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Pszt...

Ez az útmutató még nem minden, van még egy...

Az ebben a felhasználói útmutatóban lévő utasítások a legújabb elérhető szoftververzión alapulnak. 
Ha készülékünkre még nem telepítettük a legújabb elérhető szoftvert, akkor egyes funkciók 
elérhetősége és működése esetleg eltérhet a megadottaktól.

A Microsoft Mobile Szolgáltatási feltételeiről és Adatvédelmi irányelveiről a www.nokia.com/
privacy webhelyen találhatunk további információt.
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Biztonságunk érdekében

Olvassuk el az alábbi egyszerű útmutatót. Az itt leírtak be nem tartása veszélyekkel járhat, vagy 
törvénysértő lehet. További információt a részletes felhasználói útmutató tartalmaz.

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 Microsoft Mobile 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.
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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 Micro-USB-csatlakozóaljzat
2 A fülhallgató csatlakozója (3,5 mm AHJ)
3 Hangerő-szabályozó gombok
4 Vezérlőgomb
5 Vége gomb/Bekapcsológomb
6 Nyílás a hátlap kioldásához
7 Mikrofon
8 Hívás gomb
9 Választógombok
10 Hallgató
11 Vaku
12 A kamera lencséje. A kamera használata 
előtt távolítsuk el a lencsét védő fóliát.
13 Eszköz a hátlap kinyitásához. Ha az eszköz elveszne, gemkapcsot is használhatunk helyette.
14 Antennaterület
15 Hangszóró

Tipp: Zárjuk le a billentyűzetet, amikor nem használjuk telefonunkat. Válasszuk a Menü 
lehetőséget, és nyomjuk meg a * gombot. A kioldáshoz válasszuk a Kiold lehetőséget, és 
nyomjuk meg a * gombot.

Ez a telefon S40-es szoftvert használ.

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.

A jelen útmutatóban található képek eltérhetnek a készülék képernyőjén megjelenő képektől.

A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése
Ismerjük meg a SIM-kártya és az akkumulátor telefonba helyezésének módját.

A SIM1-kártyatartó 3G és 2G SIM-kártyákhoz is használható.

1. Nyomjuk az eszközt a nyílásba, amíg a fedél ki nem oldódik. Vegyük le a hátlapot. 

2

2
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2. Ha az akkumulátor be van helyezve a telefonba, vegyük ki azt. 

3. Helyezzük be a SIM-kártyát úgy, hogy érintkezőfelülete lefelé nézzen. 

4. Ügyelve az akkumulátor csatlakozóira, tegyük be az akkumulátort.

5. Nyomjuk le a hátlapot, amíg a helyére pattan. A bekapcsoláshoz tartsuk lenyomva a 
bekapcsológombot , amíg a telefon rezegni kezd.

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.
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Fontos: A SIM-kártya sérülésének elkerülése érdekében a kártya behelyezése vagy kivétele előtt 
mindig vegyük ki az akkumulátort.

Fontos: Készülékünk micro-SIM-kártyát, más néven mini-UICC 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.

A memóriakártya behelyezése
Ismerjük meg, hogyan helyezhetünk be memóriakártyát telefonunkba.

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.

1. Nyomjuk az eszközt a nyílásba, amíg a fedél ki nem oldódik. Vegyük le a hátlapot, és emeljük ki az 
akkumulátort.

2. Az érintkezőfelületet lefelé fordítva csúsztassuk be a memóriakártyát a helyére.

3. A kártya eltávolításához húzzuk ki azt a helyéről.

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.
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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 20 perc múlva jelenik 
meg.

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.

Számítógépünk legyen bekapcsolva.

Tartalom másolása régi telefonunkról

Könnyen átvihetjük névjegyzékünket, naptárjegyzeteinket és egyéb adatainkat új telefonunkra.

1. Mindkét telefonon kapcsoljuk be a Bluetooth funkciót. Az új telefon Bluetooth funkciójának 
bekapcsolásához válasszuk a Menü > Beállítások > Kapcsolatok > Bluetooth lehetőséget.
2. Az új telefonon válasszuk a Menü > Beállítások > Szink. és bizt. m. > Másol. kész.-ről lehetőséget.
3. Jelöljük ki az átmásolni kívánt elemeket, és válasszuk a Kész lehetőséget.
4. Válasszuk ki régi telefonunkat a megtalált eszközök listájából.
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5. Ha a telefon kéri, adjunk meg egy alkalmi biztonsági kódot (például 123), majd válasszuk az OK 
lehetőséget.
6. Ügyeljünk arra, hogy mindkét telefonon ugyanazt a kódot írjuk be.
7. Mindkét telefonon kövessük a megjelenő utasításokat.

Tipp: Ha gyorsan szeretnénk névjegyeket másolni egy kompatibilis telefonról, válasszuk a Menü 
 > Alkalm.-ok > Saját alkalm.-ok > Átvitel lehetőséget.
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Alapok

Hozzuk ki a legtöbbet új telefonunkból.

Telefonunk megismerése
Fedezzük fel telefonunkat néhány egyszerű gombnyomással.

1. Telefonunk alkalmazásainak és funkcióinak megtekintéséhez nyomjuk meg a Menü gombot.

Menü

2. Egy alkalmazás vagy egy funkció kiválasztásához nyomjuk a vezérlőgombot felfelé, lefelé, balra 
vagy jobbra.

3. Egy alkalmazás megnyitásához vagy egy funkció kiválasztásához válasszuk a Kiválaszt 
lehetőséget.

Kiválaszt

4. Az előző képernyőre való visszatéréshez nyomjuk meg a Vissza gombot.

Vissza

5. A Főképernyőre való visszatéréshez nyomjuk meg a  gombot.
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Ikonok a kijelzőn
A telefon kijelzőjén látható ikonok a pontos időt, az akkumulátor töltöttségi szintjét, a jelerősséget 
stb. mutatják.

  Olvasatlan üzenetei vannak.

  El nem küldött vagy sikertelen üzenetei vannak.

  A billentyűzet le van zárva.

  Ébresztés van beállítva.

  A Bluetooth funkció be van kapcsolva.

  A telefon GSM-hálózathoz csatlakozik.

  Minden bejövő hívás továbbítva van egy másik telefonszámra.

  A telefonhoz fülhallgató van csatlakoztatva.

  A telefon USB-kábellel van csatlakoztatva egy másik eszközhöz, például számítógéphez.

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.

Az akkumulátor üzemidejének meghosszabbítása
Hozzuk ki a legtöbbet telefonunkból az akkumulátor optimális használatával. Telefonunk 
energiafelhasználását három módszerrel csökkenthetjük.

• Az akkumulátort mindig teljesen töltsük fel.
• Némítsuk el a szükségtelen hangokat, például a billentyűhangokat.
• Hangszóró helyett használjunk vezetékes fejhallgatót.

Energiatakarékos megoldások:

A háttérvilágítás fényerejének 
csökkentése

Válasszuk a Menü > Beállítások > Kijelző > Háttérvilágítás 
lehetőséget, és módosítsuk a Háttérvil. erőssége 
beállítást.
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A háttérvilágítás kikapcsolása kis 
késleltetéssel

Válasszuk a Menü > Beállítások > Kijelző > Háttérvilágítás 
lehetőséget, és módosítsuk a Háttérvil. időtúllép. 
beállítást.

Csak a szükséges hálózati kapcsolatok 
használata

• A Bluetooth funkciót csak szükség esetén kapcsoljuk 
be.

• Ha zenét hallgatunk vagy más célból használjuk a 
készüléket, és nem kívánunk hívásokat kezdeményezni 
vagy fogadni, kapcsoljuk be a repülés üzemmódot. 
Válasszuk a Menü > Beállítások > Üzemmódok > 
Repülés > Bekapcsol lehetőséget.

Főképernyőnk testreszabása
Szeretnénk kedvenc alkalmazásainkat közvetlenül a Főképernyőnkről megnyitni? Felvehetünk 
elemeket a Főképernyőre, az ott található elemeket pedig eltávolíthatjuk vagy átrendezhetjük.

1. A Főképernyőn lapozzunk lefelé, és válasszuk az Opciók > Kezdőképernyő lehetőséget.
2. Válasszunk ki egy sávot és egy elemet, például az Értesítések lehetőséget.
3. Válasszuk a Kész > Igen lehetőséget.

Tipp: További alkalmazások felvételéhez a Főképernyőn lapozzunk a hivatkozássávra, és 
válasszuk az Opciók > Hiv. módosítása lehetőséget.

A csengőhang módosítása

Állítsunk be csengőhangot telefonunkhoz.

1. Válasszuk a Menü > Beállítások > Hangok lehetőséget, majd lapozzunk a kiválasztható 
csengőhangokhoz.
2. A vezérlőgombbal válasszuk a Fájlok megnyitása lehetőséget.
3. Válasszuk a Hangok > Csengőhangok lehetőséget.
4. Válasszuk ki a csengőhangot.

Tipp: A néma és az általános üzemmód közötti váltáshoz tartsuk lenyomva a # gombot.

Zeneszám beállítása saját csengőhangként
A zenelejátszóról beállíthatunk egy zeneszámot csengőhangként.

1. Csengőhang beállításához lapozzunk jobbra, válasszuk ki a Fájlok megnyitása lehetőséget, majd 
a kívánt zeneszámot.
2. A zeneszámok egy-egy részét is kijelölhetjük csengőhangként. Válasszuk az Igen lehetőséget.
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3. A kezdőpont  mozgatásához lapozzunk balra vagy jobbra. A végpont mozgatásához  lapozzunk 
lefelé. Ha elkészültünk, válasszuk a Kész lehetőséget.
4. Válasszuk az Ment lehetőséget.
A módosított csengőhang nem írja felül az eredeti csengőhangot vagy hangfájlt. Az előre beállított 
csengőhangok nem szerkeszthetők, és nem minden formátumú csengőhang használható.

Nokia Áruház

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

Válasszuk a Menü > 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 Nokia Áruház lehetőségeiről további információ található a store.nokia.com webhelyen.

Szöveg írása
Feljegyzést szeretnénk írni, vagy az üzenetünkben több nyelvet is kívánunk használni? A billentyűzet 
használatával gyerekjáték az írás.

Nyomjunk le többször egy gombot, amíg a kívánt betű meg nem jelenik.

Különleges karakter és írásjel beírása
Nyomjuk meg a * gombot, és válasszuk ki a kívánt karaktert.

Váltás a kis- és nagybetűk, illetve a szövegbeviteli módok között
Nyomjuk meg a # gombot. Előfordulhat, hogy ez a funkció nem áll rendelkezésre minden nyelven.

Szám beírása
Tartsuk lenyomva a # gombot, és válasszuk a Számmód lehetőséget. A betűmódhoz való 
visszatéréshez tartsuk lenyomva a # gombot.

A prediktív bevitel be- vagy kikapcsolása
Válasszuk az Opciók > Prediktív bevitel, majd a Be vagy a Ki lehetőséget. Nem minden nyelv 
támogatott.

Az írás nyelvének módosítása
Válasszuk a Opciók > Írás nyelve lehetőséget.
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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 vagy fogadása
Ismerjük meg, hogyan kezdeményezhetünk és hogyan fogadhatunk hívásokat az új telefonunkkal.

1. A főképernyőn írjuk be a telefonszámot.
A nemzetközi hívásokhoz használt + karakter beírásához nyomjuk meg kétszer a * gombot.

2. Nyomjuk meg a  gombot.
3. A hívás befejezéséhez nyomjuk meg a  gombot.
Amikor valaki hív minket, a hívás fogadásához nyomjuk meg a  gombot.

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

Figyelmeztetés: Repülési módban semmilyen hívás nem kezdeményezhető és nem fogadható, 
és semmilyen, hálózati lefedettséget igénylő funkció sem használható. Hívás 
kezdeményezéséhez váltsunk egy másik üzemmódra.

Kapcsoljuk ki a készüléket olyan helyeken, ahol annak használata tiltott, interferenciát, illetve 
veszélyt okozhat. Például repülőgépen, orvosi berendezések, üzemanyag, vegyszerek vagy 
robbantási területek közelében.

A legutóbb tárcsázott telefonszám felhívása
A Főképernyőn nyomjuk meg a  gombot, válasszuk ki a számot, és nyomjuk meg a  gombot.

A nem fogadott hívások megtekintése
A Főképernyőn nyomjuk meg a Megnéz gombot. A visszahíváshoz válasszuk ki a számot, majd 
nyomjuk meg a  gombot.

Tipp: A nem fogadott hívások listájának későbbi megtekintéséhez válasszuk a Menü  > 
Névjegyzék > Napló > Nem f. hívások lehetőséget. 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.

Név és telefonszám mentése

Új névjegyek felvétele a telefonba.

1. Válasszuk a Menü  > Névjegyzék lehetőséget.
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2. Válasszuk az Új hozzáadása lehetőséget.
3. Írjuk be a telefonszámot, és válasszuk az OK lehetőséget.
4. Írjuk be a nevet, majd válasszuk a Ment lehetőséget.

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

1. Válasszuk a Menü  > Névjegyzék lehetőséget.
2. Válasszuk a Nevek > Opciók > Közösségi fiókok lehetőséget.
3. Válasszuk ki, hogy mindent importálni szeretnénk, vagy csak azokat, amelyek már szerepelnek a 
névjegyzékben.

A fiók adatai megjelennek a névjegyzékben.

Üzenet küldése

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

1. Válasszuk a Menü > Üzenetek lehetőséget.
2. Válasszuk a Üz. létrehozása lehetőséget.
3. Írjuk be az üzenetet.
4. Ha mellékletet, például fényképet vagy videót szeretnénk beszúrni, válasszuk az Opciók > 
Objektum besz. lehetőséget.
5. Ha névjegyet szeretnénk címzettként felvenni, válasszuk a Címzett > Névjegyzék lehetőséget. 
Szám beírásához válasszuk a Szám vagy e-mail lehetőséget.
6. Válasszuk a Küld lehetőséget.
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.

© 2014 Microsoft Mobile. Minden jog fenntartva. 15



Hangpostafiókunk ellenőrzése

Nem fogadott hívásainkat átirányítottuk hangpostafiókunkba? Egy alkalmas időpontban hallgassuk 
meg az ismerőseink által hagyott hangüzeneteket.

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 válasszuk a Menü > Üzenetek > Egyéb > Hangüzenetek > Hangüzenetek > 
Hangpostafiók sz. lehetőséget, és írjuk be a hangpostafiókunk számát.

1. Ha ellenőrizni szeretnénk a hangpostánkat egy nem fogadott hívás után, akkor a Főképernyőn 
válasszuk a Megnéz lehetőséget.
2. Válasszuk az Opciók > Feladó hívása lehetőséget.

Tipp: A hangpostafiók gyors felhívásához a Főképernyőn tartsuk lenyomva az 1-es gombot.

A hangüzenetek meghallgatásának elhalasztása
Válasszuk a Menü > Üzenetek > Egyéb > Hangüzenetek > Hangüzenetek > Hangüz.-ek meghall. 
lehetőséget.

Exchange-levelező
Szeretnénk, hogy munkahelyi e-mailjeink, 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 az e-maileket a 
kiszolgálóval.A rendszer csak azokat a tartalmakat szinkronizálja, amelyeket a fiók beállításakor 
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megadtunk. További tartalmak szinkronizálásához módosítanunk kell a Exchange-levelező-fiók 
beállításait.

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

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? Telefonunkon több postafiókot is kezelhetünk.

Postafiók beállításához vagy e-mailek küldéséhez és fogadásához internetkapcsolatot kell 
létrehoznunk.

1. Válasszuk a Menü > E-mail lehetőséget.
2. Válasszunk ki egy e-mail szolgáltatást, majd jelentkezzünk be.

Tipp: Ha még nincs e-mail címünk, a beállítás során létrehozhatunk egy Nokia E-mail fiókot.

Ha szinkronizálni szeretnénk telefonunkkal a munkahelyi és egyéb e-mailjeinket, beleértve 
névjegyzékünket és naptárunkat is, létrehozhatunk egy Exchange-levelező fiókot telefonunkon. 
Válasszuk a Menü > Exch.-level. lehetőséget, válasszuk ki a kívánt e-mail fiókot, és adjuk meg a 
szükséges adatokat.

Postafiók későbbi hozzáadása
Válasszuk a Menü > E-mail > Fiók hozzáadása lehetőséget, válasszunk ki egy e-mail szolgáltatást, 
és jelentkezzünk be.

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.

1. Válasszuk ki a Menü > E-mail lehetőséget, majd a kívánt e-mail fiókot.
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2. A postafiókban válasszuk a Opciók > Új létrehozása lehetőséget.
3. Ha a címzetteket a névjegyzékből kívánjuk hozzáadni, válassza a Hozzáad lehetőséget. A címet be 
is írhatjuk. Több címzettet is hozzáadhatunk.
4. Írjuk be a tárgyat és írjuk meg üzenetünket.
5. Ha egy fájlt, például fényképet szeretnénk csatolni, válasszuk az Opciók > Csatol lehetőséget.
6. Válasszuk az Küld lehetőséget.

E-mail megválaszolása
E-mail megválaszolásához nyissuk meg az e-mailt, és válasszuk az Opciók > Válasz lehetőséget.

Csatlakozás közösségekhez

Az Értesítések alkalmazás használatával megnézhetjük, mivel foglalkoznak éppen barátaink.

Jelentkezzünk be közösségi hálózati szolgáltatásainkba.

1. Válasszuk a Menü > Alkalm.-ok lehetőséget.
2. Válasszuk a Saját alkalm.-ok > Értesítések lehetőséget.

Tipp: A legújabb frissítések megjelenítéséhez vegyük fel Főképernyőnkre az Értesítések elemet.

Értesítések kikapcsolása
Az Értesítések alkalmazásban válasszuk a Opciók > Beállítások lehetőséget, lapozzunk jobbra, majd 
válasszuk a Ment. 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 válasszuk a Menü  > Kamera lehetőséget.
2. Nagyításhoz és kicsinyítéshez használjuk a hangerőgombokat.
3. A fénykép elkészítéséhez válasszuk a  lehetőséget.

Tipp: Videó rögzítéséhez lapozzunk jobbra, és válasszuk a  lehetőséget.

A telefon a Menü > Fényképek 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.

A kamera kikapcsolása
Válasszuk a  lehetőséget.

Önarckép készítése

Telefonunk kamerájával egyszerűen készíthetünk önarcképet.

1. A kamera bekapcsolásához válasszuk a Menü  > Kamera lehetőséget.
2. Válasszuk a  >  ikont.
3. Fordítsuk a telefon kameráját magunk felé, és kövessük a hangutasításokat. Amikor készen állunk 
a fényképezésre, a telefon automatikusan elkészíti a felvételt.
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Panorámafénykép készítése

Szeretnénk megörökíteni egy gyönyörű tájat vagy városképet? A panoráma üzemmód használatával 
látványos fényképet készíthetünk.

1. A kamera bekapcsolásához válasszuk a Menü  > Kamera lehetőséget.
2. Válasszuk a  >  ikont.
3. Az első fénykép elkészítéséhez válasszuk a  ikont.
4. A következő fénykép elkészítéséhez lassan fordítsuk jobbra a telefont, hogy a jelzés a képernyő 
közepére kerüljön.
5. Négy fénykép elkészítése után a telefon automatikusan menti a panorámafényképet.

Tipp: A telefonnal álló és fekvő tájolású panorámaképeket is készíthetünk.

Fénykép vagy videó elküldése

Legjobb felvételeinket MMS-ben vagy e-mailben, illetve Bluetooth-kapcsolat használatával 
küldhetjük el családtagjainknak és barátainknak.

1. Válasszuk a Menü > Fényképek lehetőséget.
2. Lépjünk a kívánt fényképre és válasszuk a Opciók > Megosztás lehetőséget, majd válasszuk ki a 
kívánt küldési módot.

Tipp: Videó küldéséhez válasszuk a Menü > Videók lehetőséget, a küldeni kívánt videót, majd a 
Opciók > Megosztás lehetőséget.

Egyszerre több fénykép vagy videó elküldése
Lépjünk a fényképeket vagy videókat tartalmazó mappára és válasszuk az Opciók > Megjelölés 
lehetőséget, majd a megjelenő lehetőségek egyikét. A küldéshez válasszuk az Opciók > Megjelölt 
megoszt. lehetőséget, majd válasszuk ki a kívánt küldési módot.
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Internet

Ismerjük meg, hogyan böngészhetjük az internetet.

Böngészés az interneten

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

1. Válasszuk a Menü > Internet lehetőséget.
2. Jelöljük ki a címsort.
3. Írjunk be egy webcímet.

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

Nagyítás
Válasszuk ki a weboldal megfelelő területét.

Tipp: Ha az oldal szövegét és képeit egyetlen hosszabb, olvashatóbb oszlopként szeretnénk 
megjeleníteni, hogy ne legyen szükség nagyításra, válasszuk az Opciók > Beállítások 
lehetőséget, és az Oszlopnézet beállításnál válasszuk a Be értéket.

Webhely hozzáadása kedvenceinkhez

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

1. Válasszuk a Menü > Internet lehetőséget.
2. Ugorjunk egy webhelyre.
3. Válasszuk az Opciók > H.ad. kedvenc.-hez lehetőséget.

Ugrás egy kedvenc webhelyre
Nyissuk meg a Kedvencek lapot, majd válasszuk ki a felkeresni kívánt webhelyet.
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Szórakozás

Van néhány szabad percünk, és szórakozni szeretnénk? Ismerjük meg, hogyan hallgathatunk zenét 
telefonunkon vagy rádiónkon.

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.

Válasszuk a Menü > Rádió lehetőséget.

A rádió bezárása
Nyomjuk meg a vége gombot.

A rádió hallgatása a háttérben
Válasszuk a Opciók > Leját. a háttérben lehetőséget.

A háttérben szóló rádió bezárása
Tartsuk lenyomva a vége gombot.

Zeneszám lejátszása

Lejátszhatjuk a telefonmemóriában vagy a memóriakártyán található zeneszámokat.

1. Válasszuk a Menü > Zene lehetőséget.
2. Válasszunk ki egy zeneszámot. A lejátszás szüneteltetéséhez vagy folytatásához válasszuk a 
vagy a  gombot.

Ugrás az aktuális zeneszám elejére
Lapozzunk balra.

Ugrás az előző zeneszámra
Lapozzunk kétszer balra.
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Ugrás a következő zeneszámra
Lapozzunk jobbra.

Előre- vagy visszaléptetés
Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a vezérlőgomb jobb vagy bal oldalát.

A zenelejátszó bezárása
Nyomjuk meg a vége gombot.

A zenelejátszó hallgatása a háttérben
Válasszuk a Opciók > Leját. a háttérben lehetőséget.

A háttérben szóló zenelejátszó bezárása
Tartsuk lenyomva a vége gombot.
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Iroda

Ismerjük meg, hogyan tehetjük szervezetté életünket a naptár használatával.

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

1. Válasszuk a Menü  > Naptár lehetőséget.
2. Válasszunk egy dátumot, majd a Megnéz > Hozzáad lehetőséget.
3. Válasszuk ki a kívánt jegyzettípust.
4. Töltsük ki a mezőket, és válasszuk a Ment lehetőséget.

Tipp: Jegyzet törléséhez lépjünk a jegyzetre, és válasszuk az Opciók > Töröl lehetőséget.

A dátum és az idő beállítása

A telefon óráját manuálisan is beállíthatjuk.

Válasszuk a Menü > Beállítások > Dátum és idő lehetőséget.

Időzónaváltás utazás közben
Válasszuk a Dát.- és időbeáll.-ok > Időzóna: lehetőséget, az adott hely időzónájának megadásához 
lapozzunk balra vagy jobbra, és válasszuk a Ment lehetőséget.

Ébresztés beállítása
Telefonunkat ébresztőóraként is használhatjuk.

1. Válasszuk a Menü  > Alkalm.-ok > Ébresztőóra lehetőséget.
2. Válasszuk a Opciók > Új jelzés hozzáadása lehetőséget, állítsuk be az ébresztési időpontot, majd 
válasszuk a Ment lehetőséget.

Tipp: Egy meglévő ébresztés módosításához válasszuk ki az adott ébresztést, válasszuk a 
Megnyit lehetőséget, módosítsuk az ébresztés idejét, majd válasszuk a Ment lehetőséget.

Az ébresztés ismétlése
A Ismétlés: lehetőséget állítsuk Be értékűre, válasszuk ki a napokat, majd válasszuk a Kész 
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

A Gyors megosztás segítségével könnyedén megoszthatjuk a tartalmakat.

1. Válasszuk a Menü > Beállítások > Kapcsolatok > Bluetooth > Be lehetőséget.
2. Válasszuk a Saját tel. láthatós. > Mindig látható lehetőséget, hogy a telefon láthatóvá váljon mások 
számára.
3. Válasszunk ki például egy megosztani kívánt fényképet, majd válasszuk az Opciók > Megosztás > 
Gyors megosztás 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.

Tartalom másolása telefonunk és egy számítógép között

Egy USB-kábel (külön megvásárolható) használatával átmásolhatjuk fényképeinket és az egyéb 
tartalmakat a telefonunk és egy kompatibilis számítógép között.

1. Csatlakoztassuk telefonunkat egy számítógéphez egy kompatibilis USB-kábel segítségével.
2. Válasszuk a Memóriakártya lehetőséget.
3. A számítógépen nyissunk meg egy fájlkezelőt, például a Windows Intézőt, és keressük meg 
telefonunkat.
4. A fájlokat egérrel történő áthúzással másolhatjuk telefonunk és a számítógép között.
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Tartalom biztonsági mentése memóriakártyára

Szeretnénk biztosak lenni abban, hogy egyetlen fontos fájlunk sem veszik el? A telefonmemóriában 
tárolt adatokat egy kompatibilis memóriakártyára is átmásolhatjuk.

1. Válasszuk a Menü > Beállítások > Szink. és bizt. m. lehetőséget.
2. Válasszuk a Másolat létreh. lehetőséget.
3. Válasszuk ki, miről szeretnénk biztonsági másolatot készíteni, majd nyomjuk meg a Kész gombot.

Visszaállítás másolatból
Válasszuk a Másolat-v.állít. lehetőséget, jelöljük ki, mit szeretnénk másolni, majd nyomjuk meg a 
Kész gombot.

A telefon szoftverének frissítése
Telefonszoftverünket vezeték nélküli kapcsolattal frissíthetjük. A telefon beállítható úgy is, hogy 
automatikusan keressen frissítéseket.

1. Válasszuk a Menü > Beállítások > Telefon > Készülékfrissítések lehetőséget.
2. Ha ellenőrizni szeretnénk, hogy elérhető-e frissítés, és a frissítés letöltéséhez válasszuk a 
Telefonszoftv. letölt. lehetőséget.

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). E hálózati szolgáltatással kapcsolatos további tájékoztatásért 
forduljunk a szolgáltatóhoz.

A szolgáltatás használata vagy a tartalmak letöltése közben (beleértve az ingyenes tartalmakat is) az 
adatforgalom jelentősen megnövekedhet a szolgáltató hálózatán, 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.

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

© 2014 Microsoft Mobile. Minden jog fenntartva. 26

http://www.nokia.com/support


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. Az alapértelmezett lezárókód az 
12345.

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.

A telefonunkkal kapcsolatos további 
tájékoztatásért forduljunk a legközelebbi care 
ügyfélszolgálathoz vagy a telefon 
értékesítőjéhez.

IMEI Ez a szám a hálózatban a telefonok 
azonosítására szolgál. Lehet, hogy ezt a számot 
a care ügyfélszolgálatnak is meg kell adnunk.

Az IMEI-szám megtekintéséhez tárcsázzuk a 
*#06# számot.
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A termékre és a biztonságra vonatkozó információk

Hálózati szolgáltatások és díjak
Készülékünk csak a következő rendszerben használható: GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz-es és 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 billentyűzete le van zárva, oldjuk fel a zárolást.

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

Az első bekapcsolás alkalmával a készülék felajánlja saját Nokia-fiókunk létrehozását. A fiók beállítása során, segélykérő hívás 
indításához nyomjuk meg a hívásgombot.

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, a töltővel 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 és akkumulátort 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 termékek újrahasznosításának módjáról a www.nokia.com/
recycle webhelyen olvashatunk.

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 2.0. 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 vagy AC-18 típusú töltőt használjunk. A töltőcsatlakozó típusa többféle lehet. 

A Microsoft Mobile 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.

© 2014 Microsoft Mobile. Minden jog fenntartva. 29

http://www.nokia.com/recycle
http://www.nokia.com/recycle
http://www.nokia.com/support
http://www.nokia.com/support
http://www.nokia.com/ecoprofile


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. 
A töltőt csak beltérben használjuk. Zivatar idején ne töltsük készülékünket.

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.

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.

• 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.
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• Ha a készülékre előre telepített, harmadik fél internetes webhelyére mutató könyvjelzőket és hivatkozásokat nyitunk meg, 
akkor kellő elővigyázatossággal járjunk el. A Microsoft Mobile 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 irányelveknek.

A SAR-értékeket lásd a nyomtatott felhasználói útmutatóban.

Támogatási üzenetek
A telefon és a szolgáltatások előnyeinek lehető legjobb kihasználása érdekében testreszabott, ingyenes szöveges üzeneteket 
kapunk a Microsoft Mobile vállalattól. Az üzenetek ötleteket, trükköket és terméktámogatási információkat tartalmaznak.

Ha nem szeretnénk ilyen üzeneteket kapni, akkor válasszuk a Menü > Beállítások > Nokia-fiók > Hír. és Ajánlatok lehetőséget.

A fenti szolgáltatás igénybevételéhez a telefon a legelső használatakor elküldi a Microsoft Mobile vállalatnak a mobilszámunkat, 
a telefon gyártási számát, valamint mobilszolgáltatásunk néhány előfizetési azonosítóadatát. A szoftver frissítésekor a készülék 
esetleg néhány vagy minden adatot elküld a Microsoft Mobile vállalatnak. 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 Microsoft Mobile Oy kijelenti, hogy ez a RM-953 készülék mindenben megfelel az 1999/5/EC irányelv alapvető 
követelményeinek, valamint 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. A Microsoft Mobile, saját egyedüli 
döntése alapján, bármely szolgáltatását teljes egészében vagy részlegesen módosíthatja, kijavíthatja vagy megszüntetheti. 
További tájékoztatásért forduljunk márkakereskedőnkhöz vagy szolgáltatónkhoz. 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. Ez az érvényes jogszabályok által előírtakon kívül nem jelenti 
semmiféle kifejezett vagy vélelmezett garancia vállalását a jelen dokumentum pontosságával, megbízhatóságával vagy 
tartalmával kapcsolatban, beleértve, de nem kizárólagosan az értékesíthetőségre vagy egy adott célra való alkalmasságra 
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vonatkozó garanciát. A Microsoft Mobile fenntartja a jogot, hogy a jelen dokumentumot bármikor, előzetes értesítés nélkül 
átdolgozza vagy visszavonja.

A Microsoft Mobile 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 Microsoft 
Mobile előzetes írásbeli engedélye nélkül. A Microsoft Mobile a folyamatos fejlesztés elvét alkalmazza. A Microsoft Mobile 
fenntartja magának a jogot, hogy bármely, a jelen dokumentumban ismertetett termékek jellemzőit előzetes bejelentés nélkül 
módosítsa vagy továbbfejlessze.

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

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 márkakereskedőnél.

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 Microsoft Mobile 
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 © 2014 Microsoft Mobile. Minden jog fenntartva. A Nokia a Nokia Corporation bejegyzett védjegye. A harmadik felek 
termékének 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 Microsoft Mobile 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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