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Köszönjük, hogy a Siemens új mobiltelefonját választotta. Használja örömmel
és eredményesen.
Kérjük, szakítson egy kis időt a kezelési útmutató alapos elolvasására.
Így a telefon összes funkciójával megismerkedhet. Különösen a biztonsági
tudnivalókat vegye figyelembe.
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Az összes rádiótelefonra bizonyos
korlátozások érvényesek:
$KgOo]DWLFVDWODNR]oQPHJDGRWW
KgOo]DWLIHV]sOWVkJHWQHPV]DEDG
WrOOkSQL

.oUKg]EDQLOOHWYHRUYRVLNkV]s
OkNHN V]mYULWPXVV]DEgO\R]oN
YDJ\KDOOoNkV]sOkNHN Nq]HOkEHQ
NDSFVROMDNLDWHOHIRQW$WHOHIRQ]D
YDUKDWMDDNkV]sOkNHNPÚNqGkVkW

$]WDMgQOMXNKRJ\FVDNHUHGHWL
6LHPHQVDNNXPXOgWRUW
V]g]DOkNEDQKLJDQ\PHQWHV 
kVWqOWÌEHUHQGH]kVHNHWKDV]QgO
MRQ(J\kEHVHWEHQQHP]gUKDWo
NLHJkV]VkJLYDJ\GRORJLNgU
NHOHWNH]kVH

9H]HWkVNq]EHQFVDNNLKDQJR
VmWoEHUHQGH]kVVHOWHOHIRQgOMRQ
(88. oldal)
5HSsOÌJkSHQNDSFVROMDNL%L]
WRVmWVDYkOHWOHQEHNDSFVROoGgV
HOOHQ(60. oldal)
1HNDSFVROMDEHs]HPDQ\DJ
WqOWÌgOORPgVRNWs]HOÌDQ\DJUDN
WgUDNYHJ\Ls]HPHNkVUREEDQWg
VLPXQNgODWRNNq]HOkEHQ
$WHOHIRQ]DYDUKDWMDDPÚV]DNL
EHUHQGH]kVHNHW
1HQk]]HQEHOHRSWLNDL
QDJ\mWoHV]Nq]qNNHODEHNDSFVROW
LQIUDYqUqVSRUWED>RV]WgO\r
/('WHUPkN RV]WgO\R]gVD]
,(&V]HULQW @
$FVHQJHWkVDKDOOJDWoEDQV]oO
$KDOOgVNgURVRGgVHONHUsOkVH
kUGHNkEHQHOÌV]qUIRJDGMDD
KmYgVWkVXWgQDWHJ\HDWHOHIRQWD
IsOkKH]
$6,0NgUW\DNLYHKHWÌ9LJ\g]DW
$J\HUPHNHNOHQ\HOKHWLN

$WHOHIRQWkVD V]g]DOkNEDQ
KLJDQ\PHQWHV DNNXPXOgWRUWVHP
PLNkSSHQVHQ\LVVDIHO$
NkV]sOkNHQYkJ]HWWPLQGHQHJ\HV
PoGRVmWgVWLORVkVD]s]HPHOWHWkVL
HQJHGkO\HOYHV]WkVkYHOMgU
)RQWRV
$WqUYkQ\LUHQGHONH]kVHNQHN
PHJIHOHOÌHQgUWDOPDWODQmWVDD
KDV]QgOKDWDWODQDNNXPXOgWRURNDW
kVWHOHIRQRNDW
$WHOHIRQWHOHYm]LoNUgGLoN
V]gPmWoJkSHNNq]HOkEHQ]DYDUW
RNR]KDW
$OHKHWVkJHVNgURVRGgVRNHONH
UsOkVHkVD]qVV]HVOkQ\HJHV
UHQGHONH]kVEHWDUWgVgQDNEL]
WRVmWgVDkUGHNkEHQD]WDMgQOMXN
KRJ\FVDNHUHGHWL6LHPHQVWDU
WR]kNRNDWKDV]QgOMRQ
$V]DNV]HUÚWOHQKDV]QgODWNL]gU
PLQGHQIDMWDJDUDQFLgW
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$WHOHIRQgWWHNLQWkVH
%HkSmWHWWDQWHQQD

+DQJV]oUo
.LMHO]ËV]LPEoOXPRN
$YHWWMHOHUÌVVkJH
DNNXPXOgWRUWqOWqWWVkJH
9H]kUOËJRPE
OgVGROGDO
$GDWEHYLWHOLJRPERN
6]gPRNEHWÚN

;
6]ROJgOWDWo

u Menü

$]DNNXPXOgWRUIHGHOH
IqOqWWLUkV]HQIqOqVOHJHVHQ
QHIRJMDPHJDWHOHIRQW
(]URQWMDDYkWHOPLQÌVkJkW
EHkSmWHWWDQWHQQD 
0LNURIRQ

!"JRPERN
w %HV]kOJHWkVNq]EHQ
KDQJHUÌQqYHOkVH
FVqNNHQWkVH
w 0HQsEHQkVOLVWgEDQ
OkSWHWkVIqOIHOkLOOOHIHOk
• .kV]HQOkWLgOODSRWEoO
! $NWXgOLVSURILO
PHJMHOHQmWkVH
" $KDQJRVKmYgVKR]
WDUWVDQ\RPYD

,QIUDYqUqVSRUW
,U'$SO3&YHO3'$YDO
YDOoNRPPXQLNgFLoKR]

'LNWDIRQJRPE
+RVV]DQQ\RPYD
IHOYkWHOLQGmWgVD
5qYLGJRPEQ\RPgV
OHMgWV]gV

&VDWODNR]o
7qOWÌNkV]sOkNPLNURIRQ
IsOKDOOJDWoNkV]OHWVWE
FVDWODNR]WDWgVgKR]
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.LMHO]ËJRPERN
(JRPERNDNWXgOLVIXQNFLoLW
DNLMHO]ÌV]sUNHPH]ÌLEHQ
V]qYHJYDJ\V]LPEoOXP
MHO]L.kV]HQOkWLgOODSRWEDQ
H]DJ\RUVNLYgODV]WgV
J\gULEHgOOmWgVu YDJ\
SOG 6,0V]ROJgOWDWg
VRN kV0HQs

u

Menü

/%H.L9kJHJRPE
5qYLGJRPEQ\RPgV
%HV]kOJHWkVDONDOPD]gV
EHIHMH]kVHLOOHWYHYLVV]D
OkSkVDNkV]HQOkWLgOODSRW
ED0HQsEHQYLVV]DOkSkV
HJ\HJ\V]LQWWHO

.DSFVRODWJRPE
$NLMHO]ÌQOgWKDWoV]gP
YDJ\QkYKmYgVDEHMqYÌ
KmYgVIRJDGgVD
.kV]HQOkWLgOODSRWEDQD]
XWROVoKmYgVRNNLMHO]kVH

+RVV]DQQ\RPYD
$WHOHIRQEHNLNDSFVROgVD
NkV]HQOkWLgOODSRWEDQ
%LOOHQW\Ù]gU
%HkVNLNDSFVROgV

&VHQJHWkV

9H]kUOËJRPE

%HkVNLNDSFVROgV

_
o
g2.g
|
b 0HQs
` *356,QIRPHQs
w /LVWgQkVPHQsEHQ
{ /kSWHWkV
b )XQNFLoNLYgODV]WgVD
` (J\V]LQWHWYLVV]D

^

7DUWVDQ\RPYD

w .kV]HQOkWLgOODSRWEoO
CímjegyzékYDJ\
Telefonkönyv
+mYgVEHV]kGIHOLV
PHUkVVHO

w 606kVKDWgULGÌQDSOo

a .XU]RUPR]JDWgV
{ /kSWHWkV

7DUWVDQ\RPYD
1\XJWg]gV FVDN
NLNDSFVROgVNRU 
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.H]HOkVLrWPXWDWo

0HQsYH]kUOkV

A kezelés ismertetéséhez az alábbi
szimbólumokat alkalmazzuk:

A menük segítségével funkciókhoz
és hálózati szolgáltatásokhoz férhet
hozzá, valamint egyedi beállításokat
hajthat végre.

&
/


b
g0HQ®g

U

6]gPRNYDJ\EHWÚNEHDGgVD
%HNLYkJHJRPE
+RVV]DQQ\RPYD
9LVV]DDNkV]HQOkWLgOODSRWED
.kV]HQOkWLgOODSRWEDQ
DNkV]sOkNNLNDSFVROgVD
.DSFVRODWJRPE
$MHO]HWWROGDORQQ\RPMDPHJD
YH]kUOÌJRPERW
$NLMHO]ÌJRPEIXQNFLoMD
6]ROJgOWDWoWoOIsJJÌIXQNFLo
DPHO\QHNLJkQ\EHYkWHOkKH]
HVHWOHJNsOqQUHJLV]WUgFLo
V]sNVkJHV

$PHQsYH]kUOkVOkSkVHLQHNOHmUgVDD
NH]HOkVLrWPXWDWoEDQSO
g0HQ®g Î $XGLR Î +DQJHUË
$]HOÌEELIRO\DPDWDNqYHWNH]ÌNHWMHOHQWL
g0HQ®g 1\RPMDPHJDNLMHO]ÌJRPERW

{ /kSWHVVHQD]$XGLRSRQWUD
b 9gODVV]DD]$XGLRW
{ /kSWHVVHQD+DQJHUËSRQWUD
b 9gODVV]DD]+DQJHUËW

)ËPHQs
Készenléti állapotból mindig elérheti
a főmenüt. Nyomja meg:
g0HQ®g jobb oldali kijelzőgombot

b

vagy
jobb oldali
vezérlőgombot.

0HQsYH]kUOkV
A menükön belül a vezérlőgombbal léptethet.
Almenü vagy funkció
kiválasztása.

{
b
`

Egy szintet vissza a
menüben
(vagy nyomja meg röviden a / kurz gombot).

2SFLoNPHQs
Egyéb helyzetekben pl. ha meg van
nyitva a telefonkönyv, megjelenik az
odaillő lehetőségek menüje:
g2SFL¥Ng Nyomja meg.

$OWHV)RUPDWPLWDQJHSDVVWHP/D\RXW
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$6,0NgUW\DDNNXPXOg
WRUEHKHO\H]kVH
A szolgáltatótól kap egy SIM-kártyát,
amely az előfizetés valamennyi
fontos adatát tartalmazza.
Amennyiben bankkártya méretű
SIM-kártyát kapott, szedje ki belőle a
kisebb darabot és távolítsa el az
esetleg rajta maradt műanyagdarabkákat.
• Kinyitáshoz a mellékelt koronggal
fordítsa el a csavart n.
Majd fölfelé vegye le a fedelet o.

r

q
• Az akkumulátort oldalt, felülről
helyezze a telefonba s, majd
nyomja lefelé t, amíg be nem
kattan.

t

o
n

• Az oldalsó kivágásnál fogva
emelje fel p, majd billentse
fölfelé és vegye ki.

s
• A képen látható módon helyezze
fel a fedelet u. Ezután nyomja
lefelé, amíg be nem kattan v.

v
p

• Helyezze a SIM-kártyát laposan a
befogadó nyílásba és finoman
nyomva, kattanásig tolja a
nyílásba q (ügyeljen a ferdén
levágott sarok elhelyezkedésére
r, az érintkező felület lefelé néz).

u

• Bezáráshoz egy negyed körrel
fordítsa el a csavart n.
$WHOHIRQFVDNYROWRV6,0NgUW\gNDWWg
PRJDW$UkJHEEL YROWRV 6,0NgUW\gN
QHPKDV]QgOKDWoN,O\HQHVHWEHQIRUGXOMRQ
DV]ROJgOWDWoKR]

25.7.01
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6,0NgUW\DQkONsOLJkQ\EHYH
KHWËIXQNFLoN
Ha a telefon SIM-kártya nélkül van
bekapcsolva:
g0HQ®g Nyomja meg a
kijelzőgombot.
Megjelenik a SIM-kártya nélkül
igénybe vehető összes funkció.
A funkciók leírása e kezelési
útmutatóban található.
g626g Segélyhívás, SOS
(9. oldal).

$NNXPXOgWRUWqOWkVH
Az akkumulátor szállításkor nincs
teljesen feltöltve, ezért:
• A telefon alján dugja be a
töltőkábelt, a hálózati töltő
dugóját pedig dugja be a
konnektorba (és legalább
két órán át töltse a telefont).
• Kihúzáshoz nyomja össze a
dugót.

7qOWkV
$NLMHO]ÌIHOVÌUkV]kEHQH]OgWKDWo

>
?

7qOWkVNq]EHQ
$WqOWkVYkJHWkUW

(J\sUHVDNNXPXOgWRUNEoUDDODWW
WHOMHVHQIHOWqOWKHWÌ$WqOWkVFVDN u&kV
 u&Nq]qWWLKÌPkUVkNOHWLWDUWRPgQ\EDQ
OHKHWVkJHV DPHQQ\LEHQDKÌPkUVkNOHW
IHOIHOkYDJ\OHIHOk&HOVLXVIRNNDOHOWkUD
PHJHQJHGHWWÌODWqOWkVWMHO]ÌV]LPEoOXP
ILJ\HOPH]WHWÌHQYLOORJ 
1HPV]DEDGWrOOkSQLDKgOo]DWLWqOWÌQ
PHJDGRWWKgOo]DWLIHV]sOWVkJHW
.kV]HQOkWLLGË
$IHOqOWqWWDNNXPXOgWRUNkV]HQOkWLLGHMH
oUDEHV]kOJHWkVLLGHMHSHUF
$NkV]HQOkWLkVEHV]kOJHWkVLLGÌkUWkNHL
gWODJRVkUWkNHNkVDIHOKDV]QgOgV
NqUsOPkQ\HLWÌOIsJJHQHN OGOHQWLWgEOg]DW 
7qOWqWWVkJLV]LQWPHJMHOHQmWkVH

7HOH ;<= fUHV
(J\MHO]kVWKDOOKDD]DNNXPXOgWRUPDMG
QHPWHOMHVHQOHPHUsOW
)HOKDV]QgOgV

,GÌ $NkV]HQOkWLLGÌ
SHUF FVqNNHQkVH
7HOHIRQgOgV

SHUF
9LOgJmWgV

SHUF
+gOo]DWNHUHVkVH 
SHUF
*RPERNQ\RPRJDWgVDMgWkNKDWgULGÌ
QDSOoVWE
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%HkVNLNDSFVROgV3,1NoG
%HkVNLNDSFVROgV

/

Be-vagy kikapcsoláshoz
tartsa nyomva a
Be/ki/vége gombot.

3,1NoGEHDGgVD
A SIM-kártya egy 4-8 jegyű PIN-kóddal védhető.
A számgombok
segítségével adja meg a
PIN-kódot (a telefon
elrejti a beírt számokat, a
hibákat a g7¨UOVg gombbal
javíthatja ki).

&

UMDEHD3,1W

7qUOkV

2.

g2.g A jobb oldali kijelzőgombbal nyugtázza a
megadott kódot.
A bejelentkezés a hálózatra eltart néhány másodpercig.



;
6]ROJgOWDWo

u

0HQs

Amennyiben a szolgáltató neve
megjelenik a kijelzőn, a telefon
készenléti állapotban van, és
üzemkész.

9

.RQWUDV]WEHgOOmWgVD
/HKHWVkJHVKRJ\DWHOHIRQD]HOVËEHNDS
FVROgVDONDOPgYDOIHOV]oOmWMDDNRQWUDV]W
EHgOOmWgVgUD  ROGDO 
6HJkO\KmYgV 626
$EDOROGDOLg626gNLMHO]ÌJRPEPHJQ\R
PgVgYDO6,0NgUW\DLOOHWYHD3,1NoG
PHJDGgVDQkONsOLVEgUPHO\LNKgOo]DWEoO
NH]GHPkQ\H]KHWÌVHJkO\KmYgV(]WDIXQN
FLoWFVDNYHV]kO\HVHWkQKDV]QgOMD
3UREOkPgND3,1NoGGDO
+DHJ\PgVXWgQKgURPV]RUURVV]3,1No
GRWDGPHJDWHOHIRQOH]gUMDD6,0NgUW\gW
 ROGDO 
$3,1NoGNkUkVkQHNEHkVNLNDSFVROgVD
YDJ\D3,1NoGPoGRVmWgVD  ROGDO 
3UREOkPgND6,0NgUW\gYDO
$PHQQ\LEHQDNLMHO]ÌQD.kUHPKHO\H]]H
EHD6,0HWIHOLUDWOgWKDWoHOOHQÌUL]]H
KRJ\QHPKLEgVRGRWWHPHJDNkV]sOkN
 ROGDO 
%HgOOmWgV7HOHIRQNqQ\YFmPMHJ\]kN

u

9gODV]WKDWKRJ\D6,0NgUW\DPHPoULgMgW
WHOHIRQNqQ\Y YDJ\DWHOHIRQPHPoULgMgW
FmPMHJ\]kN KDV]QgOMDDODSkUWHOPH]kVNkQW
$6,0NgUW\D WHOHIRQNqQ\Y WDUWDOPDgWPg
VROKDWoDWHOHIRQFmPMHJ\]kNkEH
(]WDIRO\DPDWRWQHV]DNmWVDIkOEH
(]DODWWD]LGÌDODWWQHIRJDGMRQKmYgVRNDW
.qYHVVHDNLMHO]ÌQPHJMHOHQÌXWDVmWgVRNDW
+DNkVÌEEDNDUMDgWPgVROQLD6,0NgUW\D
DGDWDLWD7HOHIRQNqQ\YPHQsEHQYgODVV]D
D0LQGHWPgVROIXQNFLoW  ROGDO 

25.7.01

k45me-ger.fm

10

K 45 - PantherME, hu, A31008-H4600-A19-1-3A19

%HkVNLNDSFVROgV3,1NoG

+gOo]DWLqVV]HNqWWHWkV




$YHWWMHOHUÌVVkJH
$J\HQJHYkWHOLMHOURQWMDD
EHV]kOJHWkVPLQÌVkJkWkVPHJ
LVV]DNmWKDWMDDNDSFVRODWRW
9gOWR]WDVVRQKHO\HW

$PHQQ\LEHQD+RQRVKgOo]DWRQ NmYsO
WDUWo]NRGLNDWHOHIRQDXWRPDWLNXVDQHJ\
PgVLN*60KgOo]DWRWNHUHV  ROGDO 
6,0V]ROJ

G

$6,0NgUW\DNsOqQOHJHV
DONDOPD]gVDLQDNSOEDQNL
V]ROJgOWDWgVRNMHOH  ROGDO 

25.7.01

k45me-ger.fm

K 45 - PantherME, hu, A31008-H4600-A19-1-3A19

7HOHIRQgOgV
+mYgVNH]GHPkQ\H]kV
A telefon legyen bekapcsolva
(készenléti állapot).
Telefonszám megadása
(mindig körzetszámmal,
adott esetben nemzetközi előhívóval együtt).
g7¨UOVg Röviden megnyomva az utolsó karaktert, nyomva tartva az
egész telefonszámot
törli.

&

$KmYgVERQWgVD

/



Nyomja meg a Kapcsolat
gombot. A kijelzett
hívószám tárcsázásra
kerül.

1HP]HWNq]LHOËKmYoN
$WHOHIRQVRNRUV]gJNoGRWWgURO
7DUWVDQ\RPYDDPmJPHJ
QHPMHOHQLNDMHO
(]DMHOKHO\HWWHVmWLD
QHP]HWNq]LHOÌKmYoNQXOOgLW
g/LVWDg 1\RPMDPHJ

T

9gODVV]DNLDNmYgQWRUV]gJRW
0HJMHOHQLND]DGRWWRUV]gJNoGMD
UMDEHDEHOIqOGLWHOHIRQV]gPRW
VRNRUV]gJEDQD]HOVÌV]gPMHJ\QkONsO 
PDMGQ\RPMDPHJD.DSFVRODWJRPERW

Nyomja meg röviden a
Vége gombot. A hívás
bontásra kerül.

$NNRULVERQWVDDKmYgVWH]]HODJRPEEDOKD
DEHV]kGSDUWQHUHHOÌ]ÌOHJPgUERQWRWWDD]W

+mYgVIRJDGgVD


# Telefonszám

tárolása a Címjegyzékben(17. oldal)/Telefonkönyvben (21. oldal).

11

9gODV]

(OXWDVmW

A telefon legyen bekapcsolva
(készenléti állapot).
g9ODV]g Nyomja meg vagy



nyomja meg.

J\LVEHgOOmWKDWMDDWHOHIRQWKRJ\EgUPH
O\LNJRPEPHJQ\RPgVgYDOIRJDGKDWMDD
KmYgVRNDW  ROGDO 

+mYgVHOXWDVmWgVD
g(OXWDV Wg Nyomja meg vagy

/

nyomja meg röviden.

gxWLUQ\ Wg $EHMqYÌKmYgVRNDWSODKDQJ
SRVWgEDLUgQ\mWKDWMDKDD
+DIRJODOWgWLUgQ\mWgV
 ROGDO kVD+mYgVYgUD
NR]WDWgV  ROGDO IXQNFLoN
EHYDQQDNNDSFVROYD

25.7.01

k45me-ger.fm

K 45 - PantherME, hu, A31008-H4600-A19-1-3A19

7HOHIRQgOgV

12

+DIRJODOW

MUDKmYgV

Amennyiben a hívott szám foglalt
vagy hálózati problémák miatt nem
érhető el, szolgáltatótól függően az
alábbi lehetőségek közül választhat:

Az utoljára hívott szám újrahívásához:
Nyomja meg kétszer a
Kapcsolat gombot.

9DJ\

Más, korában hívott számok újrahívásához:

$XWRPrMUDKmYgV
gMUDK Yg Nyomja meg. A telefon
legfeljebb 15 percig egyre növekvő időközönként
automatikusan újra hívja
a számot. Ezalatt az idő
alatt nem hívhat másik
számot. Befejezés:

/ Vége gomb.
YDJ\

9LVV]DKmYgV

U

g9LVV]DK YVg Nyomja meg. Ha a
foglalt szám felszabadul,
a telefon megszólal.
A Kapcsolat gomb
megnyomásával hívja a
számot.

(POkNH]WHWkV
g)LJ\HOPg Nyomja meg. 15 perc
elteltével egy jelzőhang
emlékezteti arra, hogy
még egyszer hívja a
kijelzőn látható számot.
0LQGHQPgVKmYgVNLNDSFVROMDDIXQNFLoW




{


Nyomja meg egyszer a
Kapcsolat gombot.
Keresse ki a listából a
kívánt számot, majd a
szám hívásához ...
... nyomja meg.

g2SFL¥Ng +mYgVOLVWgN  ROGDO 
# 7HOHIRQV]gPWgUROgVDD&mPM
HJ\]kNEHQ  ROGDO 7HOH
IRQNqQ\YEHQ  ROGDO 
$IRJDGRWWNH]GHPkQ\H]HWWkVQHPIRJD
GRWWKmYgVRNDWDWHOHIRQYLVV]DKmYgVFkOMgUD
WgUROMD  ROGDO 
(J\EHkUNH]ÌKmYgVPHJV]DNmWPLQGHQ
HJ\kEWHOHIRQKDV]QgODWRW
%HV]kOJHWkVNq]EHQHOkUKHWÌ
IXQNFLoN  ROGDO 
$PHQQ\LEHQD]DNWXgOLVKmYgVHUHMkLJNL
DNDUMDNDSFVROQLDFVHQJHWkVW
QHPPÚNqGLNKDDEgUPHO\LNJRPE
 ROGDOEHYDQNDSFVROYD 

^

7DUWVDQ\RPYD
$KmYgVDNLMHO]ÌQOgWKDWo$KmYoIkOD]W
KDOOMDKRJ\KmYgVDeQQkONLFVHQJ

25.7.01

k45me-ger.fm

K 45 - PantherME, hu, A31008-H4600-A19-1-3A19

7HOHIRQgOgV
+mYgVNq]EHQ
9gUDNR]WDWgV

+DQJHUËEHgOOmWgVD

U

/HKHWVkJHVKRJ\HIXQNFLoLJkQ\EH
YkWHOkKH]UHJLV]WUgOWDWQLDNHOOPDJgWD
V]ROJgOWDWoQgOkVHQQHNPHJIHOHOÌHQEHNHOO
gOOmWDQLDDWHOHIRQW  ROGDO 
Ha beszélgetés közben hívása
érkezik, egy “kopogtató” hangot fog
hallani. Most az alábbi lehetőségek
közül választhat:

&VHUH
g&VHUHg Fogadja az új hívást, az
aktuális beszélgetést
pedig helyezze tartásba.
A két hívás közötti ideoda váltáshoz nyomja
meg a g&VHUHg gombot.

(OXWDVmWgV
g(OXWDV Wg Utasítsa el az új hívást.
A hívó fél ilyenkor foglalt
jelzést hall
vagy
gxWLUQ\ Wg ha be van állítva átirányíthatja a hívást pl. a
hangpostába (44. oldal).

$NWmYKmYgVERQWgVD

/

13

Fejezze be az aktív
hívást.
g9ODV]g Fogadja az új hívást.

!"

A hangerő a telefon bal
oldalán lévő gombokkal
állítható be.
Amennyiben autós készletet
használ, az autós készlet hangerőbeállítása nem befolyásolja a telefonon történő szokásos beállítást.

'LNWDIRQ
Egy tárolt feljegyzés lejátszásához
nyomja meg röviden a telefon jobb
oldalán lévő gombot (ezt a feljegyzést a beszélgetőpartner szintén
hallja).
Ha fel akarja venni a beszélgetést,
nyomja meg hosszan a telefon jobb
oldalán lévő gombot (46. oldal).
(IXQNFLoKDV]QgODWgUDWqUYkQ\LNsOqQqVHQ
EsQWHWÌMRJLNRUOgWR]gVRNYRQDWNR]KDWQDN
.kUMsNHOÌ]HWHVHQWgMkNR]WDVVD
EHV]kOJHWÌSDUWQHUkWKDIHODNDUMDYHQQLD
EHV]kOJHWkVWkVDIHOYHWWEHV]kOJHWkVHNHW
NH]HOMHEL]DOPDVDQ&VDNDNNRUKDV]QgO
KDWMDDIXQNFLoWKDEHV]kOJHWÌSDUWQHUHH]
]HOHJ\HWkUW

7HOHIRQV]gPIHOMHJ\]kVH
Beszélgetés közben a billentyűzetről
megadhat egy telefonszámot.
Ezt beszélgetőpartnere is hallja.
Ez a szám a hívás bontását követően
eltárolható vagy felhívható.

25.7.01
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7HOHIRQgOgV
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&VHUH.RQIHUHQFLD

U

/

)HMH]]HEHD]DNWXgOLVKmYgVW

/HKHWVkJHVKRJ\DV]ROJgOWDWoQHP
WgPRJDWMDD]qVV]HVOHmUWIXQNFLoW

$NqYHWNH]ÌNkUGkVOgWKDWo
9LVV]DWkUDWDUWRWWKmYgVKR]"
g,JHQg %HOkSDWDUWRWWKmYgVED

Aktív hívás közben, hívjon fel egy
újabb beszédpartnert.

YDJ\
g1HPg %HIHMH]LDWDUWRWWKmYgVW

A két hívás között oda-vissza kapcsolgathat vagy a feleket egy konferencia összeköttetésbe kapcsolhatja.
Hívás közben közölje a szándékát a
beszédpartnerével, majd:



A
7DUWgV

;

A
 PHQs

g7DUWVg Tartásba helyezi az aktuális hívást.
Hívjon egy új telefonszámot.
Miután létrejött a kapcsolat, az
alábbi lehetőségek közül választhat:

&VHUH
g&VHUHg Ide-oda kapcsolhat a két
hívás között.

.RQIHUHQFLD
PHQ®g Nyissa meg a Menüt és
válassza a .RQIHUHQFLD
pontot.
Bevonhat egy tartott hívást a beszélgetésbe (konferencia-beszélgetés - max. 5 résztvevő).
Befejezés:

/

A Vége gomb megnyomásával a konferencia
valamennyi beszélgetése véget ér.

+mYgVWRYgEEmWgV

U

PHQ®g Nyissa meg a hívások
menüjét, és válassza a
+mYgVWRYgEEmWgV pontot.

Az eredeti hívás az Ön által hívott
másik számra átadásra kerül. Ön
ezzel mindkét beszélgetést befejezi.
Lehetséges, hogy a szolgáltató nem
támogatja az összes leírt funkciót.

25.7.01
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7HOHIRQgOgV
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+mYgVLPHQs

.LKDQJRVmWgV

Az alábbi funkciók csak beszélgetés
közben vehetők igénybe:

Be- és kikapcsolása menü segítségével, ld. balra.
Beszélgetés közben leteheti a telefont a kezéből. A beszélgetés ezek
után a hangszórón keresztül hallható.

PHQ®g Nyissa meg a menüt.
.LKDQJRVmWgV /GMREEUD
0LNURIRQEH .DSFVROMDEHYDJ\NLDPLN
URIRQW+DNLYDQNDSFVROYD
DEHV]kOJHWÌSDUWQHUQHP
KDOOMDeQW$'70)MHOHN
YLV]RQWKDOOKDWoN





0gVPHJROGgV

^ 1\RPMDKRVV]DQ

$JRPEPHJQ\RPgVgWHJ\
'70)KDQJQ\XJWg]]D
OOmWVDEHDKDQJHUÌW
+DQJHUË
.RQIHUHQFLD  ROGDO
$PmJkODNDSFVRODWD
,GËWDULID
NLMHO]ÌQD]HGGLJHOWHOWLGÌkV
KDEHYDQgOOmWYD ROGDO 
DIHOPHUsOWNqOWVkJOgWKDWo
'70)KDQJ /GMREEUD
NsOGkV
+mYgVWRYgE  ROGDO
EmWgV
.q]YHWOHQKR]]gIkUkVD
)ËPHQs
IÌPHQsKq]
+mYgVLgOOD 9DODPHQQ\LWDUWRWWkVDNWmY
KmYgVIHOWsQWHWkVHHJ\OLVWgQ
SRW
SOHJ\NRQIHUHQFLD
EHV]kOJHWkVUkV]WYHYÌL 

;

7DUWgV

!"

 PHQs

A hangerő a telefon bal
oldalán lévő gombokkal
állítható be.

$KDOOgVNgURVRGgVHONHUsOkVH
kUGHNkEHQIHOWkWOHQsONDSFVROMDNLD
.LKDQJRVmWgVIXQNFLoWPLHOÌWWLVPkW
DIsOkKH]HPHOLDWHOHIRQW

'70)KDQJNsOGkV
Bekapcsolás a menü segítségével,
lásd balra.
Beszélgetés közben például egy
üzenetrögzítő lehallgatásához
DTMF-jeleket (számokat) küldhet.
A megadott számokat a telefon
DTMF-jelekként továbbítja.
A Címjegyzékben (17. oldal)/Telefonkönyvben (21. oldal) tárolt
DTMF-jelek is megnyithatók.

25.7.01
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7HOHIRQgOgV
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%DE\VLWWHU
A jobb oldali kijelzőgomb hosszas
megnyomásával már csak egy telefonszám hívható.

%HNDSFVROgV
g0HQ®g Î %HgOOmWgVRN Î
%L]WRQVgJ Î %DE\VLWWHU
g9ODV]Wg Nyomja meg.
Adja meg a telefonkódot
(a tudnivalókat ld. lent).

&

g2.g Nyugtázza a kódot.
g9OWR]WDWg Nyomja meg.

&

Válassza ki a Címjegyzékből (17. oldal)/Telefonkönyvből (21. oldal)
a telefonszámot, vagy
(névvel együtt) adjon
meg egy újat.
A bébiszitter funkció be
van kapcsolva.

.LNDSFVROgV

_
&

Tartsa nyomva.
Adja meg a telefonkódot.

g9OWR]WDWg Nyomja meg.
g2.g Nyugtázza a megadott
kódot.

7HOHIRQNoG
$7HOHIRQNoGRW MHJ\Ú eQKDWgUR]]D
PHJkVDGMDPHJDPLNRUDWHOHIRQHOVÌDO
NDORPPDOSOD%DE\VLWWHUIXQNFLoEHNDS
FVROgVDNRUNkUL
)HOWkWOHQsOMHJ\H]]HPHJDNoGRW
$NoGPgVWHUsOHWHNUHLVkUYkQ\HVGH
EgUPLNRUPHJYgOWR]WDWKDWo  ROGDO 

25.7.01
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&mPMHJ\]kN
A címjegyzék legfeljebb 500 bejegyzést képes tárolni, 3-3 telefonszámmal és a címmel kapcsolatos további
adatokkal együtt. Ezeket a bejegyzéseket a telefon a telefonkönyvtől
elkülönítve kezeli. A címjegyzék és a
telefonkönyv közötti adatok azonban
kicserélhetők.

MEHMHJ\]kV
g0HQ®g Î ,URGD Î &mPMHJ\]kN
amennyiben a
YDJ\
címjegyzék az
alapértelmezett
(9. oldal):
Nyissa meg a címjegyzéket (készenléti
állapotban).

{

&mPMHJ\]kN 
MEHMHJ\]kV!
1kYMHJ\NgUW\D
9gODV]W

7

b

Válassza az
MEHMHJ\]kV! pontot.
$EF &mPMHJ\]kN
9H]HWkNQkY
_
.HUHV]WQkY
0HQWkV



&

Adja meg a nevet és
legalább egy telefonszámot (18. oldal).

o

9H]HWkNQkY
.HUHV]WQkY
&kJ
(PDLO
7HO
,URGDLWHO
0RELOWHO

17
Mezőről mezőre adja
meg a további adatokat.
)D[
8WFD
,UgQ\mWoV]gP
9gURV
2UV]gJ
85/ ,QWHUQHWFmP
&VRSRUW 9,3OGDOgEE

g0HQWVg Tárolja a bejegyzést.
&VRSRUW 9,3
$IRQWRVEHMHJ\]kVHNHWVRUROMDD9,3FVR
SRUWED
$9,3EHMHJ\]kVHNDFmPOLVWDHOHMkQLV
PHJMHOHQmWKHWÌN  ROGDO 
%HgOOmWKDWMDKRJ\DWHOHIRQFVDND]RNDWD
KmYgVRNDWMHOH]]HDNXV]WLNXVDQ FVHQ
JHWkV DPHO\HNWHOHIRQV]gPDIHOYDQYkYH
D9,3OLVWgUD  ROGDO 
(J\9,3OLVWgQOkYÌV]HPkO\WÌOkUNH]Ì
KmYgVKR]NsOqQGDOODPUHQGHOKHWÌ
 ROGDO 

 WPgVROMDHJ\PgVLNFmP
MHJ\]kNEHMHJ\]kVDGDWDLW

25.7.01

k45me-ger.fm

K 45 - PantherME, hu, A31008-H4600-A19-1-3A19

&mPMHJ\]kN
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7HOHIRQV]gP
$WHOHIRQV]gPRWPLQGLJNqU]HWV]gPPDO
DGRWWHVHWEHQQHP]HWNq]LHOÌKmYoYDODGMD
PHJ  ROGDO 
6]qYHJEHmUgVD
7qEEV]qUQ\RPMDPHJDV]gPJRPERW
DPmJDNmYgQWNDUDNWHUPHJQHPMHOHQLN
$PHJIHOHOÌNDUDNWHUHNDNLMHO]ÌQOgWKDWoN
$NXU]RUUqYLGV]sQHWXWgQWRYgEEOkS

L

+DHJ\V]HUUqYLGHQ
PHJQ\RPMD$KDNkWV]HU
%VWE$QkYHOVÌEHWÚMH
DXWRPDWLNXVDQQDJ\EHWÚ

bi $]kNH]HWHVEHWÚNkVV]gPRN
D]HJ\HVEHWÚNXWgQ
NqYHWNH]QHN
g7¨UOVg 5qYLGHQPHJQ\RPYDDNXU]RU
HOÌWWLNDUDNWHUWKRVV]DQPHJ
Q\RPYDD]HJkV]QHYHWWqUOL
.XU]RUPR]JDWgV

a

^ 9gOWgVD1$*<%(7Ù6

NLVEHWÚVmUgVkVV]gPRN
Nq]qWW
7EHNLNDSFVROgVD

_
T (]WmUMD"
K 6]oNq]

.sOqQOHJHVNDUDNWHUHN
# .sOqQOHJHVNDUDNWHUHN
 ROGDO 

%HMHJ\]kVROYDVgVD
PoGRVmWgVD
A címlistán keresztül minden
bejegyzéshez hozzáférhet.
Nyissa meg a
címjegyzéket
(készenléti állapotban).

o
{

Válassza ki a kívánt
bejegyzést.

g2OYDVg A bejegyzés kijelzésre
kerül.

7

&mPMHJ\]kN
9H]HWkNQkY
(LQVWHLQ
.HUHV]WQkY
9gOWR]WDW

g9OWR]WDWg Módosításra megnyitja a
bejegyzést.

&

Hajtsa végre a kívánt
módosítást.
g2.g Tárolja.

-REEROGDOLNLMHO]ËJRPE
Ha olvasás közben sorról sorra lép, a
jobb oldali kijelzőgomb adattípustól
függően változik:
Telefon-, faxszám: g+DQJK Yg
(24. oldal)
g.DSFVg
URL:
(34. oldal)
Nyissa meg a kijelzőgombbal a megfelelő alkalmazást.

25.7.01
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&mPMHJ\]kN
+mYgVRN

o

&mPMHJ\]kN0HQs

Nyissa meg a címjegyzéket (készenléti
állapotban).

A kezdőbetűvel és/vagy
& /{ lapozással
válasszon ki
egy nevet.
&mPMHJ\]kN MEHMHJ\]kV!
&DUROD
'DQLHO
2OYDV
2SFLoN

7



Nyomja meg. Kiválasztja
a megjelölt bejegyzést.

Amennyiben a címjegyzékben a
bejegyzéshez több telefonszámot is
tárolt, a számok egy listán jelennek
meg.

{
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Válassza ki a kívánt
telefonszámot.
Nyomja meg.

%HMHJ\]kVNHUHVkVH
A sok adatot tartalmazó
címjegyzékben célirányosan is
kereshet. Miután megnyitotta a
címjegyzéket, adja meg egyszerűen
a keresett név kezdőbetűjét.
Megjelenik az első olyan bejegyzés,
amely ezzel a betűvel kezdődik.
A kijelzőn jobbra fent, a nagyító mellett megjelennek a keresett betűk.

A telefon az adott helyzettől függően az alábbi funkciókat kínálja fel:
g2SFL¥Ng Nyissa meg a menüt.
 ROGDO
2OYDV
&VRSRUWUHQ $FmPMHJ\]kNgEkFk
VRUUHQGEHUHQGH]HWW
GH]kV
OLVWDNkQWYDJ\D9,3FVRSRUW
 ROGDO EHMHJ\]kVHLYHO
NH]GYHLVPHJMHOHQmWKHWÌ
0oGRVmWgVUDPHJQ\LWMDD
9gOWR]WDW
EHMHJ\]kVW
MEHMHJ\]kV  ROGDO
7qUOLDEHMHJ\]kVW
7qUOkV
0LQGHWWqUOL .kUGkVXWgQWqUOLD]qVV]HV
EHMHJ\]kVW
6,0UHPgVRO $PHJMHOqOWEHMHJ\]kVHNHW
QkYYHOkVD]HOVÌ
WHOHIRQV]gPPDOgWPgVROMDD
6,0NgUW\gUD
7HOHIRQNqQ\Y WNDSFVROgVDWHOHIRQNqQ\YUH
 ROGDO kVEHgOOmWgVD
DODSkUWHOPH]kVNkQW
OgVG ROGDO
.sOGkV
1\RPWDWgV OgVG ROGDO
,U'$
$+DQJWgUFVg]gV
+DQJWgUF
IHOYkWHOkQHNHOLQGmWgVD
Vg]gV
$IHOKDV]QgOWkVDV]DEDG
.DSDFLWgV
PHPoULDNLMHO]kVH

25.7.01
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&mPMHJ\]kN
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'70)MHOVRUWgUROgVD
Például egy üzenetrögzítő lekérdezéséhez ugyanúgy tárolja a telefonszámot és a DTMF-jeleket a telefonkönyvben, mint egy rendes
bejegyzést.

&
T
&
T

Adja meg a
telefonszámot.
Tartsa nyomva, amíg a
kijelzőn meg nem jelenik
a “+“ jel (szünet a
kapcsolat létrehozása
közben).
Adja meg a DTMFjeleket (számokat).
Ahhoz, hogy a hívott
készülék biztonsággal fel
tudja dolgozni a jeleket,
adott esetben iktasson
be további szüneteket
(3-3 másodperc).
Nyomja meg a telefonkönyvbe való
felvételhez, és adott
esetben adjon meg
hozzá egy nevet.

g0HQWVg Nyomja meg.
Azt is megteheti, hogy csak a
DTMF-jeleket (számokat) tárolja,
mint egy telefonszámot, és ezeket
beszélgetés közben küldi el
(15. oldal).

+mYoV]gPNLHJkV]mWkV
.sOVÌV]gPmWoJkSHVSURJUDPSO2XWORRNz
KDV]QgODWDHVHWkQDWHOHIRQV]gPHJ\HV
UkV]HLW"OHOKHO\HWWHVmWKHWLPDMGIHOYHKHWL
DFmPMHJ\]kNEH SODONq]SRQWRNHVHWkQ 
+mYgVKR]

o 1\LVVDPHJDFmPMHJ\]kNHWkV
YgODVV]RQNLHJ\ UkV] WHOHIRQ


V]gPRW

1\RPMDPHJ

& "KHO\HWWHVmWVHV]gPRNNDO



+mYMDDWHOHIRQV]gPRW

6]LQNURQL]gOgVD]2XWORRNzNDO
$6LHPHQV4XLFN6\QF  ROGDO SURJUDP
PDOV]LQNURQL]gOKDWMDDFmPMHJ\]kNHWkVD]
2XWORRNzDGDWEg]LVW
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A telefonkönyvben lévő bejegyzéseket a telefon a címjegyzéktől
elkülönítve kezeli. A telefonkönyv és
a címjegyzék közötti adatok azonban
kicserélhetők.

$PHQQ\LEHQD7HOHIRQNqQ\YEÌODFmPMHJ\
]kNEHPgVROEHMHJ\]kVHNHWDEHMHJ\]kVHN
DFmPMHJ\]kNEHQXWoODJWRYgEELDGDWRNNDO
 ROGDO HJkV]mWKHWÌNNL

MEHMHJ\]kV

7HOHIRQNqQ\Y0HQs

g0HQ®g Î ,URGD Î 7HOHIRQNqQ\Y
amennyiben a
YDJ\
telefonkönyv az
alapértelmezett
(9. oldal) ...
... nyissa meg a
telefonkönyvet
(készenléti állapotban):

o

7HOHIRQNqQ\Y 6DMgW!
MEHMHJ\]kV!
&DUROD
9gODV]W

7

MEHMHJ\]kV! Válassza ki.
Léptessen az
adatbeviteli mezőkre.
Adja meg az alábbi
adatokat:
+mYoV]gP(körzetszámmal)
1kY
7gUROoKHO\ (22. oldal)
%HMHJ\]V]gPD (22. oldal)
g0HQWVg Mentéshez nyomja meg.

{
&



/

Már hívhatja is a számot
vagy
Fejezze be az adatbevitelt, pl. új bejegyzés
felvételéhez.

{

Válassza ki a bejegyzést.

g2SFL¥Ng Nyissa meg a menüt.
2OYDV
%HMHJ\]MDYmW
MEHMHJ\]kV
7qUOkV
0LQGHWWqUOL
+DQJWgUF
Vg]gV
0gVROgV
ED
)ULVVmWkV
&mPMHJ\]kN
.sOGQ\R
PWDW
.DSDFLWgV

0HJMHOHQmWLDNLYgODV]WRWW
EHMHJ\]kVW
$]XWoQkYkVYDJ\DQkY
YDODPLQWDWHOHIRQV]gPkVD
WgUROgVKHO\kQHNPoGRVmWgVD
$]XWoQkYkVYDJ\DQkY
YDODPLQWDWHOHIRQV]gPkVD
WgUROgVKHO\kQHNPHJDGgVD
7qUOLDNLYgODV]WRWW
EHMHJ\]kVW
.kUGkVXWgQWqUOLD]qVV]HV
EHMHJ\]kVW
+DQJWgUFVg]gVEHgOOmWgVDD
QkYKH]  ROGDO 
%HPgVROMDDNLYgODV]WRWW
EHMHJ\]kVWDFmPMHJ\]kNEH
$WHOHIRQNqQ\YEHQOkYÌ
qVV]HVEHMHJ\]kVWD
FmPMHJ\]kNEHPgVROMD
WNDSFVROgVDFmPMHJ\]kNUH
 ROGDO kVEHgOOmWgVD
DODSkUWHOPH]kVNkQW
OgVG ROGDO
$IHOKDV]QgOWkVDV]DEDG
PHPoULDNLMHO]kVH
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7gUROoKHO\

%HMHJ\]V]gPD

Ha meg van nyitva a telefonkönyv:

A telefonkönyvben mindegyik
telefonszámhoz tartozik egy
bejegyzés-szám, amelyet a telefon
új bejegyzés felvételekor
automatikusan oszt ki. Híváshoz ez a
bejegyzés-szám is használható.

{

Válassza ki a bejegyzést.

o

Léptessen a 7gUROoKHO\
mezőre.

g2SFL¥Ng Nyissa meg a menüt és
válassza a %HMHJ\]MDYmW
pontot.

A bejegyzés áthelyezhető a telefonkönyvből más tárolási helyre:
6,0 6WDQGDUG %
A SIM-kártyán lévő telefonkönyvben
található bejegyzések egy másik
GSM-telefonban is használhatók.
9kGHWW6,0
U
Egy különleges SIM-kártya segítségével a hívások e SIM-kártyán
“fixen” megadott számokra korlátozhatók. Ennek szerkesztéséhez a
PIN2-kódra van szükség (70. oldal).
7HOHIRQ .kV]sOkNPHPoULgMD 6
Itt találhatók a telefonkönyv/
címjegyzék bejegyzései, ha
• hangtárcsázás van hozzájuk
rendelve,
• a SIM-kártya kapacitása teljes
mértékben ki van használva.

+mYgVRN

&
_



Adja meg a számot.
Nyomja meg.
Nyomja meg.

9gOWR]WDW
Ha meg van nyitva a telefonkönyv:

{

Válassza ki a bejegyzést.

g2SFL¥Ng Nyissa meg a menüt és
válassza a %HMHJ\]MDYmW
pontot.
Léptessen a „5qJ]mW“
mezőre.

o
&

Adja meg, majd a g0HQWVg
gombbal nyugtázza a
számot.

Amennyiben a szám már létezik, a
telefon figyelmezteti erre. A régi
számok felülírhatók, vagy a helyük
felcserélhető.
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7HOHIRQNqQ\Y
'70)MHOVRUWgUROgVD
Például egy üzenetrögzítő lekérdezéséhez ugyanúgy tárolhatja a
telefonszámot és a DTMF-jeleket a
telefonkönyvben, mint egy rendes
bejegyzést.

&
T
&
T

Adja meg a
telefonszámot.
Tartsa nyomva, amíg a
kijelzőn meg nem jelenik
a “+“ jel (szünet a
kapcsolat létrehozása
közben).
Adja meg a DTMFjeleket (számokat).

Ahhoz, hogy a hívott
készülék biztonsággal fel
tudja dolgozni a jeleket,
adott esetben iktasson
be további szüneteket
(3-3 másodperc).
Nyomja meg, és felveszi
a telefonkönyvbe, és
adott esetben adjon meg
hozzá egy nevet.
g2.g Nyomja meg.

#

Azt is megteheti, hogy csak a
DTMF-jeleket (számokat) tárolja,
mint egy telefonszámot, és ezeket
beszélgetés közben küldi el
(15. oldal).

6]ROJgOWDWgVLV]gPRN
/HKHWVkJHVKRJ\DWHOHIRQWgURORO\DQ
V]gPRNDWDPHO\HNHWDV]ROJgOWDWo
ERFVgWRWWUHQGHONH]kVUH(V]gPRN
VHJmWVkJkYHODV]ROJgOWDWoKHO\LYDJ\
UHJLRQgOLVLQIRUPgFLoVkVHJ\kE
V]ROJgOWDWgVDLWYHKHWLLJkQ\EH
9kGHWWV]gPRN
9HJ\HILJ\HOHPEHKRJ\DWHOHIRQNqQ\Y
KDV]QgODWgWNRUOgWR]KDWMgN MHOOHP]ÌHQ
QkPHO\FkJHVDONDOPD]gVHVHWkQ SOD
QHPWHOMHVWHOHIRQV]gPRNDW"MHOqOKHWL
(]HNDV]gPRNWgUFVg]gVHOÌWWWRYgEEL
V]gPMHJ\HNNHOHJkV]mWKHWÌNNL
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A név bemondásával legfeljebb
20 telefonszám illetve funkció
hívható illetve vehető igénybe.
A hangos hívás bejegyzéseit a
telefon tárolja (nem a SIM-kártya!).

g0HQ®g Î ,URGD Î
+DQJYH]kUOkV Î
+DQJSDUDQFVRN
Megjelenik egy 20 lehetséges
funkciót tartalmazó lista.

)HOYkWHO
+DQJWgUFVg]gVWHOHIRQ
V]gPRNKR]
g0HQ®g Î ,URGD Î
+DQJYH]kUOkV Î
+DQJWgUFVg]gV
Megjelenik a bejegyzések listája.
A listáról válassza ki az ...
MIHOYkWHO pontot, majd
adja meg a nevet és
telefonszámot

&

YDJ\



+DQJSDUDQFVRNIXQNFLoNKR]

válassza ki a
telefonkönyvből.

g0HQWVg Nyugtázza.
g)XWWDWVg Indítsa a felvételt.
Egy rövid jel hallható. Most mondja,
majd felszólítás után ismételje el a
nevet. Jelzőhang nyugtázza a
felvételt, és megjelenik az összes
bejegyzés.

{

Válassza ki a funkciót.

g)HOYWHOg Nyomja meg.
g,JHQg Nyugtázza a kiválasztott
funkciót.
g)XWWDWVg Indítsa a felvételt.
Egy rövid jel hallható. Most mondja,
majd felszólítás után ismételje el a
funkcióhoz tartozó parancsot.

+DV]QgODW
nyomva. Indítsa
| Tartsa
el a beszédfelismeréssel
történő vezérlést
(készenléti állapotban).
Most mondja a nevet vagy a
funkciót. A telefon hívja a számot
vagy végrehajtja a funkciót.
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+DQJYH]kUOkV
+DQJYH]kUOkVPHQs
g0HQ®g Î ,URGD Î
+DQJYH]kUOkV Î
+DQJWgUFVg]gV vagy
+DQJSDUDQFVRN

{

Jelölje meg a kívánt
bejegyzést.

g2SFL¥Ng Nyissa meg a menüt.
MIHOYkWHO

MKDQJPHJDGgVDHJ\
EHMHJ\]kVKH]

MPLQWD
IHOYkWHO

(J\EHMHJ\]kVKH]WDUWR]o
KDQJ IHOYkWHOPHJrMmWgVD

%HMHJ\]kVWqUOkVH
1kYkVWHOHIRQV]gP
PoGRVmWgVD FVDNKDQJRV
KmYgV (]XWgQDGRWWHVHWEHQ
rMmWVDPHJDIHOYkWHOW
0LQGHWWqUOL .kUGkVXWgQWqUOLD]qVV]HV
EHMHJ\]kVW
7qUOkV
9gOWR]WDW

/HMgWV]gV

$EHMHJ\]kVKH]WDUWR]o
IHOYkWHOOHMgWV]gVD
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A telefonnal (legfeljebb 160 karakter
hosszú) szöveges üzenetek küldhetők és fogadhatók.
Szolgáltatótól függően SMS-ben
e-mailek és faxok is küldhetők (adott
esetben módosítani kell a beállítást,
32. oldal) illetve e-mailek is
fogadhatók.

9gODV]PHQs

f]HQHWHNROYDVgVD

c

A kijelzőn ez a jel jelzi,
hogy új üzenet érkezett.



;

6]ROJgOWDWo


0HQs

c

Az üzenet elolvasásához nyomja
meg a borítékjel alatti gombot.
'gWXP,GÌ
+mYoV]gP
)HODGo
f]HQHW
V]qYHJ




7DOgONR]XQNKROQDS
oUDNRUDV]gOORGgEDQ"
9gODV]
2SFLoN

A szöveg hosszától függően lapozza
végig az üzenetet:

{

!"

g9ODV]g Válaszmenü, ld. alább.
g2SFL¥Ng Bejövő/kimenő üzenetek
menüje (27. oldal).
Az üzenet végén
megjelenik az archiválási
funkció. Az üzenet így
archiválható (27. oldal).

A vezérlőgombbal
soronként.
Az oldalsó gombokkal
oldalanként.

6]qYHJmUgVD MYgODV]V]qYHJPHJmUgVD
 ROGDO 
0oGRVmWKDWMDDNDSRWW
9gOWR]WDW
s]HQHWHWYDJ\rMV]qYHJJHO
OgWKDWMDHO
,*(1KR]]gIÚ]kVHD]
$YgODV]
s]HQHWKH]
,*(1
1(0KR]]gIÚ]kVHD]
$YgODV]
s]HQHWKH]
1(0
(OËUHPHJmUW (OÌUHPHJDGRWWV]qYHJ
KR]]gIÚ]kVHD]s]HQHWKH]
SO
.kVQLIRJRN
+ÁYMRQYLVV]D
Miután megszerkesztette az üzenetet, az g2SFL¥Ng menü segítségével
tárolhatja vagy elküldheti.

l

+DD]s]HQHWHNMHOHYLOORJD]D]W
MHOHQWLKRJ\DPHPoULDPHJWHOW$WHOHIRQ
QHPWXGWqEEs]HQHWHWIRJDGQL7qUqOMqQ
YDJ\DUFKLYgOMRQQkKgQ\s]HQHWHW
 ROGDO 
$V]qYHJEHQLQYHU]PoGRQPHJMHOHQÌ
V]gPRNKmYKDWoN .DSFVRODWJRPE D
&mPMHJ\]kNEHQ7HOHIRQNqQ\YEHQ
 ROGDO WgUROKDWoNYDJ\DYgODV]s]HQHW
FmP]HWWMHNkQWPHJDGKDWoN
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%HMqYË.LPHQË

/LVWgN$UKmY0HQs

g0HQ®g Î f]HQHWHN Î
%HMqYË.LPHQË Î 606

Az adott helyzettől függően különböző funkciók állnak rendelkezésre.

Megjelenik a tárolt üzenetek listája.

f%HMqYË

d %DUEDUD
c

&DUROD

2OYDV

2SFLoN

g2SFL¥Ng Ld. jobbra.
-HO

d
c

%HMqYË
(OROYDVYD

.LPHQË
1LQFVHONsOGYH

2OYDVDWODQ

(ONsOGYH

$UKmY
g0HQ®g Î f]HQHWHN Î
%HMqYË/.LPHQË Î
%HMqYË$UKmY.LPHQË$UKmY
Megjelenik a készülékben tárolt
üzenetek listája.

$UKmY0HQs
Az adott helyzettől függően különböző funkciók állnak rendelkezésre:
g2SFL¥Ng Ld. jobbra.

g2SFL¥Ng Nyissa meg a menüt.
2OYDV
9gOWR]WDW
$UFKmYED
PgVRO
7qUOkV
0LQGHWWqUOL
.sOGkV

7gUROgV
EHQ
9gODV]

%HMHJ\]kVROYDVgVD
6]HUNHV]WkV PoGRVmWgV 
$]s]HQHWYkJkQPHJMHOHQLN
D]DUFKLYgOgVLIXQNFLo
$]s]HQHWgWKHO\H]KHWÌD]
DUFKmYXPED
7qUOLDNLYgODV]WRWWs]HQHWHW
$EL]WRQVgJLNkUGkVWNqYHWÌ
HQWqUOLD]qVV]HVEHMHJ\]kVW
$GMDPHJDWHOHIRQV]gPRW
YDJ\D&mPMHJ\]kNEÌO7HOH
IRQNqQ\YEÌOYgODVV]DNL
PDMGNsOGkV
$PHJMHOqOWWHOHIRQV]gP
IHOYkWHOHD&mPMHJ\]kNEH
7HOHIRQNqQ\YEH
.q]YHWOHQYgODV]EHMqYÌ
606HNUH
2OYDVDWODQNkQWMHOqOLDNLMHOqOW
s]HQHWHW
OgVG ROGDO

2OYODQQDN
MHOqO
1\RPWDWgV
,U'$
.DSDFLWgV $WgUROWs]HQHWHNkVDV]DEDG
PHPoULDKHO\PHJMHOHQmWkVH
&VDNNLPHQÌs]HQHWHNOLVWgMD 
OODSRWMH
(ONsOGqWWs]HQHWHNNk]EHVmWkVL
OHQWU
MHOHQWkVkQHNNkUkVH
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(OËUHmUWs]HQHW

f]HQHWmUgVD

A telefon kész üzeneteket tárol,
amelyekben már csak az időpontot
kell megadni.

g0HQ®g Î f]HQHWHN Î M606

&

g0HQ®g Î f]HQHWHN Î (OËUHmUWs]HQHW
A választék:
.kVkV7DOgONR]odYIRUGXOo
A kurzor az első adathelyen áll meg,
pl.:
$ 606

.kVQLIRJRN
NE_SHUFHWgQ

&
b

7qUOkV

2SFLoN

Egészítse ki a szöveget.

Ugrás a következő
adathelyre.
g2SFL¥Ng Nyissa meg a menüt.
.sOGkV Válassza ki.
Adja meg vagy a Címjegyzékből/Telefonkönyvből válassza ki a telefonszámot, majd küldje el.
7XGQLYDOoND]606UËO
(J\s]HQHWHONsOGkVkWD]f]HQHWHONsOGYH
MHOHQWkVLJD]ROMDYLVV]D
$]f]HQHWHONsOGYHV]qYHJFVDND]
s]HQHWNq]SRQWIHOkWqUWkQWWRYgEEmWgVW
MHOHQWL$]s]HQHWNq]SRQWHJ\EL]RQ\RVLGÌQ
EHOsOPHJSUoEgOMDNk]EHVmWHQLD]s]HQHWHW
$PHQQ\LEHQD]s]HQHWQHPNsOGKHWÌHOD
WHOHIRQIHODMgQOMDD]LVPkWOkVOHKHWÌVkJkW
$PHQQ\LEHQH]DNmVkUOHWLVPHJKLrVXO
IRUGXOMRQDV]ROJgOWDWoKR]

A6]qYHJmUgVD7FHO
(30. oldal) segítségével
kevés gombnyomással
gyorsabban írhat
üzeneteket és az
üzenetek hosszabbak is
lehetnek.
Ha megnyomja a g7¨UOVg
gombot, betűnként
törölheti a szöveget.

9DJ\


 /&

Nyomja meg.
Adja meg vagy a Címjegyzékből/Telefonkönyvből keresse ki a
telefonszámot.

g2.g Nyugtázza.
g.®OGVg Válassza ki.
Az üzenet továbbítása
elküldés céljából az
üzenetközpontba.
g0HQWVg A szöveg elküldés után még tárolható.
YDJ\
g2SFL¥Ng Nyissa meg a menüt.
.sOGkV Válassza ki (81. oldal).
$WHOHIRQHVHWOHJUgNkUGH]D]f]HQHWWmSXV
dUYkQ\HVVkJLLQWHUYDOOXPYDJ\6]ROJ
Nq]SRQWDGDWRNUD  ROGDO 
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6]qYHJ0HQs
g2SFL¥Ng Nyissa meg a menüt.
.sOGkV

0HQWkV
7EHYLWHO
 ROGDO

MVRUEH
V]rUgVD
6]qYHJWqU
OkV
.kSHNkV
KDQJRN
.sOGkV
1\RPWDWgV
,U'$
+R]]gDG

$GMDPHJYDJ\D&mPM
HJ\]kNEÌO7HOHIRQNqQ\YEÌO
YgODVV]DNLDFmP]HWW
WHOHIRQV]gPgWPDMGNsOGMHHO
$V]qYHJHWDNLPHQÌ
s]HQHWHNOLVWgMgEDQPHQWL
%HNLNDSFVROgV
$]LQWHOOLJHQVV]qYHJEHYLWHO
EHYDJ\NLNDSFVROgVD
7Q\HOY
9gODVV]DNLD]s]HQHW
Q\HOYkW
6RUWqUkVEHV]rUgVD
7qUOLDWHOMHVV]qYHJHW
.kSkVKDQJKR]]gIÚ]kVH
HJ\606KH]  ROGDO 
OgVG ROGDO
OgVG ROGDO
$&mPMHJ\]kN7HOHIRQNqQ\Y
PHJQ\LWgVDkVD]RWW
PHJMHOqOWDGDWRNDW
EHPgVROgVDDV]qYHJEH

29

.kSHNkVKDQJRN (06
A szöveges üzenetbe képet és
hangot lehet beilleszteni. A hozzáférés csak olyan fogadókészülékeknél
lehetséges, amelyek ilyen EMS
funkcióval rendelkeznek.
Beviteli üzemmódban a kép/hang
egy elválasztójel kerül kijelzésre.

&

Írja meg az üzenet
szövegét hagyományos
módon.

g2SFL¥Ng Szó végén nyissa meg a
szövegmenüt.
.kSHN
.kSHNkVKDQJRN
Válassza ki.
g.SHNg A megadott képlista
15 képe közül
megjelenik az első.

{

Léptessen a listában a
kívánt képig.

g9ODV]Wg A kép a szövegbe beszúrásra kerül, és azt ott
egy elválasztójel jelöli.
+DQJRN
.kSHNkVKDQJRN
Válassza ki.
g+DQJRNg Válassza ki. A 10 hangból
az első lejátszásra kerül.

{

Léptessen a listában a
kívánt hanghoz.
g9ODV]Wg A hang a szövegbe beszúrásra kerül, és azt ott
egy elválasztójel jelöli.
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6]qYHJEHmUgVDD7FHO
A “T9“ egy nagy terjedelmű szótár
segítségével az egyes gombnyomásokból "kitalálja" a megfelelő szót.

7Q\HOYNLYgODV]WgVD
Váltson át arra a nyelvre, amelyen
meg akarja írni az üzenet szövegét.
g2SFL¥Ng Nyissa meg a menüt,
majd válassza a 7EHYLWHO
és 7Q\HOY pontot.

6]omUgVDD7VHJmWVkJkYHO
Ahogy halad előre a szöveg bevitelével, úgy változik a kijelző tartalma.
Ezért legjobb, ha végigír egy szót,
anélkül hogy a kijelzőre nézne.
Már csak egyszer kell megnyomnia
azt a gombot, amelyen az adott betű
szerepel. Például a “Hotel“ szóhoz:

NPRMO:

Az egyes nyelvek különleges karaktereit (mint pl. ä, ŕ) a T9 beilleszti.
Csak az alap betűkészlettel írja be a
szöveget (pl. az b helyett $-t írjon).
Ha egy szó nem felel meg az elképzelésének, ld. “T9 szójavaslat“
31. oldal.

^

egyszer megnyomva:
NAGYBETŰS/kisbetűs
írás,
kétszer megnyomva:
betűk/számok.

^
K
T
b
_

$V]oHOÌWWPHJQ\RPYDYgOWgVD
QDJ\NLVEHWÚVmUgVLOODEHWÚNkV
V]gPRNNq]qWW
6]oNq]%HIHMH]LDV]oW
3RQW%HIHMH]LDV]oWKDV]oNq]
NqYHWNH]LN$V]oQEHOsOIHQQWDUW
MDDKHO\HWHJ\DSRV]WUoIYDJ\
NqWÌMHOV]gPgUDgJHKWVg JHKWV
-REEUDOkS%HIHMH]LDV]oW
5qYLGLGÌUHNLNDSFVROMDPDMGrMUD
EHNDSFVROMDD7HW

.sOqQOHJHVNDUDNWHUHN
$GGLJNHOOQ\RPRJDWQLDJRPERWDPmJPHJ
QHPMHOHQLNDNmYgQWMHO$V]gPRNXWgQgOOo
NsOqQOHJHVNDUDNWHUHN SO¥ EHmUgVgKR]
HOÌV]qUYgOWVRQgWEHWÚVmUgVPoGUD^
6]o 1 € £ $ ¥ ¤

K
T
^
_

Nq]

.
¡
*
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/ ( ) < = > % ~

#

@ \
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& § Γ ∆ Θ Λ
Π Σ Φ ΨΩ

7EHkVNLNDSFVROgVD 606
g2SFL¥Ng Nyissa meg a szövegmenüt, válassza a 7EHYLWHO,
majd %HkVNLNDSFVROgV
pontot.
Kapcsolja be a T9-et, és
nyugtázza az g2.g gombbal.

9

$NLMHO]ÌOHJIHOVÌVRUgEDQH]OgWKDWo
7 7EHNDSFVROYD
DEF$%&1DJ\EHWÚVNLVEHWÚVmUgV
%HWÚNV]gPRN
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6]qYHJHVs]HQHWHN 606
7V]oMDYDVODW

6]oKHO\HVEmWkVH

Amennyiben egy karaktersorhoz
(szóhoz) több lehetőség is kínálkozik
a szótárban, először a
legvalószínűbb jelenik meg.
Amennyiben a program nem az Ön
által beírni szándékozott szót jeleníti
meg, talán a T9 következő javaslata
lesz a jó.
A szó gLQYHU]g módon jelenik meg.
Ezután

T9 segítségével:




nyomja meg. A program
egy másikra cseréli a
kijelzőn látható szót.
Ha ez a szó sem az,
amelyre gondolt, újra
nyomja meg. Addig
ismételje, amíg meg
nem jelenik a helyes szó.

Amennyiben a kívánt szó nincs
benne a szótárban, beírható a T9
nélkül vagy felvehető a szótárba.

$DEF

606

.H]GkVoUDNRUBBB

a
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Léptessen szavanként
balra/jobbra, amíg inverz
módon meg nem jelenik
a kívánt szó.



Még egyszer lapozza
végig a T9 szójavaslatait.
g7¨UOVg Törli a kurzortól balra álló
karaktert és a lehetséges
új szót mutatja!

(J\7V]oQEHOsOQHPOHKHWVHPPLWVHP
PoGRVmWDQLDQkONsOKRJ\HOÌWWHQHNDSFVRO
QgNLD7HW*\DNUDQMREEKDPkJHJ\V]HU
EHmUMDDV]oW
T9 használata nélkül:

a

Léptessen karakterenként balra/jobbra.
g7¨UOVg Törli a kurzortól balra álló
karaktert.

&

A kurzor helyére
karaktert szúr be.

{ /kSWHWkVVRURQNkQW
Meglévő nyelvek cseréje:

%HWÙ]kV



g%HW[]Vg Válassza ki.
Törli az utolsó javaslatot és most a
T9 nélkül beírhatja a szót. A g0HQWVg
gomb megnyomásával a szó
automatikusan bekerül a szótárba.

KWWSZZZP\VLHPHQVFRPPH
T9®Text Input is licensed under one or more of the
following: U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541,
5,187,480, 5,945,928, and 6,011,554;
Canadian Pat. No. 1,331,057;
United Kingdom Pat. No. 2238414B;
Hong Kong Standard Pat. No. HK0940329;
Republic of Singapore Pat. No. 51383;
Euro.Pat. No. 0 842 463 (96927260.8)
DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB;
and additional patents are pending worldwide.
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%HgOOmWgVRN
Egy profilban (legfeljebb 5 lehetséges) egy SMS küldési tulajdonságai
határozhatók meg.
Az előzetes beállítás megfelel a
behelyezett SIM-kártyának.
g0HQ®g Î f]HQHWHN Î
%HgOOmWgVRN Î 606
Megjelenik a meglévő profilok
listája, amelyről kiválaszthat egyet.
Bekapcsoláshoz:
g$NWLYOg Nyomja meg.

(LQVWHOOXQJV0HQs
g2SFL¥Ng Nyissa meg a menüt.
$NWLYgO

$NLYgODV]WRWWSURILO
KDV]QgODWD

%HgOOmWPo 3URILOPoGRVmWgVD
GRVmW
WQHYH]kV MQkYDGgVDDEHMHJ\]kVQHN
6]ROJgOWNq]SRQW
Az üzenetközpont számának megadása vagy módosítása a szolgáltató
által közöltek szerint.

)D[
M

.sOGkV606EHQ
$PHJDGDQGoNoGV]gPRWDGRWW
HVHWEHQDV]ROJgOWDWoWoO
NDSKDWMDPHJ

dUYkQ\HVVkJLLQWHUYDOOXP
Kiválasztható, hogy az üzenetközpont milyen időszakonként próbálja
meg kézbesíteni az üzenetet:
0DQXgOLVQDSoUDKkW
0D[LPXP M
$V]ROJgOWDWogOWDOHQJHGkO\H]HWWPD[LPgOLV
LGÌ
OODSRWMHOHQWkV
U
Visszajelzést kap az elküldött
üzenet sikeres vagy sikertelen
kézbesítéséről. Ez a szolgáltatás
adott esetben csak díj ellenében
vehető igénybe.
.q]YHWOHQYgODV]
Ha bekapcsolja ezt a funkciót, az
SMS címzettje az Ön üzenetközpontján keresztül küldhet közvetlen
választ (érdeklődjön a szolgáltatónál).

606*356HQ

U

)RJDGo
A profil standard címzettjének
beállítása.

g0HQ®g Î f]HQHWHN Î
%HgOOmWgVRN Î
606*356HQ

f]HQHWWmSXVD
0DQXgOLV $WHOHIRQPLQGHQHJ\HVs]HQHW
DONDOPgYDOUgNkUGH]D]s]HQHW
WmSXVgUD
1RUPgO606s]HQHW
6WDQG
V]qYHJ
.sOGkV606EHQ
(PDLO

Ha ez a funkció be van kapcsolva, az
SMS-eket automatikusan GPRS-szel
küldheti el.
Feltétel: Előtte be kell kapcsolni a
GPRS-t, lásd 75. oldal.
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%LWPDSQk]ËNH
Grafika az infravörös porton keresztül vagy SMS-ben, illetve WAP-pal
letöltve kerülhet a telefonba.

*UDILNDIRJDGgVD
Grafika fogadását a bal oldali
kijelzőgomb fölötti szimbólum jelzi.
E gomb megnyomásával elindul a
gyorsnézet és megjelenik a grafika.

*UDILNDPHQWkVH
Válassza ki a grafika tárolási helyét:
.kSHUQ\ËYkGË(67. oldal) vagy
/RJo

*UDILNDEHWqOWkVH
g0HQ®g Î 6XUI)XQ Î %LWPDSQk]ËNH
%LWPDSQk]ËNH Nyissa meg.
g2SFL¥Ng
Megnyílik a menü.
.kSEHWqOWkVH Válassza ki.

%LWPDSQk]ËNH 0HQs
g2SFL¥Ng Nyissa meg a menüt.
0HQWkV
PLQW
/HWqOW
(OYHW
7qUOkV
.sOGkV

$EHWqOWqWWNkSWgUROgVDD]
HJ\LNPHPoULDKHO\HQYDJ\D]
([SORUHUEHQ
.kSEHWqOWkVHDPHPoULgEoO
YDJ\D]([SORUHUEÌO
$]DNWXgOLVNkSWqUOkVH
(J\NkSWqUOkVH
 ROGDO
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Szerezze meg az internetről a legújabb WAP-információkat, amelyek
pontosan a telefon megjelenítési
lehetőségeire vannak szabva.
Lehetséges, hogy az internethozzáféréshez regisztráltatnia kell
magát az internet-szolgáltatónál.

,QWHUQHWKR]]gIkUkV
g0HQ®g Î 6XUI)XQ Î ,QWHUQHW
Az internet-hozzáférés megjelenési
képét Ön állíthatja be (lásd ,QGmWgV
35. oldal).
Megjelenik pl. a Start menü:

Y

x

6WDUWPHQs
.H]GËROGDO
.qQ\YMHO]Ë
8WROVoROGDO
2.

{

Válassza ki a kívánt
funkciót

g2.g Nyugtázza.
Kezdheti a szörfözést az interneten.

/

A kapcsolat befejezéséhez nyomja hosszan.

x 2IIOLQH y 2QOLQH z QLQFVKgOo]DW
$NLMHO]ÌQMREEUDIHQWD]DNWXgOLVgOODSRW
OgWKDWo

! "

$]ROGDOVoJRPERNNDOROGD
ODQNkQWODSR]KDW

6WDUWPHQs
.H]GËROGDO /kWUHMqQDNDSFVRODWD]
LQWHUQHWV]ROJgOWDWo
SRUWgOMgYDO OHKHWVkJHVKRJ\
D]LQWHUQHWV]ROJgOWDWoHOÌUH
PHJDGWD 
.qQ\YMHO]Ë $OHJIHOMHEEJ\RUVDQ
U PHJQ\LWKDWo85/OLVWgMD
(J\rM85/PHJDGgVgKR]
YgODVV]DD]MEHMHJ\]kV
SRQWRW$]g2SFL¥NgVHJmWVk
JkYHOEÌYmWKHWLV]HUNHV]WKHWL
kVWqUqOKHWLDEHMHJ\]kVHNHW
8WROVoROGDO $]XWROMgUDIHONHUHVHWW
WgUROKDWoROGDOPHJQ\LWgVD
/HJIHOMHEEKR]]gIkUkVL
3URILORN
SURILO  ROGDO EHgOOmWgVD
(J\rMSURILOPHJDGgVgKR]
YgODVV]DDMEHMHJ\]kV
SRQWRW

3kOGD+RQODS
A kijelzőgombokhoz az internetszolgáltató nyitóoldalától függően
változó funkciók tartoznak, pl.
„Link“ vagy „Menü“.
+mUHN
6SRUWK UHN
,GËMgUgV
9LVV]D
.DSFV
A különböző menük tartalma szintén
eltérő lehet.
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%qQJkV]ËPHQs
A menü csak akkor nyitható meg, ha
a kijelzőn egy WAP-oldal látható
(on line vagy off line):



$EqQJkV]ËPHQsPHJQ\L
WgVgKR]Q\RPMDPHJ.

.H]GËROGDO $NDSFVRODWOkWUHMqWWHXWgQ
HOVÌNkQWPHJMHOHQÌ DGRWW
HVHWEHQDV]ROJgOWDWogOWDO
PHJKDWgUR]RWWLOOHOÌUH
EHgOOmWRWW :$3NH]GÌODS
.qQ\YMHO]Ë $OLVWgQV]HUHSOÌPD[
U 85/FmPJ\RUVDQPHJQ\LWK
DWo$]MEHMHJ\]kV
VHJmWVkJkYHOrM85/DGKDWo
PHJ
$]g2SFL¥NgVHJmWVkJkYHO
EÌYmWKHWLV]HUNHV]WKHWLkV
WqUqOKHWLDEHMHJ\]kVHNHW
8WROVoROGDO $]XWROMgUDIHONHUHVHWW
WgUROKDWoROGDOPHJQ\LWgVD
8JUgV85/ 85/FmPPHJDGgVDHJ\
LQWHUQHWFmPNq]YHWOHQ
UH
PHJQ\LWgVgKR]
85/NLMHO]kV $]DNWXgOLVROGDO85/FmPkW
PXWDWMD
MUDWqOWkV MUDEHWqOWLD]DNWXgOLVROGDOW
%RQWMDDNDSFVRODWRW
(OERQW
/GDOgEE
7RYgEE
%HIHMH]LDEqQJkV]kVWkV
.LOkSkV
ERQWMDDNDSFVRODWRW

7RYgEE

35

/HJIHOMHEEKR]]gIkUkVL
SURILOEHgOOmWgVD  ROGDO 
$ODSgOODSRW 7qUOLD]XWROMgUDIHONHUHVHWW
ROGDODNDW FDFKH 
&VDWRUQgN +R]]gIkUkVD]LQWHUQHWV]RO
JgOWDWoV]ROJgOWDWgVDLKR]
,WWWgUROKDWMDSODNkVÌEE
%HMqYË
HOROYDVDQGoHPDLOHNHW
LQWHUQHWV]ROJgOWDWoWoOIsJJÌ
V]ROJgOWDWgV 
,WWWgUROKDWMDSODNkVÌEE
.LPHQË
HONsOGHQGÌHPDLOHNHW
LQWHUQHWV]ROJgOWDWoWoOIsJJÌ
V]ROJgOWDWgV 
.qOWVkJLQIo 0HJMHOHQLND]LGÌWDUWDPkV
D]DGDWgWYLWHOLVHEHVVkJ
%L]WRQVgJ $EL]WRQVgJRVDGDWIRUJDORP
kUGHNkEHQQkPHO\LQIRUPgFLoW
NoGROYDNmQgODSURJUDP
(EEHQDPHQsEHQgOOmWKDWoN
EHDEqQJkV]ÌEL]WRQVgJL
V]HPSRQWEoOOkQ\HJHVDGDWDL
$EL]WRQVgJJDONDSFVRODWRV
WRYgEELWXGQLYDOoNDWOgVG
KWWS
ZZZP\VLHPHQVFRP
PH
%HWÙPkUHW 9gOWgVDNLVkVDQRUPgO
V]qYHJPkUHWNq]qWW
$]LQWHUQHWKR]]gIkUkVQkO
,QGmWgV
YgODVV]DNLD]DOgEELDN
HJ\LNkW
6WDUWPHQs
%qQJkV]ËPHQs
.H]GËROGDO
8WROVoROGDO
.HGYHQFHN
%qQJkV]Ë $EqQJkV]ÌYHU]LoMgQDN
PHJMHOHQmWkVH
LQIo
3URILORN
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%HgOOmWgVRN
A telefon internet-hozzáféréshez
történő előkészítése az adott
internet-szolgáltatótól függ:
• Az internet-szolgáltató már
végrehajtotta a beállításokat.
Azonnal megkezdheti a
használatot.
• Az internet-szolgáltató már létrehozott néhány profilt. Válasszon
ki, majd kapcsoljon be egy profilt
(36. oldal).
• Manuálisan kell beállítani és
bekapcsolni a hozzáférési profilt
(36. oldal).
Adott esetben forduljon az internetszolgáltatóhoz.

A megadandó adatokkal kapcsolatos
további információkat az internetszolgáltatótól tudhatja meg.
3URILOQkY

*356 és &6'DGDWRN, lásd 75. oldal.
:DSSDUD
PkWHU

3URILOEHgOOmWgVRN
Új profil létrehozása:
g0HQ®g Î 6XUI)XQ Î
,QWHUQHW Î 3URILORN
Válassza ki a
módosítandó profilt.
g9OWR]WDWg Megjelenik az
adatbeviteli maszk.
Mezőről mezőre adja
meg az adatait.

o
o

,3FmP
$GMDPHJD],3FmPHW
,33RUW
$GMDPHJDSRUWV]gPgW
.H]GËROGDO
$PHQQ\LEHQD]LQWHUQHW
V]ROJgOWDWoQHPDGWDPHJ
HOÌUHDGMDPHJDQ\LWoROGDOW
 ROGDO 
%RQWgVLLGË
$GMDPHJPgVRGSHUFEHQ
D]WD]LGÌWDPHO\QHNHOWHOWk
YHODNDSFVRODWPHJV]DNDG
KDQLQFVDGDWIRUJDORP

3URILORN
A hozzáférési profilokat (max. 5) Ön
is beállíthatja (lehetséges, hogy az
internet-szolgáltató ezt letiltotta).
A megadandó adatok és a funkciók
internet-szolgáltatónként
különbözőek lehetnek.
Minden egyes internet-hozzáférés
előtt profilt válthat (37. oldal).

1HYH]]HHODSURILOWYDJ\mUMD
IHOsODPHJOkYÌQHYHW

g0HQWVg A telefon tárolja és a
profillistán megjeleníti a
beállításokat.
.sOqQOHJHVNDUDNWHUHN PLQWD]606
V]qYHJV]HUNHV]WËQkO

^
_
T
T
^

$MHOKH]Q\RPMDPHJ
KgURPV]RU
$#MHOKH]Q\RPMDPHJ
KgURPV]RU
$ SRQW KR]Q\RPMDPHJ
$MHOKH]Q\RPMDPHJWqEEV]qU
$aMHOKH]Q\RPMDPHJWqEEV]qU
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3URILOEHNDSFVROgVD
]

3URILORN
6WDQGDUG
 H&RPPHUFH
3URILO
9gOWR]WDW
9gODV]W

$NWLYgO
Egy beállított profil bekapcsolása,
amellyel létre szeretné hozni az internet-kapcsolatot.
g0HQ®g Î 6XUI)XQ Î
,QWHUQHW Î 3URILORN

{

Válassza ki a kívánt
profilt.
g$NWLYOg Bekapcsoláshoz nyomja
meg a gombot.
Létrejön a kapcsolat.
$]LQWHUQHWEqQJkV]ÌWEL]WRVmWMD

%qQJkV]kV*356V]HO  ROGDO 
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.H]HOkVLWXGQLYDOoN
1\LWoROGDOPoGRVmWgVD
A cím a (hozzáférési) profilba van
beírva. A profil a telefon készenléti
állapotában módosítható (ha az
internet-szolgáltató megengedi!):
g0HQ®g Î 6XUI)XQ Î
,QWHUQHW Î 3URILORN
Válasszon profilt, pl.:
H&RPPHUFH Jelölje meg.
g9OWR]WDWg Megjelenik az
adatbeviteli maszk.
:DSSDUDPkWHU.H]GËROGDO
Válassza ki.

&

g2.g

Adja meg az új címet.
Lépjen az adatbeviteli
maszk végére.
Nyomja meg.

,QWHUQHWFmPHN 85/ PHJDGgVD
A menü csak akkor nyitható meg, ha
a kijelzőn egy WAP-oldal látható
(on line vagy off line).
Nyissa meg a
böngészőmenüt.



8JUgV85/UH Válassza ki és nyugtázza.
Adja meg és nyugtázza
az URL-címet.
Létrejön a kapcsolat.

&

.qQ\YMHO]Ë

U

A szolgáltatótól függően a telefonban tárolhatja a kedvenc internetcímek listáját (URL) (off line és on
line módban is lehetséges):
7gUROgV



.qQ\YMHO]Ë
g0HQ®g

Nyissa meg a
böngészőmenüt.
Válassza ki és
nyugtázza.
Nyissa meg a menüt

MEHMHJ\]kV Válassza ki és
nyugtázza.
Adja meg és nyugtázza
a nevet és az URL-t.

&

+DV]QgODW
A folyamat azonos a “Tárolás“
pontnál leírtakkal, majd a listában az
„Opciók“ alatt a könyvjelzőt
válassza ki és nyugtázza.
Létrejön a kapcsolat.
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+DQJs]HQHW3RVWD
A legtöbb szolgáltató külső üzenetrögzítőt bocsát ügyfelei rendelkezésére. A hívó fél üzenetet hagyhat
Önnek ebben a hangpostafiókban,
ha
• az Ön telefonja ki van kapcsolva
vagy nincs vételkörzetben,
• Ön nem akar válaszolni,
• ha Ön éppen mással beszél
(és a 9gUDNR]WDWgV funkció nincs
bekapcsolva, 13. oldal).
Amennyiben a hangüzenet nincs
benne a szolgáltató ajánlatában, a
szolgáltatás igénybe vételéhez
külön regisztráltatnia kell magát, és
a beállításokat esetleg manuálisan
kell végrehajtania. Az alábbi leírás
szolgáltatónként változó lehet.

%HgOOmWgVRN
Két telefonszámot kap a szolgáltatótól:
3RVWDILoNKmYoV]gPD
Ezt a számot az Önnek hagyott
üzenetek meghallgatásához hívja.
A beállításhoz:
g0HQ®g Î f]HQHWHN Î +DQJs]HQHW
A Címjegyzékből/Telefonkönyvből
válassza ki vagy adja meg/módosítsa, majd a g0HQWVg gombbal nyugtázza a telefonszámot.

39

WLUgQ\mWgVLV]gP
A rendszer erre a telefonszámra
irányítja át a hívásokat.
A beállításhoz:
g0HQ®g Î WLUgQ\mWgV Î pl.
1HPIRJDGRWW Î %HgOOmWgV
Adja meg a hangpostafiók telefonszámát.
g2.g Bejelentkezés a hálózatba.
Néhány másodperc múlva
a rendszer visszaigazolja a
belépést.
A hívásátirányítással kapcsolatos
további tudnivalók - 44. oldal.

f]HQHWHNPHJKDOOJDWgVD
Egy új hangposta üzenet az alábbiak
szerint hallgatható meg:
Szimbólum és jelzőhang.
vagy
Szöveges üzenet
figyelmeztet az új
hangüzenetre
vagy
Egy hívás értesíti, hogy
hangposta üzenete
érkezett.
Hívja fel a hangpostát és játszassa le
az üzenete(ke).

@
c

K

7DUWVDQ\RPYDDJRPERW
DGRWWHVHWEHQDGMDPHJD]
s]HQHWNq]SRQWKDQJSRVWDILoN
V]gPgW 
/HKHWVkJHVKRJ\DKRQRVKgOo]DWRQNmYsO
UÌOPgVKDQJSRVWDILoNV]gPRWNHOOKmYQLkV
D]s]HQHWHNPHJKDOOJDWgVgKR]PHJNHOO
DGQLHJ\MHOV]oW
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&HOODs]HQHWHN
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&HOODs]HQHWHN

U

Némely szolgáltató információs
szolgáltatásokat is nyújt (információs
csatornák), melyeken helységek
körzetszámait, tőzsdei információkat
stb. közölnek. Az egyes szolgáltatók
különféle információkat kínálnak.
Amennyiben az ilyen információk
vétele be van kapcsolva, a 7kPDOLVWD
listán szereplők közül bekapcsolt
témákban üzeneteket kap.
g0HQ®g Î f]HQHWHN Î &HOODs]HQHWHN

9kWHO
Itt kapcsolhatja be és ki a cellainformációt. Ha a funkció be van
kapcsolva, a telefon készenléti ideje
csökken.

M&%ROYDVgV
A telefon megjeleníti a még nem
olvasott információkat.

!"

Az oldalsó gombokkal lapozhat. A megjelenítéshez a telefon a kijelző
egészét igénybe veszi.

7kPDOLVWD
Erre a személyes listára a témajegyzékből tetszőleges számú témát
felvehet (Témák lehívása, 41. oldal).
Legfeljebb 10 bejegyzés csatornaszámmal (azonosító) és adott
esetben névvel együtt is felvehető.
Egyszerre öt téma lehet aktív.

MWkPD
MWkPD Válassza ki.
• Ha nincs témajegyzék (ld. Témák
lehívása, 41. oldal), adja meg a
témát a csatornaszámmal együtt,
majd nyugtázza az g2.g gombbal.
• Amennyiben a témajegyzéket
már átvette, válasszon ki egy
témát és nyugtázza az g2.g
gombbal.
.LYgODV]WgVDOLVWgUoO
g2SFL¥Ng Nyissa meg a
listamenüt.
Ha kiválasztott a listáról egy témát,
megnézheti, bekapcsolhatja/kikapcsolhatja, szerkesztheti és törölheti.

$XWRPNLMHO]kV
A telefon készenléti állapotban kijelzi
a hálózati hírszolgálat üzeneteit, a
hosszabb szövegeket automatikusan átlapozza.
Az automatikus kijelzés beállítható
minden üzenetre, csak az új üzenetekre vagy teljesen kikapcsolható.
Automatikus váltás a “Egész oldalas
megjelenítés”-re:

_

majd nyomja meg a
g&%ROYg gombot.
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&HOODs]HQHWHN6,0V]ROJgOWDWgVRN
7kPDLQGH[

U

Megjelenik a szolgáltató által
felkínált témák aktuális listája.
Ha nem jelenik meg semmi, manuálisan kell megadni a csatornaszámokat (ID) („Témák“, 40. oldal).
Ezzel kapcsolatban forduljon a
szolgáltatóhoz.

&%Q\HOYHN
Meghatározhatja, hogy a hálózati
hírszolgálat üzeneteit csak egy
bizonyos nyelven vagy minden
nyelven akarja fogadni.
.LMHO]ËV]LPEoOXPRN
$WkPDEHYDQNDSFVROYD

9
:
c
d

$WkPDNLYDQNDSFVROYD
Ms]HQHWHNDWkPgEDQ
$WkPgYDONDSFVRODWRV
s]HQHWHNHWPgUROYDVWD

$]LQYHUWgOgVVDONLHPHOWKmYoV]gPRN

 KmYKDWoN

g2SFL¥Ng $]&mPMHJ\]kNEHQ7HOH
IRQNqQ\YEHQWgUROKDWoN
.LHJkV]mWÌMHO]ÌKDQJ ROGDO
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6,0V]ROJgOW(opcionális) U
A szolgáltató a SIM-kártyán keresztül
különleges alkalmazásokra, pl. banki
szolgáltatások (home banking), tőzsdei információkra is lehetőséget
nyújthat.
Ha előfizetett ezek egyikére, akkor
az a főmenü első bejegyzéseként,
illetve közvetlenül a bal kijelzőgomb
felett fog megjelenni.

G

A SIM-szolgáltatások
jele.

Több alkalmazás esetén a “SIMszolgáltatások” pontban választhat
ezek közül.
g0HQ®g Î 6,0V]ROJ
A telefon a SIM-szolgáltatások révén
gond nélkül képes reagálni a
szolgáltató kínálatának bővítésére.
További információkért forduljon a
szolgáltatóhoz.
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(VHPkQ\HN
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A kényelmes újrahívás érdekében a
telefon tárolja a hívások telefonszámait.
g0HQ®g Î (VHPkQ\HN

{


b

Válassza ki a kívánt
híváslistát és ott pedig a
telefonszámot.
Telefonszám hívása
vagy



/LVWDWqUOkVH
(VHPkQ\HN0HQs
Ha egy bejegyzés meg van jelölve,
megnyitható a híváslista-menü.
g2SFL¥Ng Nyissa meg a
listamenüt.

Az alábbi híváslisták állnak rendelkezésre:

(OPXODV]WRWWKmYgVRN U
A telefon a nem fogadott hívások
telefonszámait visszahívás céljára
tárolja.
Feltétel:
A használt hálózat támogatja a
“Hívófél-azonosítás“ funkciót.

U

Valamennyi fogadott hívás megjelenik egy listán.
Feltétel:
A használt hálózat támogatja a
“Hívófél-azonosítás“ funkciót.

Hozzáférés az utoljára hívott
számokhoz.
Gyors hozzáférés
készenléti állapotban.

Törli az összes híváslista tartalmát.

A telefonszámhoz tartozó információ megjelenítése: dátum, idő,
hívások száma.

)RJDGRWWKmYgVRN

+mYRWWV]gPRN

Módosíthat egy bejegyzést, törölheti az összeset, vagy felvehet egy
telefonszámot a címjegyzékbe/telefonkönyvbe.
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,GËWDULID
Hívás közben megjelenítheti a hívási
díjat és a hívási időt, valamint díjkorlátot állíthat be a kimenő hívásokhoz.

0HJMHOHQmWkV

43

'mMDNWDULID
U
(PIN2-kód szükséges)
Az egy egységre/időszakra jutó
költség megadása.

U

g0HQ®g Î (VHPkQ\HN Î ,GËWDULID

eVV]HJKDWgU
(PIN2-kód szükséges)

Miután végrehajtotta a költségek
beállításait, az alábbi hívásfajták
esetén megjelenítheti hívás idejét
és költségét, illetve a lebeszélhető
összeget.

A különleges SIM-kártyákon Ön
illetve a szolgáltató meghatározhat
egy lebeszélhető összeget ill. időszakot, amely letelte után nem
kezdeményezhető hívás a telefonról.

8WROVoKmYgV
7HOMHVqVV]HJ
0DUDGkNHJ\V
YDJ\
ha a teljes összeg ki van kapcsolva:
8WROVoKmYgV
0LQGHQNLPHQË
0LQGHQEHMqYËKmYgV
0DUDGkNHJ\V
Válasszon ki egy hívásfajtát.
g9ODV]Wg Adatok megjelenítése.
Az adatok megjelenését követően:
g7¨UOVg Megjelenítés
visszaállítása.
g2.g Megjelenítés
befejezése.

7DULIDEHgOOmWgV
g0HQ®g Î (VHPkQ\HN Î
7DULIDEHgOOmWgV
9DOXWD
A költségeknél megjelenő pénznem
megadása.

g9OWR]WDWg Adja meg, majd az g2.g
megnyomásával
nyugtázza az egységek
számát.
Nyugtázza a lebeszélhető összeget
vagy nullázza le a számlálót.
A megjelenítés előre feltöltött
(ún. prepaid) kártyák esetében
szolgáltatónként különböző lehet.
7HOMHVqVV]HJ
Megjelenítés átkapcsolása.

U

0LQGHQEHMqYËKmYgV

U

Ha a hálózat támogatja a díjkijelzési
funkciót, az aktuális díjegységek
száma kerül megjelenítésre.
Ha beállította az egységenkénti díjat,
az aktuális hívási díj jelenik meg.
Lehet, hogy külön kell előfizetnie
erre a szolgáltatásra.
$XWRPNLMHO]kV
A hívás időtartama és költség minden egyes hívás után automatikusan
megjelenik.
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WLUgQ\mWgV
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Állítsa be azokat a feltételeket, amelyek esetén a bejövő hívásokat a
hangpostafiókba vagy egy másik
telefonszámra irányítja.
g0HQ®g Î WLUgQ\mWgV
J\gOOmWKDWMDEHDKmYgVgWLUgQ\mWgVW
A hívásátirányítás leggyakoribb
feltétele pl.:

1HPIRJDGRWW
g0HQ®g Î WLUgQ\mWgV

{

1HPIRJDGRWW
válassza ki.

g9ODV]Wg Nyomja meg.
%HgOOmWgV Válassza ki.

&

Adja meg a telefonszámot, amelyre át akarja
irányítani a hívásokat
(ha eddig még nem tette
meg)
vagy
Válassza ki a telefonszámot a Címjegyzékből/
Telefonkönyvből vagy a
g3RVWDg-n keresztül.

g2.g Nyugtázza. Egy rövid
szünet elteltével a
hálózat nyugtázni fogja a
beállítást.
1HPIRJDGRWW
(]DEHgOOmWgVDOHJIRQWRVDEEIHOWkWHOHNHW
WDUWDOPD]]D OGPkJDOgEE 
1HPHOkUKHWË1HPYgODV]RO+DIRJODOW

0LQGHQKmYgV
Minden hívás átirányítva.

I

Készenléti állapotban a
kijelző felső sorában ez a
jel látható.

6SHFLgOLVgWLUgQ\mWgV
1HPHOkUKHWË
Hívásait átirányítja, ha a telefon ki
van kapcsolva vagy vételkörzeten
kívül van.
1HPYgODV]RO
A hívást csak egy a hálózattól függő
várakozási idő elteltével irányítja át.
Ez az idő legfeljebb 30 másodperc
lehet (5 másodperces fokozatokban
állítható be).
+DIRJODOW
Hívásait átirányítja, ha éppen beszél.
.LYkWHO$PHQQ\LEHQD9gUDNR]WDWgV
IXQNFLoEHYDQNDSFVROYD  ROGDO 
NRSRJWDWoKDQJMHO]LDEHMqYÌKmYgVW
 ROGDO 

%HMqYËID[KmYgV
A faxhívásokat olyan telefonszámra
irányítja át, amelyen telefaxkészülék
működik.

%HMqYËDGDWRN
Az adathívásokat olyan telefonszámra irányítja át, amelyen PC működik.
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WLUgQ\mWgV
OODSRWOHNkUGH]kVH
Ezzel a funkcióval a hívásátirányítás
aktuális állapotát ellenőrizheti – az
összes feltétel figyelembe vételével.
Egy rövid szünetet követően a hálózat elküldi az aktuális információt,
amely megjelenik a kijelzőn.

9
:
"

A feltétel érvényes.
A feltétel nem érvényes.
Ez a jel látható, ha az állapot
ismeretlen (pl. új SIM-kártya
esetén).

0LQGHWIHOROGDQL
Törli az összes beállított átirányítást.
(J\EL]RQ\RVIHOWkWHOHOOHQÌU]kVkKH]YDJ\
WqUOkVkKH]
(OÌV]qUYgODVV]DNLDIHOWkWHOW
g9ODV]Wg

1\RPMDPHJ

/HNkUGH]kV
YDJ\
7qUOkV

9gODVV]DNL

45

1HIHOHGMHKRJ\D]gWLUgQ\mWgVVDO
NDSFVRODWRVEHgOOmWgVRNDWDKgOo]DWWgUROMD
QHPDWHOHIRQ SOD6,0NgUW\DFVHUkMH
HVHWkQ 
WLUgQ\mWgVKHO\UHgOOmWgVD
$]XWROVogWLUgQ\mWgVLFkOKHO\UHgOOmWgVD
8J\DQrJ\MgUMRQHOPLQWD]WLUgQ\mWgV
EHgOOmWgVgQgOOHmUWDNQgO
$WHOHIRQNLMHO]LkVYLVV]DLJD]ROMDDWgUROW
WHOHIRQV]gPRW
$FkOV]gPPoGRVmWgVD
8J\DQrJ\MgUMRQHOPLQWD]WLUgQ\mWgV
EHgOOmWgVgQgOOHmUWDNQgO$]HOWgUROWFkOV]gP
PHJMHOHQLNDNLMHO]ÌQ
g7¨UOVg 7qUOLDWHOHIRQV]gPRW
$GMDPHJkVQ\XJWg]]DD]rMWHOHIRQV]gPRW
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'LNWDIRQ

46

Használja telefonját diktafonként.

('LNWDIRQ

 
fJ\IkOPHJNkUGH]kVH
%HYgVgUOgV
/HMgWV]
2SFLoN

• Felhasználás útközben
diktafonként.
• Hangos jegyzet felvétele
emlékeztetőül vagy
figyelmeztetésül mások számára.
• Hangos jegyzet hozzáfűzése a
naptárban lévő egyik időponthoz
(49. oldal).
• Beszélgetés felvétele – hasznos,
ha telefonszámokat vagy címeket
adnak meg.
(IXQNFLoKDV]QgODWgUDWqUYkQ\LNsOqQqVHQ
EsQWHWÌMRJLNRUOgWR]gVRNYRQDWNR]KDWQDN
.kUMsNHOÌ]HWHVHQWgMkNR]WDVVDEHV]kOJH
WÌSDUWQHUkWKDIHODNDUMDYHQQLDEHV]kO
JHWkVWkVDIHOYHWWEHV]kOJHWkVHNHWNH]HOMH
EL]DOPDVDQ
&VDNDNNRUKDV]QgOKDWMDDIXQNFLoWKD
EHV]kOJHWÌSDUWQHUHH]]HOHJ\HWkUW

.H]HOkVD]ROGDOVoJRPERNNDO
A beszédfunkciók alapvetően a
készülék oldalán lévő gombokkal
vezérelhetők.

+DQJRV!
+DON"

)HOYkWHO
/HMgWV]gD
'LNWDIRQ
JRPE

MIHOYkWHO
A felvétel ideje alatt tartsa nyomva a
diktafongombot. A felvétel egy rövid
jelzőhang után indul.
A felvétel közben 6]sQHW beiktatásához legfeljebb 10 másodpercre
elengedheti a diktafongombot.
Ha újra megnyomja a gombot,
folytatódik a felvétel; ha nem
nyomja meg, véget ér.
.LOkSkV0HQWkV
Ha 10 másodpercnél hosszabb időn
át elengedi a diktafongombot,
telefon a pontos idő és a dátum
szerinti névvel menti a felvételt.
A felvétel ezt követően átnevezhető.
/HMgWV]gV
Nyomja meg röviden a diktafongombot.
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'LNWDIRQ
.H]HOkVDNLMHO]ËJRPERNNDO
g0HQ®g Î ,URGD Î 'LNWDIRQ
Megnyílik a felvételek listája.
g2SFL¥Ng Nyissa meg a menüt.
MIHOYkWHO Válassza ki.
g)HOYWHOg Indítsa a felvételt
(g6]®QHWg Felvételszünet).
gxOOMg Felvétel befejezése.
g0HQWVg Mentés és elnevezés.
/HMgWV]gV
g/HMWV]g Nyomja meg.

.H]HOkVDYH]kUOËJRPEEDO
g0HQ®g Î ,URGD Î 'LNWDIRQ
MIHOYkWHO

`
b

A balra gombot röviden
megnyomva befejezés.
A jobbra gombot
röviden megnyomva
szünet/lejátszás.

/HMgWV]gV

b
{
a
/

A jobbra gombot
röviden megnyomva
szünet/lejátszás.
Egy felvételt előre vagy
vissza.
Hosszan nyomva: gyors
lejátszás előre ill. vissza.
Lejátszás vége.
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'LNWDIRQ0HQs
g2SFL¥Ng Nyissa meg a menüt.
$IHOYkWHOOHMgWV]gVD
MIHOYkWHOLQGmWgVD
$NLYgODV]WRWWEHMHJ\]kV
WqUOkVH
0LQGHWWqUOL $EL]WRQVgJLNkUGkVW
NqYHWÌHQWqUOLD]qVV]HV
EHMHJ\]kVW
WQHYH]kV )HOYkWHOGgWXPgQDNkV
LGÌSRQWMgQDNFVHUkMHQkYUH
/HMgWV]gV
MIHOYkWHO
7qUOkV
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6]HUYH]Ë

48

1DSWgU

+HWLgWWHNLQWkV
&V SU  +
+ . 6 & 3 6 9
      

g0HQ®g Î ,URGD Î 6]HUYH]Ë Î
1DSWgU
A naptárban van





• havi áttekintés,
• heti áttekintés,
• napi áttekintés.
A naptár helyes működéséhez be
kell állítani az időt és a dátumot
(76. oldal).
Az éppen aktuális
áttekintéstől függően hétről hétre
vagy hónapról
hónapra lapozhat.

Előre

+DYLgWWHNLQWkV
&V SU  +

      
      
      
      
+kW
1DSLUHQG

{
a

{
a

1DSLUHQG

Lapozás óráról órára.
Napról napra lapozhat.

g1DSLUHQGg Napi áttekintés.

2OGDOVoJRPERN
Vissza

+oQDS

Hétről hétre lapozhat.
Napról napra lapozhat.

g+Wg Megjelenítés heti
áttekintésben.

g1DSLUHQGg Megjelenítés napi
áttekintésben.

,GÌSRQWPHJMHOHQmWkVH$]LGÌ
gWIHGkVHNHWYDVWDJFVmNRNMHO]LN
0LQGHJ\LNQDSKDWV]RUQkJ\oUgUD
GkOHOÌWWGkOXWgQ YDQRV]WYD

1DSLUHQG
g1DSLUHQGg Válassza ki.
A napirendben az adott nap időpontjai időbelis sorrendben láthatók.
A lista elején az esetleg még mindig
elintézetlen feladatok állnak
(50. oldal).
Ha elérkezik egy olyan időpont,
amelyhez figyelmeztetőt állított be,
megszólal egy jelzőhang.
6]LQNURQL]gOgVD]2XWORRNzNDO
$6LHPHQV4XLFN6\QFSURJUDPPDO
qVV]KDQJEDKR]KDWMDDKDWgULGÌQDSOoWkV
D]2XWORRNzQDSWgUDW  ROGDO 

25.7.01

k45me-ger.fm

K 45 - PantherME, hu, A31008-H4600-A19-1-3A19

6]HUYH]Ë
(POkNH]WHWËN
g0HQ®g Î ,URGD Î 6]HUYH]Ë Î
(POkNH]WHWËN
Az összes időpont/feladat megjelenik egy listán.
&V


MEHMHJ\]kV!
 3UH]HQWgFLo +
'
 7DOgONR]o
2OYDV
2SFLoN

MLGËSRQW

MEHMHJ\]kV! Válassza ki.
Mezőről mezőre adja
meg az adatokat:

{

.DWHJoULD Válassza ki az (POkNH]
WHWËNvagy)HODGDWRNpontot.
(POkNH]WHWËWmS
0HPR. Rövid szöveg
fűzhető hozzá.
+mYgV. Adja meg a
telefonszámot.
A figyelmeztetéssel
együtt jelenik meg.

+

5

'
)
(

7DOgONR]o
6]sOHWkVQDS
%HV]kGWgUROo

/HmUgV
A napirendben történő
megjelenítéshez.
(POkNH]WHWË
Aktivál, Deaktivál.
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'gWXPNH]GYkJ
A kezdet és a befejezés dátuma.
,VPkWOËGkV
Az időpont ismétlési időszakának
kiválasztása.
,GËNH]GYkJ
A kezdet és a befejezés időpontja.
g0HQWVg Az időpont mentése.

,GËSRQWRNOLVWDPHQs

g2SFL¥Ng Nyissa meg a menüt.

,GÌSRQWNLMHOqOkVH
$NLYgODV]WRWWLGÌSRQW
DNWLYgOgVDGHDNWLYgOgVD
0HJQ\LWMDPoGRVmWgVKR]
/gVGEDOUD
$NLYgODV]WRWWEHMHJ\]kV
WqUOkVH
0LQGHWWqUOL $EL]WRQVgJLNkUGkVWNqYHWÌ
HQWqUOLD]qVV]HVEHMHJ\]kVW
OgVG ROGDO
.sOGkV
1\RPWDWgV OgVG ROGDO
,U'$
+kWNH]GkV $KkWNH]GHWkQHN
PHJKDWgUR]gVD+YDJ\9
+k
.DSDFLWgV $IHOKDV]QgOWV]DEDG
WgUROoNDSDFLWgVNLMHO]kVH
2OYDV
$NWLYgO
'HDNWLYgO
9gOWR]WDW
MEHMHJ\]kV
7qUOkV

eVV]HVHQEHMHJ\]kVOHKHWVkJHV
$ILJ\HOPH]WHWkVNLNDSFVROWWHOHIRQHVHWkQ
LVPHJV]oODO$ILJ\HOPH]WHWkVEgUPHO\LN
JRPEPHJQ\RPgVgYDONLNDSFVROKDWo
0LQGHQILJ\HOPH]WHWkVNLNDSFVROgVD
 ROGDO &VHQJkVEHgOOmWgV  ROGDO 
UD  ROGDO 



%HNDSFVROWILJ\HOPH]WHWkVMH]kVH

g6]®QHWg SHUFFHOHOWROMDDILJ\HOPH]WHWkVW
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)HODGDWRN
g0HQ®g Î ,URGD Î 6]HUYH]Ë Î
)HODGDWRN
A feladat ugyanúgy jelenik meg a
határidőnaplóban, mint a kiválasztott
nap egyik időpontja. Az időponttal
ellentétben azonban nem kell hogy
tartalmazza az időt. A feladat ebben
az esetben minden nap a lista elején jelenik meg, egészen addig,
amíg nem jelöli meg elintézettként.
&V


MEHMHJ\]kV!
$XWogWYL]VJgOgVUD 5
'
 7DOgONR]o
2OYDV
2SFLoN

MIHODGDW
MEHMHJ\]kV! Válassza ki.
.DWHJoULD Válassza ki a )HODGDWRN
vagy(POkNH]WHWËNpontot.

{
&
&

Válassza ki a feladat
típusát (ld. (POkNH]WHWËN,
49. oldal).
A feladathoz rövid leírás
társítható.
Adott esetben írja be a
dátumot és az időt.

g2.g Tárolja a feladatot.
Ez a jel látható, ha a
feladat el van
intézve.

9

)HODGDWOLVWDPHQs
g2SFL¥Ng Nyissa meg a menüt.
2OYDV
7HOMHVsOW
9gOWR]WDW
MEHM
HJ\]kV
7qUOkV

%HMHJ\]kVPHJMHOHQmWkVH
(OLQWk]HWWNkQWMHOqOLPHJD
IHODGDWRW
0HJMHOHQmWLPoGRVmWgVUDD
EHMHJ\]kVW
MIHODGDWEHmUgVD

7qUOLDEHMHJ\]kVWD]
LGÌSRQWRNOLVWgMgUoO
0LQGHWWqUOL .kUGkVXWgQWqUOLD]qVV]HV
EHMHJ\]kVW
OgVG ROGDO
.sOGkV
1\RPWDWgV OgVG ROGDO
,U'$
+kWNH]GkV $KkWNH]GHWHKkWIÌ
+k
.DSDFLWgV $IHOKDV]QgOWkVDV]DEDG
PHPoULDNLMHO]kVH
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6]HUYH]Ë
dEUHV]WËoUD
g0HQ®g Î ,URGD Î 6]HUYH]Ë Î
dEUHV]WËoUD
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(OPXODV]WRWWHPOkNH]
WHWËN
g0HQ®g Î ,URGD Î 6]HUYH]Ë Î
(OPXODV]WRWWHPOkNH]WHWËN

Ezzel a funkcióval egy ébresztési
időpontot állíthat be. Az ébresztés
akkor is megszólal, ha a telefon ki
van kapcsolva.

Azon időpontok listája, amelyekre be
volt kapcsolva a figyelmeztetés, de
nem reagált rá.

g%H.Lg Az ébresztés be- és
kikapcsolása.

(OPXODV]WRWWHPOkNH]WHWËN0HQs

g9OWR]WDWg Választék megjelenítése:
Ébresztés ideje és
napok.
g,G=g Az ébresztés idejének
beállítása (óó:pp:mm).
g1DSg Az g9OWR]WDWg kapcsolja be
azokat a napokat, amelyeken ébresztést kér.

g2SFL¥Ng Nyissa meg a menüt.
Elküldheti, kinyomtathatja, törölheti
a bejegyzéseket, akár az összest.
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6]HUYH]Ë
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-HJ\]HWHN

%HMHJ\]kVROYDVgVD
v-HJ\]HWHN
MEHMHJ\]kV!
%HYgVgUOoOLVWD
,URGD
2OYDV
2SFLoN

g0HQ®g Î ,URGD Î 6]HUYH]Ë Î
-HJ\]HWHN
A T9 (30. oldal) megkönnyíti a jegyzetek (pl. bevásárlócédulák)
készítését. A bizalmas adatokat a
telefonkóddal védheti (70. oldal).

MEHMHJ\]kV

{

MEHMHJ\]kV!Válassza ki.

g2OYDVg Nyissa meg.

&

Írja be a szöveget.

g2SFL¥Ng Nyissa meg a menüt.
0HQWkV Tárolja a bejegyzést.

6]HUNHV]WËPHQs
g2SFL¥Ng Nyissa meg a menüt.
0HQWkV
7EHYLWHO
 ROGDO

7gUROMDDEHMHJ\]kVW
%HkVNLNDSFVROgV
$]LQWHOOLJHQVV]qYHJEHYLWHO
EHYDJ\NLNDSFVROgVD

7Q\HOY
9gODVV]DNLD]s]HQHWQ\HOYkW
6RUHPHOkV 6RUWqUkVEHV]rUgVD
6]qYHJWqU 7qUOLDMHJ\]HWV]qYHJkW
OkV
.sOGkV606EHQ
.sOGkV

Válassza ki a bejegyzést.

-HJ\]HWOLVWDPHQs
g2SFL¥Ng Nyissa meg a menüt.
2OYDV
9gOWR]WDW
MEHM
HJ\]kV
7qUOkV

%HMHJ\]kVPHJMHOHQmWkVH
%HMHJ\]kVPHJMHOHQmWkVHPo
GRVmWgVUD
MEHMHJ\]kVEHYLWHOH

7qUOLDEHMHJ\]kVWD]
LGÌSRQWRNOLVWgMgUoO
0LQGHWWqUOL .kUGkVXWgQWqUOLD]qVV]HV
EHMHJ\]kVW
%L]DOPDV 7HOHIRQNoGGDO  ROGDO 
YkGKHWLDEL]DOPDV
EHMHJ\]kVHNHW
.sOGkV606EHQ
.sOGkV
.DSDFLWgV $IHOKDV]QgOWkVDV]DEDG
PHPoULDNLMHO]kVH
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1kYMHJ\NgUW\D
Készítse el saját névjegykártyáját.
Küldje el névjegyét SMS-üzenetként
vagy az infravörös porton keresztül
egy másik (IrDA-képes) GSMtelefonra, vagy egy arra alkalmas
számítógépre/nyomtatóra.
g0HQ®g Î ,URGD Î 1kYMHJ\NgUW\D
Ha még nem készített névjegyet, a
telefon felszólítja erre.
Lépjen mezőről mezőre
és adja meg az adatait.

{

 A telefonszámokat
a Címjegyzékből/
Telefonkönyvből is
bemásolhatja.

9H]HWkNQkY

0RELOWHO

.HUHV]WQkY

)D[

&kJ
(PDLO

9gURV
,UgQ\mWoV]gP

7HO

8WFD

,URGDLWHO
85/

2UV]gJ

g0HQWVg Nyomja meg.
$QkYMHJ\WDUWDOPDPHJIHOHODQHP]HWNq]L
V]DEYgQ\QDN Y&DUG 
$PHQQ\LEHQ606EHQNsOGLHODQkYMHJ\HW
sJ\HOMHQDUUDKRJ\D]s]HQHWPD[LPgOLV
KRVV]DNDUDNWHUOHKHW$WHOHIRQQHP
NsOGLHODWqEELNDUDNWHUW
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1kYMHJ\NgUW\D0HQs
g2SFL¥Ng Nyissa meg a menüt.
OgVG ROGDO
.sOGkV
1\RPWDWgV OgVG ROGDO
,U'$
$EHMHJ\]kVHNPoGRVmWgVg
9gOWR]WDW
KR]PHJMHOHQLNDQkYMHJ\
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g0HQ®g Î ,URGD Î 6]gPROoJkS

&
&
_

Adja meg a számot
(legfeljebb 8 számjegy).

.sOqQOHJHVIXQNFLoN
1\RPMDPHJHJ\PgVXWgQWqEEV]qU
g  g DMREEROGDOLNLMHO]ÌJRPERW
DNLMHO]ÌQH]OgWKDWo 

Válasszon műveletet.



További számokkal
ismételje meg az előző
lépéseket.



[


%

Eredmény megjelenítése.

h


6]gPROoJkS


  

7L]HGHVSRQWNLWkWHOH
(UHGPkQ\

F
E
H

eVV]HDGgV
.LYRQgV
6]RU]gV
2V]WgV
$kVHOÌMHONq]qWWLYgOWgV
WDODNmWgVV]g]DOkNRVkUWkNNk
$NLMHO]ÌQOgWKDWoV]gPWgUROgVD
$WgUROWV]gPPHJMHOHQmWkVH
.LWHYÌ OHJIHOMHEENkWMHJ\Ú 

.sOqQOHJHVJRPERN

^
T

6]RU]gV
eVV]HDGgV KRVV]DQQ\RPYD 
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9DOXWDgWYgOWo
g0HQ®g Î ,URGD Î 9DOXWDgWYgOWo
A telefonban legfeljebb három
különböző pénznem tárolható.

Az átváltáshoz legalább két pénznemet meg kell adni. Amennyiben
még nem adott meg pénznemet, a
beviteli folyamat azonnal elindul.
g2.g Nyomja meg.
Adja meg illetve a g`OLVWDg
listáról válassza ki a saját
és az idegen pénznemet:

(85 $76 %() '(0 (63
)5) ,(3 ,7/ /8) 1/*

),0
37(

g2.g Nyugtázza.
Az euróhoz kötött fizetőeszközöknél
nem kell megadni az árfolyamot.
Egyébként:

&

Adja meg egy nem az
euróhoz kötött deviza
árfolyamát.

g2.g Nyugtázza.
1\RPMDPHJHJ\PgVXWgQWqEEV]qUDMREE
ROGDOLNLMHO]ÌJRPERW DNLMHO]ÌQH]OgWKDWo 

^ 7L]HGHVSRQWEHYLWHOH

$GDWEHYLWHOLPHQs
g2SFL¥Ng Nyissa meg a menüt.

3kQ]QHPPHJDGgVD

&
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1\XJWg]]D
2.
7L]HGHVSRQW $GMDPHJDWL]HGHVSRQWRW
6]gPROoJkS 7gUROWV]gPPHJMHOHQmWkVH
05

WV]gPmWgV
A megadott pénznemek között
tetszőleges számítások végezhetők.

{

Válasszon egyet a lehetséges kombinációkat
tartalmazó listáról.

g9ODV]Wg Nyugtázza.

&
_

Adja meg az összeget
(legfeljebb 8 számjegy).
Eredmény
megjelenítése.

9DOXWDgWYgOWo0HQs
g2SFL¥Ng Nyissa meg a menüt.
WV]gPmWgVLQGmWgVD
)XWWDWgV
MEHMHJ\]kV MSkQ]QHPSgUPHJDGgVD
$NLYgODV]WRWWSkQ]QHP
9gOWR]WDW
SgUUDOQ\LVVDPHJD]
DGDWEHYLWHOW
7qUOLDSkQ]QHPSgUW
7qUOkV
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,GË]oQgN
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g0HQ®g Î ,URGD Î UD Î ,GË]oQgN

$XWRPDWNLNDSFVROgV

,GË]oQgN

A telefon minden nap a megadott
időben kikapcsol.

Határozza meg az időzónát, amelyben éppen tartózkodik.
Válassza ki a listáról a
kívánt időzónát ...

{

g%HOO Wg ... határozza meg.
g2SFL¥Ng Nyissa meg a menüt.
$NLYgODV]WRWWLGÌ]oQD
PHJMHOHQmWkVHQkYYHOkV
GgWXPPDO
,GÌ]oQDPHJKDWgUR]gVD
%HgOOmW
WQHYH]kV MQkYDGgVDD]LGÌ]oQgQDN
KgOo]DWDXWRPDWLNXVDQD
$X
WRPLGË]oQD KHO\LLGÌUHgOOmWMDD]LGÌ]oQgW
2OYDV

U

1\gUL
LGËV]gP

1\gULLGÌV]gPmWgVEHkV
NLNDSFVROgVD

,GËGgWXP
(]DIXQNFLoD]RQRVD ROGDORQOkYÌ
,GË'gWXPIXQNFLoYDO

'gWXPIRUPD
Dátumformátum beállítása:
11++dddd vagy ++11dddd

$XWRPNLMHO]kV
Az idő kijelzése be- és kikapcsolható.

$NWLYgO
gUDg Nyomja meg.

&

Adja meg az időt
(24 órás rendszerben).

g2.g Nyugtázza.
'HDNWLYgO
g0DQXOLVg Nyomja meg.
g2.g Nyugtázza.
+DD]DNNXPXOgWRUWWqEEPLQWPgVRG
SHUFUHHOWgYROmWMDD]oUgWrMUDEHNHOOgOOmWD
QLD
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6WRSSHUoUD9LVV]DV]gPOgOo
6WRSSHUoUD

6WRSSHUoUD0HQs

g0HQ®g Î 6XUI)XQ Î 6WRSSHUoUD
Idő megjelenítése ezredmásodperces pontossággal. Két részidő
mérhető és tárolható.

k 6WRSSHUoUD


)XWWDWgV

2SFLoN

g1XOO]g Visszaállítás nullára.

_
^
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Start/Stop.

g2SFL¥Ng Nyissa meg a menüt.
$PkUWLGÌ N WgUROgVDkV
HOQHYH]kVH
WQHYH]kV 0oGRVmWMDDNLYgODV]WRWW
EHMHJ\]kVW
$WqUOHQGÌEHMHJ\]kV
7qUOkV
NLYgODV]WgVD
$WgUROWEHMHJ\]kVHNPHJMH
/LVWD
OHQmWkVH2OYDV$WgUROWLGÌN
kVUkV]LGÌNPHJMHOHQmWkVH
0LQGHWWqUOL $VWRSSHUOLVWDWqUOkVH
0HQWkV

9LVV]DV]gPOgOo
g0HQ®g Î 6XUI)XQ Î
9LVV]DV]gPOgOo

Részidő.

Kezelés az oldalsó gombokkal:

!

6WDUW

5kV]LGÌ

6WRS

Lefut egy beállított időintervallum.
Az utolsó 3 másodpercre hangjelzés
figyelmeztet. A visszaszámlálás végén egy speciális hangjelzés
hallható.
g9OWR]WDWg / g%HOO Wg
Időtartam módosítása
ill. új időtartam
megadása.
g)XWWDWVg
gxOOMg
g1XOO]g

Számláló indítása.
Számláló megállítása.
Számláló visszaállítása
a kezdőidőre.
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-gWkNRN

58
g0HQ®g Î 6XUI)XQ Î -gWkNRN

Válassza ki a kívánt játékot a listáról.
Jó szórakozást!

WPXWDWoDMgWkNRNKR]
Az Opciók menüben mindegyik
játékhoz különleges útmutató található.
g2SFL¥Ng Elolvashatja a játékkal
kapcsolatos
tudnivalókat,
megnézheti a tárolt
játékállásokat és
beállíthatja a nehézségi
fokot.
g)XWWDWVg Játék indítása.

%LOOHQW\ÙYH]kUOkV

K LM
N OP
Q RS
)XQNFLoMDDMgWkNWoO
IsJJÌQYgOWR]o
vagy
a vezérlőgombbal:

{ és a
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3URILORN
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Egy profillal különböző beállításokat
adhat meg egyetlen funkcióval.

%HgOOmWgVRN

• Az alapbeállításban öt profil található, de ezeket megváltoztathatja:
1RUPNqUQ\kN&VHQGHVNqUQ\
+DQJRVNqUQ\$XWoVNkV]OHW
)sOKDOOJDWo
• Két személyes profil egyedileg is
beállítható (sUHV!).

Standard profil módosítása vagy
személyes profil új kialakítása:

• A (POkNQkONsO profil fix beállítás,
és nem változtatható (60. oldal).
Amennyiben több felhasználó
használja a telefont, mindegyikük a
személyes profil kiválasztásával
kapcsolhatja be saját beállításait.

{

3URILORN0HQs
g2SFL¥Ng Nyissa meg a menüt.
$NWLYgO
9gOWR]WDW

$NWLYgO
g0HQ®g Î 3URILORN

{

Válassza ki a standard
vagy személyes profilt.

g9ODV]Wg Kapcsolja be a profilt.

]3URILORN

j
i
j
i

1RUPNqUQ\kN
&VHQGHVNqUQ\
+DQJRVNqUQ\
$NWLYgO
2SFLoN

Az aktív profil jelölése.

Válassza ki a profilt.

g9ODV]Wg Nyugtázza.

WQHYH]kV
0gVROgV

$NWLYgOMDDNLYgODV]WRWWSURILOW
(J\HJ\SURILOKR]D]DOgEEL
IXQNFLoNgOOmWKDWoNEH
HJ\HGLOHJ
w &VHQJkVEHgOOmWgV
 ROGDO
 ROGDO
w +DQJHUË
 ROGDO
w 'DOODPRN
 ROGDO
w 5H]JHWkV
 ROGDO
w +mYgVV]ÙUkV
w 6]HUYL]KDQJRN  ROGDO
 ROGDO
w %LOOKDQJRN
 ROGDO
w 1DJ\EHWÙN
 ROGDO
w 9LOgJmWgV
+DEHIHMH]WHDIXQNFLo
EHgOOmWgVgWOkSMHQYLVV]DD
SURILOPHQsEHkVRWWHJ\
PgVLNDWLVEHgOOmWKDW
$NLYgODV]WRWWSURILO
gWQHYH]kVH
(J\PgVLNSURILO
EHgOOmWgVDLQDNPgVROgVD
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3URILORN

$XWoVNkV]OHW

(POkNQkONsO

A profil csak eredeti Siemens autóskészlettel összekapcsolva kapcsol
be automatikusan, amint beteszi a
telefont a tartóba (lásd még 77. oldal).

Az összes figyelmeztetés ki van
kapcsolva.
Ez a profil nem módosítható.

)sOKDOOJDWo
A profil csak eredeti Siemens mikrofon-fülhallgató készlettel összekapcsolva kapcsol be automatikusan,
amint bedugja a készlet dugóját a
telefonba (lásd még 77. oldal).

• E profil választásakor a telefon
kikapcsol.
• A figyelmeztetéseket ebben az
állapotban nem jelzi sem
csengetés, sem rezgés.

$NWLYgO
g0HQ®g Î 3URILORN

{

Válassza a (POkNQkONsO
pontot.

g9ODV]Wg Kapcsolja be a profilt.
A profil kiválasztása után
megerősítő választ kell
adni a biztonsági
kérdésre.

/

Kapcsolja ki a telefont,
vagy 30 másodperc
múlva automatikusan
kikapcsol.

1RUPgOs]HP
Ha visszatér a normál üzemre, az
újbóli bekapcsolás után automatikusan a standard profil lesz bekapcsolva.
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.HGYHQFHN
g0HQ®g Î .HGYHQFHN
Állítsa össze saját menüjét, amely a
gyakran használt funkciókat, telefonszámokat vagy WAP-oldalakat tartalmazza.
A 10 lehetséges bejegyzés listája
előre fel van töltve, de
tetszőlegesen módosítható.
*\RUVKR]]gIkUkVKH]

b Q\RPMDPHJDJRPERWPDMG
| Q\RPMDPHJNkWV]HU

+DV]QgODW

{

Válassza ki a kívánt
bejegyzést.

g9ODV]Wg Nyomja meg.

 +DDNLYgODV]WRWWEHMHJ\]kV
WHOHIRQV]gPD.DSFVRODW
JRPEEDOIHOLVKmYKDWMD

61

0oGRVmWgV
Az előre megadott bejegyzések
(1-10) mindegyikét kicserélheti a
Kedvencek lista bejegyzésére.

{

Válassza ki a kívánt
bejegyzést.
g2SFL¥Ng Nyomja meg.
%HgOOmWPoGRVmW
Válassza ki.

{

Válassza a listáról az új
bejegyzést
(lásd 62. oldal).
g%HOO Wg Nyomja meg.
Amennyiben a kiválasztott új bejegyzés telefonszám vagy kedvenc
WAP-oldal, a kiválasztáshoz megnyílik a megfelelő alkalmazás.

$ODSgOODSRW
Miután válaszolt egy biztonsági
kérdésre és megadta a telefon kódját, újra az előre megadott bejegyzések lesznek a listán.

25.7.01
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*\RUVNLYgODV]WgV

A bal oldali kijelzőgombhoz és a
számgombokhoz (2-9,
gyorshívószámok) egy-egy fontos
telefonszám vagy funkció társítható.
A telefonszám illetve a funkció ekkor
egyetlen gombnyomással hívható
illetve elindítható.
/HKHWVkJHVKRJ\DV]ROJgOWDWoPgU
KR]]gUHQGHOWYDODPLO\HQV]gPRWIXQNFLoWD
EDOROGDOLNLMHO]ÌJRPEKR] SOKR]]gIkUkVD
G6,0V]ROJgOWDWgVRNKR] 
/HKHWVkJHVKRJ\H]DELOOHQW\ÚOHIRJODOgV
QHPLVPoGRVmWKDWo
(]WDNLMHO]ÌJRPERWSOHJ\rMs]HQHW
PHJWHNLQWkVHkUGHNkEHQLGÌQNkQWDXWRPD
WLNXVDQDc @MHOKHO\HWWHVmWL
A billentyűkre definiálható funkciók:
• Internet ...........................34. oldal
• Telefonkönyv/
Címjegyzék .....................17. oldal
• Hívószám ........................63. oldal
• Naptár ............................48. oldal
• Ébresztőóra.....................53. oldal
• Jegyzetek .......................52. oldal
• Számológép ...................54. oldal
• Új SMS ...........................28. oldal
• Világítás ..........................68. oldal
• Inkognitó.........................74. oldal
• GPRS
be- és kikapcsolás U .....75. oldal
• IrDA ............................76. oldal
• Játékok ...........................58. oldal
• Elmulasztott hívások.......42. oldal
• Fogadott hívások ............42. oldal
• Bejövő ............................27. oldal
• Kimenő ...........................27. oldal
• Kedvencek ......................61. oldal

%DOROGDOLNLMHO]ËJRPE
A gyors kiválasztás érdekében a bal
oldali kijelzőgombhoz szabadon
hozzárendelhető egy funkció/telefonszám.

9gOWR]WDW


;

6]ROJgOWDWo


0HQs

u

g%HOO Wg Nyomja meg a gombot
(ha más nem foglalja).
g9OWR]WDWg Keresse ki a listáról az
alkalmazást.
• Rendelje hozzá a kijelzőgombhoz
az új alkalmazást (pl. -gWkNRN).
• A +mYoV]gP mint különleges eset.
A telefonkönyvből/címjegyzékből
kikeresett nevet (pl. “Carola“)
hozzárendelheti a
kijelzőgombhoz.
g9ODV]Wg Nyugtázza a beállítást.

+DV]QgODW
“Carola“ telefonszámának
hozzárendelése itt csak példaként
szerepel.
g&DURODg Tartsa nyomva.
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*\RUVNLYgODV]WgV
*\RUVKmYoJRPERN
Funkciók vagy telefonszámok gyors
kiválasztásához gyorshívógombként
a számgombok használhatók fel
(2-9). A lehetséges kiosztásokhoz
lásd 62. oldal.
$NqYHWNH]ÌJRPEIRJODOW

K KDQJSRVWDWHOHIRQV]gPD  ROGDO
9gOWR]WDW
Készenléti állapotból:

&

Nyomjon meg egy
számgombot (2- 9).
Ha a szám még szabad:
g%HOO Wg Nyomja meg.
vagy
g-WNRNg Nyomja meg röviden (ha
pl. már foglalt -gWkNRN).
g9OWR]WDWg Keresse ki a listáról az
alkalmazást.
A +mYoV]gP mint különleges eset.
A telefonkönyvből/címjegyzékből
keressen ki egy nevet, amelyet a
gombhoz társíthat.
g9ODV]Wg Nyugtázza a beállítást.
Az ,QWHUQHW mint különleges eset.
A gomb lefoglalásához válasszon ki
egy URL-címet a könyvjelzők közül.
g9ODV]Wg Nyugtázza a beállítást.

63

+DV]QgODW
Tárolt szám hívása illetve tárolt alkalmazás (pl. játék) elindítása.
Készenléti állapotból:
Nyomja meg.

L

A bal oldali kijelzőgomb helyett a 2es gombhoz társított funkció látható,
pl.:
g-WNRNg hosszan megnyomva
YDJ\FVDN

L

hosszan megnyomva

0HQsNHOkUkVHJ\RUV
KmYgVVDO
Minden menüfunkcióhoz tartozik
egy belső szám. Az adott számsor a
kijelzőn jobbra fent látható.
Ha egymás után megadja ezeket a
számokat, közvetlenül is elérheti a
funkciót.
Pl. új SMS írása:
g0HQ®g Nyomja meg.

K
K

f]HQHWHN
M606
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$XGLR

64

A jelzőhangokat kívánsága szerint
beállíthatja.

5H]JHWkV

g0HQ®g Î $XGLR Î
Válassza ki a funkciót:

Ha el akarja kerülni, hogy a hangjelzés zavarja, a hangjelzés helyett
bekapcsolhatja a rezgő üzemmódot.
A rezgő üzemmód a hangjelzés
kiegészítéseként is beállítható (pl.
hangos környezetben). Ha a telefon
az asztali töltőben vagy az autós
készletben van, ez a funkció ki van
kapcsolva.

&VHQJkVEHgOOmWgV
Be- és kikapcsolhatja, valamint egy
rövid jelzőhangra (sípolás) korlátozhatja a csengetést.




Ha sípolás van beállítva,
a kijelzőn ez a jel látható.
Kikapcsolt csengetésnél
a kijelzőn ez a jel látható.

%HkVNLNDSFVROgVNkV]HQOkWLgOODSRWEDQ

^ 7DUWVDQ\RPYD



+DQJHUË

{

{

Válassza ki a tartományt:
0LQGKmYgV
 hívások
9,3KmYgVRN
(VHPkQ\
f]HQHWHN
&HOODs]HQHWHN
Állítsa be a hangerőt.

g2.g Nyugtázza.

)RNR]DWRVDQQqYHNHGÌ
KDQJHUÌWMHOH]
+DNkWHJ\PgVWoOIsJJHWOHQWHOHIRQV]gPD
YDQD]RNNsOqQNsOqQLVEHgOOmWKDWoN
 ROGDO 

+mYgVV]ÙUkV

U

A telefon már csak azokat a
hívásokat jelzi hangjelzéssel vagy
rezgéssel, amelyeknél a hívó fél
száma benne van a Telefonkönyvben/Címjegyzékben. A többi hívás
csak a kijelzőn jelenik meg. Ha nem
fogadja ezeket a hívásokat, a
hangpostára irányítja át őket
(ha be van állítva, 44. oldal).



Bekapcsolt állapot
jelzése.

6]HUYL]KDQJRN
Az összes szerviz- és figyelmeztetőhang be-/kikapcsolása vagy a
%ËYmWHWW ponttal több hang be-/kikapcsolása.

%LOOKDQJRN
A billentyűhang beállítása:
.OLNN vagy+DQJvagy &VHQGHV
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$XGLR
g0HQ®g Î $XGLR Î
Válassza ki a funkciót:

3HUFKDQJ
Hívás közben minden percben egy
hangjelzést hall a beszédidő
figyeléséhez.

'DOODPRN
38 dallam közül választhat és emellett még négy saját maga által komponált vagy tárolt dallamhoz férhet
hozzá.

{

{

Először válassza ki a
tartományt:
0LQGKmYgV
 hívások
9,3KmYgVRN
(VHPkQ\
f]HQHWHN
&HOODs]HQHWHN
Majd válassza ki a
dallamot.

g2.g Nyugtázza.
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'DOODPNH]HOË
A dallamok kezelésére szolgál.
g0HQ®g Î 6XUI)XQ Î
'DOODPNH]HOË

/HWqOW
Az(J\kQL... (J\kQL dallam
betöltése az &DUG([SORUHU-ből.
'DOODPNH]HOË
Nyissa meg.
g2SFL¥Ng Nyissa meg a menüt.
/HWqOW Válassza ki és rendelje
hozzá a dallamot a
tárolás helyéhez.

0HQWkV
Tárolja a betöltött dallamot (J\kQL
...(J\kQL -ben vagy az &DUG([SORUHU
(*.mid) helyén.
g/HMWV]g Lejátszhatja a dallamot.

'DOODPIRJDGgVD
Egy dallam az infravörös porton
keresztül, SMS-ben vagy WAP-on
vehető át a telefonba.
A dallam fogadását a bal oldali
kijelzőgomb feletti szimbólum jelzi.
E gomb megnyomásával elindíthatja
a dallamkezelőt.
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$XGLR
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'DOODPNH]HOË0HQs
g2SFL¥Ng Nyissa meg a menüt.
/HMgWV]gV /HMgWVV]DD]kSSHQEHWqOWqWW
GDOODPRW
0HQWkV $(J\kQL(J\kQLYDJ\D]
PLQW
&DUG([SORUHUEHQ PLG 
GDOODPWgUROgVD
.sOGkV OgVG ROGDO
$(J\kQL(J\kQLYDJ\D]
/HWqOW
&DUG([SORUHUEÌOGDOODP
EHWqOWkVH
7qUOLD]kSSHQEHWqOWqWWGDOODPRW
(OYHW
DGDOODPNH]HOÌOLVWgMgUoO
7qUOLDGDOODPRWD(J\kQL
7qUOkV
(J\kQLKHO\HJ\LNkUÌO

g0HQ®g Î $XGLR Î
Válassza ki a funkciót:

'DOODPNRPSRQgOgV
Egyszólamú dallamokat Ön is komponálhat.

&
a
{
R
T
!, "

^

Az 1-7 gombok a C, D, E,
F, G, A, H hangoknak
felelnek meg.
A dallamon belül egy-egy
hangjegynyit előre- vagy
visszaléphet.
Hang/szünet félhanggal
történő emeléshez/
leszállításhoz.
Hang/szünet hosszának
növelése.
Hang/szünet hosszának
csökkentése.
A bal oldali gombokkal
egy-egy oktávval feljebb
emelhet/lejjeb szállíthat
egy hangot/szünetet.
Szünet beiktatása.

g2SFL¥Ng A menü további funkciókat is kínál:
/HMgWV]gV/HMgWV]gVLWHPSo
0HQWkV +DQJMHJ\EHDGgV
+DQJMHJ\WqUOkVH7qUOkV
/HWqOW.
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%HgOOmWgVRN

67

7HOHIRQ

Az alábbi lehetőségek közül választhat:

g0HQ®g Î %HgOOmWgVRN Î 7HOHIRQ Î
Válassza ki a funkciót.

• A funkció be- ill. kikapcsolása.
• Stílus beállítása: saját grafika,
analóg óra.
• Bitmap betöltése a %LWPDSQk]ËNH
funkcióval.
• Képernyővédő tesztelése.
• A várakozási idő beállítása, amely
eltelte után megjelenik a
képernyőkímélő.
• A jelszavas védelem mint
biztonsági beállítás bekapcsolása.

1\HOY
A kijelző nyelvének beállítása.
Az “Automatikus“ beállítással a
honos hálózat által használt nyelvet
választja. Ha véletlenül olyan nyelvet
állított be, amelyet nem ért, a
telefon a következő beadással
állítható vissza a hazai szolgáltató
nyelvére:


0HJMHOHQmWkV
fGYq]OkV
Segítségével egy üdvözlő szöveget
írhat, amely a telefon bekapcsolásakor jelenik meg.
g9OWR]WDWg Be- és kikapcsolás.

&

Törli a régi szöveget és
beírhat egy újat.
g2.g Nyugtázza a
módosításokat.

.kSHUQ\ËYkGË
A képernyőkímélő egy beállítható
idő eltelte után egy grafikát jelenít
meg a kijelzőn. A képernyőkímélő a
billentyűzárhoz (68. oldal) hasonlóan
véletlen gombnyomásoktól védi a
telefont. Egy bejövő hívás vagy a _
gomb hosszas megnyomása, majd
az g2.g gombbal történő nyugtázása
befejezi a funkciót.
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%HgOOmWgVRN

g0HQ®g Î %HgOOmWgVRN Î
7HOHIRQ Î
Válassza ki a funkciót.
9LOgJmWgV
A kijelző megvilágítása be- és
kikapcsolható (növeli a készenléti
időt).
1DJ\EHWÙN
A kijelző betűméretét módosíthatja.
.RQWUDV]W
A kijelző kontrasztjának beállítása.

%LOOHQW\ÙN
9gODV]EgUPHO\JRPE
A bejövő hívásokat (a / gomb
kivételével) bármelyik gomb megnyomásával fogadhatja.
%LOOHQW\Ù]gU
Ha egy percen át egyik gombot sem
nyomja meg, az automatikus
billentyűzár magától bekapcsol.
Ez a funkció a telefon gombjainak
véletlen megnyomásától véd. Ön
azonban továbbra is elérhető marad
és segélyhívást is kezdeményezhet.
A billentyűzet közvetlenül is lezárható illetve a billentyűzár feloldható.
Mindig:

_

Tartsa nyomva.
g2.g Nyugtázza (csak
kikapcsoláskor).

%LOOKDQJRN
A billentyűhang beállítása:
.OLNN vagy+DQJvagy &VHQGHV
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%HgOOmWgVRN
OODSRW
$ODSEHgOOmWgVRN
A telefon gyári alapbeállításai visszaállításra kerülnek (nem érinti a SIM
kártya és a hálózat beállításait).
7HOD]RQRVmWo
Megjelenik a készülék azonosító
száma (IMEI). Ez az információ
hasznos lehet a szerviz számára.
*\RUVNHUHVkV
Ha a funkció be van kapcsolva, a
telefon rövidebb időközönként
kapcsolódik a hálózatra
(ez csökkenti a készenléti időt).

7EHYLWHO
7SUHIHUgOW
Az intelligens prediktív szövegbevitel be- vagy kikapcsolása.
7Q\HOY
Válassza ki az üzenet nyelvét.
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%HgOOmWgVRN

%L]WRQVgJ
A telefont és a SIM kártyát több
titkos kód is védi az illetéktelen
használat ellen.
%L]WRQVgJRVKHO\HQËUL]]HH]HNHWD
WLWNRVNoGRNDWGHrJ\KRJ\V]sNVkJ
HVHWkQKR]]gMXNWXGMRQIkUQL
9kGLD6,0NgUW\gW V]HPkO\HV
D]RQRVmWoV]gP 
3,1 $GmMDNNLMHO]kVkQHNEHgOOmWgVgKR]
kVDNsOqQOHJHV6,0NgUW\gN
NLHJkV]mWÌIXQNFLoLQDNLJkQ\EH
YkWHOkKH]YDQUgV]sNVkJ
.XOFVNoG(QQHNVHJmWVkJkYHO
38.
ROGKDWoIHOD6,0NgUW\DOH]gUgVD
KDURVV]XODGWDPHJD3,1NoGRW
7HOHIRQ 9kGLDWHOHIRQW$]HOVÌEL]WRQVgJL
EHgOOmWgVDONDOPgYDOeQQHNNHOO
NoG
PHJKDWgUR]QLD
MHJ\ÚV]gP 
3,1

g0HQ®g Î %HgOOmWgVRN Î
%L]WRQVgJ Î majd
Válassza ki a funkciót:

7LWNRVNoGRN
3,1KDV]QgODW
A PIN kód normál esetben a telefon
minden bekapcsolását követően
lekérdezésre kerül. A lekérdezést
ezzel a funkcióval ki is kapcsolhatja,
azonban így nem védi a telefonját az
illetéktelen használat ellen.
Némely szolgáltató nem engedélyezi e funkció használatát.

3,1
A PIN-kód bármilyen 4-8 jegyű számra módosítható (amelyet könnyebben meg tud jegyezni).

&

&

Adja meg a régi PINkódot.

g2.g Nyomja meg.
, g2.g Adja meg az új PINkódot.

& , g2.g

Ismételje meg az új PINkódot.

3,1
A PIN2-kód bármilyen 4-8 jegyű
számra módosítható (csak akkor
jelenik meg, ha a PIN2-kód rendelkezésre áll).
A teendő ugyanaz, mint a 3,1
esetén.
7HOHIRQNoG
Ön határozza és adja meg, amikor
először megnyit egy olyan funkciót,
amelyet a telefonkód véd.
Ezt követően valamennyi funkcióra
ez lesz érvényes.
Bármilyen 4-8 jegyű számra
módosítható.

%DE\VLWWHU
7HOHIRQNoGYkGL
A hívások egy számra vannak korlátozva, amely a bal oldali kijelzőgomb
hosszas megnyomásával hívható
(16. oldal).
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%HgOOmWgVRN
g0HQ®g Î %HgOOmWgVRN Î
%L]WRQVgJ Î
Válassza ki a funkciót:

&VDN
3,1YkGL
A hívható számok körét a SIM-kártya
által védett telefonszámokra
korlátozza. Ha csak körzetszámok
vannak beadva, a tárcsázás előtt a
kívánt hívószámmal kiegészíthetők.

&VDNXWROVo
7HOHIRQNoGYkGL
A hívásokat a “Tárcsázott hívások”
listán lévő számokra (42. oldal)
korlátozza. Ez a lista célzottan is
feltölthető: Először törölje a
híváslistát, majd írjon be “új
bejegyzéseket”: tárcsázza kívánt
telefonszámot, és kapcsolás előtt
szakítsa meg a hívást.

&VDNVDMgW6,0
7HOHIRQNoGYkGL
Megakadályozza, hogy a telefont
egy másik SIM-kártyával használják.
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+gOo]DW
g0HQ®g Î %HgOOmWgVRN Î +gOo]DW Î
Válassza ki a funkciót:

9RQDO

U

Ez a funkció csak akkor jelenik meg,
ha a szolgáltató támogatja. A telefonnak két, egymástól független
hívószámmal kell rendelkeznie.
.LYgODV]W
Az aktuális vonal kiválasztása.
Gyakori váltások esetén kényelmesebb, ha a kiválasztás a kijelzőgomb
segítségével történik (62. oldal).
 Az aktív telefonszám
megjelenítése.
0LQGNkWKmYoV]gPKR]VDMgWEHgOOmWgVRN
KDMWKDWoNYkJUH SOGDOODPKmYgVgWLUg
Q\mWgVVWE (KKH]HOÌEEgWNHOONDSFVROQLD
DNmYgQWKmYoV]gPUD7HOHIRQV]gPYRQDO
YgOWgVD NkV]HQOkWLgOODSRWEDQ 
1\RPMDPHJ

T

gYRQDOg 1\RPMDPHJ
=gUROgV
7HOHIRQNoGYkGL
A telefon használata egy telefonszámra korlátozható.
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%HgOOmWgVRN

72

g0HQ®g Î %HgOOmWgVRN Î +gOo]DW Î
Válassza ki a funkciót:

.RQILJXUgFLo
+gOo]DWLQIR
Az éppen elérhető GSM hálózatok
listája kijelzésre kerül.

B

A nem megengedett
szolgáltató megjelölése
(SIM-kártyától függően).

+gOo]DWFVHUH
A hálózatkeresés újra indul. Ez akkor
tanácsos, ha nem a saját hálózatán
belül tartózkodik, vagy ha egy másik
hálózatba szeretne bejelentkezni.
Újra összeállítja a hálózati
információs listát.

3UHIHUgOWKgOo]DW
Ide azt a szolgáltatót írja be, amelyet
preferált hálózatnak választ, ha kilép
a honos hálózatból (pl. különböző
árszint esetén).
A funkció megnyitásakor először a
honos hálózat által javasolt szolgáltatók listája jelenik meg. A listát
kívánsága szerint módosíthatja:
g/LVWDg A preferált hálózatok
megjelenítése.
• Új bejegyzés készítése:
sUHV! Válassza ki,
majd keressen ki és nyugtázzon egy
bejegyzést a szolgáltatók listájáról.
• Régi bejegyzés módosítása/
törlése:

$XWRPKgOo]DW
Be- vagy kikapcsolás, lásd
„+gOo]DWFVHUH“ fent.

Válassza ki és törölje a meglévő bejegyzést, vagy válasszon ki és nyugtázzon egy bejegyzést a szolgáltatók
listájáról.

Ha az “Automatikus hálózat“ funkció be van kapcsolva, a rangsor
szerint következő hálózat kerül
kiválasztásra a “Preferált
szolgáltató“ listájáról. Egyébként
pedig a rendelkezésre álló GSM
hálózatok listájáról manuálisan
választhat egy másik hálózatot.

)UHNYHQFLDVgY
U
Válasszon a GSM 900-as és a GSM
1800-as sáv között.
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%HgOOmWgVRN
g0HQ®g Î %HgOOmWgVRN Î +gOo]DW Î
Válassza ki a funkciót:

+gONRUOgWR]gVRN

U

A hálózatzár korlátozza a SIM-kártya
használatát (nem mindegyik
szolgáltató támogatja a funkciót).
A hálózatzárhoz egy 4-jegyű jelszóra
van szükség, amelyet a
szolgáltatótól kap meg.
Adott esetben minden egyes
hálózatzárat a szolgáltatótól kell
kérnie.
eVV]HVNLPHQË
A vészhívás (112) kivételével minden kimenő hívás letiltásra kerül.
.LPHQËQHP]HWNq]L
Csak belföldi hívások lehetségesek.
.LPQHP]NLYkYHKD]D
Nemzetközi hívások nem
lehetségesek. De külföldről a saját
országába telefonálhat.
0LQGHQEHMqYË
Az összes bejövő hívás fogadása le
van tiltva (hasonló hatás érhető el,
ha minden hívást átirányít a hangpostába).
+DEDUDQJRO
Nem fogadhat hívásokat, ha a saját
(hazai) hálózatán kívül tartózkodik.
Így adott esetben nem kell hívási
díjat fizetnie a beérkező hívásai után.

73

OODSRWOHNkUGH]kVH
Az állapotellenőrzést követően a
következő szimbólumok jelenhetnek meg a kijelzőn:

9 Tiltás bekapcsolva.
: Tiltás nincs bekapcsolva.
állapot ismeretlen (pl.
" Az
új SIM-kártya esetén).

0LQGHWIHOROGDQL
Az összes aktív korlátozás törlésre
kerül.

)HOKDV]QgOoLFVRSRUW U
g0HQ®g Î %HgOOmWgVRN Î
)HOKDV]QFVRSRUW
Amennyiben a szolgáltató támogatja
ezt a szolgáltatást, lehetőség van
csoportok kialakítására. E csoportok
tagjai például hozzáférhetnek belső
(vállalati) adatokhoz vagy különleges
díjak vonatkoznak rájuk. A részleteket tisztázza a szolgáltatóval.
)HOKDV]QgOoLFVRSRUW
A funkció be- és kikapcsolása.
A telefon rendes használatához a
“Felhasználói csoport” pontnak
kikapcsolt állapotban kell lennie
(Telefonkód, 70. oldal).
&VRSRUWNLYgODV]WgV
A preferált csoporton (ld. később)
kívül más csoportot is választhat
illetve felvehet. A csoportokhoz
tartozó kódszámokat a szolgáltatótól
kaphatja meg.
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%HgOOmWgVRN

g0HQ®g Î %HgOOmWgVRN Î
)HOKDV]QFVRSRUW
eVV]HVNLPHQË
Itt a csoport hálózat-irányításán kívül
az is beállítható, hogy megengedette kimenő hívások kezdeményezése
a csoporton kívülre. Ha kikapcsolja a
funkciót, már csak csoporton belüli
hívásokra van lehetőség.
3UHIHUgOWFVRSRUW
Ha be van kapcsolva, (a hálózat
konfigurálásától függően) csak e
standard felhasználói csoporton
belüli hívás lehetséges.

%HV]kGNq]EHQ
g0HQ®g Î %HgOOmWgVRN Î
%HV]kGNq]EHQ Î
Válassza ki a funkciót:

+mYgVYgUDNR]WDWgV

U

Amennyiben regisztráltatta magát e
szolgáltatás igénybe vételére, ellenőrizheti, hogy be van-e kapcsolva
a funkció, illetve be- és kikapcsolhatja (13. oldal).

,QNRJQLWo

U

Ha felhív valakit, a hívott fél telefonjának kijelzőjén megjelenhet az Ön
telefonszáma (szolgáltatótól függő
szolgáltatás).
Ha ezt el akarja kerülni, a következő
hívás erejéig vagy akár az összes
további hívásra bekapcsolhatja az
“Inkognito“ funkciót. Lehetséges,
hogy e szolgáltatás igénybe
vételéhez külön regisztráltatnia kell
magát a szolgáltatónál.
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%HgOOmWgVRN
$GDWIRUJDORP

$GDWV]ROJgOW

g0HQ®g Î %HgOOmWgVRN Î
$GDWIRUJDORP Î
Válassza ki a funkciót:

*356

U

(General Packet Radio Service)
A GPRS új eljárás, amelynek célja a
mobilhálózatokban a gyorsabb
adatátvitel elérése. Ha használja a
GPRS-t, megfelelő hálózati
ellátottság esetén állandóan
kapcsolatban lehet az internettel.
A GPRS előnyei (többek között):
• WAP-információk gyorsabb
átvitele.
• E-mailek késedelem nélküli
küldése és fogadása.
• Várakozási idő nélküli csevegés
(chat).
Ezt a szolgáltatást még nem
támogatja mindegyik szolgáltató.
%HNLNDSFVROgV
GPRS-funkció be- vagy kikapcsolása
az összes érintett alkalmazásra.

*356,QIR
A kapcsolattal összefüggő információk megjelenítése.

`
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Készenléti állapotban
gyors hozzáférés.

Válassza ki a %qQJkV]ËW (36. oldal).
Válassza ki a listáról a kívánt profilt.
Válassza a *356DGDWRN vagy &6'
DGDWRN pontot:
*356DGD
WRN

$31
$GMDPHJD]LQWHUQHW
V]ROJgOWDWoFmPkW
/RJLQQkY
$GMDPHJDIHOKDV]QgOoQHYHW
ORJLQ 
-HOV]o
$GMDPHJDMHOV]oW
OHIHGYHMHOHQLNPHJ 

&6'DGDWRN %HWgUFVV]gP
$GMDPHJD]LQWHUQHW
&6'
V]ROJgOWDWoEHKmYoV]gPgW
&LUFXLW6ZLWFK
+mYgVWmSXV
'DWD
9gODVV]RQ,6'1YDJ\
DQDOoJ
/RJLQQkY
$GMDPHJDIHOKDV]QgOoQH
YHW
-HOV]o
$GMDPHJDMHOV]oW
OHIHGYHMHOHQLNPHJ 
$QQDNkUGHNkEHQKRJ\DWHOHIRQkVD
V]gPmWoJkSNgEHOHVqVV]HNDSFVROgVDNRU
RSWLPgOLVDGDWgWYLWHOWEL]WRVmWVRQKDV]QgO
MRQNL]gUoODJHUHGHWL6LHPHQVWDUWR]kNRW
'DWDFDEOH3URIHVVLRQDOFLNNV]gPD
66$YDJ\
66$
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%HgOOmWgVRN
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g0HQ®g Î %HgOOmWgVRN Î
$GDWIRUJDORP Î
Válassza ki a funkciót:

+LWHOHVmWkV

,U'$ ,QIUDYqUqV

,GËGgWXP

Ha a telefon infravörös portját
használja, a másik készüléknek is
rendelkeznie kell ilyen porttal.
Irányítsa egymásra a két infraablakot
(egymástól legfeljebb
30 centiméteres távolságra).

(]DIXQNFLoD]RQRVD] ROGDORQOkYÌ
,GËGgWXPIXQNFLoYDO

g9OWR]WDWg IrDA be-/kikapcsolása.
A kijelzőn ez látható:

C
D

ha be van kapcsolva.
adatátvitel közben.

)D[DGDWPoG
Lásd 80. oldal.

WYVHEHVVkJ
Itt a számítógép és a telefon közötti
közvetlen kábelkapcsolat adatátviteli
sebessége állítható be:
.ELWV
.ELWV
.ELWV
.ELWV

Jelszóval védett behívás a WAP-nál.

g0HQ®g Î %HgOOmWgVRN Î ,GËGgWXP
A telefon használatba vételekor pontosan be kell állítania az órát.
g9OWR]WDWg Nyomja meg.
Először a dátumot (nap/
hó/év), majd az időt
(24 óra, másodpercekkel
együtt) adja meg.

&
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7DUWR]kNRN

$XWoVNkV]OHW

g0HQ®g Î %HgOOmWgVRN Î
7DUWR]kNRN Î
Válassza ki a funkciót:

Csak eredeti Siemens
autóskészlettel összekapcsolva.
A profil automatikusan bekapcsol,
amint beteszi a telefont a tartóba.

)sOKDOOJDWo

0oGRVmWKDWoEHgOOmWgVRN

A profil csak eredeti Siemens Headsettel összekapcsolva kapcsol be
automatikusan, amint bedugja a
készlet dugóját a telefonba.

$XWRPYgODV]
*\gULEHgOOmWgVEH
A telefon 3 csengetés után
automatikusan fogadja a hívásokat.
A gyújtás beépítéstől függően be
kell, hogy legyen kapcsolva.
A kijelzőn ez látható.

0oGRVmWKDWoEHgOOmWgVRN
$XWRPYgODV]
*\gULEHgOOmWgVNL
A telefon 3 csengetés után
automatikusan fogadja a hívásokat.
Ehhez viselnie kell a Headsetet.
WNDSFVROgVDWHOHIRQkVD)sOKDOOJDWo
Nq]qWW
Átkapcsolás beszélgetés közben
(ha a Headset a telefonra van csatlakoztatva).



$XWRPDWNLNDSFVROgV
*\gULEHgOOmWgVoUD
A telefont az autó látja el árammal.
Beállítható a gyújtás kikapcsolása és
a telefon kikapcsolása közötti idő.

$XWRPDWLNXVEHgOOmWgVRN
• Hívás fogadása a Kapcsolat
gombbal vagy a beszédgombbal
(PTT), még ha a billentyűzár be is
van kapcsolva.

$XWRPDWLNXVEHgOOmWgVRN
• Állandó világítás:
bekapcsolva,
• Billentyűzár: kikapcsolva,
• A telefon akkumulátorának
töltése,
• Az autós készlet automatikus
bekapcsolása, amint bedugja a
telefont.

• A hangos hívás bekapcsolása a
beszédgombbal.

+RPH6WDWLRQ

Be- és kikapcsolás.

Ezek a funkciók csak a megfelelő,
eredeti Siemens tartozékokkal vehetők igénybe (88. oldal).
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A fájlok szervezéséhez az
Card-Explorer áll rendelkezésre,
amellyel egy számítógépes
fájlkezelőhöz hasonlóan dolgozhat.
Az Intézőben a különböző
fájltípusokhoz önálló mappák
tartoznak:
g0HQ®g Î 6XUI)XQ Î &DUG([SORUHU
Megjelenik az Intézőben lévő mappák és fájlok listája.
A listában a vezérlőgombbal mozoghat:

{
`

Léptetés fölfelé és
lefelé.
Kilépés a mappából.

Egy megjelölt fájl megnyitásához:
g0HJQ\LWg Nyomja meg.
)XWWDWgV Válassza ki, és elindul a
megfelelő alkalmazás.
.kS
%LWPDSQk]ÌNHLQGmWgVD  ROGDO 
'DOODPRN
'DOODPNH]HOÌLQGmWgVD  ROGDO 
606
606s]HQHWHN NLPHQÌ 
606s]HQHWHN EHMqYÌ 
6]qYHJPHJMHOHQmWkVHDV]HUNHV]
WÌEHQ
%HV]kGWgUROo
$KDQJIgMORNDGLNWDIRQQDO
 ROGDO MgWV]KDWoNOH
1kYMHJ\NÍUW\D
Y&DUGIRUPgWXPEDQPHQWYH

EPS
PLG

VPR
VPL

YPR

YFI

(POkNH]WHWË
Y&DOHQGDUIRUPgWXPEDQPHQWYH
9HJ\HV
(J\kEIgMORN

YFV


,QWk]ËPHQs
g0HJQ\LWg Nyomja meg.
A telefon különböző funkciókat
kínál fel, attól függően, hogy egy
fájlt vagy egy mappát jelölt meg.
0DSSDPHJQ\LWgVD
$IgMOIRUPgWXPKR]WDUWR]o
DONDOPD]gVHOLQGmWgVD
)gMORNPHJMHOqOkVHDMHOqOkV
.LMHOqO
HOWgYROmWgVD
-HOqOkVNL
7qUOLD]qVV]HVPHJMHOqOW
7qUOkV
EHMHJ\]kVW
0LQGHWWqUOL 7qUOLD]qVV]HVEHMHJ\]kVW
$WHOHIRQNkULD3,1NoGRW
MPDSSDOkWUHKR]gVDkV
MPDSSD
HOQHYH]kVH FVDNPDSSgN
V]LQWMkQPÚNqGLN 
WQHYH]kV WQHYH]LDPHJMHOqOW
EHMHJ\]kVW
OgVG ROGDO
.sOGkV
5HQGH]kVLV]HPSRQWRNEH
5HQGH]kV
gOOmWgVD QkYWmSXVGgWXP 
$PHJMHOqOWIgMOYDJ\PDSSD
5kV]OHWHN
DGDWDL
0HJKDMWoLQIR $IHOKDV]QgOWkVDV]DEDG
PHPoULDNLMHO]kVH
0HJQ\LW
)XWWDWgV
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6LHPHQV4XLFN6\QF

5XJDOPDVPHPoULD

Ezzel a számítógépes programmal
szinkronizálhatja a telefonban és a
Windows® Outlook® 98-ban vagy
újabb verzióban tárolt címeket és
időpontokat.

A különböző alkalmazások rugalmasan kötik le a telefon memóriáját
(kb. 400 kByte), amely így illeszkedik
a személyes felhasználási módhoz.

6]RIWYHUWHOHSmWkV
Helyezze be a CD-ROM-ot a
számítógép meghajtójába és
válassza ki a „Siemens Quick Sync“
pontot. Párbeszédpanelek vezetik
végig a telepítés folyamatán.

&DUG([SORUHU

.H]HOkVLWXGQLYDOoN
A Siemens Quick Sync Software
program részletes kezelési és Súgó
információkat tartalmaz. Ezeket úgy
nyithatja meg, ha az egérrel rákattint
a menüsorban lévő „"“-re.
.DSFVRODW
Feltétel: a telefon és a számítógép
össze legyen kapcsolva az infravörös porton, kábelen.

Ezek az alkalmazások a következők:
&mPMHJ\]kN
'LNWDIRQ
606$UKmY
'DOODPRN
.kSHN
Kérjük, ügyeljen arra, hogy idejében
törölje azokat az adatokat, amelyekre
már nincs szüksége.
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)D[DGDWs]HPPoGV]gPmWoJkSSHO
%HV]kGID[

g0HQ®g Î %HgOOmWgVRN Î
$GDWIRUJDORP Î
)D[DGDWPoG
Faxok és adatok küldésére és
fogadására is képes a telefonja és
egy hozzákapcsolt számítógép
segítségével. Feltétel: legyen a
számítógépen megfelelő adat-/
faxkommunikációs szoftver és
legyen kapcsolat (pl. infravörös
porton keresztül – IrDA, 76. oldal)
a telefonnal.
A fax- és adatátviteli szolgáltatásokat a szolgáltatónak engedélyeznie kell. A faxok és adatok
fogadásának – hálózattól függően –
több változata is lehetséges;
érdeklődjön a szolgáltatótól.

)D[DGDWPoG

U

Külön-külön telefonszámot kapott a
szolgáltatótól a telefonhoz és a fax-/
adatforgalomhoz.

.sOGkV
Indítsa el a számítógép kommunikációs programját és adja meg a
kívánt célszámot.

)RJDGgV
A hívást különleges csengetés és a
telefon kijelzőjén a hívás módjának
(fax vagy adat) megjelenése jelzi.
A fax/adatok fogadásához indítsa el
a számítógép kommunikációs programját.

.sOGkV
g0HQ®g Î %HgOOmWgVRN Î
$GDWIRUJDORP Î
)D[DGDWs]HPPoG Î
%HV]ID[NsOG
A beszéd üzemmódról fax üzemmódra történő váltáshoz a küldés
előtt állítsa be a telefonon ezt a
funkciót.
A kijelzőgombnál a kapcsolat létrehozása közben két másodpercre az
alábbi funkció jelenik meg:
g%HV]ID[g Váltson a %HV]ID[NsOG
üzemmódra – most már
küldheti a faxot.

)RJDGgV
(Csak ha nincsenek külön fax- vagy
adatforgalmi telefonszámok).
Indítsa el a számítógépen a kívánt
kommunikációs programot és beszélgetés közben kapcsolja be a
funkciót a telefonon (a számítógép
átveszi a kapcsolatot).
g0HQ®g Î %HgOOmWgVRN Î
$GDWIRUJDORP Î
)D[DGDWs]HPPoG Î
%HV]ID[YkWHO

$]gWYLWHOERQWgVD
Fejezze be a számítógépes programmal történő átvitelt és/vagy nyomja
meg az / gombot.
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.sOGkV

1\RPWDWgV,U'$

A telefon több lehetőséget is kínál
szövegek és adatok különböző
csatornákon át történő átvitelére
illetve fogadására. Ezekhez a
funkciókhoz az adott lehetőségek
menüin keresztül férhet hozzá:

A szövegek vagy adatok nyomtatóra
történő átvitelében a telefon két
lehetőséget támogat:

606
A telefonkönyv/címjegyzék bejegyzései, az időpontok, jegyzetek stb.
elküldhetők SMS-ben egy arra alkalmas másik mobiltelefonra.
Nagyobb objektumok esetén a telefon adott esetben több SMS-t hoz
létre.

,U'$
Amennyiben a telefon infravörös
portját használja kommunikációra
(lásd még 76. oldal), a másik
készüléknek is rendelkeznie kell egy
ilyen porttal.
Ez a készülék lehet mobiltelefon,
PDA, számítógép vagy nyomtató.

,U'$
Az infravörös porton keresztül történő nyomtatás előfeltétele, hogy a
nyomtató szintén rendelkezzen
infravörös porttal.
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.LMHO]ËV]LPEoOXPRN
 $YHWWMHOHUÌVVkJH

? $WqOWkVYkJHWkUW
< $]DNNXWqOWqWWVkJLV]LQWMH

C
D

,QIUDYqUqVSRUWNkV]HQOkWEHQ

.

+HDGVHWs]HPPoG

WYLWHOD]LQIUDYqUqVSRUWRQ
NHUHV]WsO

I



0LQGHQKmYgVgWLUgQ\mWYD

2

7DUWR]kNs]HPPoG

-HO]ÌKDQJNLNDSFVROYD

+RPHVWDWLRQEHNDSFVROYD



&VHQJHWkVFVDNDNNRUKDDKmYo
IkOV]HUHSHOD&mPMHJ\]kNEHQ
7HOHIRQNqQ\YEHQ

p
q

&VDNUqYLGMHO]kV VmSROgV 

 (POkNH]WHWkVEHgOOmWYD
8 %LOOHQW\Ú]gUEHNDSFVROYD
*!*

%
6

.oGRODWODQNDSFVRODW
7HOHIRQV]gPQkY
6,0NgUW\D
$NkV]sOkNPHPoULgMD
9kGHWW6,0NgUW\D

B

+gOo]DWLKR]]gIkUkVQHP
OHKHWVkJHV
 $]YRQDODNWmY YRQDONq]sO 

9
"


7

)XQNFLoEHNDSFVROYD
,VPHUHWOHQKgOo]DWLIXQNFLo
$XWRPDWLNXVKmYgVIRJDGgVEH
&mPMHJ\]kN7HOHIRQNqQ\Y

abc/ .LVEHWÚVYDJ\1$*<%(7Ù6mUgV
ABC
6]qYHJEHYLWHOD7VHJmWVkJkYHO
7

x
y

:$32IIOLQH
:$32QOLQH

&DU.LWEHNDSFVROYD

,GËSRQWV]LPEoOXPRN

+

'
5
)
(

0HPR
7DOgONR]o
+mYgV
6]sOHWkVQDS
%HV]kGWgUROo

.LMHO]ËJRPERN
c 6]qYHJHVs]HQHWkUNH]HWW

@
0
#

+DQJSRVWDs]HQHWkUNH]HWW

G

6,0V]ROJgOWDWgVRN

1HPIRJDGRWWKmYgVDLYDQQDN
)HOYkWHOD$GUHVVEXFKEH7HOH
IRQEXFKEH
+HDGVHWgWNDSFVROgVD

 7V]oYgODV]WkN
$UFKLYgOgV
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Az egész világra kiterjedő Siemens
szervizhálózat áll rendelkezésre egy
telefonhívásnyira Öntől, illetve az
Interneten:
,QWHUQHWKWWSZZZP\VLHPHQVFRP
Abu Dhabi ......... Siemens Service
Center..................... 0 26 42 38 00
Argentínia ......... Siemens............. 0 80 08 88 98 78
Ausztrália.......... Siemens................ 18 00 62 24 14
Ausztria*........... Siemens................ 05 17 07 50 04
Bahrain.............. Siemens.......................... 40 42 34
Banglades ......... Siemens.................. 0 17 52 74 47
Belgium............. Siemens.................. 0 78 15 22 21
Brunei................ incomm ..................... 02 43 08 01
Bulgária............. Omnitel...................... 02 73 94 88
Csehország........ Siemens................ 02 33 03 27 27
Dánia*............... Siemens..................... 35 25 86 00
Dél-Afrika.......... Siemens................ 08 60 10 11 57
Dubai*............... Siemens.................. 0 43 55 99 88
Egyesült
Királyság* ......... Siemens............. 0 87 05 33 44 11
Egyiptom ........... Siemens.................. 0 13 31 31 44
Elefántcsontpart Siemens..................... 80 00 03 33
Észtország ......... Siemens....................... 6 30 47 35
Finnország*....... Siemens................ 09 22 94 37 00
Franciaország*.. Siemens................ 01 56 38 42 00
Fülöp-szigetek... Siemens..................... 28 14 98 88
Görögország...... Siemens.................. 0 16 86 43 89
Hollandia*......... Siemens............. 0 90 03 33 31 00
Hong Kong ........ Siemens..................... 22 58 36 36
Horvátország..... Siemens.................. 0 16 10 53 81
India .................. Siemens................ 01 16 92 39 88
Indonézia........... Dian Graha Elektr. 02 14 61 50 81
Írország* ........... Siemens................ 18 50 77 72 77
Izland................. Smith & Norland ......... 5 11 30 00
Jordánia............ Siemens.................. 0 79 55 96 63
Kambodzsa........ Siemens..................... 12 80 05 00
Kanada.............. Siemens............. 1 88 87 77 02 11
Kína................... Siemens............. 0 21 50 31 81 49
Kuvait................ NGEECO....................... 4 81 87 49

Lengyelország....Siemens ............... 08 00 22 09 90
Lettország ..........Siemens ...................... 7 50 11 14
Libanon* ............F.A. Kettaneh ............ 01 44 30 43
Líbia ...................Siemens ............... 02 13 35 02 31
Litvánia ..............UAB Skaidula .............. 2 39 77 79
Luxemburg .........Siemens ................... 43 84 33 99
Magyarország....Siemens ............... 06 14 71 24 44
Malajzia.............Siemens ............... 03 79 52 51 84
Málta .................Siemens ..... 00 35 32 14 94 06 32
Marokkó ............Setel S.A. .................. 22 66 92 32
Mauritius...........Ireland Blyth................ 2 11 62 13
Németország* ...Siemens ............ 0 18 05 33 32 26
Norvégia* ..........Siemens .................... 22 70 84 00
Olaszország .......Siemens ............... 02 66 76 44 00
Omán .................Siemens ........................ 79 10 12
Oroszország .......Siemens ............... 09 57 37 29 51
Pakisztán ...........Siemens ............... 02 15 67 35 65
Portugália* ........Siemens ................. 8 00 85 32 04
Qatar..................Siemens .......... 00 97 44 69 67 00
Sharjah ..............Siemens ................. 0 65 33 66 42
Spanyolország ..Siemens ................. 9 02 11 50 61
Svájc ..................Siemens ................. 0 12 12 00 90
Svédország* ......Siemens ................. 0 87 50 99 11
Szaúd-Arábia .....Siemens ................. 0 26 51 50 94
Szingapúr...........Siemens ...................... 8 45 48 18
Szlovákia ...........Siemens ............... 07 59 68 22 66
Szlovénia ...........Siemens ................. 0 14 74 63 36
Tajvan ................Siemens ............... 02 25 18 65 04
Thaiföld .............Siemens ................. 0 27 15 51 00
Törökország .......Simko ................ 0 21 65 71 89 89
Tunézia ..............Siemens .................... 01 86 19 02
USA ...................Siemens ............ 1 87 76 87 16 71
Vietnam .............Opticom..................... 45 63 22 44
Zimbabwe..........Siemens .................... 04 36 94 24

(UHGHWL6LHPHQVWDUWR]kN
$KWWSZZZP\VLHPHQVFRPLQWHUQHWFmPHQkVDFVLOODJJDOMHOqOWRUV]gJRN
WHOHIRQV]gPDLQHUHGHWL6LHPHQVWDUWR]kNNDSKDWo
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$PHQQ\LEHQDWHOHIRQKDV]QgODWDVRUgQSURE
OkPDDGoGLNNkUMsNSUoEgOMDPHJHOÌV]qUD]
LWWOHmUWDNDODSMgQPHJWDOgOQLDPHJROGgVW

+DWRYgEEUDLVIHQQgOODSUREOkPDIRUGXOMRQD
V]ROJgOWDWoKR]YDJ\D6LHPHQVV]HUYL]KH]

3UREOkPD

/HKHWVkJHVRNRN

/HKHWVkJHVHOKgUmWgVLPoGRN

Nem lehet
bekapcsolni a
telefont.

A be-/kikapcsoló gombot túl
röviden nyomja.

csoló gombot.

/ Legalább 2 másodpercen át nyomja a be-/kikap-

Az akkumulátor lemerült.

Töltse fel az akkumulátort. Ellenőrizze a töltésjelzőt a
kijelzőn.

Az akkumulátor érintkezői piszkosak.

Tisztítsa meg az érintkezőket.

Lásd alább: „Töltési hiba“
Túl rövid a
készenléti idő.

A határidőnapló ill. a játékok
gyakori használata.

Korlátozza a használatot.

A gyors keresés be van kapcsolva. Kapcsolja ki a gyors keresést (69. oldal).

Töltési hiba
(a kijelzőn nem
látszik a töltés
jele).

A kijelző megvilágítása be van
kapcsolva.

Kapcsolja ki a kijelző világítását (68. oldal).

Véletlen gombnyomás
(megvilágítás!).

Kapcsolja be a billentyűzárat (68. oldal).

Az akkumulátor alul van töltve.

1) Dugja be a töltőkábelt. 2) Várjon 5-10 percet, amíg a
töltés jele meg nem jelenik. 3) Töltse 2-3 órán át a telefont.

A hőmérséklet kívül esik a
0 °C ... +40 °C tartományon

Biztosítsa a megfelelő környezeti hőmérsékletet és várjon egy kicsit, majd töltse újra az akkumulátort.

Érintkezési hiba.

Ellenőrizze a hálózati áramellátást, és a telefon csatlakozóit. Ellenőrizze, adott esetben tisztítsa meg a készülék
csatlakozóhelyét, majd helyezze be újra az akkumulátort.

Nincs hálózati feszültség.

Használjon másik konnektort, illetve ellenőrizze a
hálózati feszültséget.

Nem megfelelő töltőkészülék.

Csak eredeti Siemens tartozékokat használjon.

Az akkumulátor meghibásodott. Cserélje le az akkumulátort.
SIM hiba.

A SIM kártya rosszul van betéve. Győződjön meg róla, hogy rendesen be van-e tolva a
SIM-kártya (7. oldal).
A SIM-kártya érintkezése be van Száraz kendővel tisztítsa meg a SIM-kártyát.
szennyeződve.
Rossz feszültségértékkel rendelkező SIM kártya.

Csak 3 voltos SIM kártya használható.

Sérült a SIM-kártya (pl. eltört).

Vegye szemügyre alaposan. Cserélje ki a SIM-kártyát a
szolgáltatónál.
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+LEDHOKgUmWgV
3UREOkPD

/HKHWVkJHVRNRN

Nincs hálózati
kapcsolat.

Gyenge a jel.
Kívül van a GSM hálózat lefedettségi területén.
A SIM kártya érvénytelen.
Az új hálózat nem engedélyezett.
Hálózati korlátozás van
beállítva.
A hálózat túl van terhelve.
A telefon elveszti a A jel túl gyenge.
kapcsolatot a
hálózattal.
Kihangosításkor az Túl nagy a környezeti zaj.
autóban rossz az
érthetőség.
Nem kezdeményez- Tárcsázási hiba.
het hívást.
A 2. vonal van beállítva.
Új SIM kártya a telefonban.
Elérte a díjkorlátot.
Elhasználta az egységeket.
Bizonyos hívások
nem működnek.

Híváskorlátozások vannak
beállítva.
A telefonszám hosszabb
20 számjegynél.
Nem lehet beírni a Címjegyzék/Telefonkönyv
címjegyzékbe/tele- megtelt.
fonkönyvbe.
A hangposta nem Nincs beállítva a hívásátiráműködik.
nyítás a hangpostára.
A szöveges üzenetek
Villog az SMS
(szöveges üzenet) memóriája megtelt.
l jel.
Nem lehet beállítani A szolgáltató nem támogatja,
egy funkciót.
vagy regisztrációra van szükség.
A díjszámláló nem A tarifaimpulzusok nem
működik.
kerülnek továbbításra.
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/HKHWVkJHVHOKgUmWgVLPoGRN
Menjen magasabbra, egy ablakhoz, vagy nyílt területre.
Ellenőrizze a szolgáltató szolgáltatási tartományát.
Reklamáljon a szolgáltatónál.
Próbálkozzon a kézi hálózatválasztással vagy lépjen be
egy másik hálózatba (72. oldal).
Ellenőrizze a hálózati tiltásokat (71. oldal).
Később próbálkozzon újra.
Automatikusan létrejön a kapcsolat egy másik szolgáltatóval (72. oldal). A telefon ki-, majd bekapcsolása ezt
felgyorsíthatja.
Használja a Car Kit-et, Autós tartozékok (88. oldal).

Nem megengedett az új hálózat (72. oldal).
Állítsa be az 1. vonalat  (72. oldal).
Ellenőrizze a beállított korlátozásokat.
A PIN 2 kóddal nullázza le a limitet (43. oldal).
Töltse fel a lebeszélhető egységeket.
A tiltásokat a szolgáltató is meghatározhatja.
Ellenőrizze a tiltásokat (73. oldal).
Ellenőrizze a hívószámot.
Töröljön néhányat a Címjegyzék/Telefonkönyv bejegyzései közül (19. oldal).
Állítsa be a hívásátirányítást a hangpostára (44. oldal).
A memória felszabadításához töröljön néhány üzenetet
(SMS-t) (27. oldal).
Hívja fel a szolgáltatóját.

Hívja fel a szolgáltatóját.
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/HKHWVkJHVRNRN

/HKHWVkJHVHOKgUmWgVLPoGRN

Nem küldhető el az
üzenet.

A szolgáltató nem támogatja ezt a
szolgáltatást.
Nincs vagy rosszul van beállítva az
üzenetközpont száma.
A SIM kártya előfizetése nem tartalmazza ezt a szolgáltatást.
Az üzenetközpont túl van terhelve.
A címzett telefonja nem kompatibilis.
Három hibás beadás.

Érdeklődjön a szolgáltatójánál.
Üzenetközpont beállításai (32. oldal).
Hívja fel a szolgáltatóját.

Ismételje meg az üzenetet.
Ellenőrizze.
PIN-kód hiba.
A SIM kártyához kapott MASTER PIN
(PUK) kódot adja be az utasításoknak megfelelően. Amennyiben a MASTER PIN vagy
PIN-kód elveszett, forduljon a szolgáltatóhoz.
Telefonkód-hiba.
Három hibás beadás.
Hívja fel a Siemens szervizt (83. oldal).
Szolgáltatóikód-hiba. Nincs jogosultsága erre a szolgáltatásra. Hívja fel a szolgáltatóját.
Hiányzó/túl sok
Lehet, hogy a szolgáltató a SIM-kártyán Érdeklődjön a szolgáltatójánál.
menübejegyzés.
keresztül hozzáadott vagy eltávolított
szolgáltatásokat.
Nem lehet faxolni.
Hibás beállítások a számítógépen.
Ellenőrizze a beállításokat (80. oldal).
Nincs jogosultsága a szolgáltatáshoz. Hívja fel a szolgáltatóját.
Rossz a számítógép infravörös
Telepítse a legújabb infravörös meghajtót.
meghajtója.

.gURVRGgV
Súlyos rázódás.

Vegye ki, majd helyezze vissza az akkumulátort és a SIM-kártyát. Ne szedje szét a
telefont.
A telefont nedvesség Vegye ki az akkumulátort és a SIM kártyát. Gyorsan törölje meg egy száraz ruhával.
érte.
Törölje meg alaposan az érintkezőket. A készüléket hagyja függőleges pozícióban
egy huzatos helyen. Ne szedje szét a telefont.

0LQGHQEHgOOmWgVYLVV]DgOOmWgVDDJ\gULEHgOOmWgVUD 
7RYgEELLQIRUPgFLoND]LQWHUQHWHQ
KWWSZZZVLHPHQVFRPSURGXFWVHUYLFH
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0HJIHOHOËVkJLQ\LODWNR]DW

SROgVLWDQgFVRN

A Siemens Information and Communication Mobile ezennel kijelenti,
hogy a jelen használati utasításban
leírt mobiltelefon az 1999/5/EG. sz.
(R&TTE) irányelvben meghatározott
valamennyi alapvető és egyéb fontos követelménynek megfelel.

• A SIM kártyáját olyan gonddal
kezelje, mintha egy bankkártya
lenne. Ne hajlítgassa, ne karcolja
meg és óvja a statikus elektromosságtól.

A vonatkozó megfelelőségi nyilatkozat (DoC) aláírásra került. Amenynyiben szükséges az eredeti egy
másolata a társaság forródrótján
igényelhető.
Az ICNIRP szerinti SAR-értékeket
betartása teljesül.

0ÙV]DNLDGDWRN
*60RV]WgO\
 ZDWW 
)UHNYHQFLDWDUWRPgQ\
0+]
*60RV]WgO\
 ZDWW 
)UHNYHQFLDWDUWRPgQ\
0+]
7qPHJ
J
0kUHWHN
[[PP
FFP
f]HPLIHV]sOWVkJ YROW
f]HPLKÌP
 u& u&
.kV]HQOkWLLGÌ
OHJIHOMHEEoUD
%HV]kOJHWkVLLGÌ OHJIHOMHEEoUD
6,0NgUW\D
kVYROW

• A tisztításhoz használjon nedves
vagy antisztatikus törlőruhát
kémiai tisztító anyag nélkül.
• Óvja a telefont nedvességtől és
ütődéstől. Ne tegye ki közvetlen
napsütésnek.
• Hosszabb (egy hónapot meghaladó) üzemszünet esetén vegye ki
az akkumulátort a telefonból.
$]RQRVmWoN
$WHOHIRQYDJ\D6,0NgUW\DHOYHV]WkVHNRU
D]DOgEELDGDWRNIRQWRVDN.kUMsNmUMDLGHIHO
ÌNHW
$6,0NgUW\DV]gPD UDMWDYDQDNgUW\gQ 

$WHOHIRQMHJ\ÚVRUR]DWV]gPD
D]DNNXPXOgWRUDODWW 

$V]ROJgOWDWosJ\IkOV]ROJgODWLV]gPD

(OYHV]WkVHVHWkQ
+DHOYHV]WHWWHDWHOHIRQWkVYDJ\D6,0NgU
W\gWDYLVV]DkOkVHNHONHUsOkVHkUGHNkEHQ
D]RQQDOKmYMDIHODV]ROJgOWDWoW
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7DUWR]kNRN

$ODSWDUWR]kNRN
/L,RQ%DWWHU\ P$K 
/1$
7UDYHO&KDUJHU
/1$ (XUR
/1$ 8.
'HVN7RS&KDUJHU/1$
A telefonban lévő mellett egy
tartalék akkumulátor feltölthető.
+HDGVHW377/1$
Optimális mozgásszabadság és
kiváló hangminőség.
Hívások fogadása és a hangtárcsázás
aktiválása a beszédgombbal.
5HWUDFWDEOH+HDGVHW377
/1$
&DU&KDUJHU/1$
0RELOH+ROGHU/1$
0RELOH+ROGHU$QWHQQD
/1$
Telefontartó, amellyel a telefon egy
külső antennához csatlakoztatható.
A mikrofon-fülhallgató készlettel
vagy a hordozható autóskészlettel
történő együttes használata ideális
megoldást jelent.

/HDWKHU+ROVWHU/1$
%HOW&DVH/1$
1HRSUHQH&DVH/1$
*ULS&DVH/1$
/RRS&DVH/1$
/HDWKHU&DVH/1$
6KRXOGHU%DJ/1$

$XWoVWDUWR]kNRN
&DU.LW3RUWDEOH/1$
Kihangosító berendezés beépített
hangszóróval és mikrofonnal, valamint automatikus hívásfogadással.
Elég a szivargyújtóra csatlakoztatnia.
Gépkocsiváltás esetén előnyös.
&DU.LW&RPIRUW/1$
Kihangosító berendezés első osztályú, digitális hangminőséggel és
kényelmes kezelési funkciókkal.
A készlet a beszereléshez szükséges valamennyi elemet tartalmazza.
Az egyedi antennamegoldás a
szaküzletekben kapható.

&DUU\6HW/1$
Egy övcsipeszt tartócsipeszt tartalmaz, így a telefon diszkréten rögzíthető a ruházaton vagy zsebben.

&DU.LW3URIHVVLRQDO9RLFH,,
/1$ QkPHW
/1$ DQJRO
/1$ IUDQFLD
Kihangosító berendezés, hangos
hívás, több mint 100 név tárolására
elegendő memória.
Elektronika-doboz faxok és
e-mailek notebookon keresztül
történő küldéséhez és fogadásához.

%DVLF&DU3DFN/1$
Egyszerre kihangosíthatja a telefont
és töltheti az akkumulátort az autóban.

A készlet a beszereléshez szükséges valamennyi elemet tartalmazza.
Az egyedi antennamegoldás a
szaküzletekben kapható.
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7DUWR]kNRN
&DU.LW*36HUYLFH3LORW
/1$
1kPHWRUV]gJEDQkV$XV]WULgEDQNDSKDWo
&DU.LW8SJUDGH/1$
Telefontartó a C25/28/35, M35, S25/
35, SL45 modellek kihangosítóinak
átalakításához.
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+RPH6WDWLRQ
/1$ 1kPHWRUV]gJ
/1$ 2ODV]RUV]gJ
/1$ 6SDQ\RORUV]gJ
/1$ )UDQFLDRUV]gJ
/1$ 1DJ\%ULWDQQLD
/1$ 'gQLD
/1$ 1RUYkJLD)LQQRUV]gJ

2SWLRQDOHV&DU.LW=XEHKqU
• Car Handset:
/1$

Segítségével a mobiltelefon csatlakoztatható a vezetékes hálózatra és
a GSM-hívások automatikusan
továbbíthatók a vezetékes telefonra.

• VDA Adapter Cable:
/1$
• Data Cable Professional:
/1$

A GSM-hívások további költségek
nélkül irányíthatók át a vezetékes
hálózatba illetve onnan is kezdeményezhetők.

$GDW$ONDOPD]gV

A termékek a szaküzletekben
kaphatók. Látogassa meg on-line
üzletünket az alábbi címen:

6RIW'DWD/LQN/1$
'DWD&DEOH/1$

MmWgVRN
033OD\HU86%/1$
Sztereó mikrofon-fülhallgatókészlet, amellyel telefonálhat és első
osztályú, digitális minőségben
játszhat le MP3 hangfájlokat.
A 32 MB-os MultiMediaCard 30 perc
zenét tárol kiváló minőségben.
A csomag a letöltéshez szükséges
programot és az USB csatlakozókábelt is tartalmazza.

Eredeti Siemens tartozék
KWWSZZZVLHPHQVFRP
PRELOHVWRUH
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7gUJ\PXWDWo
$

(

adatátviteli sebesség ................. 76
adatcsere ................................... 75
átirányítás .................................. 44
autóban (tartozék) ...................... 77
automatikus hívásfogadás
(autóban) .................................... 77
automatikus hívásismétlés ........ 12
autós tartozékok ............ 60, 88, 89

ébresztés ...................................
elmulasztott időpontok ..............
e-mail SMS-ben .........................
emlékeztető ...............................
EMS (Képek és hangok) ............
érvényesség (SMS) ...................

%
bébiszitter .................................. 16
bekapcsolás, telefon .................... 9
beszéd/fax ................................. 80
beszédmemória ......................... 13
billentyűhang ............................. 64
billentyűzár ................................ 68
böngésző (WAP) ........................ 35

&
címjegyzék
bejegyzés hívása ....................
bejegyzés keresése ...............
bejegyzés olvasása/
módosítása ............................
új bejegyzés ...........................
csak ez a SIM-kártya ..................
CSD-Daten .................................
csengetés beállítása ..................

19
18
18
17
71
75
64

'
dallam
kiválasztás .............................. 65
komponálás ........................... 66
dallam betöltése ........................ 65
dallamkezelő .............................. 65
dátum beállítása ........................ 56
díjak megjelenítése .................... 43
diktafon ................................ 13, 46
DTMF-hangok ................ 15, 20, 23
DTMF-jelek .................... 15, 20, 23

91

51
51
32
12
29
32

)
fax SMS-ben ..............................
fax-/adat üzemmód ....................
felhasználói csoport (hálózat) .....
fogadott hívások ........................
frekvenciasáv .............................

32
80
73
42
72

*
GPRS .........................................
gyári beállítások visszaállítása ....
gyors hálózatkeresés .................
gyors kiválasztás ........................
gyorshívószám ...........................
gyorsnézet .................................

75
69
69
62
63
67

+
hálózatinformáció (CB) ...............
hálózatkeresés ...........................
hálózatválasztás .........................
hangerő (csengetés) ..................
hangerő beállítása (telefon) ........
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hívás
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tartás ...................................... 14
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számológép ............................... 54
szervizhangok ............................ 64
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