuk adni. Ha a
beállításokat a számítógépen és a telefonon is megadtuk, a számítógép beállításai
lépnek érvénybe.
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Hívásbeállítások
Nyomjuk meg a Menü gombot, és válasszuk a Beállítások, majd a Hívásbeállítások
menüpontot. Válasszunk az alábbi beállítások közül:
• A Hívásátirányítás (hálózati szolgáltatás) menüben a bejövõ hívásainkat
átirányíthatjuk egy másik telefonszámra, például a hangpostafiók számára.
Bõvebb információért forduljunk a szolgáltatóhoz.
• Ha a Bármely gomb fogad hívást beállítás értéke Be, a bejövõ hívásokat úgy is
fogadhatjuk, hogy a bekapcsológomb, az adóvevõ-gomb, valamint a
,
és a
gomb kivételével megnyomjuk bármelyik gombot.
• A Hivásfogad. fedõlap felnyitásakor beállításnál megadhatjuk, hogy a telefon
kinyitásával fogadhatjuk-e a hívásokat.
• Válasszuk az Automatikus újrahívás lehetõséget, így a telefon sikertelen hívás
után még legfeljebb tízszer megkísérli hívni az adott számot.
• Válasszuk a Gyorshívásos tárcsázás lehetõséget: ezt követõen a gyorshívó
gombokhoz (
–
) rendelt nevek és telefonszámok a megfelelõ
gomb megnyomásával és nyomva tartásával hívhatók.
• Ha a Hívásvárakoztatás lehetõséget választjuk, a hálózat értesítést küld a
bejövõ hívásról, miközben egy másik hívást bonyolítunk (hálózati szolgáltatás).
• Ha a Hívás utáni jelentés lehetõséget választjuk, a telefon minden hívás után
rövid ideig megjeleníti a hívás idõtartamát és költségét (hálózati szolgáltatás).
• A Saját hívóazonosító küldése választásakor az általunk hívott elõfizetõ
készülékén megjelenik a telefonszámunk (hálózati szolgáltatás). Ha a
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Hálózati beállítás lehetõséget választjuk, akkor a szolgáltatóval megállapodott
beállítás lesz érvényes.
• A Kimenõ hívások vonala (hálózati szolgáltatás) pontban megadhatjuk, hogy
az 1-es vagy a 2-es vonalat használjuk hívások kezdeményezéséhez. A
rendelkezésre állással kapcsolatos bõvebb információkért forduljunk a hálózat
üzemeltetõjéhez vagy a szolgáltatóhoz.
Ha a 2. vonal menüpontot választottuk, de nem fizettünk elõ erre a hálózati
szolgáltatásra, akkor nem tudunk hívásokat lebonyolítani. Ettõl függetlenül,
tekintet nélkül a kiválasztott vonalra, mindkét vonalon fogadhatunk hívásokat.

Telefonbeállítások
Nyomjuk meg a Menü gombot, és válasszuk a Beállítások, majd a
Telefonbeállítások menüpontot. Válasszunk az alábbi beállítások közül:
• Válasszuk a Nyelvi beállítások menüben a Telefon nyelve pontot, és adjuk meg
a kijelzõn megjelenõ szöveg nyelvét. Az Automatikus beállítás választásakor a
telefon a SIM-kártyán szereplõ információknak megfelelõen választja ki a
nyelvet.
A beíráshoz másik nyelv használatához válasszuk az Írás nyelve menüpontot.
Az íráshoz használt nyelvet ideiglenesen is módosíthatjuk. Lásd: Szöveg írása
címû rész (40. oldal).
• A Memória állapota menüpont választásakor megtekinthetjük a szabad, illetve
az egyes funkciók által használt memóriaterületet.
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• A Biztonsági billentyûzár választásakor a billentyûzár feloldásához meg kell
adni a biztonsági kódot.
A készülékbe elõre beprogramozott segélykérõ szám a kóddal rendelkezõ billentyûzár
bekapcsolt állapotában is felhívható. Írjuk be a segélyhívó számot, és nyomjuk meg a
hívógombot.

• Az Adókörzet információja pontban megadhatjuk, hogy a telefon jelezze, ha
mikrocellás hálózati (MCN) technológiával üzemeltetett hálózatban mûködik
(hálózati szolgáltatás).
• Válasszuk az Üdvözlõ üzenet beállítást, és írjuk be és mentsük azt a szöveget,
amely a telefon bekapcsolásakor rövid idõre megjelenik.
• A Szolgáltatóválasztás pontban megadhatjuk, hogy a telefon automatikusan
válasszon az elérhetõ mobilhálózatok közül.
Ha a Kézi beállítást választjuk, kiválaszthatjuk azt a hálózatot, amelynek
roamingszerzõdése van a saját hálózatunk üzemeltetõjével. A telefon kézi
üzemmódban marad, amíg ki nem választjuk az automatikus üzemmódot vagy
egy másik SIM-kártyát nem helyezünk a telefonba.
• A SIM-mûveletek megerõsítése választásakor megerõsíthetjük a telefon és a
szolgáltató között küldött üzeneteket.
Elõfordulhat, hogy ezeknek a szolgáltatásoknak az eléréséhez szöveges
üzenetet kell küldeni, vagy hívást kell lebonyolítani. Ezekért a szolgáltatásokért
a szolgáltató díjat számolhat fel.
• A Súgó megjelenítése pontban beállíthatjuk a segítséget nyújtó szövegek
megjelenítését. Lásd: A menü használata címû rész (45. oldal).
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• Ha azt szeretnénk, hogy a telefon bekapcsoláskor lejátsszon egy dallamot,
válasszuk az Indítási dallam menüpontot.

Tartozékbeállítások
A Tartozékbeállítások menü csak akkor jelenik meg, ha a telefonhoz
csatlakoztatva van, vagy csatlakoztatva volt kompatibilis mobil tartozék, például
kihangosító.
Nyomjuk meg a Menü gombot, és válasszuk a Beállítások, majd a
Tartozékbeállítások menüpontot. Az egyes tartozékokhoz tartozó menü csak
akkor érhetõ el, ha a telefon már csatlakoztatva volt az adott tartozékhoz vagy
éppen ahhoz csatlakozik. A tartozéktól függõen különbözõ beállításokat adhatunk
meg, ilyen például az üzemmód, amely automatikusan bekapcsolható, amikor a
tartozékot a telefonhoz csatlakoztatjuk.

Konfigurációs beállítások
Az egyes szolgáltatások megfelelõ mûködéséhez szükséges beállításokkal
konfigurálhatjuk a telefont. A támogatott szolgáltatások a következõk:
multimédia üzenetek, csevegés, szinkronizálás, e-mail alkalmazás, folyamatos
letöltés, adóvevõ és böngészõ. Ezeket a beállításokat a szolgáltató is elküldheti.
Lásd: A konfigurációs beállítások szolgáltatás címû rész (17. oldal).
A megfelelõ konfigurációs beállításokkal és az elérhetõséggel kapcsolatban
forduljunk a hálózat üzemeltetõjéhez vagy a szolgáltatóhoz.
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Nyomjuk meg a Menü gombot, és válasszuk a Beállítások, majd a Konfigurációs
beállítások menüpontot. Válasszunk az alábbiak közül:
• Alapértelmezett konfig. beállít. – a telefonban mentett szolgáltatók listáját
jeleníti meg. Lapozzunk egy szolgáltatóhoz, és az adott szolgáltató
konfigurációs beállításaival támogatott alkalmazások megtekintéséhez
nyomjuk meg az Adatok gombot.
Nyomjuk meg az Opciók gombot, és a szolgáltató konfigurációs beállításainak
alapértelmezettként való beállításához válasszuk a Beállítás alapért.
menüpontot. A konfigurációs beállítások törléséhez válasszuk a Törlés
menüpontot.
• Alap. aktiválása az alkalmazásokban – az alapértelmezett konfigurációs
beállítások bekapcsolása a támogatott alkalmazásoknál.
• Használt hozzáférési pont – a mentett hozzáférési pontok neveit tartalmazza.
Lapozzunk egy hozzáférési ponthoz, nyomjuk meg az Opciók gombot, majd a
szolgáltató nevének, az adatátviteli mód, a GPRS-elérési pont és a GSM
behívási szám megtekintéséhez válasszuk az Adatok menüpontot.
• Személyes konf. beállítások – új személyes fiókok felvétele különbözõ
szolgáltatásokhoz, illetve ezek bekapcsolása vagy törlése.
Új személyes fiók felvételéhez (ha még nincs ilyen), nyomjuk meg a Hozzáad
gombot; egyébként nyomjuk meg az Opciók gombot, és válasszuk az Új
hozzáadása menüpontot. Jelöljük ki a szolgáltatás típusát, és egyenként írjuk
be az összes szükséges paramétert. A paraméterek a választott szolgáltatás
típusától függõen változnak.
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Személyes fiók törléséhez vagy aktiválásához lapozzunk a kívánt fiókhoz,
nyomjuk meg az Opciók gombot, és válasszuk a Törlés vagy a Bekapcsol
menüpontot.

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).

A Biztonsági beállítások menü az elérési kódok és egyéb biztonsági szolgáltatások
beállításait tartalmazza.
Nyomjuk meg a Menü gombot, és válasszuk a Beállítások, majd a Biztonsági
beállítások menüpontot. Válasszunk az alábbi beállítások közül:
• PIN-kód kérése – a telefon minden bekapcsolás alkalmával kéri a PIN-kódot.
Egyes SIM-kártyák nem teszik lehetõvé a PIN-kód kérése funkció
kikapcsolását.
• Híváskorlátozás – segítségével a hívásokat korlátozhatjuk (hálózati
szolgáltatás).
• Rögzített tárcsázás – ha ezt a funkciót a SIM-kártya támogatja, akkor a
kimenõ hívásokat és szöveges üzeneteket adott telefonszámokra
korlátozhatjuk.
Ha a számkorlátozás be van kapcsolva, (E)GPRS-kapcsolatok létrehozása nem
lehetséges, kivéve ha szöveges üzeneteket küldünk (E)GPRS-kapcsolaton
keresztül. Ebben az esetben a címzett telefonszámának és az üzenetközpont
számának rajta kell lennie a hívható telefonszámok listáján.
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• Zárt hívócsoport – elõfizetõi csoport adható meg, amelynek tagjait hívhatjuk,
és akik minket hívhatnak (hálózati szolgáltatás). Bõvebb információért
forduljunk a hálózat üzemeltetõjéhez vagy a szolgáltatóhoz.
• Biztonsági szint - Írjuk be a biztonsági kódot. Ha a Telefon lehetõséget
választjuk, a telefon mindig kérni fogja a biztonsági kódot, amikor új SIMkártyát helyezünk be.
A Memória beállítás választásával a telefon kérni fogja a biztonsági kódot
abban az esetben, ha a SIM-kártya memóriája van kiválasztva, és ezt
módosítani szeretnénk, vagy ha az egyik memóriából a másikba akarunk
másolni (Névjegyek másolása, 89. oldal).
• Hozzáférési kódok – ebben a menüben megváltoztathatjuk a biztonsági kódot,
a PIN-kódot, a PIN2-kódot vagy a korlátozó jelszót.

Gyári beállítások visszaállítása
Ha a menü bizonyos beállításait vissza szeretnénk állítani az eredeti értékükre,
nyomjuk meg a Menü gombot, és válasszuk a Beállítások, majd a Gyári beállítások
visszaállítása menüpontot. Adjuk meg a biztonsági kódot, majd nyomjuk meg az
OK gombot.
Az általunk beírt vagy letöltött adatok, így például a Névjegyzék menüben tárolt
nevek és telefonszámok ilyenkor nem törlõdnek.
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■ Galéria
A képeket és csengõhangokat, amelyeket például a multimédia
üzenetben kaptunk, a galéria mappáiba menthetjük.
A telefon a következõ fájlformátumokat támogatja:
• Kép: JPEG, GIF, WBMP, BMP, OTA-BMP és PNG.
• Hang: skálázható többszólamú MIDI (SP-MIDI), MP3, AAC AMR és egyszólamú
csengõhangok.
• Videoklip: 3GP formátum (H.263 és MPEG-4 egyszerû profil).
A telefon nem feltétlenül támogatja a felsorolt formátumok összes kombinációját.
A telefonra töltött tartalom védelme érdekében a készülék használati jogosultsági
rendszert (Digital Rights Management, DRM) 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. Letöltés elõtt mindig
ellenõrizzük az egyes tartalmak és aktiválókulcsok szolgáltatási feltételeit, mivel
elõfordulhat, hogy azokért fizetni kell.
A szerzõi jogi védelem miatt egyes képeket, csengõhangokat és más tartalmakat esetleg nem
másolhatunk, módosíthatunk, tölthetünk le vagy küldhetünk tovább.

1. Nyomjuk meg a Menü gombot, és válasszuk a Galéria menüpontot.
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2. Az adott mappában található fájlok megtekintéséhez lapozzunk a mappához,
és nyomjuk meg a Megnyit gombot, vagy a következõ mûveletek
végrehajtásához nyomjuk meg az Opciók gombot:
• Új mappa, Mappa törlése, Áthelyezés, Mappaátnevezés, Adatok, Nézettípus
vagy Sorba rendezés. A telefonon eredetileg meglévõ mappák nem
törölhetõk, nem nevezhetõk át, és nem is helyezhetõk át.
• A Letöltések menüpont lehetõséget nyújt további képek és csengõhangok
letöltésére.
A különbözõ szolgáltatásokról és azok díjszabásáról bõvebb információt a
hálózat üzemeltetõjétõl és/vagy a szolgáltatótól kaphatunk. Csak olyan
helyekrõl töltsünk le képeket és csengõhangokat, amelyekben megbízunk.
• Memória állapota – a telefon memóriájával kapcsolatos adatok
tekinthetõk meg.
• Az Aktiválókulcs-lista pontnál megtekinthetjük a rendelkezésre álló
aktiválókulcsokat. Az aktiválókulcsokat, például a lejárt jogosultságokat,
akár törölhetjük is.
3. Miután megnyitottunk egy mappát, lapozzunk a megfelelõ fájlhoz.
A fájl megtekintéséhez nyomjuk meg a Megnyit gombot, ha pedig MMS-ben
szeretnénk elküldeni, nyomjuk meg a Hívás (
) gombot. A telefon a 3GP
formátumú videoklipeket képes lejátszani (H.263 és MPEG-4 egyszerû profil),
valamint rövid MP3- és AAC-hangfájlokat.
Nyomjuk meg az Opciók gombot, és a listából válasszuk a kívánt mûveletet.
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■ Média
Kamera
A beépített kamerával fényképeket készíthetünk vagy videoanyagot rögzíthetünk.
A kamera lencséje a telefon fedõlapján található, keresõül pedig a fõ vagy a külsõ
kijelzõ szolgál. A kamera a képeket JPEG, a videókat H.263 (SubQCIF)
formátumban rögzíti.
Ha új kép készítésére nincs elegendõ memória, akkor a galériából régi képek vagy
egyéb fájlok törlésével fel kell szabadítani valamennyit.

Fénykép készítése
1. A kamera keresõjének megnyitásához nyomjuk meg a Menü gombot, és
válasszuk a Média, majd a Kamera menüpontot.
A keresõ lehetõségeinek eléréséhez nyomjuk meg az Opciók gombot, és
válasszunk mûveletet, ilyen például a mûködési mód beállítása, a kép
nagyítása, a galéria vagy a kamerabeállítások megnyitása. Egyszerre egy
képhez bekapcsolhatjuk a kamera önkioldóját, illetve a külsõ kijelzõt is
beállíthatjuk keresõként.
2. Fénykép készítéséhez nyomjuk meg a Rögzít gombot. A telefon a kész
fényképet a Galéria menü Fotók mappájába menti.
3. Újabb fénykép készítéséhez nyomjuk meg a Vissza, illetve a fénykép
küldéséhez a Küld gombot. Nyomjuk meg az Opciók gombot, és válasszuk ki a
listából a kívánt lehetõséget.
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Videoklip rögzítése
1. Nyomjuk meg a Menü gombot, és válasszuk a Média, majd a Kamera
menüpontot. Nyomjuk meg az Opciók gombot, és válasszuk az Üzemmódváltás, majd a Videó menüpontot.
2. A videoklip rögzítésének megkezdéséhez nyomjuk meg a Rögzít gombot.
A felvétel szüneteltetéséhez nyomjuk meg a Szünet, az újraindításhoz a
Folytat gombot.
3. A felvétel leállításához nyomjuk meg a Leállít gombot. A telefon a felvételt a
Galéria menü Videoklipek mappájába menti.
A felvétel lejátszásához nyomjuk meg az Indít gombot, vagy az Opciók gomb
megnyomása után válasszuk a mentett videoklip törlését vagy átnevezését,
esetleg multimédia üzenetben vagy infrakapcsolaton keresztül történõ
elküldését, továbbá megnyithatjuk a Galériát is.

A kamera beállításai
Nyomjuk meg a Menü gombot, és válasszuk a Média, majd a Kamera menüpontot.
Nyomjuk meg az Opciók gombot, és válasszuk a Beállítások menüpontot, majd a
lista kívánt elemét. Beállíthatjuk a kép minõségét, a videoklip hosszát, a
kamerahangot, az alapértelmezett nevet és üzemmódot.

Médialejátszó
A médialejátszó segítségével fájlokat tekinthetünk meg, játszhatunk le és
tölthetünk le, így különbözõ forrásokból származó képeket, hangfájlokat,
videoklipeket és animált képeket. Emellett lehetõvé teszi hálózati szerverrõl
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kompatibilis, folyamatos letöltésû videoklipek megtekintését is (hálózati
szolgáltatás).
Nyomjuk meg a Menü gombot, és válasszuk a Média, majd a Médialejátszó
menüpontot. Válasszuk a Galéria, a Könyvjelzõk, a Címhez lép vagy a
Médialetöltések menüpontot.

A telefon beállítása a folyamatos letöltési szolgáltatáshoz
A folyamatos letöltés konfigurációs beállításait konfigurációs üzenetben is
megkaphatjuk a hálózat üzemeltetõjétõl vagy a szolgáltatótól. Lásd:
A konfigurációs beállítások szolgáltatás címû rész (17. oldal).
A beállítások kézi megadásáról lásd: Konfigurációs beállítások címû rész
(107. oldal).
Nyomjuk meg a Menü gombot, majd válasszuk a Média, Médialejátszó és a Foly.
letölt. beállít. menüpontot.
• Válasszuk a Konfiguráció menüpontot. Csak a folyamatos letöltést támogató
konfigurációk jelennek meg. Válasszunk szolgáltatót, illetve az
Alapértelmezett vagy a Személyes konf. beállítást. A beállításokat
konfigurációs üzenetként is megkaphatjuk, errõl lásd: A konfigurációs
beállítások szolgáltatás címû rész (17. oldal). A konfigurációs beállítások kézi
megadásáról lásd: Konfigurációs beállítások címû rész (107. oldal).
• Válasszuk a Fiók lehetõséget, majd egy folyamatos letöltés melletti
lejátszáshoz tartozó (streaming) szolgáltatási fiókot az aktív konfigurációs
beállítások közül.
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Rádió
Az FM-rádió a fülhallgató kábelét használja antennaként. Ahhoz, hogy a rádió megfelelõen
mûködhessen, kompatibilis fülhallgatót kell csatlakoztatni.
Figyelmeztetés: Zenét közepes hangerõvel hallgassunk. Ha folyamatosan nagy
hangerõnek tesszük ki magunkat, az károsíthatja a hallásunkat.

A rádióadás minõsége az adott terület rádióállomás-lefedettségétõl függ.
1. A rádió bekapcsolásához nyomjuk meg a Menü gombot, és válasszuk a Média,
majd a Rádió menüpontot.
2. Ha már mentettünk rádióállomásokat, fellapozhatjuk azt az állomást, amelyet
hallgatni szeretnénk, vagy 1-tõl 9-ig a megfelelõ számgomb megnyomásával
kiválaszthatjuk a rádióállomást.
Ha fülhallgatógombbal ellátott kompatibilis fülhallgatót használunk, egy
mentett rádióállomásra való lapozáshoz nyomjuk meg a gombot.
3. A rádió kikapcsolásához nyomjuk meg az Opciók gombot, és válasszuk a
Kikapcsol menüpontot, vagy nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a
gombot.
Rádióhallgatás közben a készülék össze is csukható.
Rádióhallgatás közben a megszokott módon fogadhatunk, illetve
kezdeményezhetünk hívást. Ekkor a rádió hangja elnémul. Amikor befejezzük a
hívást, a rádió hangja automatikusan újra bekapcsol.
Ha egy (E)GPRS- vagy HSCSD-kapcsolatot használó alkalmazás adatokat küld
vagy fogad, interferenciát okozhat a rádióval.
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Rádióállomás behangolása
Ha a rádió be van kapcsolva, az állomáskereséshez nyomjuk meg és tartsuk
lenyomva a lapozógombot lefelé vagy felfelé. A keresés leáll, ha a telefon talált
egy állomást. Az állomás mentéséhez nyomjuk meg a Ment gombot, vagy
nyomjuk meg az Opciók gombot, és válasszuk az Állomásmentés menüpontot.
Írjuk be az állomás nevét, és nyomjuk meg az OK gombot. Válasszuk ki azt a
helyet, ahová az állomást menteni szeretnénk.

A kihangosító használata
Figyelmeztetés: Kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz, mert a
hangerõ nagyon nagy lehet.

A rádió bekapcsolt állapotában nyomjuk meg az Opciók gombot, és a rádió
kihangosított hallgatásához válasszuk a Kihangosító menüpontot. A fülhallgató
maradjon a telefonhoz csatlakoztatva.

Hangrögzítõ
A hangrögzítõvel beszédet, hangokat vagy egy aktív hívást vehetünk fel legfeljebb
három perc hosszúságig. A hangfelvételt csengõhangként is beállíthatjuk.
A felvevõ nem használható adathívás vagy aktív GPRS-kapcsolat közben.

Felvétel
1. Nyomjuk meg a Menü gombot, és válasszuk a Média, majd a Hangrögzítõ
menüpontot.
2. Felvétel elindításához válasszuk a Felvétel menüpontot. Felvétel elindításához
hívás közben nyomjuk meg az Opciók gombot, és válaszuk a Felvétel
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menüpontot. Hívás rögzítése közben a telefont normál helyzetben, a fülünk
közelében tartsuk. Hívás rögzítése közben a hívásban résztvevõ partnerek
mindegyike körülbelül öt másodpercenként halk csipogó hangot hall.
3. A felvétel leállításához nyomjuk meg a Leállít gombot. A telefon a felvételt a
Galéria menü Hangfelvét. mappájába menti.
A mentett felvételek listájának megnyitásához válasszuk a Felvételek listája
menüpontot. Nyissuk meg a Hangfelvét. mappát, majd azt a felvételt, amelyet
meg szeretnénk hallgatni.
A legutóbbi hangfelvétel meghallgatásához válasszuk az Utolj. rögz. lejátsz.
menüpontot.
A legutóbbi hangfelvétel multimédia üzenetben vagy infraporton keresztül
való elküldéséhez válasszuk a Utolj. rögz. küldés. menüpontot.

■ Adóvevõ
A rádiótelefonok közötti adóvevõ-szolgáltatás (AV) egy kétirányú
rádiószolgáltatás GSM/GPRS-hálózatokon (hálózati szolgáltatás). Az
adóvevõ-szolgáltatás közvetlen beszéd alapú kommunikációt biztosít a AV-gomb
(PoC) megnyomásával.
Az adóvevõ-szolgáltatással olyan személlyel vagy csoporttal beszélhetünk,
amelyek rendelkeznek kompatibilis készülékkel. Ha a csatlakozás létrejött, a hívott
személynek vagy csoportnak nem kell fogadnia a hívást. A GPRS-számlálók
mellett a telefon regisztrálja az "egy az egyhez" (1-1) hívásokat a Hívásinfó
részben található híváslistákban. A résztvevõknek a beszélgetés során tanácsos
szóban megerõsíteniük a beszéd fogadását, ugyanis más lehetõség erre nincsen.
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A szolgáltatásról, a költségekrõl és az elõfizethetõségrõl a hálózat üzemeltetõje
vagy a szolgáltató adhat bõvebb felvilágosítást. Vegyük figyelembe, hogy a
roamingszolgáltatások használata korlátozott.
Az adóvevõ-szolgáltatás használata elõtt meg kell adni az adóvevõ-szolgáltatás
beállításait.
Az adóvevõ-szolgáltatás használata közben a telefon egyéb funkcióit szabadon
használhatjuk. Az adóvevõ-szolgáltatás nem a hagyományos beszéd alapú
szolgáltatásokra épül, így számos hagyományos szolgáltatás (például a
hangpostafiók) nem érhetõ el az adóvevõ-szolgáltatás használatakor.

Az adóvevõ menü megnyitása
Nyomjuk meg a Menü gombot, és válasszuk az Adóvevõ menüpontot.
• Az adóvevõ-szolgáltatáshoz való csatlakozáshoz, illetve a csatlakozás
bontásához válasszuk az AV bekapcsolása vagy az AV kikapcsolása
menüpontot.
• A fogadott visszahívási kérelmek megtekintéséhez válasszuk a Visszahívások
menüpontot.
• Az adóvevõ-csoportok megtekintéséhez válasszuk a Csoportlista menüpontot.
• Azoknak a partnereknek a megtekintéséhez, amelyeket hozzáadtunk az
adóvevõ-szolgáltatáshoz, válasszuk a Névjegyzék menüpontot.
• Új adóvevõ-csoport létrehozásához válasszuk a Csoport h.adása menüpontot.
• Az adóvevõ funkció beállításainak megadásához válasszuk az
Adóvevõ-beállítások menüpontot.
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• Az adóvevõ-kapcsolathoz szükséges beállítások megadásához válasszuk a
Konfigurációs beállítások menüpontot.
• A böngészõ megnyitásához és a szolgáltató által üzemeltetett adóvevõ
portálhoz való csatlakozáshoz válasszuk a Böngészõ menüpontot.

Kapcsolódás az adóvevõ-szolgáltatáshoz és a kapcsolat bontása
Az adóvevõ-szolgáltatáshoz való kapcsolódáshoz nyomjuk meg Menü gombot, és
válasszuk az Adóvevõ, majd az AV bekapcsolása menüpontot. A ikon jelöli az
adóvevõ-kapcsolatot, a
ikon pedig azt, hogy a szolgáltatás átmenetileg nem
érhetõ el. A telefon automatikusan megpróbál csatlakozni a szolgáltatáshoz, amíg
nem bontjuk a kapcsolatot a szolgáltatással. Ha a telefonban rögzítettünk
csoportokat, akkor a készülék automatikusan belép az aktív (Alapértelm. vagy
Aktív) csoportokba, és az alapértelmezett csoport neve készenléti állapotban
megjelenik a kijelzõn.
Az adóvevõ-szolgáltatással létrejött kapcsolat bontásához válasszuk az
AV kikapcsolása menüpontot.

Visszahívási kérelem
Ha privát hívást kezdeményezünk, de nem kapunk választ, akkor küldhetünk egy
visszahívási kérelmet.
Ha valaki visszahívási kérelmet küld nekünk, a kijelzõn a Visszahívási kérelem
érkezett felirat jelenik meg. Ha olyasvalakitõl kapunk visszahívási kérelmet, aki
nincs rajta a partnerlistán, akkor menthetjük a nevet a partnerek közé.
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Visszahívási kérelem küldése
• Az Adóvevõ menü névjegyzékébõl visszahívási kérelem küldéséhez válasszuk a
Névjegyzék menüpontot. Lapozzunk egy partnerhez, nyomjuk meg az Opciók
gombot, és válasszuk a Visszahív. küldése menüpontot.
• A telefon Névjegyzék menüjébõl visszahívási kérelem küldéséhez készenléti
állapotban nyomjuk meg a lapozógombot lefelé, és lapozzunk a kívánt
partnerhez. Nyomjuk meg az Adatok gombot, lapozzunk az adóvevõ-címhez,
nyomjuk meg az Opciók gombot, és válasszuk a Visszahív. küldése
menüpontot.
• Az Adóvevõ menü csoportlistájából visszahívási kérelem küldéséhez válasszuk
a Csoportlista menüpontot, és lapozzunk a kívánt csoporthoz. Nyomjuk meg az
Opciók gombot, válasszuk az Aktív tagok menüpontot, lapozzunk a kívánt
partnerhez, nyomjuk meg az Opciók gombot, és válasszuk a Visszahív. küldése
menüpontot.
• Az Adóvevõ menü visszahívási kérelmi listájából visszahívási kérelem
küldéséhez válasszuk a Visszahívások menüpontot. Lapozzunk egy partnerhez,
nyomjuk meg az Opciók gombot, és válasszuk a Visszahív. küldése
menüpontot.
Válasz visszahívási kérelemre
1. A Visszahívások megnyitásához nyomjuk meg a Megnéz gombot. A
visszahívási kérelmet küldött személyek becenevét tartalmazó lista jelenik
meg.
2. Egy privát hívás kezdeményezéséhez nyomjuk meg az AV-gombot.
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3. A feladónak visszahívási kérelem küldéséhez nyomjuk meg az Opciók gombot,
és válasszuk a Visszahív. küldése menüpontot.
A kérelem törléséhez nyomjuk meg a Töröl gombot.
A visszahívási kérelem küldõjének mentése
1. A Visszahívások megnyitásához nyomjuk meg a Megnéz gombot. A
visszahívási kérelmet küldött személyek becenevét tartalmazó lista jelenik
meg.
2. A küldõ adóvevõ-címének megtekintéséhez nyomjuk meg az Opciók gombot,
és válasszuk a Adóv.-cím megjel. menüpontot.
Új partner mentéséhez vagy egy adóvevõ-cím partnerhez való mentéséhez
nyomjuk meg az Opciók gombot, és válasszuk a Mentés másként vagy a H.adás
névhez menüpontot.

Adóvevõ-hívás indítása és fogadása
Állítsuk be a telefont úgy, hogy vagy a hangszórót vagy a kézibeszélõ
fülhallgatóját használja. Ha a kézibeszélõ fülhallgatóját választjuk, akkor a
telefont normál módon a fülünkhöz tarthatjuk.
Figyelmeztetés: Kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz, mert a
hangerõ nagyon nagy lehet.

Ha csatlakoztunk az adóvevõ-szolgáltatáshoz, csoporthívásokat vagy privát
hívásokat kezdeményezhetünk és fogadhatunk. A privát hívások olyan hívások,
amelyeket csak egy személy felé, és nem egy csoport felé indítunk.
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Csoporthívás kezdeményezése
Az alapértelmezett csoport felé való hívás kezdeményezéséhez nyomjuk meg az
AV-gombot. Egy hang jelzi a hozzáférés engedélyezését, és a kijelzõn megjelenik a
becenevünk, valamint a csoport neve.
Egy nem alapértelmezett csoport hívásához válasszuk a Csoportlista lehetõséget
az adóvevõ menüjében, lapozzunk a kívánt csoportra, és nyomjuk meg az AVgombot.
Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva az AV-gombot a beszéd teljes idõtartama alatt,
és tartsuk úgy a telefont magunk elõtt, hogy lássuk a kijelzõt. Ha befejeztük a
beszédet, engedjük fel az AV-gombot. A beszélgetés az „érkezési sorrend” elvén
zajlik. Amint valaki befejezi a beszédet, az folytathatja, aki elõbb nyomta meg az
AV-gombot.

Privát (1-1) hívások kezdeményezése
• A Névjegyzék menüpont választásával arról a partnerlistáról indíthatunk privát
beszélgetést, amelyhez a szolgáltatótól kapott adóvevõ-címet hozzáadtuk.
Lapozzunk egy partnerhez, és nyomjuk meg az AV-gombot.
A partnert a telefon Névjegyzék listájáról is kiválaszthatjuk.
• Ha a privát beszélgetést az adóvevõ-csoportok listájából szeretnénk indítani,
válasszuk a Csoportlista menüpontot, és lapozzunk a kívánt csoporthoz.
Nyomjuk meg az Opciók gombot, válasszuk az Aktív tagok menüpontot,
lapozzunk a kívánt névhez, és nyomjuk meg az AV-gombot.
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• Ahhoz, hogy a privát beszélgetést a visszahívási kérelmek listájából indítsuk,
válasszuk a Visszahívások menüpontot. Lapozzunk a kívánt becenévre, és
nyomjuk meg az AV-gombot.

Csoportos vagy privát hívás fogadása
Egy bejövõ csoport- vagy privát hívásról egy rövid hang értesít. Csoporthívásnál a
csoport neve és a hívó beceneve megjelenik a kijelzõn. Ha privát hívást kapunk
olyan személytõl, akinek személyes információit mentettük a Névjegyzék menübe,
akkor a mentett név jelenik meg; ellenkezõ esetben csak a hívó beceneve jelenik
meg a kijelzõn.
A bejövõ hívásokat fogadhatjuk vagy elutasíthatjuk, ha a készüléket úgy állítottuk
be, hogy bejövõ híváskor elõbb értesítsen minket.
Ha az AV-gomb megnyomásával válaszolunk a hívásra, de a csoportban az egyik
tag éppen beszél, akkor egy várakozási hangot hallunk, és a kijelzõn megjelenik a
Sorba állítva felirat mindaddig, amíg az AV-gombot nyomva tartjuk. Nyomjuk
meg és tartsuk lenyomva az AV-gombot mindaddig, amíg a másik tag be nem
fejezi a beszédet. Ezután mi is beszélhetünk.

Privát partner felvétele
Menthetjük azoknak a személyeknek a nevét, akikkel gyakrabban létesítünk privát
hívást.
• Adóvevõ-cím hozzárendelése a Névjegyzék menüben lévõ névhez:
Készenléti állapotban nyomjuk meg a lapozógombot lefelé, lapozzunk a kívánt
partnerhez, és nyomjuk meg az Adatok gombot. Nyomjuk meg az Opciók
gombot, és válasszuk az Adatok hozzáad., majd az AV-cím menüpontot.
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• Partner felvétele az adóvevõ névjegyzékébe:
Az adóvevõ-partner hozzáadásához lépjünk be az adóvevõ menüjébe, és
válasszuk a Névjegyzék menüpontot. Nyomjuk meg az Opciók gombot, és
válasszuk a Névjegy hozzáad. menüpontot.
• Partner csoportlistából való felvétele:
Ha kapcsolódtunk az adóvevõ-szolgáltatáshoz, válasszuk a Csoportlista
menüpontot, lapozzunk a kívánt csoportra, és nyomjuk meg az Opciók gombot.
Válasszuk az Aktív tagok menüpontot, lapozzunk ahhoz a taghoz, akinek
adatait menteni szeretnénk, és nyomjuk meg az Opciók gombot. Új partner
felvételéhez válasszuk a Mentés másként menüpontot, illetve a H.adás névhez
menüpontot, ha az adóvevõ-címet a Névjegyzék menüben szereplõ partnerhez
vesszük fel.

Csoportok létrehozása és beállítása
Ha csoportot hívunk, a csoportba tartozó minden személy egyszerre hallhatja a
hívást.
A csoport minden tagját egy becenév azonosítja, és ez jelenik meg
hívóazonosítóként. A csoporttagok minden csoportban választhatnak becenevet.
A csoportok regisztrálásra kerülnek egy URL-címhez. Az egyik felhasználó
regisztrálja a csoport-URL-t a hálózaton úgy, hogy elsõként lép be a csoportba.
Háromfajta adóvevõ-csoport létezik:
• Zárt csoport, amelybe csak a szolgáltató által engedélyezett felhasználók
léphetnek be.
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• Ad hoc csoportok, amelyeket a felhasználók hozhatnak létre. Létrehozhatjuk
saját csoportunkat, ahová felhasználókat hívhatunk meg.
• Az ad hoc pro csoportokat a zárt csoportok tagjaiból hozhatjuk létre. Például
egy vállalat rendelkezhet egy zárt csoporttal, és számos más csoporttal az
egyes részlegekhez.
Csoport hozzáadása
1. Nyomjuk meg a Menü gombot, és válasszuk az Adóvevõ, a Csoport h.adása,
majd a Segítséggel menüpontot.
2. A csoport biztonsági szintjének beállításához válasszuk a Nyitott csoport vagy
a Védett csoport menüpontot.
Ha a Védett csoport beállítást választjuk, a telefon automatikusan létrehoz egy
kódolt részt a csoportcímhez, amit a felhasználók nem láthatnak akkor, amikor
meghívást kapnak a csoportba. Csak a védett csoport létrehozója hívhat meg
másokat a csoportba.
3. Írjuk be a csoport nevét, majd nyomjuk meg az OK gombot.
4. Válasszuk ki a csoport állapotát: Alapértelm., Aktív vagy Inaktív. A telefon az
állapot megjelölése mellett visszajelez, hogy a csoport mentve van. Az
Alapértelm. és az Aktív jelöli az aktív csoportokat. Ha csoport hívásához
megnyomjuk az AV-gombot, az alapértelmezett csoport kerül hívásra, feltéve,
hogy nem lapoztunk egy másik csoportra.
5. Meghívó csoportba való küldéséhez nyomjuk meg az Igen gombot, amikor a
telefon a meghívó elküldésérõl kérdez. A meghívót szöveges üzenetben vagy
infrán keresztül küldhetjük el.
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Egy nyitott csoportba meghívott felhasználó további felhasználót tud
meghívni az adott csoportba.
Meghívó fogadása
1. Ha szöveges üzenetben kapunk meghívót, a Csoportmeghívás érkezett: felirat
jelenik meg a kijelzõn.
2. A meghívót küldõ felhasználó becenevének és csoportjának (ha az nem védett
csoport) megtekintéséhez nyomjuk meg a Megnéz gombot.
3. A csoport hozzáadásához nyomjuk meg a Ment gombot, és a csoport
állapotának beállításához válasszuk az Alapértelm., az Aktív vagy az Inaktív
lehetõséget.
A meghívó elutasításához nyomjuk meg a Kilép, majd az Igen gombot, vagy
nyomjuk meg a Megnéz, az Elvet és az Igen gombot.

Az adóvevõ beállításai
Kétfajta adóvevõ-beállítás létezik: használati és szolgáltatási.
A szolgáltatáshoz való kapcsolódás beállításait konfigurációs üzenetben is
megkaphatjuk a hálózat üzemeltetõjétõl vagy a szolgáltatótól. Lásd:
A konfigurációs beállítások szolgáltatás (17. oldal). A beállítások kézi megadásáról
lásd: Konfigurációs beállítások címû rész (107. oldal).
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A szolgáltatáshoz való kapcsolódás beállításainak eléréséhez nyomjuk meg Menü
gombot, és válasszuk az Adóvevõ, majd a Konfigurációs beállítások menüpontot.
Válasszunk az alábbiak közül:
• Konfiguráció – csak az adóvevõ-szolgáltatást támogató konfigurációk
jelennek meg. Válasszunk szolgáltatót, illetve az Alapértelmezett vagy a
Személyes konf. beállítást. A beállításokat konfigurációs üzenetként is
megkaphatjuk, errõl lásd: A konfigurációs beállítások szolgáltatás címû rész
(17. oldal). A konfigurációs beállítások kézi megadásáról lásd: Konfigurációs
beállítások címû rész (107. oldal).
• Válasszuk a Fiók menüpontot, és jelöljük ki az aktív konfigurációs beállítások
közül az adóvevõ-szolgáltatás fiókját.
• Egyenként adjuk meg a következõ adatokat: Adóvevõ-felhasználónév:,
Alapértelmezett becenév, Adóvevõ-jelszó, Tartomány és Szerver címe.
Az adóvevõ használatához szükséges beállítások eléréséhez nyomjuk meg a Menü
gombot, és válasszuk az Adóvevõ, majd az Adóvevõ-beállítások menüpontot.
Válasszunk az alábbiak közül:
• Ha a Privát hívások beállítása Be, a telefonon engedélyezzük a bejövõ privát
hívások fogadását. Ha a Ki lehetõséget választjuk, akkor kezdeményezhetünk,
de nem fogadhatunk privát hívásokat. Vegyük figyelembe, hogy a
szolgáltatónak lehetnek olyan szolgáltatásai, amelyek felülírják ezeket a
beállításokat.
Ha a Privát hívások beállítása Értesítés, a telefon csengõhanggal értesít a
bejövõ privát hívásokról.
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• Az aktív csoportok bekapcsolásához válasszuk a Figyelt csoportok, majd a Be
menüpontot.
• Ha azt szeretnénk, hogy a telefon a bekapcsolásakor automatikusan
kapcsolódjon az adóvevõ-szolgáltatáshoz, válasszuk az Adóvevõ állapota
indításkor, majd az Igen menüpontot.
• A csoport- és a privát hívásoknál adóvevõ-címünk elrejtéséhez válasszuk a
Saját Adóvevõ-cím küldése, majd a Nem menüpontot.

■ Szervezõ
Ébresztõóra
Az ébresztõóra akkor is mûködik, ha a telefon össze van csukva vagy ki van
kapcsolva, feltéve, hogy az akkumulátor nem merült le teljesen.
Nyomjuk meg a Menü gombot, majd válasszuk a Szervezõ és az Ébresztõóra
menüpontot.
• Válasszuk az Ébresztés ideje menüpontot, és ha nincs beállítva az ébresztés
ideje, írjuk azt be, majd nyomjuk meg az OK gombot. Egyébként az ébresztés
idejének módosításához válasszuk a Bekapcsol lehetõséget.
• Válasszuk a Jelzés ismétlése és az Ismétlés napjai menüpontot. Jelöljük meg
azokat a napokat, amikor az ébresztés ismétlését kérjük, majd nyomjuk meg a
Kész gombot.
• Az ébresztési hangjelzés beállításához válasszuk a Hangjelzés menüpontot.
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Ha azt választottuk, hogy ébresztéskor a rádió szólaljon meg, csatlakoztassuk a
fülhallgatót a telefonhoz. Az utoljára hallgatott rádióállomás lesz az
ébresztõhang. A rádiós ébresztés a hangszórón fog megszólalni annak ellenére,
hogy a fülhallgató is csatlakoztatva van. Ha a fülhallgatót kihúzzuk, akkor az
alapértelmezett jelzõhang fog megszólalni a rádió helyett.

Ébresztés
Ha a beállított ébresztési idõpontban a készülék ki van kapcsolva, akkor bekapcsol, és
megszólaltatja az ébresztési hangot. Ha megnyomjuk a Leállít gombot, a 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.

Ha a beállított ébresztési idõpontban a telefon be van kapcsolva, megszólal az
ébresztési hang, a kijelzõn az Ébresztõ! felirat és a pontos idõ villog. A hangjelzés
leállításához nyomjuk meg a Leállít gombot. A hangjelzés tíz perces leállításához
nyomjuk meg a Szundi gombot, vagy bármelyik másikat a Leállít gomb
kivételével.
Ha a telefon össze van csukva, az ébresztés elhalasztásához nyomjuk meg
valamelyik hangerõ-szabályozó gombot.

Naptár
A Naptár segítségével nyomon követhetjük a találkozókat, az értekezleteket, a
születésnapokat, az évfordulókat és az egyéb eseményeket, valamint
emlékeztetõként naptári hangjelzést is beállíthatunk.
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Nyomjuk meg a Menü gombot, és válasszuk a Szervezõ, majd a Naptár
menüpontot. Lapozzunk a kívánt naphoz. Az aktuális napot a nap száma körül
megjelenõ keret jelöli. Ha az adott naphoz tartozik valamilyen feljegyzés, a nap
vastag számjeggyel jelenik meg.
• A naphoz tartozó jegyzetek megtekintéséhez nyomjuk meg a Megnéz gombot.
• Egyedi jegyzet megtekintéséhez lapozzunk az adott jegyzethez, és nyomjuk
meg a Megnéz gombot. A jegyzet nézet lehetõvé teszi, hogy megtekintsük a
jegyzethez tartozó adatokat. Végiglapozhatunk a jegyzeten. Ha a
jegyzethez hangjelzést állítottunk be, az ikon is megjelenik.
• Az Opciók gomb megnyomásával például olyan lehetõségek közül
választhatunk, mint a jegyzetírás vagy a jegyzet elküldése infraporton
keresztül, illetve jegyzetként egy másik kompatibilis készülék naptárába
közvetlenül, illetve szöveges vagy multimédia üzenetként.
Beállítások - A dátum, az idõ, a dátum- vagy az idõformátum vagy a hét
elsõ napjának beállításához. Az Autom. törlés menüpont lehetõvé teszi,
hogy régi jegyzetek elõre megadott idõ elteltével törlõdjenek.
Természetesen a készülék nem törli az ismétlõdõ jegyzeteket, például a
születésnapokat.
• Naptári hét megtekintéséhez nyomjuk meg az Opciók gombot, és válasszuk a
Hétnézet menüpontot. További rendelkezésre álló lehetõségek: jegyzet írása,
teendõlista megnyitása, a naptárban levõ összes jegyzet törlése, beállítások
kiválasztása.
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Jegyzethez beállított hangjelzés
A telefon sípol, és megjeleníti a jegyzetet. Ha a hívásjegyzet
látható a kijelzõn,
akkor a Hívás (
) gomb megnyomásával azonnal hívhatjuk a számot.
• A jelzés leállításához, és a jegyzet megtekintéséhez nyomjuk meg a Megnéz
gombot. Nyomjuk meg a Szundi gombot: ekkor a telefon készenléti állapotba
kapcsol.
• A jelzés leállításához a jegyzet megtekintése nélkül nyomjuk meg a Kilép
gombot.
Ha a telefon össze van csukva, a jegyzethez tartozó hangjelzés elnémításához
nyomjuk meg valamelyik hangerõ-szabályozó gombot.

Teendõk
Jegyzetet rendelhetünk egy elvégzendõ feladathoz, kiválaszthatjuk a jegyzet
prioritási szintjét, illetve a feladatot végrehajtása után az elvégzett jelöléssel
láthatjuk el. A jegyzeteket prioritás vagy dátum szerint rendezhetjük.
Nyomjuk meg a Menü gombot, majd válasszuk a Szervezõ és a Teendõk
menüpontot.
Üres jegyzetlistánál új jegyzet felvételéhez nyomjuk meg az Új elem gombot, ha
pedig már mentettünk jegyzetet, nyomjuk meg az Opciók gombot, és válasszuk az
Új jegyzet menüpontot. Írjuk be a jegyzetet, és nyomjuk meg a Ment gombot.
Válasszuk ki a jegyzet fontosságát. A telefon a jegyzet számára automatikusan
beállít egy határidõt hangjelzés nélkül. A határidõ módosításához jelenítsük meg a
jegyzetet, és válasszuk ki a határidõre vonatkozó pontot.
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Jegyzetek
Az általunk készített jegyzeteket infrakapcsolaton keresztül, illetve szöveges vagy
multimédia üzenetben küldhetjük el kompatibilis eszközökre.
A Jegyzetek megnyitásához nyomjuk meg a Menü gombot, és válasszuk a
Szervezõ, majd a Jegyzetek menüpontot. Üres jegyzetlistánál új jegyzet
felvételéhez nyomjuk meg az Új jegyz. gombot. Egyébként nyomjuk meg az
Opciók gombot, és válasszuk az Új jegyzet menüpontot. Írjuk be a jegyzetet, és
nyomjuk meg a Ment gombot.
• Jegyzet megtekintéséhez lapozzunk a kívánt jegyzethez, és nyomjuk meg a
Megnéz gombot.
A jegyzet szerkesztéséhez nyomjuk meg a Módosít gombot. A jegyzet
szerkesztése közben nyomjuk meg az Opciók gombot, és ekkor például a
jegyzetbe beszúrhatjuk dátumot és az idõt. A szövegszerkesztõbõl úgy is
kiléphetünk, hogy nem mentjük a változtatásokat: ehhez válasszuk a Bezárás
menüpontot.
• Az Opciók gombot megnyomva a jegyzetet infrakapcsolaton, illetve szöveges
vagy multimédia üzenetben kompatibilis eszközre továbbíthatjuk. Ha a jegyzet
túl hosszú, és emiatt nem küldhetõ üzenetben, a telefon felszólít, hogy
töröljünk bizonyos számú karaktert.

Szinkronizálás
A szinkronizálás lehetõvé teszi, hogy a Naptár és a Névjegyzék adatait
számítógépen vagy internetes szerveren tároljuk (hálózati szolgáltatás). Ha az
adatokat internetes szerveren tároljuk, a szinkronizálást a telefonról
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kezdeményezhetjük. A távoli szerverrel történõ szinkronizálás hálózati
szolgáltatás. A telefonban levõ Névjegyzék és Naptár adatainak a kompatibilis
számítógépen levõ adatokkal történõ szinkronizálása a számítógéprõl indított
szinkronizálási mûvelettel is lehetséges. A SIM-kártya névjegyzéke nem lesz
szinkronizálva.
Ha a szinkronizálási folyamat közben hívást fogadunk, a szinkronizálás
megszakad, és újra kell kezdeni.

Szinkronizálás kezdeményezése a telefonról
A telefonról indított szinkronizálásnak a következõ elõfeltételei vannak:
• Elõ kell fizetnünk egy szinkronizálási szolgáltatásra. A szolgáltatással és annak
beállításával kapcsolatban bõvebb információkért forduljunk a hálózat
üzemeltetõjéhez vagy a szolgáltatóhoz.
• Meg kell kapnunk a megfelelõ szinkronizálási beállításokat a hálózat
üzemeltetõjétõl vagy a szolgáltatótól. Ezzel kapcsolatban lásd:
A szinkronizálás beállításai címû rész (135. oldal).
A szinkronizálási mûvelet indítása a telefonról:
1. Adjuk meg a szinkronizáláshoz szükséges konfigurációs beállításokat. Lásd:
A szinkronizálás beállításai címû rész (135. oldal).
2. Nyomjuk meg a Menü gombot, majd válasszuk a Szervezõ, Szinkronizálás,
Szerverszinkronizálás és Szinkronizálandó adat menüpontot. Jelöljük ki a
szinkronizálni kívánt adatokat.
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3. Nyomjuk meg a Menü gombot, majd válasszuk a Szervezõ, Szinkronizálás,
Szerverszinkronizálás és Szinkronizálás menüpontot. A telefon az aktuális
csomag kijelölt adatait a jóváhagyás után szinkronizálja.
Az elsõ alkalommal végrehajtott vagy egy félbeszakított szinkronizálás utáni
szinkronizálás teli Névjegyzék vagy Naptár esetében akár 30 percet is igénybe
vehet.

A szinkronizálás beállításai
A szinkronizálás konfigurációs beállításait konfigurációs üzenetben is
megkaphatjuk a hálózat üzemeltetõjétõl vagy a szolgáltatótól. A konfigurációs
beállítások kezelésérõl lásd: Konfigurációs beállítások címû rész (107. oldal).
1. Nyomjuk meg a Menü gombot, és válasszuk a Szervezõ, majd a Szinkronizálás
menüpontot.
2. Válasszuk a Szerverszinkronizálás, majd a Szinkronizálási beállítások
menüpontot.
• Válasszuk a Konfiguráció menüpontot. Csak a szinkronizálás támogató
konfigurációk jelennek meg. Válasszunk szolgáltatót, illetve az
Alapértelmezett vagy a Személyes konf. beállítást. A beállításokat
konfigurációs üzenetként is megkaphatjuk, errõl lásd: A konfigurációs
beállítások szolgáltatás címû rész (17. oldal). A konfigurációs beállítások
kézi megadásáról lásd: Konfigurációs beállítások címû rész (107. oldal).
Válasszuk a Fiók lehetõséget, majd egy szinkronizálás-szolgáltatási fiókot
az aktív konfigurációs beállítások közül.
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3. A szerver által kezdeményezett szinkronizálás beállításainak megadásához
használjuk a Számítógépes szinkr. beállítások lehetõséget. Adjuk meg a
Felhasználónév és a Jelszó adatot.
A telefonon, illetve a számítógépen tárolt felhasználónévnek és jelszónak meg
kell egyeznie.

Szinkronizálás kompatibilis számítógéprõl
A Névjegyzék és a Naptár adatainak számítógéprõl kezdeményezett
összehangolása infrakapcsolat vagy egy adatkábel segítségével történik. Szükség
van továbbá a telefonnak megfelelõ PC Suite szoftverre, amelyet elõzõleg a
számítógépre kell telepíteni. Lásd: A telefon számítógéphez csatlakoztatása címû
rész (159. oldal). A szinkronizálást a számítógéprõl a PC Suite programból
indíthatjuk.

Mobiltárca
A Mobiltárca menüben könnyedén menthetünk olyan személyes információkat,
mint például a hitelkártyaszámok, a felhasználónevek vagy a jelszavak. Az
adatokat ezután könnyen elõkereshetjük, és automatikusan beilleszthetjük
azokat, online vásárlás közben.
A mobiltárcában tárolt adatokat mobiltárcakód védi. Ezt a kódot a mobiltárca elsõ
használatakor adhatjuk meg. Amikor megjelenik az Adja meg a mobiltárca kódját:
üzenet, írjuk be a kódot, majd nyomjuk meg az OK gombot. Az Ismételje meg a
mobiltárcakódot: feliratnál írjuk be újra az imént megadott kódot, és nyomjuk
meg az OK gombot.
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A mobiltárcakód és a mobiltárca összes adatának törléséhez készenléti állapotban
írjuk be a *#7370925538# karaktersorozatot (betûkkel ugyanez: *#res wallet#). A
mûvelethez a telefon biztonsági kódjára is szükség van.
A tartalom bõvítéséhez vagy szerkesztéséhez lépjünk be a Mobiltárca menübe. Ha
a mobiltárcában tárolt adatokhoz szeretnénk hozzáférni, nyissuk meg a
mobiltárcát a böngészõvel. Ezzel kapcsolatban lásd: Böngészõ címû rész
(146. oldal).

A mobiltárca menüjének megnyitása
A mobiltárca menüje a Menü gomb megnyomása után a Szervezõ menü
Mobiltárca menüpontjával érhetõ el. Adjuk meg a mobiltárcakódot, majd nyomjuk
meg az OK gombot. Válasszunk az alábbiak közül:
• A M.tárca-profilok segítségével kártyakombinációkat hozhatunk létre
különféle szolgáltatásokhoz. A megfelelõ profil kiválasztása hasznos lehet, ha
adott szolgáltatás igénybevételéhez sokféle adatot kell megadnunk.
• A Kártyák lehetõséggel kártyánk személyes adatait menthetjük.
• A Jegyek lehetõség segítségével mobilszolgáltatáson keresztül vásárolt
elektronikus jegyek értesítõit menthetjük. A jegyek megtekintéséhez nyomjuk
meg az Opciók gombot, és válasszuk a Megnéz menüpontot.
• A Számlák menüpont lehetõvé teszi a vásárlások nyugtáinak mentését.
• A Jegyzetek menüpont segítségével különféle személyes adatokat menthetünk,
amelyeket a mobiltárcakód is védeni fog.
• Beállítások – a mobiltárcakód módosítására és az RFID-kód (rádiófrekvenciás
azonosító) beállítására szolgál.
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Kártyaadatok mentése
1. Lépjünk a Mobiltárca menübe, válasszuk a Kártyák menüpontot, és az adatok
mentéséhez adjuk meg a kártya típusát.
2. Ha nincs kártya felvéve, nyomjuk meg az Új gombot. Ellenkezõ esetben
nyomjuk meg az Opciók gombot, majd válasszuk az Új jegyzet menüpontot.
Töltsük ki az adatmezõket.
Ha a szolgáltató támogatja az éteren keresztüli szolgáltatást, akkor a
kártyainformációkat le is tölthetjük. Az értesítés tájékoztat arról, hogy melyik
kategóriába tartozik a kártya. A kapott kártyát mentsük vagy töröljük. A mentett
kártyát megtekinthetjük és átnevezhetjük, de nem szerkeszthetjük. A kártyák
adatainak éteren keresztüli elérhetõségérõl érdeklõdjünk a kártya kibocsátójánál
vagy a szolgáltatónál.

Jegyzetek
Lehetõségünk van személyes jegyzetek mentésére is a számlaszámokhoz,
kódokhoz és jelölésekhez.
Nyissuk meg a mobiltárcát, és válasszuk a Jegyzetek menüpontot.
• Új személyes jegyzet felvételéhez (ha még nincs ilyen), nyomjuk meg az Új
gombot, egyébként nyomjuk meg az Opciók gombot, és válasszuk az Új jegyzet
menüpontot.
• Jegyzet megtekintéséhez lapozzunk a kívánt jegyzethez, és nyomjuk meg a
Megnéz gombot.
• A megjelenített jegyzet szerkesztéséhez nyomjuk meg az Opciók gombot, és
válasszuk a Módosít menüpontot.
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Jegyzet megtekintése közben nyomjuk meg az Opciók gombot. Jegyzet törléséhez
válasszuk a Töröl lehetõséget, a jegyzet szöveges üzenetbe való másolásához az
SMS-ként küld lehetõséget, ha pedig a naptárba szeretnénk másolni
emlékeztetõként, válasszuk a Naptárba másol lehetõséget. Az Adatmásolás
menüpont segítségével számokat, e-mail címeket és webcímeket nyerhetünk ki az
üzenetbõl.

Mobiltárcaprofil létrehozása
A személyes kártyainformációk mentése után a bevitt adatokat
mobiltárcaprofilokba szervezhetjük. A profil segítségével böngészés közben
adatokat nyerhetünk ki különféle kártyákból.
1. Nyissuk meg a mobiltárcát, és válasszuk a M.tárca-profilok menüpontot.
2. Új mobiltárcaprofil létrehozásához (ha még nincs ilyen), nyomjuk meg az Új
gombot, egyébként nyomjuk meg az Opciók gombot, és válasszuk az Új jegyzet
menüpontot.
3. Egyenként válasszuk ki a kívánt adatokat a mobiltárca-kártyákról, majd a
Mobiltárca-profil neve: felirat megjelenésekor adjunk nevet az új profilnak.

A mobiltárca beállításai
Nyissuk meg a mobiltárcát, és válasszuk a Beállítások menüpontot. A
mobiltárcakód módosításához válasszuk a Kód módosítása menüpontot, az RFIDkód beállításához pedig az RFID menüpontot.
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Számológép
Nyomjuk meg a Menü gombot, és válasszuk a Szervezõ, majd a Számológép
menüpontot.
Ha a kijelzõn a 0 látható, írjuk be a számítás elsõ számát. Tizedespont írásához
nyomjuk meg a
gombot. Alternatív megoldásként összeadáshoz egyszer,
kivonáshoz kétszer, szorzáshoz háromszor, illetve osztáshoz négyszer nyomjuk
meg a
gombot.
Az eredmény megjelenítéséhez nyomjuk meg az Egyenlõ gombot.
Megjegyzés: A számológép pontossága korlátozott, mivel egyszerû számítások
elvégzésére tervezték.

Új mûvelet indításához elõször nyomjuk meg, és tartsuk lenyomva a Töröl gombot.

Valutaátváltás végrehajtása
Nyomjuk meg a Menü gombot, és válasszuk a Szervezõ, majd a Számológép
menüpontot. Az átváltási árfolyam mentéséhez nyomjuk meg az Opciók gombot,
és válasszuk az Árfolyam menüpontot. Válasszunk a megjelenített lehetõségek
közül, írjuk be az árfolyamot, és nyomjuk meg az OK gombot. Az átváltási
árfolyam a módosításáig a memóriában marad. Írjuk be az átváltandó összeget,
nyomjuk meg az Opciók gombot, és válasszuk a Saját valutában vagy a Külföldi
valutában menüpontot.
Valutaátváltást készenléti állapotban is végrehajthatunk.
Megjegyzés: Az alappénznem módosításakor be kell írni az új árfolyamokat, mivel
a korábban beállított átváltási árfolyamok lenullázódnak.
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Stopperóra
A stopper használatával idõt, rész- és köridõt mérhetünk. Az idõmérés alatt a
telefon egyéb funkciói használhatók. Ha a stopperóra használatát a háttérben
kívánjuk folytatni, nyomjuk meg a
gombot.
A stopperóra, illetve más funkciók használata esetén a stopper háttérben történõ futtatása
jobban igénybe veszi az akkumulátort, és csökkenti annak élettartamát.

Nyomjuk meg a Menü gombot, és válasszuk a Szervezõ, majd a Stopperóra
menüpontot.
• Részidõ méréséhez válasszuk a Részidõt mér menüpontot. Az idõmérés
indításához nyomjuk meg az Indít gombot. A részidõ megnézéséhez nyomjuk
meg a Részidõ gombot. Az idõmérés leállításához nyomjuk meg a Leállít
gombot. Ha a stopperóra használatát a háttérben kívánjuk folytatni, nyomjuk
meg a
gombot.
• Köridõ méréséhez válasszuk a Futamidõt mér menüpontot. Ha a stopperóra
használatát a háttérben kívánjuk folytatni, nyomjuk meg a
gombot.
• A háttérben futó idõmérés megjelenítéséhez nyomjuk meg a Folytat gombot.
• Ha a stopperóra nincs lenullázva, az utoljára mért idõt az Utolsó kijelzése
menüponttal nézhetjük meg.
• A mentett idõk megtekintéséhez vagy törléséhez válasszuk az Idõket néz,
illetve az Idõket töröl pontot.
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Idõzítés
Idõzítés mérésére idõzítõt állíthatunk be.
Nyomjuk meg a Menü gombot, és válasszuk a Szervezõ, majd az Idõzítés
menüpontot.
Az idõ beállításához írjuk be a jelzésig eltelõ idõt órában, percben és
másodpercben, majd nyomjuk meg az OK gombot. Ha kívánjuk, jegyzetet is
írhatunk, amely a jelzés idõpontjában, a beállított idõ lejártakor jelenik meg. Az
idõzítõ elindításához nyomjuk meg az Indít gombot.
Az idõzítés módosításához válasszuk az Idõ beállítása menüpontot, illetve az
idõzítõ leállításához az Idõzítés leállítása pontot.
Tipp: Készenléti üzemmódban az idõzítõ indításához vagy az idõ
módosításához írjuk be az idõt (óra, perc és másodperc), nyomjuk meg az
Opciók gombot, és válasszuk az Idõzítés menüpontot. Ha helyes az idõ,
nyomjuk meg az Indít gombot.
A jelzés idõpontjában (a beállított idõ elteltével), ha a telefon készenléti
állapotban van, a telefon kijelzõjén hang és fényjelzés kíséretében megjelenik az
általunk megadott jegyzet, illetve az Idõzítés vége felirat. A hangjelzés
leállításához nyomjuk meg bármelyik gombot. Ha 30 másodpercen belül nem
nyomunk meg gombot, a jelzés automatikusan leáll. A jelzés leállításához és a
jegyzet törléséhez nyomjuk meg a Kilép gombot. Az idõzítõ újraindításához
nyomjuk meg az Újraindít gombot.
Ha a telefon össze van csukva, a hangjelzés elnémításához nyomjuk meg
valamelyik hangerõ-szabályozó gombot.
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■ Alkalmazások
A Játékok és a Gyûjtemény mappában a telefonra telepített Javajátékokat és -alkalmazásokat használhatjuk és kezelhetjük.

Játékok
Nyomjuk meg a Menü gombot, majd válasszuk az Alkalmazások és a Játékok
menüpontot.
• Játék kijelöléséhez és megnyitásához lapozzunk a kívánt játékhoz, és nyomjuk
meg a Megnyit vagy a
gombot. A rendelkezésre álló választási
lehetõségekhez nyomjuk meg az Opciók gombot. Lásd: Az alkalmazásoknál
rendelkezésre álló választási lehetõségek címû rész (144. oldal).
• Nyomjuk meg az Opciók gombot, és játék letöltéséhez válasszuk a Letöltések,
majd a Játékletöltések menüpontot. A letöltés használatához a böngészõ
megfelelõ konfigurációs beállításai szükségesek a telefonon. Lásd:
Konfigurációs beállítások címû rész (107. oldal).
A játék hang-, fény- és rezgésbeállításainak megadásához válasszuk az
Alk.beállítások menüpontot.
Vegyük figyelembe, hogy egyes játékok gyorsabban merítik le a telefon
akkumulátorát (akár az is elképzelhetõ, hogy a telefont a töltõhöz kell
csatlakoztatni).
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Gyûjtemény
Nyomjuk meg a Menü gombot, majd válasszuk az Alkalmazások és a Gyûjtemény
menüpontot.
• Alkalmazás kijelöléséhez és megnyitásához lapozzunk a kívánt alkalmazáshoz,
és nyomjuk meg a Megnyit vagy a
gombot. A rendelkezésre álló
választási lehetõségekhez nyomjuk meg az Opciók gombot. Lásd:
Az alkalmazásoknál rendelkezésre álló választási lehetõségek címû rész
(144. oldal).
• Nyomjuk meg az Opciók gombot, és alkalmazás letöltéséhez válasszuk a
Letöltések, majd az Alk.letöltések menüpontot. A letöltés használatához a
böngészõ megfelelõ konfigurációs beállításai szükségesek a telefonon. Lásd:
Konfigurációs beállítások címû rész (107. oldal).
Az alkalmazás hang-, fény- és rezgésbeállításainak megadásához válasszuk az
Alk.beállítások menüpontot.
Vegyük figyelembe, hogy egyes alkalmazások gyorsabban merítik le a telefon
akkumulátorát (akár az is elképzelhetõ, hogy a telefont a töltõhöz kell
csatlakoztatni).

Az alkalmazásoknál rendelkezésre álló választási lehetõségek
• A Törlés menüponttal törölhetjük az alkalmazást vagy alkalmazáscsoportot a
készülékbõl.
• Az Adatok pontban további információhoz juthatunk az alkalmazásról.
• A Verziófrissítés pont választásával ellenõrizhetjük, hogy létezik-e újabb,
böngészõbõl letölthetõ verziója az adott alkalmazásnak (hálózati szolgáltatás).
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• A Weboldal menüpont segítségével további információkat tudhatunk meg,
vagy kiegészítõ adatokhoz juthatunk egy internetes oldalról származó
alkalmazásról. Ezt a szolgáltatást a hálózatnak támogatnia kell. Csak akkor
jelenik meg, ha az alkalmazáshoz internetes cím is tartozik.
• A H.fér. alkalm.-hoz menüponttal az alkalmazás funkciókhoz való hozzáférése
szabályozható, amelynek használata elõtt szükség lehet beleegyezésünkre is,
például hálózati elérésnél.

Alkalmazások és játékok letöltése
A telefon támogatja a J2METM Java-alkalmazásokat. A letöltés ellenõrzi a
kompatibilitást, és ez megszakadhat, ha például a telefon nem támogatja az adott
alkalmazást.
Fontos: Csak olyan forrásból származó alkalmazásokat telepítsünk, amelyek
megfelelõ védelmet biztosítanak a káros szoftverek ellen.

Új Java-alkalmazásokat több módon letölthetünk:
• Nyomjuk meg a Menü gombot, és válasszuk az Alkalmazások menüpontot.
Nyomjuk meg az Opciók gombot, és válasszuk a Letöltések, majd a
Játékletöltések vagy az Alk.letöltések menüpontot.
Az elérhetõ könyvjelzõk listája jelenik meg. Válasszuk a Más könyvjelzõk
menüpontot, így elérhetjük a Böngészõ menü könyvjelzõlistáját. Lásd:
Könyvjelzõk címû rész (151. oldal).
A kívánt helyhez történõ csatlakozáshoz válasszuk ki a megfelelõ könyvjelzõt.
A különbözõ szolgáltatásokról és azok díjszabásáról bõvebb információ a
hálózat üzemeltetõjétõl vagy a szolgáltatótól kaphatunk.
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• Nyomjuk meg a Menü gombot, és válasszuk a Böngészõ, majd a Letölt. hivatk.
menüpontot. Lásd: Letöltés címû rész (152. oldal).
A készülék rendelkezhet olyan, a készülékre elõre mentett könyvjelzõkkel, amelyek a
Nokiával semmilyen kapcsolatban nem álló honlapokra vezetnek. A Nokia ezekért az
oldalakért nem vállal felelõsséget. Felkeresésük esetén elõvigyázatosan járjunk el, akárcsak
bármely más internetes oldal esetében.

■ Böngészõ
A telefon böngészõjével különféle szolgáltatásokat vehetünk igénybe.
Ezek a szolgáltatások lehetnek például idõjárás-jelentések, hírek,
repülõgép-menetrendek vagy pénzügyi információk.
A szolgáltatások rendelkezésre állását és díjszabásait egyeztessük a hálózat
üzemeltetõjével vagy a szolgáltatóval, amelynek a szolgáltatását használni
kívánjuk. A szolgáltató a használattal kapcsolatos információkat is rendelkezésre
bocsátja.
A telefon böngészõjével WML- (Wireless Mark-Up Language – vezeték nélküli
jelölõnyelv) és xHTML- (extensible HyperText Markup Language – bõvíthetõ
hiperszöveges jelölõnyelv) oldalakat tekinthetünk meg. Az oldalak megjelenése a
kijelzõ korlátozott mérete miatt változó lehet. Elképzelhetõ, hogy nem tudjuk az
internetes oldalak tartalmát teljes egészében megtekinteni.

A szolgáltatások elérésérõl és használatáról röviden
1. Mentsük azokat a konfigurációs beállításokat, amelyek az általunk használni
kívánt szolgáltatások eléréséhez szükségesek.
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2. Hozzuk létre a kapcsolatot az adott szolgáltatással.
3. Kezdjünk el böngészni a szolgáltatás oldalain.
4. Miután befejeztük a böngészést, szakítsuk meg a kapcsolatot a szolgáltatással.

A böngészõbeállítások megadása
A böngészéshez szükséges konfigurációs beállításokat konfigurációs üzenetként is
megkaphatjuk a hálózat üzemeltetõjétõl vagy attól a szolgáltatótól, amelynek a
szolgáltatásait használni kívánjuk. Lásd: A konfigurációs beállítások szolgáltatás
címû rész (17. oldal).
A konfigurációs beállítások kezelésérõl lásd: Konfigurációs beállítások címû rész
(107. oldal).

Kapcsolódás egy szolgáltatáshoz
Elõször ellenõrizzük, hogy a használni kívánt szolgáltatás konfigurációs beállításai
aktívak-e.
• Nyomjuk meg a Menü gombot, majd válasszuk a Böngészõ, a Beállítások és a
Konfigurációs beállítások menüpontot.
• Válasszuk a Konfiguráció menüpontot. Csak a böngészõ szolgáltatást
támogató konfigurációk jelennek meg. Válasszunk szolgáltatót, illetve az
Alapértelmezett vagy a Személyes konf. beállítást. A beállításokat
konfigurációs üzenetként is megkaphatjuk, errõl lásd: A konfigurációs
beállítások szolgáltatás címû rész (17. oldal). A konfigurációs beállítások
kézi megadásáról lásd: Konfigurációs beállítások címû rész (107. oldal).
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Válasszuk a Fiók lehetõséget, majd egy böngészõszolgáltatási fiókot az
aktív konfigurációs beállítások közül.
• Intranet kapcsolatoknál kézi felhasználói hitelesítés végrehajtásához
válasszuk a Terminálablak megjelenítése menüpontot, majd az Igen
beállítást.
Ezt követõen hozzunk létre kapcsolatot a szolgáltatással, például nyomjuk meg a
Menü gombot, és válasszuk a Böngészõ és a Kezdõlap menüpontot, vagy
készenléti állapotban nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a
gombot.

Oldalak böngészése
Miután a szolgáltatással létrejött a kapcsolat, megkezdhetjük az oldalak
böngészését. 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
ikon látható. (E)GPRS-kapcsolat közbeni kimenõ hívás vagy bejövõ hívás,
illetve szöveges üzenet esetén a kijelzõ jobb felsõ sarkában a
ikon jelenik meg
jelezve, hogy az (E)GPRS-kapcsolat fel lett függesztve. A hívás után a telefon
megpróbálja újra létrehozni az (E)GPRS-kapcsolatot.

Böngészés a telefon gombjaival
• Az oldalon való böngészéshez bármelyik lapozógombot használhatjuk.
• A kijelölt elem kiválasztásához nyomjuk meg a Hívás (
hivatkozás megnyitásához pedig a Választ gombot.

) gombot,
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• Betûk és számok szövegszerkesztõ-mezõbe való beírásához használjuk a
gombokat. Speciális karakter beviteléhez nyomjuk meg a
gombot.

Lehetõségek böngészés közben
Nyomjuk meg az Opciók gombot, mely segítségével a következõ lehetõségek közül
választhatunk. A szolgáltató egyéb lehetõségeket is kínálhat.
• Mobiltárca infó – a mobiltárca kártyaadatainak használata a Mobiltárca
alkalmazásból, amennyiben a szolgáltatás támogatja a mobiltárca
használatát. Lásd: Mobiltárca címû rész (136. oldal).
• Hivatkozások – új menülista megnyitása, amely egy adott oldalra érvényes.
• Kezdõlap – visszatérés a szolgáltató kezdõlapjára.
• Új könyvjelzõ – az oldal mentése könyvjelzõként.
• Könyvjelzõk – lásd: Könyvjelzõk címû rész (151. oldal).
• Letölt. hivatk. – a könyvjelzõk listájának megjelenítése letöltéshez.
• Egyéb opciók – egyéb beállítások listájának megjelenítése (például
mobiltárca-beállítások, néhány biztonsági beállítás).
• Újratöltés – az aktuális oldal frissítése vagy újbóli letöltése.
• Kilépés – lásd: A böngészés befejezése címû rész (150. oldal).

Közvetlen hívás
A böngészõ támogat olyan funkciókat is, amelyekhez böngészés közben férhetünk
hozzá. Hanghívást kezdeményezhetünk, DTMF-hangokat továbbíthatunk
hanghívás közben, illetve nevet és telefonszámot menthetünk az oldalról.
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A böngészés befejezése
A böngészés befejezéséhez és a kapcsolat lezárásához nyomjuk meg az Opciók
gombot, és válasszuk a Kilépés pontot. Amikor a kijelzõn a Kilép a böngészõbõl?
kérdés jelenik meg, nyomjuk meg az Igen gombot.
Ezenkívül ugyanezt az eredményt érhetjük el, ha a
gombot kétszer
megnyomjuk, vagy a
gombot megnyomjuk és nyomva tartjuk.

A böngészõ megjelenítési beállításai
Böngészés közben nyomjuk meg az Opciók gombot, majd válasszuk az Egyéb
opciók és a Megj. beállítása menüpontot, vagy készenléti állapotban nyomjuk meg
a Menü gombot, majd válasszuk a Böngészõ, Beállítások és a Megjelenítés
beállítása menüpontot. Az alábbiak közül választhatunk:
• Ha a Szöveg tördelése pontban a Be lehetõséget választjuk, a szöveg sorai új
sorban folytatódnak, ha nem férnek a kijelzõre. A Ki beállítás választásakor a
szöveg csonkítva jelenik meg.
• A Betûméret beállításnál az Extra kis méret, a Kicsi és a Közepes közül
választhatunk.
• A Képek megjelenítése pontban válasszuk a Ki beállítást, ha nem szeretnénk
képeket megjeleníteni az oldalon. Ezzel felgyorsíthatjuk a böngészést azokon
az oldalakon, amelyek sok képet tartalmaznak.
• Ha a Figyelmeztetések menüben a Figyelmezt. nem biztons. kapcs.-ra majd az
Igen lehetõséget választjuk, a telefon figyelmeztetni fog, ha böngészés közben
a biztonságos kapcsolat nem biztonságossá válik. A Figyelmezt. nem biztons.
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elemekre pontban az Igen lehetõséget választva azt állíthatjuk be, hogy a
telefon figyelmeztessen, ha egy biztonságos oldal nem biztonságos elemet
tartalmaz.
• A Karakterkódolás és a Tartalomkódolás pontban kiválaszthatjuk a
böngészõoldal tartalmának kódolását.
A Unicode (UTF-8) webcím pontban válasszuk a Be lehetõséget, ha azt
szeretnénk, hogy a telefon az URL-címeket UTF-8 kódolással küldje.

Könyvjelzõk
A telefon memóriájába oldalak címét menthetjük könyvjelzõként.
1. Böngészés közben nyomjuk meg az Opciók gombot, és válasszuk a Könyvjelzõk
menüpontot, vagy készenléti állapotban nyomjuk meg a Menü gombot, és
válasszuk a Böngészõ, majd a Könyvjelzõk menüpontot.
2. Lapozzunk a kívánt könyvjelzõhöz, és nyomjuk meg a Választ vagy a
gombot, így kapcsolatot létesíthetünk a könyvjelzõhöz tartozó oldallal.
Az Opciók gombot megnyomva a könyvjelzõt például megjeleníthetjük,
szerkeszthetjük, törölhetjük vagy elküldhetjük.
A készülék rendelkezhet olyan, a készülékre elõre mentett könyvjelzõkkel, amelyek a
Nokiával semmilyen kapcsolatban nem álló honlapokra vezetnek. A Nokia ezekért az
oldalakért nem vállal felelõsséget. Felkeresésük esetén elõvigyázatosan járjunk el, akárcsak
bármely más internetes oldal esetében.
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Könyvjelzõk fogadása
Ha könyvjelzõt kaptunk (amely könyvjelzõként lett elküldve), az 1 könyvjelzõ
érkezett felirat jelenik meg. A könyvjelzõ mentéséhez nyomjuk meg a Megnéz,
majd a Ment gombot, illetve a megtekintés vagy a törléshez nyomjuk meg az
Opciók gombot, és válasszuk a Megjelenítés vagy a Törlés menüpontot.

Letöltés
Ha böngészés közben hangokat, képeket, játékokat vagy alkalmazásokat
szeretnénk letölteni, nyomjuk meg az Opciók gombot, és válasszuk a Letölt.
hivatk. menüpontot, vagy készenléti állapotban nyomjuk meg a Menü gombot, és
válasszuk a Böngészõ, majd a Letölt. hivatk. menüpontot. Válasszuk a hangok,
képek, játékok, videoklipek vagy alkalmazások letöltését.
Megjegyzés: Csak olyan forrásból származó szoftvereket telepítsünk, amelyek
megfelelõ védelmet biztosítanak vírusok és egyéb káros szoftverek ellen.

Hírpostafiók
A telefon képes szolgáltatói hírek (folyamatos üzenetek) fogadására, amelyeket a
szolgáltató küld. A szolgáltatói hírek lehetnek például hírösszefoglalók, és
tartalmazhatnak szöveges üzeneteket vagy szolgáltatások címeit.
• A fogadott hírüzenet megtekintéséhez nyomjuk meg a Megnéz gombot. Ha
megnyomjuk a Kilép gombot, az üzenet a Hírpostafiók mappába kerül. A
Hírpostafiók késõbbi eléréshez nyomjuk meg a Menü gombot, és válasszuk a
Böngészõ, majd a Hírpostafiók menüpontot.
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• Böngészés közben a hírüzenetek kezeléséhez nyomjuk meg az Opciók gombot,
és válasszuk az Egyéb opciók, majd a Hírpostafiók menüpontot. Lapozzunk a
kívánt üzenethez, és a weblapon megjelölt tartalom letöltéséhez nyomjuk meg
a Letölt gombot, vagy nyomjuk meg az Opciók gombot, és válasszuk az Adatok
vagy a Törlés menüpontot.

Hírpostafiók beállításai
Nyomjuk meg a Menü gombot, majd válasszuk a Böngészõ, a Beállítások és a
Hírpostafiók beállításai menüpontot.
• A telefon szolgáltatói hírüzenetek fogadására (vagy elutasítására) való
beállításához válasszuk a Szolgáltatói hírüzenetek menüpontot, majd a Be
(vagy a Ki) beállítást.
• Annak beállításához, hogy a telefon csak a szolgáltató által jóváhagyott
tartalomszerzõtõl fogadjon szolgáltatói hírüzenetet, válasszuk az Üzenetszûrõ,
majd a Be menüpontot. A jóváhagyott tartalomszerzõk listájának
megtekintéséhez válasszuk a Megbízható csat. menüpontot.
• Ha a telefon szolgáltatói hírüzeneteket fogadására van beállítva, készenléti
állapotban üzenet érkezésekor a böngészõ automatikus elindításához
válasszuk az Automatikus csatlakozás, majd a Be menüpontot.
Ha a Ki pont van kiválasztva, a telefon csak akkor fogja elindítani a Böngészõt,
ha egy szolgáltatói hírüzenet érkezésekor kiválasztjuk a Letölt lehetõséget.
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A cache-memória
A cache olyan memóriaterület, amely ideiglenesen tárol adatokat. Ha olyan bizalmas
információt próbáltunk meg elérni vagy értünk el, amelyhez jelszó szükséges, minden
használat után ürítsük ki a telefon cache-memóriáját. Az elért információkat és
szolgáltatásokat a készülék az átmeneti tárolójába menti.

A cache ürítése:
• böngészés közben nyomjuk meg az Opciók gombot, és válasszuk az Egyéb
opciók, majd a Cache ürítése menüpontot;
• készenléti állapotban nyomjuk meg a Menü gombot, és válasszuk a Böngészõ,
majd a Cache ürítése menüpontot.

Cookie-k
A cookie olyan adat, amelyet az oldal a telefon böngészõmemóriájába ment. Az
adatok lehetnek például felhasználói információk vagy böngészõbeállítások. A
cookie-k a cache-memória ürítéséig maradnak a telefonban. Lásd: A cachememória címû rész (154. oldal).
1. Böngészés közben nyomjuk meg az Opciók gombot, majd válasszuk az Egyéb
opciók, a Biztonság és a Cookie-beáll. menüpontot, vagy készenléti állapotban
nyomjuk meg a Menü gombot, majd válasszuk a Böngészõ, Beállítások,
Biztonsági beállítások és Cookie menüpontot.
2. A cookie-k letöltésének engedélyezéséhez vagy tiltásához válasszuk az
Engedélyezés vagy az Elvetés beállítást.
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Parancsfájlok biztonságos kapcsolatnál
Megadhatjuk, hogy engedélyezzük-e a biztonságos helyekrõl származó
parancsfájlok futtatását.
1. Böngészés közben nyomjuk meg az Opciók gombot, majd válasszuk az Egyéb
opciók, Biztonság, Parancsfájl-beáll. menüpontot, vagy készenléti állapotban
nyomjuk meg a Menü gombot, majd válasszuk a Böngészõ, Beállítások,
Biztonsági beállítások és Parancsfájl bizt. kapcsolat esetén menüpontot.
2. A parancsfájlok engedélyezéséhez válasszuk az Engedélyezés beállítást.

Böngészõ biztonsági beállításai
A biztonsági funkciók szükségesek lehetnek egyes szolgáltatásokhoz, ilyenek
például a banki szolgáltatások vagy az internetes oldalon keresztüli vásárlás. Ilyen
kapcsolatokhoz szükségünk van egy biztonsági tanúsítványra és esetleg egy
biztonsági modulra, amely a SIM-kártyán található. Errõl további információt a
szolgáltató adhat.

Biztonsági modul
A biztonsági modul tartalmazhat tanúsítványokat, valamint magán- és nyilvános
kulcsokat egyaránt. A biztonsági modul célja a biztonság fokozása
böngészõkapcsolatot igénylõ alkalmazásoknál, továbbá lehetõvé teszi digitális
aláírás használatát is. A tanúsítványokat a szolgáltató a biztonsági modulban
tárolja.
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Nyomjuk meg a Menü gombot, majd válasszuk a Böngészõ, Beállítások,
Biztonsági beállítások és Biztonsági modul beállításai menüpontot. Az alábbiak
közül választhatunk:
• Biztonsági modul adatai – a biztonsági modul címét, állapotát, gyártóját és
sorozatszámát tekinthetjük meg.
• Modul-PIN kérése – a telefon minden olyan alkalommal kérni fogja a modulPIN-kódot, amikor a biztonsági modul által nyújtott szolgáltatást vesz igénybe.
• Modul-PIN módosítása – módosíthatjuk a modul-PIN-kódot, ha azt a
biztonsági modul engedélyezi.
• Aláíró PIN módosítása – az aláíró PIN kijelölése és módosítása.
Lásd még: Hozzáférési kódok címû rész (16. oldal).

Tanúsítványok
Fontos: Ne feledjük, hogy bár a tanúsítványok használatával jelentõsen csökken a
távoli kapcsolatok és szoftvertelepítések kockázata, ezeket a helyes módon kell
használni ahhoz, hogy valóban élvezhessük is a nagyobb biztonságot. 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 Lejárt
tanúsítvány vagy a 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 megjelölt
tulajdonosé-e a tanúsítvány.
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Háromféle tanúsítvány létezik: szervertanúsítvány, jogosító tanúsítvány és
felhasználói tanúsítvány. A tanúsítványokat a szolgáltató biztosítja számunkra.
Elõfordulhat, hogy a jogosító tanúsítványokat és felhasználói tanúsítványokat
saját szolgáltatónk menti a biztonsági modulba.
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.

Digitális aláírás
Digitális aláírást is készíthetünk telefonunkkal. A digitális aláírás használata
ugyanolyan értékû lehet, mintha kézzel írnánk alá egy számlát, szerzõdést vagy
egyéb dokumentumot.
Digitális aláíráshoz elõször válasszunk egy hivatkozást valamelyik 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.
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.
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Nem biztos, hogy a szöveg elfér a kijelzõn. Ezért mielõtt aláírnánk a szöveget,
gyõzõdjünk meg arról, hogy végiglapoztuk a teljes szöveget.
Válasszuk ki a használni kívánt felhasználói tanúsítványt. Adjuk meg az aláíró
PIN-kódot (lásd: Hozzáférési kódok címû rész, 16. oldal), és nyomjuk meg az OK
gombot. A digitális aláírás ikonja eltûnik, majd a szolgáltatás visszajelezhet a
vásárlásunkkal kapcsolatban.

■ SIM-alkalmazások
A telefonon rendelkezésre álló funkciókon kívül a SIM-kártya is
biztosíthat további szolgáltatásokat, amelyeket ebben a menüben
találunk. Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha a SIM-kártya támogatja. A menü
neve és tartalma teljes mértékben a rendelkezésre álló szolgáltatásoktól függ.
A telefont beállíthatjuk úgy, hogy megjelenítse a SIM-szolgáltatások használata
során a telefon és a hálózat között átvitt igazoló üzeneteket. Ehhez nyomjuk meg
a Menü gombot, és válasszuk a Beállítások, Telefonbeállítások, SIM-mûveletek
megerõsítése és Bekapcsol menüpontot.
E szolgáltatások eléréséhez lehet, hogy szöveges üzenetet (SMS) kell küldeni, vagy
hívást kell lebonyolítani, amelyekért a szolgáltató díjat számol fel.
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A telefon számítógéphez csatlakoztatása

7. A telefon számítógéphez
csatlakoztatása
Ha a telefon infrakapcsolaton vagy adatkábelen keresztül vele kompatibilis
számítógéphez csatlakozik, akkor lehetõségünk van e-mailek küldésére vagy
fogadására, illetve internetezésre. A telefon számos, különbözõ számítógépes
kapcsolatot biztosító és kommunikációs alkalmazással használható. A PC Suite
segítségével például elvégezhetjük a névjegyzék, a naptár és a teendõk telefon és
számítógép közötti szinkronizálását.
A további tudnivalók és a letölthetõ fájlok a Nokia webhelyén találhatók a
www.nokia.com/pcsuite címen.

■ Adatkommunikációs alkalmazások használata
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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8. 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.
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
(-) pólusait közvetlenül összeköti. (Ezek az akkumulátoron lévõ fémszalagok.) 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 lehetõleg tartsuk 15 és 25 °C
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közötti hõmérsékleten. 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.
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9. Tartozékok
Néhány praktikus szabály a tartozékokra vonatkozóan
• Minden tartozékot tartsunk kisgyermekektõl 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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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.
• 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.
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• 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.
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■ 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. Ahhoz, hogy a készülék továbbra is megfeleljen
a rádiófrekvenciás irányelveknek, csak a Nokia által jóváhagyott tartozékokat használjuk
hozzá. Ha a készüléket bekapcsolt állapotban magunkon hordjuk, mindig jóváhagyott tartót
vagy hordtáskát használjunk.
A telefon egyes részei mágnesesek. A készülék vonzhatja a fémeket, ezért a hallókészüléket
használók ne tartsák a készüléket ahhoz a fülükhöz, amelyben a hallókészülék van. A
készüléket mindig rögzítsük a tartójába, mert a fülhallgatók vonzhatják a fémeket. Ne
tartsunk a készülékhez közel hitelkártyát vagy egyéb mágneses adattároló eszközt, mert az
azokon tárolt információk megsérülhetnek.

■ 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
készüléket, ha egy egészségügyi intézményben erre felszólító jelzést vagy feliratot látunk. A
kórházakban és egészségügyi intézményekben a külsõ rádiósugárzásra érzékeny
berendezések is üzemelhetnek.
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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. Néhány tanács a szívritmus-szabályozóval élõ
személyeknek:
• 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; és
• az interferencia lehetõségének csökkentése érdekében a telefont tartsuk a szívritmusszabályozóval 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 üzemanyag-befecskendezõjének,
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
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tartozékaival közös légtérben ne tároljunk és ne szállítsunk gyúlékony folyadékokat, gázokat
vagy robbanóanyagokat. Légzsákkal felszerelt jármûvek esetén ne feledjük, hogy a légzsák
igen nagy sebességgel nyílik. A légzsák fölé, illetve tágulási terébe ne tegyünk semmiféle
tárgyat – a beépített vagy hordozható rádiótelefonokat is beleértve. A szakszerûtlenül
beszerelt telefonkészülék vagy tartozék a légzsák kinyílásakor súlyos sérüléseket okozhat.
Repülõgépen a 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 jármûvekben,
valamint olyan helyeken, ahol a levegõben vegyi anyagok vagy finom részecskék (liszt, por
vagy fémreszelék) lehetnek.
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■ Videojátékokra vonatkozó biztonsági információ
Néhány szó a fényérzékenységi rohamokról
Az emberek egy igen kis hányada rohamot kaphat bizonyos vizuális ingerek, például villódzó
fények vagy minták hatására. Ilyen képek elõfordulhatnak videojátékokban. Akiknek azelõtt
sosem volt rohama vagy epilepsziája, azoknál is lappanghat egy nem diagnosztizált állapot,
amely fényérzékenységi epilepsziás rohamot válthat ki videojátékok nézése közben. Az efféle
rohamoknak több tünete is lehet: szédülés, kettõs látás, szem- vagy arcrángás, karok vagy
lábak remegése vagy rángatózása, orientációs zavar, zavarodottságérzés, valamint
pillanatnyi tudatvesztés. A rohamok eszméletvesztést vagy rángatódzást is okozhatnak,
amelyek az összeesés vagy a közeli tárgyakba való beleütközés miatt sérülésekhez is
vezethetnek.
Ha ilyen tünetek bármelyikét észleljük, azonnal hagyjuk abba a játékot és forduljunk
orvoshoz. Azok a felnõttek, akik tizenéves (vagy fiatalabb) gyermekeiket engedik
videojátékokkal játszani, figyeljenek az ilyen tünetekre vagy kérdezzék ki gyermekeiket, hogy
õk maguk nem tapasztaltak-e effélét, mivel a gyermekek a felnõtteknél fogékonyabbak az
ilyen rohamokra. A fényérzékenységi epilepsziás rohamok kockázata csökkenthetõ, ha jól
megvilágított szobában játszunk és nem vagyunk álmosak vagy fáradtak. Akinek már volt
rohama vagy epilepsziája, vagy rokoni körben fordult elõ ilyen, játék elõtt kérje ki egy orvos
véleményét.

Játsszunk biztonságosan
Játék közben tartsunk szünetet legalább félóránként. Ha kezdünk fáradni, vagy ha
kellemetlen érzést vagy fájdalmat érzünk kezünkben és/vagy karunkban, azonnal hagyjuk
abba a játékot. Ha ez az állapot nem szûnik meg, forduljunk orvoshoz.
A rezgés súlyosbíthatja a sérüléseket. Ne kapcsoljuk be a rezgõ funkciót, ha csontjaink vagy
ujjunk, kezünk, csuklónk vagy karunk ízületei nem egészségesek.
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■ Segélykérõ hívások
Fontos: 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 készülék ki van kapcsolva, akkor kapcsoljuk be. Ellenõrizzük a megfelelõ térerõt.
Egyes hálózatokon a hívás csak úgy lehetséges, ha érvényes SIM-kártyát helyeztünk a
készülékbe.
2. A kijelzõ törléséhez és hívás készülékkel való kezdeményezéséhez nyomjuk meg a
gombot, ahányszor csak szükséges.
3. Írjuk be a helyzetünknek megfelelõ hivatalos segélyhívó számot. A segélyszolgálatok
telefonszáma helyrõl helyre változhat.
4. Nyomjuk meg a

hívógombot.

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.
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■ 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 SAR-határérték 2,0 W/kg*. A
SAR-teszteket normál üzemeltetési pozíció 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 SAR-szintje 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 SAR-érték 0,46
W/kg.
Ez a készülék megfelel a rádiófrekvenciás követelményeknek, amennyiben a szokásos
módon, a fülhöz tartva használjuk, vagy a testtõl legalább 1,5 cm távolságra. Ha a telefont
hordtáskában, övcsipeszen vagy övtartóban hordjuk, az ne tartalmazzon fémes részeket, és a
készüléket a testtõl legalább 1,5 cm távolságra helyezzük el.
Adatfájlok és üzenetek átviteléhez a készüléknek jó minõségû hálózati kapcsolatra van
szüksége. Egyes esetekben az adatfájlok és üzenetek átvitele késleltetett, amíg a megfelelõ
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kapcsolat létre nem jön. Tartsuk a fent 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 SAR-információkat a www.nokia.com honlap
termékinformációs része tartalmazza.
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