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Biztonság

Olvassuk el az alábbi egyszerű útmutatót. Az itt leírtak be nem tartása veszélyekkel járhat, vagy
törvénysértő lehet.

KORLÁTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEKEN KAPCSOLJUK KI

Kapcsoljuk ki a készüléket olyan helyeken, ahol annak használata tiltott, interferenciát, illetve
veszélyt okozhat. Például repülőgépen, kórházakban, illetve orvosi berendezések, üzemanyag,

vegyszerek vagy robbantási területek közelében. A használatot korlátozó helyeken tartsunk be
minden utasítást.

AZ ÚTON ELSŐ A BIZTONSÁG

Tartsunk be minden helyi jogszabályt. Vezetés közben mindig hagyjuk szabadon kezeinket,
hogy a járművet irányíthassuk. A biztonság legyen vezetés közben a legfontosabb szempont.

INTERFERENCIA

A vezeték nélküli eszközök interferencia-érzékenyek lehetnek, ami a teljesítményre kihatással
lehet.

SZAKSZERVIZ

A termék üzembe helyezését és javítását csak szakember végezheti.

AKKUMULÁTOROK, TÖLTŐK ÉS EGYÉB TARTOZÉKOK

Ehhez a típusú készülékhez kizárólag a Nokia által jóváhagyott akkumulátorokat,
töltőkészülékeket és tartozékokat használjuk. Ne csatlakoztassunk nem kompatibilis

termékeket.

A KÉSZÜLÉKET TARTSUK SZÁRAZON

A készülék nem vízálló. Tartsuk szárazon.

ÜVEGALKATRÉSZEK

A készülék kijelzője üvegből készült. Ez az üveg betörhet, ha a készülék kemény felületre esik,
vagy jelentős erőhatás éri. Ha az üveg eltörik, ne érintsük meg a készülék üvegből készült

részeit, és ne próbáljuk eltávolítani a törött üveget a készülékből. Addig ne használjuk a készüléket,
amíg az üvegek ki nem cserélte egy szakképzett szerelő.

ÓVJUK HALLÁSUNKAT

Az esetleges halláskárosodás elkerülése érdekében ne hallgassuk hosszabb időn át nagy
hangerővel a készüléket. Legyünk elővigyázatosak, ha kihangosításkor a készüléket a

fülünkhöz tesszük.

SAR

Ez a készülék megfelel a rádiófrekvenciás követelményeknek, amennyiben a szokásos módon,
a fülhöz tartva vagy a testtől legalább 1,5 centiméter (5/8 hüvelyk) távolságra használjuk. A

vonatkozó maximális SAR-értékek a jelen felhasználói útmutató Hitelesítési információ (SAR)
fejezetében olvashatók. További információk elérhetősége: www.sar-tick.com.
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Ha a készüléket hordtáskában, övcsipeszen vagy övtartóban hordjuk, az ne tartalmazzon fémes
részeket, és a készüléket a testtől legalább a fent meghatározott távolságra tartsuk. Ne feledjük,
hogy a mobileszközök hanghívás bonyolítása nélkül is adhatnak le sugárzási teljesítményt.
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Kezdő lépések

Ismerjük meg az alapvető funkciókat, és vegyük használatba könnyedén telefonunkat.

A telefon gombjai és részei
Ismerjük meg új telefonunk gombjait és részeit.

1 Fülhallgató-csatlakozóaljzat (3,5 mm AHJ)
2 Hallgató
3 Micro-USB-csatlakozóaljzat
4 Hangerő/Nagyítás gomb
5 Lezárás gomb/Bekapcsológomb
6 Mikrofon
7 Vissza gomb
8 Érintőképernyő
9 Vaku
10 A kamera lencséje. A kamera használata
előtt távolítsuk el a lencsét védő fóliát.
11 A hátlap kioldógombja
12 Antennaterület

A megjelölt terület az antennák helyét jelzi.

Ne érintsük meg fölöslegesen az antennaterületet, amikor az antennát használjuk. Az antenna
megérintése hatással van a rádiókommunikáció minőségére, és csökkentheti az akkumulátor
élettartamát, mivel magasabb energiaszinten való működést okoz.

Ne csatlakoztassunk olyan készülékeket, amelyek kimeneti jelet is létrehoznak, mert az károsíthatja
a készüléket. Ne csatlakoztassunk semmilyen feszültségforrást az audiocsatlakozóhoz. Ha a
jóváhagyottól eltérő típusú külső eszközt vagy fülhallgatót csatlakoztatunk az audio-
csatlakozóaljzathoz, akkor különösen ügyeljünk a hangerőre.

Tegyük be a SIM-kártyát, az akkumulátort és a memóriakártyát
Ismerjük meg az akkumulátor, a SIM-kártya és a memóriakártya telefonba helyezésének módját.

Fontos: Készülékünk mini-UICC SIM-kártyát, más néven micro-SIM-kártyát használ. A nem
kompatibilis SIM-kártyák vagy SIM-kártya-adapterek használata kárt okozhat a kártyában vagy
a készülékben, valamint megsérülhetnek a kártyán tárolt adatok.

Kizárólag az ehhez a készülékhez jóváhagyott kompatibilis memóriakártyákat használjunk. A nem
kompatibilis kártyák kárt okozhatnak a kártyában és a készülékben egyaránt, valamint a kártyán tárolt
adatok megsérülhetnek.
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1. Nyomjuk meg a telefon hátulján lévő kioldógombot, majd óvatosan emeljük fel és vegyük le a
hátlapot.

2. Ha az akkumulátor be van helyezve a telefonba, vegyük ki azt.
3. Nyissuk fel a SIM-kártya-tartó fedelét, és csúsztassuk a SIM-kártyát a tartóba úgy, hogy érintkezői
lefelé nézzenek. Csukjuk be és pattintsuk a helyére a tartót.

4. Ügyelve az akkumulátor csatlakozóira, tegyük be az akkumulátort.
5. A második SIM-kártyát az érintkezőfelülettel lefelé csúsztassuk a SIM2-kártya-nyílásba. Toljuk
befelé a SIM-kártyát, amíg a helyére nem pattan.  

Tipp: Az eltávolításhoz nyomjuk a SIM-kártyát befelé, amíg a készülék ki nem oldja azt, majd
húzzuk ki.

Tipp: A SIM1-, illetve a SIM2-tartóba 2G és 3G típusú SIM-kártyát egyaránt behelyezhetünk. Amíg
a 3G-hálózat az egyik SIM-kártyát használja, a másik kártya csak a 2G-hálózaton tud működni.

Ha a készülék nincs használatban, mindkét SIM-kártya rendelkezésre áll, de ha az egyik kártyát éppen
használjuk, akkor a másik SIM-kártya nem érhető el.

6. Toljuk be a memóriakártyát memóriakártya-nyílásba, amíg a helyére nem pattan.

Tipp: Az eltávolításhoz nyomjuk befelé a memóriakártyát, amíg a készülék ki nem oldja azt, majd
húzzuk ki.

Fontos: Ne távolítsuk el a memóriakártyát, ha azt egy alkalmazás éppen használja. Ha mégis így
teszünk, az kárt okozhat a kártyában és a készülékben egyaránt, valamint a kártyán tárolt
adatok megsérülhetnek.

7. Helyezzük vissza a hátlapot.
8. A telefon bekapcsolásához tartsuk lenyomva a bekapcsológombot.
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Megjegyzés: Mielőtt levennénk az elő- és hátlapot, kapcsoljuk ki a készüléket, és
csatlakoztassuk le a töltőről vagy egyéb készülékekről. Az elő- és hátlapok cseréje közben ne
érjünk az elektromos alkatrészekhez. A készüléket mindig felhelyezett elő- és hátlappal tároljuk
és használjuk.

Az akkumulátor töltése
A telefon akkumulátorát a gyárban részlegesen feltöltik, de a telefon első használata előtt ismét fel
kell töltenünk.

1. Dugjuk be a töltőt a fali csatlakozóaljzatba
2. Csatlakoztassuk a töltőt a telefonhoz. Amikor befejeződött a töltés, húzzuk ki a töltőt a telefonból,
majd a fali aljzatból.

Ha az akkumulátor teljesen lemerült, a kijelzőn a töltés jelzése esetleg csak néhány perc múlva jelenik
meg, és esetleg hívás is csak egy kis idő elteltével indítható.

Tipp: Az USB-töltést abban az esetben használhatjuk, ha fali csatlakozó nem áll rendelkezésre.
Az adatátvitel az akkumulátor töltése közben is lehetséges. Az USB-töltő hatékonysága széles
határok között változhat. A töltés megkezdéséig és a készülék bekapcsolásáig hosszú idő telhet
el.

A használni kívánt SIM-kártya kiválasztása
Alapértelmezés szerint a telefon rákérdez, hogy melyik SIM-kártyát szeretnénk használni a
kapcsolathoz. A hívásokhoz vagy üzenetekhez is beállíthatjuk az alapértelmezett SIM-kártyát. Ha
SIM-kártyáiknak nevet adunk, akkor egy pillantással megállapíthatjuk például, hogy melyik a
munkahelyi és melyik a személyes kártyánk.

Koppintsunk a  Beállítások > Kettős SIM ikonra.

1. Állítsuk a Mindig kérdezzen rá beállítást Ki  értékre.
2. Válasszuk ki, hogy a telefon melyik SIM-kártyát használja az egyes kapcsolatokhoz.

A SIM-kártyák elérhetősége

• Ha csak egy SIM-kártyánk van, helyezzük azt a SIM1-kártyatartóba. Egyes funkciók csak akkor
elérhetők, ha a SIM-kártya a SIM1-tartóban van.

• Ha az egyik SIM-kártyát beállítjuk a kimenő hívásokhoz, üzenetekhez vagy adatkapcsolatokhoz,
a másik SIM-kártya ettől függetlenül képes hívások vagy üzenetek fogadására.

• Amikor az egyik SIM-kártya kapcsolata aktív, a másik SIM-kártya nem elérhető.

SIM-kártya átnevezése
Érintsük meg a SIM-beállítások lehetőséget, majd írjuk be az új nevet az átnevezni kívánt kártya alatt.
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Névjegyek másolása régi telefonunkról
Másoljuk át a névjegyeket új telefonunkra egyszerre.

Ehhez az szükséges, hogy a régi telefonnak Bluetooth-kompatibilis legyen, és hogy a névjegyeket a
telefon a telefonmemóriában, és ne a SIM-kártyán tárolja.
1. A régi és az új telefonon egyaránt kapcsoljuk be a Bluetooth-funkciót, és győződjünk meg arról,
hogy a telefonok láthatóak egymás számára.
2. Az új telefonon érintsük meg a  Névjegyzék > Névjegy import. > Másik eszköz lehetőséget.

Tipp: Ha már vannak névjegyek a telefonon, lapozzunk felfelé a képernyő alsó részétől, és
érintsük meg a Névjegy import. > Másik eszköz lehetőséget.

3. Helyezzük a telefonokat egymáshoz közelebb. Amikor létrejött a telefonok között a Bluetooth-
kapcsolat, elindul a névjegyek másolása.
Ha a névjegyeket az új telefon által nem támogatott nyelven hoztuk létre, előfordulhat, hogy a
névjegyadatok nem megfelelően jelennek meg.
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Alapok

Hozzuk ki a legtöbbet új telefonunkból.

Ikonok a kijelzőn
A telefon kijelzőjén látható ikonok a pontos időt, az akkumulátor töltöttségi szintjét, a jelerősséget
stb. mutatják.

  Ébresztés van beállítva.

  A néma üzemmód be van kapcsolva.

  Az akkumulátor töltöttségi állapota

  Új értesítéseket kaptunk. A részletek megtekintéséhez ujjunkkal lapozzunk a képernyő felső
részéről lefelé.

  A Wi-Fi be van kapcsolva.

  Térerő

  A repülés mód be van kapcsolva.

  A Bluetooth funkció be van kapcsolva.

Azt a mobilhálózatot, amelyhez éppen kapcsolódunk, jelölheti betű, betűkombináció vagy egy
számokból és betűkből álló karaktersor. A szolgáltatónktól függően például: .

Az ikonok az adott régiótól vagy hálózati szolgáltatótól függően eltérőek lehetnek.

Érintőképernyős műveletek
Fedezzük fel telefonunkat egy érintéssel vagy lapozással.

1. Egy alkalmazás vagy egyéb elem megnyitásához érintsük meg az adott alkalmazást vagy elemet.

Fontos: Óvakodjunk az érintőképernyő megkarcolásától.

2. A kívánt beállítás be- vagy kikapcsolásához érintsük meg a kapcsolót.

© 2013 Nokia. Minden jog fenntartva. 10



3. További opciók megjelenítéséhez érintsük meg hosszan a kívánt elemet.

4. Ha például egy másik főképernyőre szeretnénk váltani, lapozzunk határozottan ujjunkkal balra vagy
jobbra.

5. További opciók megjelenítéséhez lapozzunk a képernyő aljától felfelé, ha ott három vonal látható.

6. Alkalmazás bezárásához és a főképernyőre való visszatéréshez lapozzunk befelé a képernyő bal
vagy jobb szélétől.

7. Értesítések megjelenítéséhez és a beállítások módosításához lapozzunk lefelé ujjunkkal a képernyő
felső részéről. A menü bezárásához lapozzunk felfelé, illetve érintsük meg a menün kívüli üres
területet.
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8. Hosszabb lista vagy menü gyors lapozásához húzzuk végig ujjunkat hirtelen felfelé vagy lefelé a
képernyőn, majd emeljük fel ujjunkat a képernyőről.

9. A nagyításhoz két ujjunkat csúsztassuk el egymástól a kívánt elemen, a kicsinyítéshez pedig
közelítsük egymás felé.

Tipp: Ha további információra van szükségünk az érintőképernyős műveletekről, érintsük meg
a  Care > Nokia Care > Bemutató lehetőséget.

Váltás a nézetek között
A telefon két főképernyőt tartalmaz: az egyik a tevékenységek, a másik az alkalmazások
megjelenítésére készült.

A főképernyők közötti váltáshoz lapozzunk balra vagy jobbra.

A kívánt műveletek alapján válasszuk ki a nézetet:

• Az utolsó tevékenységek gyors áttekintése, és a következő naptári események megjelenítése.
• Nyissunk meg alkalmazásokat és hivatkozásokat, majd rendezzük át őket tetszés szerint az

alkalmazások menüben.
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Tevékenység ellenőrzése
A telefonnal egyszerűen nyomon követhetjük, mi történik.

Tevékenységeink megtekintéséhez az alkalmazások menüben lapozzunk balra vagy jobbra. Itt az
alábbiak láthatók:
• Az utoljára megnyitott alkalmazások, dátum alapján csoportosítva
• A közelgő naptári események. A további teendők megjelenítéséhez lapozzunk lefelé a

tevékenységlista tetején.
• Közösségi hálózati tevékenységeink, például állapotfrissítések és hozzászólások
• A legújabb üzenetek, nem fogadott hívások, letöltések, az utoljára hallgatott zenék, ébresztések

stb.

Tipp: Közvetlenül a listából egyszerűen szüneteltethető vagy folytatható az aktuális zeneszám
lejátszása.

Tipp: Ha beállítottunk egy közösségi hálózati fiókot, és be is jelentkeztünk a szolgáltatásba,
ezen a képernyőn frissíthetjük állapotunkat.

Tevékenységek törlése
Érintsük meg hosszan a kívánt elemet, majd érintsük meg a  lehetőséget. Az összes tevékenység
törléséhez érintsük meg Az összes törlése lehetőséget.

Tevékenységek kezelése
A megjelenített tevékenységek kiválasztásához érintsük meg a  Beállítások > Gyorsinfó
lehetőséget.

A beállítások gyors módosítása
Gyorsan be kell kapcsolnunk a néma módot? A legtöbb nézetben a telefonmenük használata nélkül
módosíthatunk egyes beállítást és ellenőrizhetjük az értesítéseket a képernyő felső részéről lenyíló
menüben.
Ujjunkkal lapozzunk lefelé a képernyő felső részéről.

Ezen a képernyőn a következőket tehetjük:

• A nem fogadott hívások és az olvasatlan üzenetek értesítéseinek megtekintése
• A néma mód bekapcsolása
• Wi-Fi-hálózatok keresése és kapcsolat létrehozása
• Bluetooth be- vagy kikapcsolása

Zárjuk be a menüt.
Nyomjuk meg a vissza gombot.
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Az akkumulátor üzemidejének meghosszabbítása
Hozzuk ki a legtöbbet telefonunkból az akkumulátor optimális használatával. Telefonunk
energiafelhasználását három módszerrel csökkenthetjük.

Energiatakarékos megoldások:

Töltés odafigyeléssel Az akkumulátort mindig teljesen töltsük fel.

Csak a szükséges hangok használata Némítsuk el a szükségtelen hangokat, például a
billentyűhangokat.

Vezetékes fejhallgatók használata Csak alkalmanként használjuk a hangszórót.

A háttérvilágítás fényerejének
csökkentése

Érintsük meg a  Beállítások ikont, és húzzuk a Fényerő
csúszkát.

A háttérvilágítás kikapcsolása kis
késleltetéssel

Érintsük meg a  Beállítások > Telefonzár lehetőséget,
és módosítsuk a Képernyő lezárása beállítást.

Csak a szükséges hálózati kapcsolatok
használata

• A Bluetooth funkciót csak szükség esetén kapcsoljuk
be.

• Az e-mail postafiók automatikus frissítésének
kikapcsolásához érintsük meg a  Fiókok lehetőséget,
válasszunk ki egy fiókot, majd a Bejövő postafiók
frissítése lehetőséget állítsuk Manuálisan értékűre.

• Ha zenét hallgatunk vagy más célból használjuk a
készüléket, és nem kívánunk hívásokat kezdeményezni
vagy fogadni, kapcsoljuk be a repülés üzemmódot.
Érintsük meg a  Beállítások lehetőséget, és
kapcsoljuk a Repülés mód be a  funkciót.

Az alkalmazások menü átrendezése
Az alkalmazásokat tetszés szerint rendezhetjük. Helyezzük kedvenc alkalmazásainkat és
hivatkozásainkat felülre, vagy távolítsuk el a fölösleges hivatkozásokat. A szükségtelen
alkalmazásokat is eltávolíthatjuk.

1. Érintsük meg hosszan a kívánt elemet az alkalmazások menüben.
2. Húzzuk a kívánt elemet az új helyére. Tetszőleges számú elemet áthelyezhetünk.
3. Ha készen vagyunk, érintsük meg az alkalmazások menüt.

Hivatkozás eltávolítása
Érintsük meg hosszan a hivatkozást, majd érintsük meg a  ikont.

Alkalmazás eltávolítása
Érintsük meg hosszan az alkalmazást, majd érintsük meg a  ikont. Néhány alkalmazást nem lehet
eltávolítani.
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A zárolási képernyő testreszabása
Szeretnénk egyénivé tenni zárolási képernyőnket? Megjeleníthetjük például egyik kedvenc
fényképünket háttérként.

1. A zárolási képernyő hátterének módosításához a érintsük meg a  Beállítások > Zárolási képernyő
háttere lehetőséget.
2. Érintsük meg a kívánt fényképet, majd érintsük meg a Beállít lehetőséget.

Tipp: A telefon kamerájával készített fényképeinket is használhatjuk.

A zárolási képernyőn megjelenő értesítések elrejtése
Érintsük meg a  Beállítások > Értesítések lehetőséget, és állítsuk a Ki beállítást  értékűre.

A csengőhang módosítása
Állítsunk be csengőhangot telefonunkhoz. Az egyes SIM-kártyákhoz egyedi csengőhangot állíthatunk
be.

1. Érintsük meg a  Beállítások > Hangok és rezgés lehetőséget.
2. Érintsük meg a csengőhang-opciókat. Ha szükséges, válasszunk ki egy SIM-kártyát.
3. Válasszunk ki a kívánt csengőhangot az előkészített csengőhangok vagy a letöltött zeneszámaink
közül. A csengőhang felhangzik, így eldönthetjük, megfelelő-e.
4. Amikor megtaláltuk a megfelelő csengőhangot, érintsük meg a Beállít lehetőséget.

Tipp: Töltsünk le további csengőhangokat az Áruház webhelyéről. A Áruház lehetőségeiről
további információ található a store.nokia.com webhelyen.

Tipp: Az üzenetjelző hangot is módosíthatjuk. Érintsük meg az Üzenetjelző hang lehetőséget,
majd válasszuk ki a kívánt csengőhangot.

Teljes billentyűzet vagy telefonbillentyűzet hozzáadása
Írás közben teljes billentyűzetet vagy telefonbillentyűzetet használhatunk.

Érintsük meg a  Beállítások > Írásbeállítások > Billentyűzet kiválasztása lehetőséget és a használni
kívánt billentyűzeteket vagy telefonbillentyűzeteket.

Váltás a billentyűzet és a telefonbillentyűzet között
Lapozzunk balra vagy jobbra a szóközgombon.
Ez a lehetőség csak akkor áll rendelkezésre, ha több billentyűzet vagy telefonbillentyűzet is ki van
választva.

Írási nyelv hozzáadása
Más nyelvű szövegeket is szeretne írni? Egyszerűen válthatunk több írási nyelv között is. Egyes
országokban az alapértelmezés szerinti nyelvek előre be vannak állítva.

Érintsük meg a  Beállítások > Írásbeállítások > Billentyűzet kiválasztása lehetőséget, majd a kívánt
nyelvet.

Váltás az írási nyelvek között beírás közben
Lapozzunk balra vagy jobbra a szóközgombon.
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A billentyűzet gombjai
A billentyűzet gombjainak elrendezése az írás nyelvétől, a beviteli módtól és a használt
karakterkészlettől függően eltérő lehet.

Az írás elkezdéséhez érintsünk meg egy szövegdobozt.

1 Karaktergombok
2 Shift gomb
3 Számok és szimbólumok gomb
4 Szóközgomb
5 Enter gomb
6 Backspace gomb

Írás a billentyűzeten
A billentyűzet segítségével gyorsan megírhatjuk üzeneteinket.

Karakter beírásához érintsük meg a kívánt gombot.

Átváltás a kis- és a nagybetűs mód között
Érintsük meg a  ikonra.

Ékezet hozzáadása egy karakterhez
Érintsük meg hosszan a megfelelő karaktert, majd érintsük meg a kívánt ékezetes karaktert.
Előfordulhat, hogy ez a funkció nem áll rendelkezésre minden nyelven.

Váltás a betűk és számok beírására szolgáló üzemmódok között
Érintsük meg a számok és szimbólumok vagy a betű gombját.

Különleges karakter beírása
Érintsük meg a számok és szimbólumok gombját, majd érintsük meg a kívánt különleges karaktert.

A kurzor mozgatása a következő sorra
Érintsük meg a  ikonra.

Tipp: Érintsük meg hosszan a szöveget, amíg a kurzor meg nem jelenik. Anélkül, hogy
felemelnénk az ujjunkat, húzzuk a kurzort a kívánt helyre.

Egy karakter törlése
Érintsük meg a  lehetőséget.

A telefonbillentyűzet gombjai
A telefonbillentyűzet gombjainak elrendezése az írás nyelvétől, a beviteli módtól és a használt
karakterkészlettől függően eltérő lehet.

Az írás elkezdéséhez érintsünk meg egy szövegdobozt.
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1 Karaktergombok
2 Shift gomb
3 Szóköz/Nyelv gomb
4 Hangulatjel gomb
5 Enter gomb
6 Symbol gomb
7 Számgomb
8 Backspace gomb

A telefonbillentyűzet használata írás közben
A billentyűzet használatával gyerekjáték az írás.

Ismételten érintsünk meg egy karaktergombot addig, amíg a kívánt karakter meg nem jelenik. A
gombon megjelenítettnél több karakter is rendelkezésre áll.

Tipp: Az egy karaktergombon elérhető összes karakter megjelenítéséhez érintsük meg hosszan
az adott gombot.

Átváltás a kis- és a nagybetűs mód között
Érintsük meg a  ikonra.

Váltás a betűk és számok beírására szolgáló üzemmódok között
Érintsük meg a kívánt szám vagy betű gombját.

Különleges karakter beírása
Érintsük meg a szimbólum gombot, majd érintsük meg a kívánt különleges karaktert.

A kurzor mozgatása a következő sorra
Érintsük meg a  ikonra.

Tipp: Érintsük meg hosszan a szöveget, amíg a kurzor meg nem jelenik. Anélkül, hogy
felemelnénk az ujjunkat, húzzuk a kurzort a kívánt helyre.

Egy karakter törlése
Érintsük meg a  lehetőséget. Összetett karakter esetén érintsük meg ismételten a gombot, amíg
a karakter nem törlődik. Nem minden nyelvben vannak összetett karakterek.

A prediktív bevitel használata
A gyorsabb beírást segíti, hogy telefonunk képes kitalálni, milyen szót kezdtünk el beírni. A prediktív
bevitel egy beépített szótáron alapszik. Ez a funkció nem érhető el minden nyelven.

A prediktív beviteli mód be- vagy kikapcsolásához érintsük meg a  Beállítások > Írásbeállítások
lehetőséget, majd a nyelvi billentyűzetünket vagy telefonbillentyűzetünket, és a Prediktív beállítást
állítsuk Be  vagy Ki  értékűre.

A prediktív bevitel használata írás közben
Kezdjünk el beírni egy szót, majd amikor a kívánt teljes szó megjelenik a javaslatmezőben, érintsük
meg az adott szót.

Tipp: További szójavaslatok megjelenítéséhez lapozzunk balra a javaslatmezőn.
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Szó javítása
Ha egy szó helyesírása nem megfelelő, érintsük meg a szót; ekkor megjelennek a szójavítási
javaslatok.

Új szó felvétele a szótárba
Ha a kívánt szó nem szerepel a szótárban, írjuk be a szót, érintsük meg, majd a javaslatmezőben
érintsük meg a pluszjelet (+).

Nokia Áruház
A Áruház webhelyről mobiljátékokat, alkalmazásokat, témákat, háttereket és csengőhangokat
tölthetünk le telefonunkra.

Válasszuk a  Áruház lehetőséget.

Az elemek nagy része ingyenes, a többi elemért fizetnünk kell bankkártyával vagy a
telefonszámlánkon keresztül.

Az egyes fizetési módok elérhetősége a tartózkodási országunktól és a hálózati szolgáltatótól függ.

A Áruház lehetőségeiről további információ található a store.nokia.com webhelyen.
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Kapcsolatok és üzenetek

Telefonunk segítségével tarthatjuk a kapcsolatot barátainkkal és családunkkal, és megoszthatjuk
fájljainkat, például fényképeinket. Még útközben is elérhetjük a közösségi hálózati szolgáltatások
legújabb frissítéseit.

Hívás kezdeményezése
Ismerjük meg, hogyan kezdeményezhetünk hívást új telefonunkkal.

1. Érintsük meg a  Telefon lehetőséget.
2. Írjuk be a telefonszámot.
A nemzetközi hívásokhoz használt + karakter beírásához érintsük meg kétszer a * gombot.

3. Érintsük meg a  lehetőséget. Ha a telefon kéri, válasszuk ki a megfelelő SIM-kártyát.
4. A hívás befejezéséhez érintsük meg a  gombot.

Tipp: Barátunk hangját túl hangosan vagy túl halkan halljuk? A hangerő módosításához nyomjuk
meg a hangerő-szabályozó gombokat.

Hívás fogadása
Lapozzunk ujjunkkal lefelé.

Váltás a hívások között
Érintsük meg a  lehetőséget.

Hívás elutasítása
Lapozzunk felfelé, és érintsük meg a  ikont.

Válaszadás hívásra SMS-ben
Lapozzunk ujjunkkal felfelé, érintsük meg a  lehetőséget, majd írjuk meg üzenetünket.

A legutóbb tárcsázott telefonszám felhívása
A tevékenységi képernyőn érintsük meg a hívott nevet vagy telefonszámot, majd érintsük meg a 
ikont.

A nem fogadott hívások megtekintése
Ha nem fogadtunk egy hívást, a lezárt képernyőn értesítés jelenik meg. A hívásadatok
megjelenítéséhez lapozzunk ujjunkkal az értesítésen. Ezután lapozzunk a tevékenységi képernyőre,
és a visszahíváshoz érintsük meg a  ikont.
A nem fogadott és beérkező hívásokról csak a hálózati szolgáltatás hatókörzetén belül készül napló,
amennyiben azt a hálózat támogatja, és a telefon be van kapcsolva.

Tipp: A nem fogadott hívások listájának későbbi megtekintéséhez érintsük meg a
 Hívásnapló >  > Nem fogadott lehetőséget.

Név és telefonszám mentése
Mentsük és rendezzük csoportokba barátaink telefonszámait. Névjegyzékünket még jobban
feldobhatjuk, ha névjegyeinkhez fényképeket, egyéni csengőhangokat vagy egyéb infókat
kapcsolunk?

1. Érintsük meg a  Névjegyzék lehetőséget.
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2. Lapozzunk felfelé a képernyő alsó részétől, és érintsük meg a Új névjegy hozzáadása lehetőséget.
3. Írjuk be a nevet, telefonszámot és egyéb adatokat.

Tipp: Ha a tárcsázóban szeretnénk menteni egy telefonszámot, írjuk be a számot, és érintsük
meg a  ikont.

Névjegy adatainak módosítása
Érintsük meg a kívánt névjegyet, és lapozzunk felfelé a képernyő alsó részétől. Ezután érintsük meg
a Szerkeszt lehetőséget, és szerkesszük a kívánt adatokat (például az e-mail címet vagy a
csengőhangot).

További adatok hozzáadása
Névjegy szerkesztése közben lapozzunk felfelé a képernyő aljáról, majd érintsük meg az Adatok
hozzáadása lehetőséget.

Közösségek adatainak hozzáadása a névjegyekhez
A közösségi hálózati szolgáltatásokba bejelentkezve hozzáadhatjuk barátaink adatait telefonunk
névjegyzékéhez.

1. Érintsük meg a  Névjegyzék lehetőséget.
2. Lapozzunk felfelé a képernyő alsó részétől, és érintsük meg a Fiókok lehetőséget.
3. Érintsünk meg egy fiókot, vagy egy új fiók beállításához érintsük meg a  ikont.
4. Válasszuk ki, hogy mindent importálni szeretnénk, vagy csak azokat, amelyek már szerepelnek a
névjegyzékben.

A fiók adatai megjelennek a névjegyzékben.

A telefon állapotának frissítése
Amikor bejelentkezünk közösségi hálózati szolgáltatásainkba, a főképernyőn közzétehetjük a
tevékenységünket mutató állapotfrissítésünket.

1. Tevékenységeink megtekintéséhez az alkalmazások menüben lapozzunk balra vagy jobbra.
2. Érintsük meg a Mi jár a fejében? lehetőséget, illetve ha ez nem érhető el, akkor érintsük meg a
Csatl.-hoz érintse meg itt lehetőséget.
3. Jelentkezzünk be egy közösségi hálózati szolgáltatásba, majd írjuk be az állapotüzenetet.
4. Érintsük meg a  lehetőséget.

Üzenet küldése
SMS-ek és MMS-ek segítségével gyorsan kapcsolatba léphetünk barátainkkal és családtagjainkkal.

1. Érintsük meg a  Üzenetek >  ikonra.
2. Ha egy partnert szeretnénk címzettként megadni, érintsük meg a  lehetőséget, vagy érintsük
meg a Címzett hozzáadása, és kezdjünk el beírni egy nevet vagy egy telefonszámot. Több címzettet
is hozzáadhatunk.
3. Írjuk be az üzenetet a szövegmezőbe.

Tipp: Hangulatjel beszúrásához érintsük meg a  ikont.

4. Ha mellékletet, például fényképet vagy videót szeretnénk beilleszteni, érintsük meg a 
lehetőséget.
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Tipp: Üzenetírás közben is készíthetünk új fényképet. Érintsük meg a  > Kamera lehetőséget,
készítsünk egy fényképet, majd érintsük meg a Kész lehetőséget.

5. Érintsük meg a  lehetőséget. Ha a telefon kéri, válasszuk ki a megfelelő SIM-kártyát.
Ha az MMS-be beillesztett elem mérete meghaladja a hálózat által megengedett legnagyobb méretet,
akkor a készülék esetleg automatikusan csökkentheti annak méretét.

Az MMS-eket csak kompatibilis készülékek képesek fogadni, illetve megjeleníteni. Az üzenetek a
különböző típusú készülékeken eltérően jelenhetnek meg.

A készülék támogatja a normál üzenethosszúságot meghaladó szöveges üzenetek küldését. A
hosszabb üzenetek kettő vagy több üzenetként kerülnek elküldésre. A szolgáltató ennek
megfelelően számolhat fel díjat. Az ékezetes karakterek, egyéb írásjegyek és néhány nyelvi lehetőség
több helyet foglal el, ezért használatuk csökkenti az egy üzenetben rendelkezésre álló hely méretét.

Exchange-levelező
Szeretnénk, hogy munkahelyi e-mailünk, névjegyzékünk és naptárunk mindig kéznél legyen,
függetlenül attól, hogy számítógépünk mellett ülünk vagy útközben használjuk telefonunkat? A
fontos tartalmakat szinkronizálhatjuk telefonunk és egy Microsoft Exchange kiszolgáló között.

Az Exchange-levelező csak akkor állítható be, ha vállalatunknak Microsoft Exchange-kiszolgálója van.
Továbbá az is szükséges, hogy vállalatunk rendszergazdája aktiválja fiókunkhoz a Microsoft Exchange
ActiveSync szolgáltatást.

A telepítés elindítása előtt ellenőrizzük, hogy megvannak-e a következő adatok:

• Vállalati e-mail cím
• Az Exchange-kiszolgálónk neve (ezt vállalatunk informatikai osztályától szerezhetjük be)
• A hálózati tartományunk neve (ezt vállalatunk informatikai osztályától szerezhetjük be)
• Munkahelyi hálózatunk jelszava

Az Exchange-kiszolgáló konfigurációjától függően a telepítés során esetleg további adatokat is meg
kell adnunk. Ha nem ismerjük a helyes adatokat, forduljunk vállalatunk informatikai osztályához.

A telepítés során megadhatjuk, hogy telefonunk milyen gyakran szinkronizálja a tartalmat a
kiszolgálóval.

Az Exchange-levelező használata esetén kötelezővé tehetik a biztonsági kód alkalmazását.

A Exchange-levelező használata korlátozva van a PIM-információk Nokia készülék és a hitelesített
Microsoft Exchange-kiszolgáló közötti, éteren keresztüli szinkronizálására.

A készülék alkalmas a Microsoft Exchange ActiveSync szolgáltatást tartalmazó szerverekkel történő
kommunikációra. A készülék birtoklása nem biztosítja és nem adja át Önnek a Microsoft
szerverszoftvereire vagy szervereire vonatkozó, a készülék használatával igénybe vett szellemi
tulajdon jogát, illetve semmiféle, a Microsoft Exchange ActiveSync szolgáltatásnak a készüléktől
eltérő módon történő használatára vonatkozó jogot sem.

E-mail fiókunk beállítása
Több e-mail címet is használunk? Telefonunkról több postafiókot is elérhetünk.

Postafiók létrehozásához csatlakoznunk kell az internethez.
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Ha még nincs e-mail fiókunk, állítsuk be a Nokia E-mail szolgáltatást. A beállítás közben
létrehozhatunk egy fiókot.

1. Érintsük meg a  E-mail >  lehetőségre, majd a kívánt e-mail fiókra.
2. Írjuk be a felhasználónevet és a jelszót.
3. Érintsük meg a Bejelentkezik lehetőséget.

Tipp: Ha szinkronizálni szeretnénk telefonunkkal a munkahelyi és egyéb e-mailjeinket,
létrehozhatunk egy Exchange-levelező fiókot telefonunkon. Érintsük meg az Exchange-levelező
fiókot, és írjuk be a szükséges adatokat.

Postafiók későbbi hozzáadása
Érintsük meg a  E-mail lehetőséget, lapozzunk felfelé a képernyő alsó részétől, és érintsük meg a
Fiókok lehetőséget. Ezután érintsük meg a  lehetőséget, érintsük meg a kívánt fiókot, majd
jelentkezzünk be.

A bejövő üzenetek automatikus frissítésének kikapcsolása
Érintsük meg a  Fiókok lehetőséget, majd a kívánt fiókot. Érintsük meg a Bejövő postafiók
frissítése lehetőséget, és szükség esetén módosítsuk a beállítást.
Telefonunk meghatározott időközönként frissíti a bejövő üzenetek mappáját, és jelzi, ha új üzenet
érkezett. Ez nagy mennyiségű adat átvitelét jelentheti, amelyért esetleg adatforgalmi díjat kell
fizetnünk. A költségtakarékosság érdekében kikapcsolhatjuk az automatikus frissítést, és a bejövő
üzeneteket Wi-Fi-kapcsolaton keresztül frissíthetjük.

Postafiók törlése
Érintsük meg a  Fiókok lehetőséget, érintsük meg hosszan a kívánt fiókot, majd érintsük meg a
Töröl lehetőséget.

E-mail küldése
Szeretnénk útközben is e-mail üzeneteket küldeni? Telefonunk segítségével e-maileket olvashatunk
és írhatunk akkor is, amikor éppen nem vagyunk számítógépünk közelében.

Ahhoz hogy e-maileket küldhessünk és fogadhassunk, csatlakoznunk kell az internethez.

1. Érintsük meg a  E-mail lehetőségre, majd a kívánt e-mail fiókra.
2. Lapozzunk felfelé a képernyő alsó részétől, és érintsük meg az E-mail írása lehetőséget.
3. Ha a Névjegyzékből szeretnénk címzettet hozzáadni, érintsük meg a  lehetőséget. A címet be is
írhatjuk. Több címzettet is hozzáadhatunk.
4. Írjuk be a tárgyat és írjuk meg üzenetünket.

Tipp: Szójavaslat hozzáadásához kattintsunk az adott szóra. A szójavaslatlistát ujjunkkal
lapozhatjuk végig. Ha nem szeretnénk használni a szójavaslat funkciót, a képernyő aljától
lapozzunk felfelé, és a Prediktív lehetőséget állítsuk Ki  értékűre.

5. Ha mellékletet, például egy fényképet szeretnénk beilleszteni, akkor a billentyűzet bezárásához
lapozzunk lefelé, majd a képernyő aljától lapozzunk felfelé, és érintsük meg a Melléklet
hozzáadása lehetőséget.

Tipp: E-mail írása közben is készíthetünk új fényképet. A billentyűzet bezárásához lapozzunk
lefelé, majd a képernyő aljától lapozzunk felfelé, és érintsük meg a Melléklet hozzáadása >  >

 lehetőséget. Fénykép készítéséhez érintsük meg a képernyőt, majd érintsük meg a Kész
lehetőséget.

© 2013 Nokia. Minden jog fenntartva. 22



6. Érintsük meg a Küld lehetőséget.

E-mail olvasása
Érintsük meg a  E-mail lehetőséget és a kiválasztott e-mail fiókot, majd érintsük meg az elolvasni
kívánt üzenetet.

Tipp: A bejövő üzenetek megtekintése közben a lista frissítéséhez húzzuk lefelé a listát.

Csevegés barátainkkal
Szeretnénk az interneten csevegni barátainkkal? Amikor éppen úton vagyunk, telefonunkkal
bárhonnan csevegőüzenetet küldhetünk.

Ha csevegni szeretnénk, csatlakoznunk kell az internethez.

A csevegéshez Nokia-fiókra van szükségünk. Ha még nincs fiókunk, a beállítás során létrehozhatunk
egy újat. Érintsük meg a  Csevegés lehetőséget, írjuk be felhasználónevünket és jelszavunkat, és
jelentkezzünk be.

A csevegőpartnereink közé felvett barátaink automatikusan megjelennek névjegyzékünkben. Ha még
nincsenek partnereink, a rendszer felajánlja, hogy hívjuk meg barátainkat a csevegésbe. Olyan
személyekkel is folytathatunk csevegést, akik nem szerepelnek csevegőpartnereink között.

1. Érintsük meg a  Csevegés lehetőséget.
2. Csevegés indításához érintsük meg a kívánt névjegyet. A zöld szín a csevegőpartner online állapotát
jelzi.
3. Írjuk be az üzenetet.
4. Érintsük meg a  lehetőséget.
A szolgáltatások használatától vagy a tartalmak letöltésétől az adatforgalom a szolgáltató hálózatán
jelentősen megnőhet, ami adatátviteli költségekkel járhat.

Hangpostafiókunk ellenőrzése
Nem fogadott hívásainkat átirányítottuk hangpostafiókunkba? Hívjuk fel hangpostafiókunkat, és
hallgassuk meg üzeneteinket a számunkra megfelelő időpontban.

A hangposta használatához elő kell fizetni a szolgáltatásra. További információért forduljunk a
hálózati szolgáltatóhoz.

A hangposta használata előtt meg kell kapnunk hangpostafiókunk számát a hálózati szolgáltatótól.
Ellenőrizzük megrendelésünk visszaigazolását vagy a hálózati szolgáltató terméktámogatási
webhelyét.

A hangposta beállításához érintsük meg a  Telefon lehetőséget, érintsük meg hosszan az 1-es
gombot, írjuk be a hangpostafiókunk számát, majd érintsük meg a  lehetőséget. A telefon
automatikusan felhívja a hangpostafiókot.

1. Ha ellenőrizni szeretnénk a hangpostánkat egy nem fogadott hívás után, lapozzunk lefelé ujjunkkal
a képernyő felső részéről, majd érintsük meg az üzenetértesítőt.
2. Érintsük meg a Felhívja a postafiókot a hangüzenetek lejátszásához? lehetőséget.

A hangüzenetek meghallgatásának elhalasztása
Érintsük meg a  Telefon, lehetőséget, és érintsük meg hosszan az 1-es gombot.
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A hangpostafiók számának módosítása később
Koppintsunk a  Beállítások > Hívások > Hangpostafiók ikonra. Ezután írjuk be a hangpostafiók
számát, majd érintsük meg a  ikont. A szám mentéséhez lapozzunk felfelé a képernyő alsó részétől,
és érintsük meg a Megerősítés lehetőséget.
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Kamera

Miért vinnénk magunkkal fényképezőgépet, ha a telefonunk kamerája tökéletesen megfelel az
emlékek rögzítéséhez? Telefonunk kamerájával egyszerűen rögzíthetünk fényképeket és videókat.

Fénykép készítése
Telefonunk kamerájával elkaphatjuk a legjobb pillanatokat.

1. A kamera bekapcsolásához érintsük meg a  Kamera ikont.
2. Nagyításhoz vagy kicsinyítéshez, helyezzük két ujjunkat a képernyőre, majd távolítsuk vagy
közelítsük ujjainkat.
3. A beállítások (például időzítő, fehéregyensúly vagy fénykép felbontása) eléréséhez érintsük meg
hosszan a képernyőt.
4. A fénykép elkészítéséhez érintsük meg a képernyőt.
A telefon a  Galéria mappába menti a fényképeket.

A vaku használatakor tartsunk megfelelő távolságot. Ne használjuk a vakut emberhez vagy állathoz
közel. Fénykép készítése közben ne takarjuk el a vakut.

Tipp: Szeretnénk gyorsan megörökíteni egy pillanatot? Ha akkor szeretnénk bekapcsolni a
kamerát, amikor a telefon zárolva van, lapozzunk felfelé a képernyőn.

Tipp: Ha a kamera meg van nyitva, egyszerűen válthatunk videomódba vagy a Galéria funkcióra.
A videokamera bekapcsolásához lapozzunk balra a képernyő közepéről. A Galéria
megnyitásához lapozzunk jobbra a képernyő közepéről.

Videó rögzítése
Telefonunkkal nemcsak fényképeket készíthetünk, hanem videókat is rögzíthetünk.

1. A videokamera bekapcsolásához lapozzunk balra a képernyő közepéről.
2. Nagyításhoz vagy kicsinyítéshez, helyezzük két ujjunkat a képernyőre, majd távolítsuk vagy
közelítsük ujjainkat.
3. A rögzítés indításához érintsük meg a képernyőt.
4. A rögzítés leállításához érintsük meg a képernyőt.
A készülék a videókat a  Galéria mappába menti.

Tipp: A videókat multimédiás üzenetben vagy e-mailben is elküldhetjük. Ha küldéshez korlátozni
szeretnénk az elküldött videofájl méretét, rögzítés előtt érintsük meg hosszan a képernyőt, és
a Videó minősége beállítást állítsuk Gyenge értékűre.
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Fénykép vagy videó megosztása
Hadd csodálják meg mások is jól sikerült felvételeinket. Küldjük el a felvételeket barátainknak, vagy
osszuk meg azokat egy közösségi hálózati szolgáltatásban.

1. Érintsük meg a  Galéria lehetőséget.
2. Érintsük meg hosszan a fényképet vagy a videót, majd érintsük meg a Megosztás lehetőséget.
3. Válasszuk ki a megosztási módot, és kövessük a képernyőn megjelenő utasításokat.
Nem minden megosztási szolgáltatás támogatja az összes fájlformátumot vagy a nagyfelbontású
videókat.

A szolgáltatások használatától vagy a tartalmak letöltésétől az adatforgalom a szolgáltató hálózatán
jelentősen megnőhet, ami adatátviteli költségekkel járhat.

Fényképeink megosztása közvetlenül egy közösségi hálózaton
A megosztás még gyorsabb, ha felvesszük kedvenc közösségi hálózatunk logóját a Galéria
eszköztárra. Érintsük meg a  Beállítások > Megosztás folyamatban lehetőséget, majd állítsuk a
Azonnali megosztás beállítást Be  értékre.
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Térképek és navigáció

Ismerjük meg a célunkhoz vezető útvonalat.

Közeli helyek keresése
Fedezzük fel a környező világot – a Nokia Nearby segítségével megkereshetjük a közeli helyeket,
például éttermeket és bevásárlóközpontokat.

1. Érintsük meg a  Nokia Nearby lehetőséget.
2. Meghatározott típusú helyek, például éttermek listájának megtekintéséhez érintsük meg a kívánt
kategóriát. Ha a főnézetben nem látható a kívánt kategória, a további kategóriák megtekintéséhez
érintsük meg a Még több lehetőséget.

Tipp: Ha a helyet térképen szeretnénk megnézni, érintsük meg a helyet, majd a hely részletes
nézetében érintsük meg a térkép lehetőséget.

3. Hely kereséséhez a főnézetben írjuk be a hely nevét a keresőmezőbe.
Tipp: A helyeket menthetjük, így később könnyen megtalálhatjuk azokat. Érintsük meg a helyet,
majd a  > MENT lehetőséget. Mentett helyeink megtekintéséhez a Nokia Nearby főnézetében
érintsük meg a Még több >  lehetőséget.

A szolgáltatások használatától vagy a tartalmak letöltésétől az adatforgalom a szolgáltató hálózatán
jelentősen megnőhet, ami adatátviteli költségekkel járhat.

Ez a szolgáltatás esetleg nem minden országban vagy területen áll rendelkezésre, és esetleg csak
bizonyos nyelveken érhető el. Lehet, hogy a szolgáltatás használatához hálózat szükséges. További
tájékoztatásért forduljunk hálózati szolgáltatónkhoz.

A digitális térképek tartalma esetleg pontatlan és hiányos lehet. Létfontosságú kommunikáció (pl.
vészhelyzet) esetén soha ne hagyatkozzunk kizárólag az elérhető tartalomra vagy szolgáltatásra.
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Internet

Ismerjük meg, hogyan hozhatunk létre vezeték nélküli kapcsolatokat, és hogyan böngészhetjük úgy
az internetet, hogy alacsonyan tartsuk adatforgalmi kiadásainkat.

Böngészés az interneten
Tartsunk lépést a legfrissebb hírekkel, és tekintsük meg kedvenc weboldalainkat útközben.

Tipp: Ha hálózati szolgáltatónk nem rögzített díjat számít fel az adatforgalmunkért, akkor az
adatátviteli költségek csökkentése érdekében az internetkapcsolat létrehozásához Wi-Fi-
hálózatot használjunk.

1. Érintsük meg a  Internet ikonra.
2. Írjuk be a webcímet a címsorba, és érintsük meg a  lehetőséget.

Tipp: Az internetes kereséséhez írjuk be a keresőszót a címsorba. Ha a telefon kéri, válasszuk
ki az alapértelmezett keresőszolgáltatást.

Nagyítás és kicsinyítés
Tegyük két ujjunkat a képernyőre, és távolítsuk vagy közelítsük ujjainkat.

Tipp: Ha az oldal szövegét és képeit egyetlen hosszabb, olvashatóbb szövegként és képként
szeretnénk megjeleníteni, hogy ne legyen szükség nagyításra, lapozzunk felfelé a képernyő
aljától, érintsük meg a Tovább > Beállítások lehetőséget, és a Oszlopnézet beállítást állítsuk
Be  értékűre.

Webhely megosztása
Böngészés közben a képernyő aljától lapozzunk felfelé, majd érintsük meg a Megosztás lehetőséget
és a megosztás módját.

Tipp: Kövessük nyomon adathasználatunkat a Számlálók alkalmazásban.

Webhely hozzáadása kedvenceinkhez
Ha egy webhelyet rendszeresen meglátogatunk, akkor vegyük fel kedvenceink közé, hogy egyszerűen
elérhessük.

1. Érintsük meg a  Internet ikonra.
2. Böngészés közben lapozzunk felfelé a képernyő alsó részétől, és érintsük meg a H.ad. kedvenc.-
hez lehetőséget.

Ugrás egy kedvenc webhelyre
Lapozzunk felfelé a képernyő alsó részétől, érintsük meg a Kedvencek lehetőséget, majd érintsünk
meg egy kedvencet.

Tipp: Kedvenc webhelyeinket ki is tűzhetjük az alkalmazások menüjébe. Böngészés közben
lapozzunk felfelé a képernyő alsó részétől, és érintsük meg a H.ad Főképer.-höz lehetőséget.

© 2013 Nokia. Minden jog fenntartva. 28



Szórakozás

Van néhány szabad percünk, és szórakozni szeretnénk? Ismerjük meg, hogyan hallgathatjuk a rádiót
telefonunkon.

Zeneszám lejátszása
A telefon zenelejátszóját használhatjuk zene és podcastok útközben történő hallgatására.

1. Érintsük meg a  Zene ikonra.
2. Érintsük meg a Zeneszámok, Előadók, Lejátszási listák vagy Albumok lehetőséget.
3. Érintsük meg a kívánt zeneszámot.
4. A lejátszás szüneteltetéséhez és újraindításához érintsük meg a  vagy  lehetőséget.

Ugrás az előző vagy a következő zeneszámra
Érintsük meg a  vagy  lehetőséget.

Vissza- vagy előreléptetés
Húzzuk a csúszkát.

Zeneszámok lejátszása véletlenszerű sorrendben
Érintsük meg a  lehetőséget.

Az FM-rádió hallgatása
A telefon használatával FM-rádió-állomásokat hallgathatunk – egyszerűen csak válasszuk ki a kívánt
állomást.

Rádióhallgatáshoz kompatibilis fülhallgatót kell csatlakoztatnunk a készülékhez. A fülhallgató
rádióantennaként működik.

1. Koppintsunk a  FM-rádió ikonra.
2. A kívánt állomás behangolásához ujjunkkal forgassuk a tárcsát balra vagy jobbra.
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Iroda

Ismerjük meg, hogyan tehetjük szervezetté életünket a naptár használatával.

A dátum és az idő beállítása
A telefon óráját manuálisan is beállíthatjuk.

Érintsük meg a  Beállítások > Dátum és idő ikonra.

Időzónaváltás utazás közben
Érintsük meg az Időzóna lehetőséget, majd érintsük meg a megfelelő időzónát. A telefonon az idő
és a dátum beállítása az aktuális időzónának megfelelően történik.

Ébresztés beállítása
Telefonunkat ébresztőóraként is használhatjuk.

1. Koppintsunk a  Jelzések ikonra.
2. Érintsük meg a  lehetőséget.
3. Állítsuk be az ébresztés időpontját.
4. Ha szeretnénk, hogy az ébresztés bizonyos napokon egy adott időpontban szólaljon meg,
lapozzunk felfelé a képernyő alján, érintsük meg az Ismétlés lehetőséget, válasszuk ki a kívánt
napokat, majd érintsük meg a Kész lehetőséget.
5. Az ébresztés csengőhangjának beállításához lapozzunk felfelé a képernyő alsó részétől, és érintsük
meg az Ébresztés hangjelzése lehetőséget, válasszuk ki a kívánt csengőhangot, és érintsük meg a
Beállít lehetőséget.
6. Érintsük meg a Kész lehetőséget.

Tipp: Több ébresztés is beállítható. Az ébresztés beállítása után új hangjelzés beállításához
érintsük meg a  lehetőséget.

Naptárjegyzet hozzáadása
Nem szeretnénk megfeledkezni egy eseményről? Akkor vegyük fel naptárunkba.

1. Koppintsunk a  Naptár ikonra.
2. Érintsük meg a  lehetőséget.
3. Szerkesszük az esemény adatait.
4. Ha az esemény egy születésnap, állítsuk a Születésnap beállítást Be  értékre.
5. Érintsük meg a Mentés lehetőséget.

Tipp: Jegyzet törléséhez érintsük meg hosszan a jegyzetet, majd érintsük meg a Töröl
lehetőséget.
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Telefonkezelés és adatkapcsolat

Törődjünk telefonunkkal és gondoskodjunk a telefonunkon tárolt tartalom biztonságáról. A
következőkben megismerhetjük a tartozékok csatlakoztatásának, a hálózati kapcsolódásnak, a
fájlátvitelnek, a biztonsági mentés létrehozásának, telefonunk zárolásának és a szoftver
naprakészen tartásának módját.

Tartalom megosztása a Gyors megosztás használatával
Szeretnénk megmutatni a nyaralásunkon készült fényképet barátunknak? A Gyors megosztás
használatával egyszerűvé válik a megosztás. Egyszerűen csak vigyük közel telefonunkat a másik
telefonhoz, és megtörténik a tartalom másolása.

1. Mindkét telefonon kapcsoljuk be a Bluetooth funkciót.
2. Győződjünk meg arról, hogy a telefonok láthatók egymás számára.
3. Érintsük meg például a kívánt fényképet, majd a  > Megosztás Bluetooth-on lehetőséget.
4. Telefonunkat vigyük közel a másik telefonhoz.

A Gyors megosztás megkeresi a legközelebbi telefont, majd az elemet elküldi arra a telefonra.

A rosszindulatú szoftverek hatásos elkerülése érdekében javasolt a készülék rejtett módban történő
használata. Ne fogadjunk el Bluetooth-kapcsolódási felkéréseket nem megbízható forrásoktól. Ha a
Bluetooth funkciót nem használjuk, ki is kapcsolhatjuk.

Csatlakozás Wi-Fi-hálózathoz
Az adatátviteli költségek alacsony szinten tartása érdekében otthon, egy könyvtárban vagy egy
internetkávézóban a Wi-Fi-hálózat használatával csatlakozhatunk az internethez.

1. Ujjunkkal lapozzunk lefelé a képernyő felső részéről, majd érintsük meg a  ikont.
2. Érintsük meg a Wi-Fi lehetőséget, majd válasszuk ki a kívánt hálózatot.
3. Ha a kapcsolat biztonságos, írjuk be a jelszót.

Kapcsolódás az előzőleg használt Wi-Fi-hálózathoz
Ujjunkkal lapozzunk lefelé a képernyő felső részéről, majd érintsük meg a  ikont.

Új hálózat hozzáadása
Lapozzunk lefelé ujjunkkal a képernyő felső részéről, érintsük meg a Wi-Fi lehetőséget, győződjünk
meg arról, hogy bekapcsoltuk a Wi-Fi funkciót, érintsük meg az Új hálózat hozzáadása lehetőséget,
majd írjuk be a szükséges adatokat.

A Wi-Fi-kapcsolat bezárása
Ujjunkkal lapozzunk lefelé a képernyő felső részéről, majd érintsük meg a  ikont.

Fontos: A Wi-Fi-kapcsolat biztonságának növelése érdekében használjunk titkosítást. A
titkosítás használatával csökkenthetjük az adatok illetéktelenek általi hozzáférésének
veszélyét.

Tartalom másolása telefonunk és a számítógép között
Másoljuk fényképeinket, videóinkat, zenéinket és az általunk létrehozott (a memóriakártyán tárolt)
tartalmakat a telefon és a számítógép között.
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Ahhoz, hogy a telefonmemóriából tartalmakat másoljunk, a telefonunkban egy memóriakártyának
kell lennie.

1. Csatlakoztassuk telefonunkat egy kompatibilis számítógéphez egy kompatibilis USB-kábel
segítségével.
2. Érintsük meg a Háttértároló lehetőséget.
3. A számítógépen nyissunk meg egy fájlkezelőt, például a Windows Intézőt, és keressük meg
telefonunkat. Megjelennek a memóriakártyán tárolt tartalmak.
4. A fájlokat egérrel történő áthúzással másolhatjuk telefonunk és a számítógép között.

A telefon szoftverének frissítése
Tartsunk lépést a korral – telefonunk szoftverének és az alkalmazások frissítésével új, valamint
továbbfejlesztett funkciókat kaphatunk készülékünkhöz.

1. Ha telefonunktól frissítési üzenetet kapunk, a képernyő felső részéről lapozzunk ujjunkkal lefelé,
majd érintsük meg az üzenetértesítőt.
2. Frissítés letöltéséhez és telepítéséhez érintsük meg a Frissít lehetőséget, majd kövessük a
telefonon megjelenő utasításokat.

A frissítés percekig is eltarthat. Ha probléma történne, lépjünk kapcsolatba a hálózati szolgáltatóval.

A frissítés után az új felhasználói útmutató letöltéséhez lépjünk a www.nokia.com/support
webhelyre.

A hálózati szolgáltató rádiókapcsolattal készülékszoftver-frissítéseket küldhet közvetlenül a
telefonra (hálózati szolgáltatás). A szolgáltatással kapcsolatos további tájékoztatásért forduljunk a
szolgáltatóhoz.

A szolgáltatások használatától vagy a tartalmak letöltésétől az adatforgalom a szolgáltató hálózatán
jelentősen megnőhet, ami adatátviteli költségekkel járhat.

A frissítés megkezdése előtt csatlakoztassuk töltőt a készülékhez, vagy győződjünk meg arról, hogy
az akkumulátor töltöttségi szintje megfelelő.

Figyelmeztetés: Szoftverfrissítés közben a készülék nem használható még segélyhívásokra
sem, amíg a telepítés be nem fejeződik, és újra nem indítjuk a készüléket.

A telefon használata repülés módban
Olyan helyzetekben, amikor tilos a telefon internetkapcsolatának használata, a repülés mód
használatával továbbra is elérhetjük zenéinket, videóinkat és offline játékainkat.

1. Érintsük meg a  Beállítások lehetőséget.
2. Állítsuk a Repülés mód beállítást Be  értékre.

A repülés mód kikapcsolása
Érintsük meg a  Beállítások lehetőséget, és állítsuk a Repülés mód beállítást Ki  értékre.

A repülés mód bezárja a mobilhálózati kapcsolattal fennálló kapcsolatot, és kikapcsolja telefonunk
vezeték nélküli funkcióit. Tartsuk be azokat az utasításokat és biztonsági előírásokat, amelyeket
például a légitársaságtól kapunk, valamint a vonatkozó törvényeket és jogszabályokat. Ahol az
engedélyezett, csatlakozhatunk egy Wi-Fi-hálózathoz, például internetböngészés céljából, vagy hogy
repülés módban bekapcsoljuk a Bluetooth funkciót.
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Figyelmeztetés: Repülés üzemmódban semmilyen hívás, még segélykérő hívás sem
kezdeményezhető és nem fogadható, és semmilyen, hálózati lefedettséget igénylő funkció sem
használható. Hívás kezdeményezéséhez váltsunk egy másik üzemmódra.

Hozzáférési kódok
Eszünkbe jutott már, hogy vajon mire valók a telefonunk egyes kódjai?

PIN- vagy PIN2-kód

(4–8 számjegy)

Ezek megakadályozzák a SIM-kártya
jogosulatlan használatát, illetve bizonyos
funkciók eléréséhez szükségesek.

Beállíthatjuk, hogy a telefon bekapcsoláskor
kérje a PIN-kódot.

Ha a kódokat elfelejtettük vagy nem kaptuk meg
kártyánkhoz, akkor forduljunk hálózati
szolgáltatónkhoz.

Ha egymás után háromszor hibásan írjuk be a
kódot, akkor a kód blokkolásának feloldásához
meg kell adnunk a PUK- vagy a PUK2-kódot.

PUK vagy PUK2 A PIN-kód vagy a PIN2-kód blokkolásának
feloldásához szükségesek.

Ha a kódokat nem kaptuk meg a SIM-kártyához,
akkor forduljunk hálózati szolgáltatónkhoz.

Biztonsági kód (lezárókód, jelszó) Ez megakadályozza a telefon jogosulatlan
használatát.

Beállíthatjuk, hogy a telefon kérje a megadott
lezárókódot.

A kódot tartsuk titokban és a telefontól távol,
biztonságos helyen.

Ha elfelejtjük a kódot, akkor telefonunk
zárolódik, és a feloldásához szervizt kell igénybe
vennünk. Ez bizonyos költséggel járhat, valamint
a telefonunkon tárolt összes személyes adat
törlését eredményezheti.

További tájékoztatásért forduljunk a Nokia Care
ügyfélszolgálathoz vagy a telefon
forgalmazójához.

IMEI Ez a szám a hálózatban a telefonok
azonosítására szolgál. Lehet, hogy
telefonszámunkat a Nokia Care szolgáltatásnak
is meg kell adnunk.
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Az IMEI-szám megtekintéséhez tárcsázzuk a
*#06# számot.
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A termékre és a biztonságra vonatkozó információk

Hálózati szolgáltatások és díjak
A készüléke csak a következőkkel használható: GSM 850, 900, 1800, 1900; valamint WCDMA 900, 2100 MHz-es hálózatok. A
használathoz szükség van egy szolgáltatóval kötött szolgáltatási szerződésre.

Egyes szolgáltatások használatához és a tartalmak letöltéséhez hálózati kapcsolat szükséges, és a műveletek adatátviteli
költséggel járhatnak. Az is lehet, hogy bizonyos szolgáltatásokra elő kell fizetnünk.

Segélykérő hívások
1. Ellenőrizzük, hogy a készülék be legyen kapcsolva.
2. Ellenőrizzük a megfelelő térerőt.

Esetleg az alábbiak végrehajtására is szükség lehet:

• Helyezzünk egy SIM-kártyát a készülékbe, ha a készülék támogatja annak használatát.
• Kapcsoljuk ki a készülékünkön a híváskorlátozásokat, például a hívástiltást, a rögzített tárcsázást vagy a zárt hívócsoportok

használatát.
• Ellenőrizzük, hogy a készülék ne legyen repülés üzemmódban.
• Ha a készülék kijelzője és/vagy billentyűzete le van zárva, oldjuk fel a zárolásokat.

3. Nyomjuk meg ismételten a vissza gombot, amíg a kezdőképernyő meg nem jelenik.
4. A tárcsázó megnyitásához válasszuk a  Telefon lehetőséget.
5. Írjuk be a helyzetünknek megfelelő hivatalos segélykérőszámot. A segélyhívó telefonszámok helytől függően eltérőek
lehetnek.
6. Válasszuk a .
7. Adjuk meg a szükséges adatokat a lehető legnagyobb részletességgel. Ne szakítsuk meg a kapcsolatot, amíg erre engedélyt
nem kapunk.

Ha a legelső beállítás közben segélykérő hívást kell indítanunk, érintsük meg a  ikont.

Fontos: Ha a telefon támogatja az internethívásokat, akkor aktiváljuk a mobiltelefonos és az internethívásokat is. Ha
mindkettő aktiválva van, akkor a telefon a segélyhívások kezdeményezését a celluláris hálózaton és az
internetszolgáltatón keresztül is megkísérelheti. A kapcsolat létrejötte nem garantálható minden körülmény között.
Létfontosságú kommunikáció – például orvosi segélykérés – céljából soha ne hagyatkozzunk kizárólag vezeték nélküli
telefonokra.

A készülékkel való bánásmód
Óvatosan bánjunk a készülékkel az akkumulátorral és a tartozékokkal. A következő javaslatok segítenek abban, hogy fenntartsuk
a készülék működőképességét.

• A készüléket tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elektronikus
áramkörökben korróziót előidéző ásványi anyagokat. Ha a készülék vizes lesz, vegyük ki az akkumulátort, és várjuk meg,
amíg a készülék teljesen megszárad.

• A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros vagy piszkos helyen.
• A készüléket ne tartsuk túl meleg helyen. A magas hőmérséklet károsíthatja a készüléket vagy az akkumulátort.
• A készüléket ne tartsuk túl hideg helyen. A normál hőmérsékletre való felmelegedéskor a készülék belsejében lecsapódó

pára károsíthatja a készüléket.
• Ne nyissuk ki a készüléket más módon, mint ahogyan az a használati útmutatóban szerepel.
• A nem jóváhagyott módosítások károsíthatják a készüléket, valamint a rádiókészülékekre vonatkozó jogszabályok

megsértésével járhat.
• A készüléket ne ejtsük le, ne ütögessük és ne rázogassuk. A durva bánásmód tönkreteheti a készüléket.
• Csak puha, tiszta, száraz kendőt használjunk a készülék felületének tisztításához.
• Ne fessük be a készüléket. A festék használhatatlanná teheti a készüléket.
• A lehető legjobb teljesítmény elérése érdekében időnként kapcsoljuk ki a készüléket, és vegyük ki az akkumulátort.
• A készüléket mágnesektől vagy mágneses tértől tartsuk távol.
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• A fontos adatok biztonságos tárolása érdekében azokat legalább két különböző helyen tároljuk, például a készülékünkön,
a memóriakártyánkon vagy számítógépünkön, illetve jegyezzük le azokat.

Huzamosabb ideig tartó működés során a készülék felmelegedhet. A legtöbb esetben ez nem hibajelenség. Ha a készülék nem
működik megfelelően, forduljunk a legközelebbi szerződéses szervizközponthoz.

Újrahasznosítás

A használt elektronikai termékeket, akkumulátorokat és csomagolóanyagokat mindig vigyük vissza egy kijelölt gyűjtőhelyre.
Ezzel megakadályozzuk az ellenőrizetlen szemétkidobást, és elősegítjük az anyagok újrahasznosítását. A készülék minden
anyaga újrahasznosítható nyersanyagként vagy energiaként. A Nokia termékek újrahasznosításuk módját megtaláljuk a
www.nokia.com/recycle webhelyen.

Áthúzott hulladékgyűjtő embléma

A terméken, az akkumulátorban, az irodalomban vagy a csomagoláson látható áthúzott, kerekes szemétgyűjtő-tartály
szimbólum arra hívja fel a figyelmet, hogy minden elektromos és elektronikus terméket és akkumulátort az élettartamuk végén
szelektív gyűjtőhelyre kell juttatnunk. A terméktől ne közösségi/lakossági hulladékként szabaduljunk meg: vigyük el a
begyűjtőhelyre. A legközelebbi begyűjtőhelyekről a hulladékkezelésért felelős helyi hatóságnál, illetve a www.nokia.com/
support webhelyen található további információ. A készülékre vonatkozó további környezetvédelmi információkat a
www.nokia.com/ecoprofile webhelyen olvashatjuk el.

A Digitális jogvédelem ismertetése
A készülék használatakor tartsuk be a törvényeket, és tartsuk tiszteletben a helyi szokásokat, valamint mások személyiségi és
egyéb törvényes jogait, beleértve szerzői jogait. A szerzői jogi védelem miatt egyes fényképeket, zenéket és más tartalmakat
esetleg nem másolhatunk, módosíthatunk vagy küldhetünk tovább.

A digitális jogvédelemmel (DRM) védett tartalomhoz tartozik egy licenc is, mely meghatározza a tartalomhasználattal kapcsolatos
jogokat.

A jelen készülékkel a következő technológiával védett tartalmak érhetők el: OMA DRM 1.0. Ha bizonyos DRM-szoftver nem képes
ellátni a tartalom védelmét, akkor a tartalomtulajdonosok kérhetik az ilyen DRM-szoftver védett fájlokhoz való hozzáférésének
visszavonását. A hozzáférés visszavonása megakadályozhatja a készüléken lévő DRM által védett tartalom megújítását is. Az
ilyen DRM-szoftver visszavonása nincs hatással a más típusú DRM által védett vagy a nem DRM által védett tartalmak
használatára.

Akkumulátor és töltő – tudnivalók
A készüléket kizárólag eredeti BL-4U típusú, újratölthető akkumulátorral használjuk.

A készülék töltéséhez AC-20 típusú töltőt használjunk. A töltőcsatlakozó típusa többféle lehet.

A Nokia további akkumulátor- és töltőtípusokat tehet elérhetővé ehhez a készülékhez.

Az akkumulátorral és a töltővel kapcsolatos biztonság
Az akkumulátor kivétele előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket és húzzuk ki a töltőt. A töltő vagy egy tartozék kihúzása esetén
a hálózati kábelt mindig a csatlakozónál (ne a kábelnél) fogva húzzuk ki a konnektorból.

Ha nem használjuk a töltőt, húzzuk ki az aljzatból. A teljesen feltöltött, de nem használt akkumulátor idővel önmagától is elveszti
töltését.

Az optimális működés érdekében az akkumulátort mindig 15 °C és 25 °C (59 °F és 77 °F) közötti hőmérsékleten tartsuk. A
szélsőséges hőmérséklet csökkenti az akkumulátor kapacitását és élettartamát. Előfordulhat, hogy túl meleg vagy túl hideg
akkumulátorral a készülék átmenetileg nem működik.

Véletlen rövidzárlatot okozhat, ha egy fémtárgy hozzáér az akkumulátoron lévő fémsávokat. Ez tönkreteheti az akkumulátort
vagy a másik tárgyat.
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Az akkumulátorokat soha ne dobjuk tűzbe, mivel ez robbanást idézhet elő. Tartsuk be a helyi jogszabályokat. Lehetőség szerint
hasznosítsuk újra. Soha ne dobjuk a háztartási szemétbe.

Az akkumulátort ne szedjük szét, ne vágjuk el, ne törjük szét, ne hajlítsuk meg, ne szúrjuk ki, és semmilyen egyéb módon ne
károsítsuk. Ha az akkumulátor szivárog, ügyeljünk arra, hogy a folyadék ne kerüljön a bőrre vagy a szembe. Ha mégis
megtörténne, azonnal öblítsük le az érintett bőrterületet, vagy forduljunk orvoshoz. Az akkumulátort ne módosítsuk, ne
próbáljunk bele idegen tárgyakat szerelni, valamint ne merítsük meg vízben és egyéb folyadékokban, illetve ne tegyük ki ezek
hatásának. A sérült akkumulátorok robbanásveszélyesek.

Az akkumulátort és a töltőt csak a rendeltetésének megfelelő célokra használjuk. Az akkumulátor vagy a töltő nem megfelelő
alkalmazása, illetve a nem jóváhagyott akkumulátor vagy nem kompatibilis töltő használata tüzet, robbanást, szivárgást okozhat,
vagy egyéb veszéllyel járhat, és érvénytelenné teheti a garanciát. Ha úgy gondoljuk, hogy az akkumulátor megsérült, akkor a
további használat előtt vigyük el az akkumulátort egy szervizközpontba. Soha ne használjunk sérült akkumulátort vagy töltőt.
Zivatar idején ne töltsük készülékünket. A töltőt csak beltérben használjuk.

További biztonsági információk

Kisgyerekek
A készülék és annak tartozékai nem játékok; apró alkatrészeket tartalmazhatnak. Ezeket tartsuk kisgyermekektől távol.

Orvosi eszközök
A rádióadók használata, beleértve a mobiltelefonokat is, zavarhatja a nem megfelelően árnyékolt orvosi berendezések
működését. Forduljunk egy orvoshoz vagy az orvosi készülék gyártójához, hogy eldönthessük, megfelelően van-e árnyékolva a
készülék a rádiófrekvenciás sugárzással szemben.

Beültetett orvosi eszközök
A beültetésre szánt orvosi eszközök gyártóinak javaslata szerint az orvosi eszközzel való esetleges interferencia elkerülése
érdekében a vezeték nélküli készülékek és az orvosi eszköz között ajánlatos legalább 15,3 centiméter (6 hüvelyk) távolságot
tartani. Ajánlások az ilyen eszközzel élő személyeknek:

• A vezeték nélküli készülék legalább 15,3 centiméter (6 hüvelyk) távolságra legyen az orvosi eszköztől.
• A vezeték nélküli készüléket ne hordjuk mellényzsebben
• A vezeték nélküli készüléket tartsuk az orvosi eszközzel átellenes oldali fülükhöz.
• Kapcsolják ki a vezeték nélküli készüléket, ha feltételezhető, hogy interferencia jött létre.
• Tartsuk be a beültetett orvosi készülék gyártójának utasításait.

Ha kérdésünk van a vezeték nélküli készülék beültetett orvosi eszközzel való használatával kapcsolatban, forduljunk
háziorvosunkhoz.

Hallás
Figyelmeztetés: A fülhallgató használata során a környezeti zajok érzékelése korlátozódhat. Ne használjuk a fülhallgatót,
ha ezzel veszélynek tesszük ki magunkat.

Bizonyos rádiós eszközök zavarhatnak egyes hallókészülékeket.

Nikkel
A készülék felülete nikkelmentes.

Védjük meg készülékünket a káros tartalmaktól
A készülék vírusoknak és más káros tartalomnak lehet kitéve. Tartsuk be az alábbi óvintézkedéseket:

• Legyünk elővigyázatosak üzenetek megnyitásakor. Azok rosszindulatú szoftvereket tartalmazhatnak, vagy más módon
tehetnek kárt a készülékben vagy a számítógépben.

• Kellő óvatossággal kezeljük a kapcsolódási kérelmeket, az internetböngészést és a letöltéseket. Ne fogadjunk el Bluetooth-
kapcsolódási felkéréseket nem megbízható forrásoktól.
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• Csak olyan megbízható forrásból származó szolgáltatásokat és szoftvereket telepítsünk és használjunk, amelyekben
megbízunk és azok megfelelő biztonságot és védelmet kínálnak.

• Telepítsünk víruskereső és egyéb biztonsági szoftvereket a készülékre és a kapcsolódó számítógépre. Egyidejűleg csak egy
víruskereső alkalmazást használjunk. Több víruskereső alkalmazás egyidejű használata károsan befolyásolhatja a készülék
és/vagy a számítógép teljesítményét, illetve működését.

• Ha a készülékre előre telepített, harmadik fél internetes webhelyére mutató könyvjelzőket és hivatkozásokat nyitunk meg,
akkor kellő elővigyázatossággal járjunk el. A Nokia vállalat ezeket a webhelyeket nem támogatja, és nem vállal értük
semmilyen felelősséget.

Járművek
A rádiófrekvenciás jelek hatással lehetnek a gépjárművek nem helyesen beszerelt vagy nem megfelelően árnyékolt elektronikus
rendszereire. További információkért lépjünk kapcsolatba a gépjármű vagy az adott berendezés gyártójával.

Kizárólag képzett szakember szerelheti a készüléket járműbe. A hibás telepítés veszélyes lehet, és érvénytelenné teheti a
garanciát. Rendszeresen ellenőrizze, hogy a járműben minden vezeték nélküli eszköz megfelelően fel van szerelve, és
megfelelően működik. Ne tároljon és ne szállítson éghető vagy robbanóanyagokat ugyanabban a tárolóban, mint ahol a készülék,
annak alkatrészei vagy tartozékai találhatók. Ne helyezzük a készüléket vagy a tartozékokat a légzsák tágulási terébe.

Robbanásveszélyes környezetek
Kapcsoljuk ki a készüléket minden olyan helyen, ahol robbanás veszélye fennállhat, például üzemanyagtöltő állomásokon. A
szikrák robbanást vagy tüzet okozhatnak, ami sérüléshez vagy halálhoz vezethet. Tartsuk be az üzemanyag-tárolási helyeken,
a vegyi üzemekben és a robbantási területeken érvényes korlátozásokat. Előfordulhat, hogy egy bizonyos területen az esetleges
robbanás veszélyének kitett körzetek nincsenek pontosan megjelölve. Ezek például olyan helyek, ahol felszólítás látható a
járművek motorjának kikapcsolására, vagy a hajók fedélzet alatti része, a vegyi anyagot szállító vagy tároló létesítmények,
valamint ahol a levegő vegyszereket vagy szemcséket tartalmaz. Tudjuk meg a folyékony gázzal (például propánnal vagy
butánnal) üzemelő gépjárművek gyártóitól, hogy az adott járművek környezetében biztonságosan használható-e ez a készülék.

Hitelesítési információ (SAR)
Ez a mobilkészülék megfelel a rádióhullám-kibocsátásra vonatkozó nemzetközi irányelveknek.

A mobileszköz egy rádió adó-vevő készülék. Kialakításának köszönhetően a rádióhullámoknak (rádiófrekvenciás
elektromágneses tereknek) való kitettség nem haladja meg a ICNIRP független tudományos szervezet nemzetközi irányelveiben
ajánlott határértéket. Ezeket az irányelveket számottevő biztonsági ráhagyással határozták meg, így minden ember esetében
garantálják a védelmet – kortól és egészségi állapottól függetlenül.

A kitettségi irányelvek alapja az ún. specifikus elnyelési ráta (SAR – Specific Absorption Rate), amely az eszköz jelsugárzása
közben a fejben, illetve a testben elnyelődött rádiófrekvenciás (RF) teljesítmény nagyságát jellemzi. Az ICNIRP által a
mobileszközökre vonatkozóan megállapított SAR-határérték 2,0 W/kg átlagelnyelődést jelent 10 gramm emberi szövetben.

A SAR-teszteket szabványos működési helyzetben végzik úgy, hogy a készülék összes frekvenciasávján a legmagasabb
energiaszinten sugároz. A jelen készülék esetében mért legmagasabb SAR-értékek:

Legmagasabb SAR-érték A legmagasabb SAR-érték rögzítésekor
használt frekvenciasávok

A fejhez érintve 1,43 W/kg 10 grammban WCDMA 2100+WLAN 2450

A készüléket a testtől 1,5 centiméter
(5/8 hüvelyk) távolságra használva

0,64 W/kg 10 grammban WCDMA 900+WLAN 2450

Ez a készülék teljesíti a rádiófrekvenciás kitettségi irányelveket, ha a fejhez tartva, illetve a testtől legalább 1,5 centiméter (5/8
hüvelyk) távolságra használják. Ha a készüléket hordtáskában, övcsipeszen vagy övtartóban hordjuk, az ne tartalmazzon fémes
részeket, és a készüléket a testtől legalább a fent meghatározott távolságra tartsuk.

Adatfájlok vagy üzenetek küldéséhez jó hálózati kapcsolatra van szükség. Az adatküldés késedelmes lehet a megfelelő kapcsolat
elérhetővé válásáig. Mindaddig tartsuk fenn a javasolt távolságot, amíg az elküldés be nem fejeződik.

Általános használat közben a SAR-értékek rendszerint messze elmaradnak a fenti értékektől. Ennek oka, hogy a
rendszerhatásfok növelése, illetve a hálózati interferencia visszaszorítása érdekében a mobileszköz automatikusan a visszafogja
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a jelkibocsátási teljesítményét, ha a híváshoz nincs szükség a teljes kapacitásra. Az alacsonyabb leadott teljesítmény alacsonyabb
SAR-értéket eredményez.

Az egyes eszközök típusainak különféle változatai létezhetnek, ezért több érték is tartozhat hozzájuk. A készülékek
részegységei, illetve kialakítása idővel változhat, ami szintén hatással lehet a SAR-értékekre. A jelenlegi, illetve más Nokia
eszközök legfrissebb SAR-adatai a következő címen érhetők el: www.nokia.com/sar.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) állásfoglalása szerint a jelenlegi tudományos ismeretek alapján nincs szükség különleges
intézkedésekre mobileszközök használata esetén. Ha a cél a saját kitettség csökkentése, javasoljuk a készülék használatának
minimalizálását, illetve a fejtől és a testtől távolabbi használatot lehetővé tévő kihangosító alkalmazását. A rádiófrekvenciás
kitettséggel kapcsolatos további tudnivalók, leírások és eszmecserék érhetők el a WHO webhelyén: www.who.int/peh-emf/en.

A Nokia támogatási üzenetei
A telefon és a szolgáltatások előnyeinek lehető legjobb kihasználása érdekében testreszabott, ingyenes szöveges üzeneteket
kapunk a Nokiától. Az üzenetek ötleteket, trükköket és terméktámogatási információkat tartalmaznak.

Ha nem szeretnénk ilyen üzeneteket kapni, akkor válasszuk a  Fiókok > Nokia-fiók > Hírek és ajánlatok letöltése lehetőséget.

A fenti szolgáltatás igénybevételéhez a telefon a legelső használatakor elküldi a Nokiának a mobiltelefonszámunkat, a telefon
gyártási számát, valamint mobilszolgáltatásunk néhány előfizetési azonosítóadatát. A szoftver frissítésekor a készülék esetleg
néhány vagy minden adatot elküld a Nokiának. Az ilyen adatok felhasználása az adatvédelmi irányelveknek megfelelően történik.
Az adatvédelmi irányelveket a www.nokia.com webhelyen olvashatjuk el.

A szerzői jogokkal kapcsolatos és egyéb megjegyzések
MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy a(z) RM-922 készülék mindenben megfelel az alapvető követelményeknek, valamint az
1999/5/EC irányelv egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a
www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity.

A termékek, funkciók, alkalmazások és szolgáltatások elérhetősége régiónként eltérő lehet. További tájékoztatásért forduljunk
egy Nokia márkaszervizhez vagy a szolgáltatóhoz. Ez az eszköz olyan alkatrészt, technológiát vagy szoftvert tartalmazhat,
amelyre az Egyesült Államok vagy más országok exportjogszabályai vonatkozhatnak. Tilos a jogszabályoktól eltérő
magatartás.

A jelen dokumentum tartalmát ebben a formában kell elfogadni. Az érvényes jogszabályok által előírtakon kívül a Nokia semmiféle
kifejezett vagy vélelmezett garanciát nem vállal a jelen dokumentum pontosságával, megbízhatóságával vagy tartalmával
kapcsolatban, beleértve, de nem kizárólagosan az értékesíthetőségre vagy egy adott célra való alkalmasságra vonatkozó
garanciát. A Nokia fenntartja a jogot, hogy a jelen dokumentumot bármikor, előzetes értesítés nélkül átdolgozza vagy
visszavonja.

A Nokia és annak licencadói – az alkalmazandó jogszabályok által lehetővé tett legszélesebb keretek között – semmilyen
körülmények között nem felelősek semmilyen adatvesztésért vagy bevételkiesésért, illetve bármilyen különös, véletlen,
következményi vagy közvetett kárért, a károkozás módjára tekintet nélkül.

A jelen dokumentum vagy bármely része semmilyen formában nem másolható, nem továbbítható és nem terjeszthető a Nokia
előzetes írásbeli engedélye nélkül. A Nokia a folyamatos fejlesztés elvét alkalmazza. A Nokia fenntartja magának a jogot, hogy
bármely, a jelen dokumentumban ismertetett termékek jellemzőit előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy továbbfejlessze.

Az alkalmazandó jogszabályok által lehetővé tett lehető legszélesebb keretek között a készülék szoftverének visszafejtése a
legteljesebb mértékben tilos. A jelen kézikönyvben szereplő, Nokia által tett nyilatkozatokra, jótállás-vállalásokra, kártérítésre
és felelősségre vonatkozó korlátozások mértékével azonos mértékű korlátozások vonatkoznak Nokia licencadóinak
nyilatkozataira, jótállásvállalásaira, kártérítésére és felelősségére.

A Nokia nem vállal garanciát és felelősséget a készülékkel szállított, harmadik fél által készített alkalmazások működéséért,
tartalmáért vagy végfelhasználói terméktámogatásáért. Az alkalmazás használatával Ön elfogadja annak jelen állapotát. A Nokia
nem képvisel és nem vállal garanciát, illetve felelősséget a készülékkel szállított, harmadik fél által készített alkalmazások
működéséért, tartalmáért vagy végfelhasználói terméktámogatásáért.

A térképek, a játékok, a zeneszámok és a videók letöltése, illetve a képek és a videók feltöltése nagy mennyiségű adat árvitelével
járhat. A szolgáltató az adatátvitelért díjat számíthat fel. Az egyes termékek, szolgáltatások és funkciók elérhetősége régiónként
eltérő lehet. A további részletekről és az elérhető nyelvi csomagokról érdeklődjünk egy helyi Nokia márkakereskedőnél.
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AZ FCC MEGJEGYZÉSE

A készülék megfelel az FCC-szabályzat 15. részének. A működés során a következő két feltételnek kell eleget tenni: (1) Az eszköz
nem okozhat káros interferenciát; és (2) Az eszköznek el kell bírnia bármilyen vételi interferenciát, azt is, amelyik nem kívánt
működést eredményezhet. További információk elérhetősége: transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html. A Nokia által
kifejezetten nem jóváhagyott módosítások érvényteleníthetik a felhasználónak a készülék üzemeltetésére vonatkozó jogát.

Megjegyzés: Az eszköz a tesztelése során megfelelt a Class B digitális eszközök korlátozásainak az FCC-szabályzat 15. része
szerint. Ezeket a korlátozásokat a lakókörnyezetben való telepítés esetén fellépő káros interferenciák elleni megfelelő
védelemhez tervezték. Ez a készülék rádiófrekvenciás sugárzást generál, használ és sugározhat, valamint ha nem az
utasításoknak megfelelően van telepítve és használva, káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. Azonban nincs rá
garancia, hogy ilyen interferencia nem lép fel egy adott telepítés esetén. Ha a készülék káros interferenciát okos a rádió- vagy
televízióadásban, ami a készülék ki- és bekapcsolásával állapítható meg, akkor a felhasználónak érdemes megpróbálnia elhárítani
az interferenciát a következő műveletekkel:

• Forgassuk el vagy helyezzük át az antennát.
• Növeljük a távolságot a készülék és a rádió- vagy tévékészülék között.
• Csatlakoztassuk a készüléket egy olyan konnektorhoz, amelyhez nem csatlakozik rádió- vagy tévékészülék.
• Kérjünk segítséget a forgalmazótól vagy egy tapasztalt rádió-, illetve tévészerelőtől.

TM & © 2013 Nokia. Minden jog fenntartva. A harmadik felek termékeinek vagy cégének neve védjegy is lehet, amelyet az adott
védjegy tulajdonosa birtokol.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.

A terméket az MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) személyes, nem üzleti célú felhasználásra engedélyezi olyan adatok
tekintetében, amelyeket a vevő mint magánszemély az MPEG-4 képi szabványnak megfelelően, nem üzleti célból kódolt, valamint
(ii) engedélyezett videoszolgáltató által kínált MPEG-4 formátumú videofilmekkel kapcsolatos felhasználásra. Mindennemű más
felhasználás tilos. A reklámcélú, belső és üzleti felhasználásra vonatkozóan további információt az MPEG LA, LLC adhat. Lásd:
www.mpegla.com.
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