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Biztonságunk érdekében

Olvassuk el az alábbi egyszerû útmutatót. Az itt leírtak be nem tartása veszélyekkel járhat, sõt törvénysértõ lehet. 
Bõvebb információt a részletes felhasználói kézikönyv tartalmaz.

BEKAPCSOLÁSKOR ÜGYELJÜNK A BIZTONSÁGRA
Ne kapcsoljuk be a telefont olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát 
vagy veszélyt okozhatnak.

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

INTERFERENCIA
A rádiótelefonok interferencia-érzékenyek lehetnek, ami a teljesítmény romlását okozhatja.

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

REPÜLÕGÉPEN KAPCSOLJUK KI
Tartsuk be az elõírásokat. A mobiltelefonok interferenciát okozhatnak a repülõgépen.

TANKOLÁSKOR KAPCSOLJUK KI
Ne használjuk a telefont üzemanyagtöltõ-állomásokon. Üzemanyag vagy vegyszerek közelében ne használjuk.

ROBBANTÁSI MÛVELETEK HELYSZÍNÉN KAPCSOLJUK KI
Tartsuk be az elõírásokat. Ne használjuk a telefont olyan helyen, ahol robbantási mûveletet készítenek elõ.

MEGFELELÕ HASZNÁLAT
A készüléket csak normál helyzetben használjuk, a termék dokumentációjában leírtaknak megfelelõen. 
Feleslegesen ne érjünk az antennához.
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SZAKSZERVIZ
A termék üzembe helyezését és javítását csak szakember végezheti.

TARTOZÉKOK ÉS AKKUMULÁTOROK
Csak a gyártó által jóváhagyott tartozékokat és akkumulátorokat használjunk. Ne csatlakoztassunk inkompatibilis 
termékeket.

VÍZÁLLÓSÁG
A telefon nem vízálló. Tartsuk szárazon.

BIZTONSÁGI MÁSOLATOK
A telefonban tárolt fontos adatokról ne felejtsünk el biztonsági másolatot vagy írásos feljegyzést készíteni.

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

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

■ A készülék
Az útmutatóban ismertetett vezeték nélküli készülék az EGSM 900-as és a GSM 1800-as hálózatokon használható. 
A hálózatokról szóló további tájékoztatásért keressük fel a szolgáltatót.

A készülék szolgáltatásainak használata során legyünk tekintettel mások személyes jogaira, és tartsuk be a törvényeket. 

Figyelmeztetés: A készülék funkcióinak használatához (az ébresztõórát kivéve) a készüléknek bekapcsolt 
állapotban kell lennie. Ne kapcsoljuk be a készüléket olyan helyen, ahol a rádiófrekvenciás eszközök használata 
interferenciát vagy veszélyt okozhat.
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■ Hálózati szolgáltatások
A telefon használatához szükség van egy rádiótelefon-szolgáltatóval kötött szolgáltatási szerzõdésre. A készülék számos 
funkciója a rádiófrekvenciás hálózat szolgáltatásaitól függõen mûködik. Ezek a hálózati szolgáltatások nem biztos, hogy 
minden hálózatban elérhetõk, illetve elõfordulhat, hogy azokat külön meg kell rendelni a saját szolgáltatónknál. Szükség 
esetén a szolgáltatás használatára és díjszabására vonatkozóan további tájékoztatást is kérni kell a szolgáltatótól. Egyes 
hálózatokban a hálózati szolgáltatások használata esetleg csak korlátozott módon lehetséges. Egyes hálózatok például nem 
támogatnak minden nyelvtõl függõ karaktert és szolgáltatást.

Lehet, hogy a készüléken a szolgáltató kérésére bizonyos funkciók nem érhetõk el vagy nem aktívak. Az ilyen funkciók meg 
sem jelennek a készülék menüiben. Az is elõfordulhat, hogy a készülék az általánostól eltérõ módon lett beállítva. Az egyedi 
beállítás magában foglalhatja a menük nevének és a menüpontok sorrendjének módosítását, valamint az ikonok 
megváltoztatását. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Ez a készülék támogatja a TCP/IP protokollon alapuló WAP 2.0-s protokollokat is (a HTTP-t és az SSL-t). A készülék egyes 
funkcióit, mint például a szöveges üzenetek, a multimédia üzenetek, a tartalom és az alkalmazások letöltését csak akkor 
vehetjük igénybe, ha azt a hálózat támogatja.
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Általános információk

■ Hozzáférési kódok
A telefonhoz kapott biztonsági kód megvédi a készüléket a jogosulatlan használattól. Az elõre beállított kód: 
12345.

A SIM-kártyához mellékelt PIN-kód megakadályozza a kártya jogosulatlan használatát. A SIM-kártyával 
kapott PIN2-kód bizonyos funkciók használatához szükséges. Ha a PIN-kódot vagy a PIN2-kódot egymás után 
háromszor elrontjuk, meg kell adnunk a PUK-kódot vagy a PUK2-kódot. Ha ezek a kódok nem állnak 
rendelkezésünkre, lépjünk kapcsolatba a helyi szolgáltatóval.

A modul-PIN-kód a SIM-kártya biztonsági moduljában található információk eléréséhez szükséges. Az aláíró 
PIN-kód a digitális aláírásokhoz szükséges. A korlátozó jelszó a Híváskorlátozás funkció használatához 
szükséges.

Válasszuk a Menü > Beállítások > Biztonság elemet annak beállításához, hogyan használja a telefon 
a hozzáférési kódokat és biztonsági beállításokat.
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1. Használatbavétel

■ A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése
A SIM-kártyákat tartsuk kisgyermekek számára elérhetetlen helyen.

A SIM-szolgáltatások elérhetõségérõl és használatáról a SIM-kártya értékesítési helyén kaphatunk 
felvilágosítást. Ez lehet a szolgáltató, a hálózat üzemeltetõje vagy más értékesítési hely.

Az akkumulátor kivétele elõtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket, és húzzuk ki a töltõt.

Megjegyzés: Mielõtt levennénk az elõ- és hátlapot, mindig kapcsoljuk ki a készüléket, és csatlakoztassuk le 
a töltõrõl vagy egyéb készülékekrõl. Az elõ- és hátlapok, valamint a fedõlapok cseréje közben ne érjünk az 
elektromos alkatrészekhez. A készüléket mindig felhelyezett elõ- és hátlappal tároljuk és használjuk.

1. Nyomjuk meg és toljuk a hátlapot a telefon alja felé a fedõlap (1) eltávolításához.

2. Távolítsuk el az akkumulátort az ábrán (2) látható módon. 

3. Emeljük fel óvatosan a SIM-kártya tartóját a telefon belsejében, és nyissuk fel a felhajtható fedelet (3).

4. Helyezzük be a SIM-kártyát úgy, hogy a levágott sarka kerüljön a jobb felsõ sarokba, és az arany színû 
érintkezõ lefelé nézzen (4). Csukjuk le a SIM-kártya tartóját, és nyomjuk meg egy kicsit, hogy a helyére 
kattanjon (5). 

5. Csúsztassuk az akkumulátort a számára kijelölt nyílásba (6).

6. Igazítsuk a hátlapot a telefon hátoldalához, és toljuk a telefon teteje felé. Toljuk a hátlapot egészen 
a telefon tetejéig, hogy a helyére kattanjon (7).
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■ Az akkumulátor töltése
Figyelmeztetés: Ehhez a típusú készülékhez kizárólag a Nokia által jóváhagyott akkumulátorokat, 
töltõkészülékeket és tartozékokat használjuk. Más típusok alkalmazása érvényteleníti az engedélyeket és 
garanciákat, s emellett veszélyes is lehet.

Mielõtt a készülékkel használjuk, ellenõrizzük a töltõ modellszámát. A készülék ACP-7, ACP-12 vagy AC-2 
töltõvel használható. A készülék BL-5C típusú akkumulátorral üzemel. A gyártó által engedélyezett 
tartozékokról a márkakereskedõktõl kaphatunk bõvebb felvilágosítást.

1. Csatlakoztassuk a töltõt a hálózati aljzatba. 

2. Csatlakoztassuk a töltõt a telefonhoz.
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■ Szokásos használati helyzet
A készülék belsõ antennával rendelkezik.

Megjegyzés: Más rádió adó-vevõkhöz hasonlóan, lehetõleg ne érjünk a bekapcsolt készülék antennájához. 
Az antenna megérintése a hangminõség romlását okozhatja, és a készülék esetleg a szükségesnél magasabb 
energiaszinten fog üzemelni. Ha a készülék mûködtetése közben nem érünk az antenna környékéhez, az növeli 
az antenna teljesítményét és az akkumulátor élettartamát.
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2. A telefon

■ Gombok és alkatrészek
• Hangszóró (1)

• Kihangosító (2)

• Választógombok (3)

• Navigálógomb (görgetõgomb) (4)

• Hívás gomb (5), amelynek egyszeri megnyomásával hozzáférhetünk a legutoljára 
tárcsázott számokhoz.

• Vége gomb és bekapcsológomb (6), amelynek hosszú ideig tartó lenyomásával be- 
és kikapcsolhatjuk a telefont, röviden tartó lenyomásával pedig befejezhetjük 
az aktív hívást vagy kiléphetünk a funkciókból.

• Töltõ csatlakozója (7)

• Fülhallgató-csatlakozó (8)

Megjegyzés: Ne érjünk hozzá ehhez a csatlakozóhoz, mert ezt csak hivatalos 
szervizszakember használhatja. 

Figyelmeztetés: A készüléken lévõ görgetõgomb nikkelt tartalmazhat. Ezeket nem arra szánták, 
hogy a bõrfelszínhez tartósan hozzáérjenek. A nikkel tárgyakkal való tartós érintkezés nikkelallergiát 
okozhat.
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■ Készenléti állapot
Amikor a telefon készen áll a használatra, és nem írtunk be karaktereket, akkor a telefon készenléti állapotban 
van. 

A hálózat neve vagy az operátorlogó (1)

Hálózati térerõ (2)

Az akkumulátor töltöttségi szintje (3)

A bal oldali választógomb a Kedven. (4), amelynek segítségével megtekinthetjük a személyes 
hivatkozások listában található funkciókat. Válasszuk az Opciók > Lehetõségek gombot az 
opciók listájához hozzáadható lehetõségek megtekintéséhez. Válasszuk az Átrendezés > Áthelyez lehetõséget, 
és a hivatkozási listán szereplõ lehetõségek átrendezéséhez használt helyet. 

Menü (5) és Audio (6)

■ Bemutató üzemmód
 Ha a SIM-kártya nélkül szeretnénk bekapcsolni a telefont, hagyjuk jóvá a Elindítja a telefont SIM-kártya 
nélkül? beállítást. Ezután használjuk azokat a funkciókat a készüléken, amelyekhez nem szükséges a 
SIM-kártya. 

■ Billentyûzár
Válasszuk a Menü > * gombot a billentyûzet lezárásához vagy feloldásához, így megelõzhetjük a gombok 
véletlen lenyomását. Hívás fogadásához (bekapcsolt billentyûzár esetén) nyomjuk meg a Hívás gombot. 
Ha a hívást befejeztük vagy elutasítottuk, a billentyûzár aktív marad.

A Menü > Beállítások > Telefonbeállítások > Automatikus billentyûzár > Be segítségével be lehet állítani, 
hogy a billentyûzár automatikusan bekapcsoljon egy megadott idõ elteltével, feltéve, hogy ezalatt a telefon 
készenléti állapotban van, és egyik funkcióját sem használjuk. 

A készülékbe elõre beprogramozott segélykérõ szám a billentyûzár bekapcsolt állapotában is felhívható. 
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3. Hívásfunkciók

■ Hívás kezdeményezése és fogadása
Telefonhívás kezdeményezéséhez írjuk be a telefonszámot, és ha szükséges, a körzetszámot is. Igény szerint az 
ország hívókódját is. A szám hívásához nyomjuk meg a Hívás gombot. Lapozzunk jobbra, illetve balra, ha a hívás 
során növelni vagy csökkenteni szeretnénk a hangszóró vagy fülhallgató hangerejét.

Bejövõ hívás fogadásához nyomjuk meg a Hívás gombot. A hívás elutasításához nyomjuk meg a Vége gombot.

■ Kihangosító
Ha elérhetõ, kiválaszthatjuk a Hangsz. vagy Normál beállítást, így hívás közben használhatjuk a telefon 
kihangosítóját vagy fülhallgatóját.

Figyelmeztetés: Kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz, mert a hangerõ nagyon nagy 
lehet. 
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4. Szöveg írása

Szöveget prediktív szövegbevitel segítségével  és hagyományos módon írhatunk be . A hagyományos 
szövegbevitel használatához addig nyomogassuk a gombot, amíg a kívánt betû megjelenik. Ha írás közben be 
szeretnénk kapcsolni a prediktív szövegbevitelt, válasszuk az Opciók > Prediktív bevitel be elemet; 
a kikapcsoláshoz válasszuk az Opciók > Prediktív bevitel ki elemet. 

Ha prediktív szövegbevitel segítségével adjuk meg a kívánt szót, minden betûhöz csak egyszer nyomjuk meg 
a gombot. A megjelenített szó elfogadásához nyomjuk meg a 0 gombot, és kezdjük el írni a következõ szót. 
A szó módosításához addig nyomogassuk a * gombot, amíg a kívánt szó megjelenik. Ha a szó után ? karakter 
áll, akkor a szó nem szerepel a szótárban. A szó szótárba való beviteléhez nyomjuk meg az Új szó gombot, írjuk 
be a szót (hagyományos szövegbevitellel), és nyomjuk meg a Ment gombot.

Tippek a szövegíráshoz: Szóköz beszúrásához nyomjuk meg a 0 gombot. A szövegbeviteli mód gyors 
átváltásához nyomjuk meg többször a # gombot, és ellenõrizzük a kijelzõ felsõ részén található indikátort. 
Szám hozzáadásához tartsuk lenyomva a megfelelõ számgombot. Ha hagyományos szövegbevitellel 
szeretnénk megjeleníteni a speciális karakterek listáját, nyomjuk le a * gombot; prediktív szövegbevitel esetén 
tartsuk lenyomva a * gombot.
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5. Menüfunkciók

A telefon funkciói menükbe vannak csoportosítva. Nem mindegyik menüfunkció vagy beállítás van ismertetve.

Készenléti állapotban válasszuk a Menü elemet, és a kívánt menüt vagy almenüt. Válasszuk a Kilép vagy Vissza 
gombot az aktuális menüszintrõl való kilépéshez. A készenléti módba való közvetlen visszatéréshez nyomjuk meg 
a Vége gombot. A menünézet módosításához válasszuk az Opciók > Fõ menü nézete > Lista vagy Rács elemet.

■ Üzenetküldés
Az üzenetszolgáltatások csak akkor használhatók, ha a hálózat üzemeltetõje vagy a szolgáltató 
támogatja azokat.

Szöveges és multimédia üzenetek beállításai
Válasszuk a Menü > Üzenetek > Üzenetbeállítások > Szöveges üzenet > Üzenetközpontok elemet. 
A SIM-kártyánk több üzenetközpontot is támogat. Válasszuk ki vagy vegyük fel a használni kívánt 
üzenetközpontot. A központ számát a szolgáltatótól kérhetjük el. 

Válasszuk a Menü > Üzenetek > Üzenetbeállítások > Multim. üzenetek elemet, és a következõ beállításokat:

Képméret (multimédia) - amikor beillesztjük a képet a multimédia üzenetbe, megadhatjuk a kép méretét.

Multimédia üzenet fogadása - válasszuk a Letiltva, Engedélyezve vagy Saját hálózatban lehetõséget 
a multimédia szolgáltatás használatához. 

Konfigurációs beállítások - adjuk meg a multimédia üzenetek letöltéséhez használni kívánt szolgáltatót. 
Lapozzunk a Fiók elemhez a szolgáltató által nyújtott fiókok megtekintéséhez és a használni kívánt fiók 
kiválasztásához. A beállításokat konfigurációs üzenetként is megkaphatjuk a szolgáltatótól. 

Reklám engedélyezése - megadhatjuk, hogy engedélyezzük-e a reklámként feladott üzenetek fogadását. 
Ez a beállítás nem jelenik meg, ha a Multimédia üzenet fogadása beállítás állapota Letiltva.
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Szöveges üzenetek (hálózati szolgáltatás)
Válasszuk a Menü > Üzenetek > Üzenet létrehozása > Szöveges üzenet lehetõséget.

Rövid szöveges üzenetküldõ (SMS-) szolgáltatáson keresztül küldhetünk és fogadhatunk láncolt üzeneteket, 
amelyek több hagyományos szöveges üzenetbõl állnak. A többrészes üzenetek díjszabása egyes esetekben az 
elküldésükhöz szükséges hagyományos üzenetek száma szerint alakul. 

A speciális (Unicode) karakterek több helyet foglalnak.

A villogó  ikon azt jelzi, hogy az üzenetek memóriája megtelt. Új üzenetek fogadásához néhány régi üzenetet 
ki kell törölnünk.

Multimédia üzenetek (MMS) (hálózati szolgáltatás)
Válasszuk a Menü > Üzenetek > Üzenet létrehozása > Multimédia lehetõséget. 

Megjegyzés: Csak azok a készülékek képesek fogadni és megjeleníteni multimédia üzenetet, melyek rendelkeznek 
kompatibilis funkcióval. Az üzenetek megjelenítési módja a fogadó készüléktõl függõen változhat.

A vezeték nélküli hálózat korlátozhatja az MMS-üzenetek méretét. Ha a beillesztett kép mérete meghaladja 
a korlátot, akkor elõfordulhat, hogy a készülék a képet átméretezi. Az átméretezés után az MMS-üzenet már 
elküldhetõ.

A multimédia üzenet szöveget, hangot és képet tartalmazhat. 

Nem fogadhatunk multimédia üzeneteket aktív hívás közben, illetve ha valamely Java-játék vagy alkalmazás 
meg van nyitva. Mivel a multimédia üzenetek fogadása több ok miatt is sikertelen lehet, ne hagyatkozzunk rá, 
ha fontos dologról van szó.

A szerzõjogi védelem megakadályozhatja, hogy egyes képeket, zenéket - a csengõhangokat is beleértve - vagy 
más tartalmat lemásoljunk, módosítsunk, átmásoljunk vagy továbbítsunk.

A telefon támogatja a több oldalt (diát) tartalmazó multimédia üzenetek küldését és fogadását. Ha diát 
szeretnénk az üzenetbe illeszteni, válasszuk az Opciók > Beszúrás > Dia lehetõséget. A diák megjelenítése 
közti idõ beállításához válasszuk a Diák idõzítése lehetõséget.
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Ha az üzenetek által elfoglalható memóriaterület megtelt, és új üzenetet kapunk, a kijelzõn a  ikon villog és 
A memória meg-telt. Nem fogad-ható üzenet. szöveg jelenik meg. Az üzenet fogadásához válasszuk az 
OK > Igen lehetõséget, valamint a mappát a régi üzenetek törléséhez. 

Azonnali üzenetek (hálózati szolgáltatás)
Az azonnali üzenetek olyan szöveges üzenetek, amelyek azonnal megjelennek.

Válasszuk a Menü > Üzenetek > Üzenet létrehozása > Azonnali üzenet lehetõséget. 

Megjegyzés: Csak a kompatibilis azonnali üzenet szolgáltatásokkal rendelkezõ készülékek képesek villogó azonnali 
üzeneteket fogadni és megjeleníteni. 

Hangüzenet
A multimédia szolgáltatás használatával hangüzenetet hozhatunk létre és továbbíthatunk. A hangüzenetek 
használata elõtt aktiválnunk kell a multimédia szolgáltatást.

Válasszuk a Menü > Üzenetek > Üzenet létrehozása > Audioüzenet lehetõséget. Megnyílik a felvevõ. 
A hangüzenet rögzítésének befejezésekor adjuk meg a címzett telefonszámát a Címzett: mezõben az üzenet 
elküldéséhez. A rendelkezésre álló opciók megtekintéséhez válasszuk az Opciók elemet. Ha telefonszámot 
szeretnénk letölteni a Névjegyzék menübõl, válasszuk az Hozz.ad > Névjegy elemet. 

Amikor a telefonon hangüzenetet fogadunk, megjelenik az 1 audio-üzenet érkezett felirat, vagy az üzenetek 
száma és az üzenet érkezett felirat. Az üzenet megnyitásához válasszuk az Indít gombot; ha több üzenetet 
kapunk, válasszuk a Megnéz > Indít lehetõséget. Ha egy késõbbi idõpontban szeretnénk meghallgatni az 
üzenetet, válasszuk a Kilép gombot. Válasszuk az Opciók elemet a rendelkezésre álló opciók megtekintéséhez. 
Alapértelmezésben a fülhallgatón keresztül lehet meghallgatni a hangüzenetet. Ha a kihangosítót szeretnénk 
használni, válasszuk az Opciók > Hangszóró lehetõséget.
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Hangüzenetek
A hangpostafiók hálózati szolgáltatás. Elõfordulhat, hogy elõ kell rá fizetni. További tájékoztatásért és 
a hangpostafiók számáért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Válasszuk a Menü > Üzenetek > Hangüzenetek lehetõséget.

E-mail alkalmazás
Az e-mail alkalmazás (hálózati szolgáltatás) lehetõvé teszi, hogy a telefonról hozzáférjünk a kompatibilis 
e-mail fiókunkhoz. E-mail üzenetek küldése és letöltése elõtt létre kell hoznunk egy e-mail fiókot, és meg kell 
adnunk a szükséges beállításokat. Az e-mail konfigurációs beállításait konfigurációs üzenetként kapjuk meg.

E-mail üzenetek írásához és küldéséhez válasszuk a Menü > Üzenetek > E-mail > Új e-mail írása lehetõséget. 
Ha több e-mail fiók van megadva, válasszuk ki azt, amelyikrõl el szeretnénk küldeni az e-mailt. Ha fájlt 
szeretnénk csatolni az e-mail üzenethez, válasszuk az Opciók > Fájl csatolása elemet, és jelöljük ki a fájlt 
a Galéria menübõl. Az e-mail üzenet beírása után válasszuk a Küld > Küldés most lehetõséget.

A beérkezett e-mail üzenetek letöltéséhez válasszuk a Menü > Üzenetek > E-mail > Új e-mailek ellenõr. 
elemet és a kívánt fiókot. Elõször az e-mailek fejléceinek letöltésére kerül sor. A teljes e-mail üzenet 
letöltéséhez válasszuk a Vissza > Bejövõ mappák elemet és a kívánt fiókot. Jelöljük ki az új üzenetet és 
a Letöltés elemet.

Fontos: Üzenetek megnyitásakor legyünk óvatosak. Az e-mail üzenetek rosszindulatú szoftvereket 
tartalmazhatnak, vagy más módon tehetnek kárt a készülékben vagy a számítógépben.

A telefon az e-mail fiókból letöltött e-maileket a Bejövõ mappák mappában tárolja. Egyéb mappák: 
Piszkozatok - a befejezetlen e-mailek elmentéséhez; Archív - az e-mailek rendezéséhez és mentéséhez; 
Kimenõ - az el nem küldött e-mailek elmentéséhez; Elküldött elemek - az elküldött e-mailek elmentéséhez. 
A mappák és az e-mail üzenetek tartalmának kezeléséhez válasszuk az Opciók elemet, így megtekinthetjük 
az egyes mappákhoz tartozó opciókat.
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■ Névjegyzék
Neveket és telefonszámokat menthetünk a telefon memóriájába és a SIM-kártya memóriájába. 
A telefon memóriája a neveken kívül számokat és szöveges tételeket is képes tárolni. 
A SIM-kártya memóriájába mentett neveket és számokat a  ikon jelzi.

A megfelelõ névjegy kikereséséhez válasszuk a Menü > Névjegyzék > Nevek > Opciók > Keres lehetõséget. 
Lapozzunk végig a nevek listájában, vagy írjuk be a keresett név elsõ betûjét. Új névjegy hozzáadásához 
válasszuk a Menü > Névjegyzék > Nevek > Opciók > Új név hozzáadása lehetõséget. Ha további részleteket 
szeretnénk felvenni a névjegyhez, ellenõrizzük, hogy a használt memória a Telefon vagy a Telefon és SIM. 
Lapozzunk ahhoz a névhez, amelyikhez új számot vagy szöveget szeretnénk hozzáadni, és válasszuk az 
Adatok > Opciók > Adatok hozzáad. lehetõséget. Névjegy másolásához válasszuk az Opciók > Névjegy 
másolása lehetõséget. Neveket és telefonszámokat másolhatunk a telefon névjegyzék-memóriájából 
a SIM-kártyára és fordítva. A SIM-kártya memóriája minden névhez csak egy telefonszámot képes tárolni. 
Egy telefonszám gyorshívó gombhoz rendeléséhez válasszuk a Menü > Névjegyzék > Gyorshívások 
lehetõséget, majd lapozzunk a kívánt gyorshívó gombhoz.

A vCard szabványt támogató kompatibilis készülékrõl küldött személyi adatokat a készülékünk képes fogadni, 
illetve ilyen adatokat mi is küldhetünk más készülékekre. Névjegy küldéséhez keressük meg az elküldendõ 
névjegyet, és válasszuk az Opciók > Névjegyküldés > MMS-ben vagy SMS-ként lehetõséget. Ha névjegykártyát 
kaptunk, és szeretnénk azt a telefon memóriájába menteni, válasszuk a Megnéz > Ment lehetõséget. 
Ha a névjegykártyát nem akarjuk megtartani, válasszuk a Kilép > Igen lehetõséget.

Válasszuk a Menü > Névjegyzék > Beállítások lehetõséget az alábbi névjegyek beállításához: 
A Használt memória lehetõséggel beállíthatjuk, hogy a névjegyzékhez 
a SIM-kártya vagy a telefon memóriáját kívánjuk-e használni. Ahhoz, hogy a neveket és a telefonszámokat 
mindkét memóriából elõhívhassuk, válasszuk a Telefon és SIM lehetõséget. Ha szeretnénk beállítani, hogy 
hogyan jelenjenek meg a nevek és a számok, válasszuk a Névjegyzék-nézet lehetõséget. A Memória állapota 
pontot kiválasztva megtekinthetjük a szabad és a foglalt memória méretét.
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■ Napló
A telefon regisztrálja a nem fogadott, a fogadott és a tárcsázott hívásokat, valamint 
a hívások hozzávetõleges idejét (hálózati szolgáltatás). A hálózatnak támogatnia kell 
ezeket a funkciókat, és a telefont be kell kapcsolni a hálózati szolgáltatás területén.

Válasszuk a Menü > Napló > Hívásidõtartam kijelzése, Csomag alapú adatszámláló vagy 
Csomag alapú kapcsolat idõtartama lehetõséget ahhoz, hogy megközelítõ adatokat kapjunk 
a kommunikációval töltött idõrõl.

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

Válasszuk a Menü > Napló lehetõséget, illetve a megfelelõ listát. Nem fogadott hívások - megtekinthetjük 
azoknak a telefonszámoknak a listáját, amelyrõl sikertelenül próbálták a telefonunkat elérni, illetve az adott 
hívó által kezdeményezett hívások számát; Fogadott hívások - a legutóbbi fogadott vagy elutasított hívások 
listáját jeleníti meg; Tárcsázott hívások - a legutóbb tárcsázott számok listáját jeleníti meg.

Naplólisták törlése - törli a legutóbbi hívások listáját. Ez a mûvelet nem vonható vissza.

Lehetõségünk van például a hívás dátumának és idejének megtekintésére, a telefonszám szerkesztésére vagy 
listából való törlésére, a telefonszám mentésére a Névjegyzék menübe és az adott számra történõ 
üzenetküldésre. 

■ Beállítások
Ebben a menüben számos különbözõ beállítást adhatunk meg a telefonhoz. Ha a menü 
bizonyos beállításait vissza szeretnénk állítani az eredeti értékükre, válasszuk a Menü > 
Beállítások > Gyári beállít. visszaállítása menüpontot.
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Hangbeállítások
Válasszuk a Menü > Beállítások > Hangok lehetõséget a választható opciók módosításához. A telefonkészülék 
támogatja az MP3-formátumú csengõhangokat. Saját felvételeinket csengõhangként is beállíthatjuk.

Válasszuk a Hívásjelzés csoportoknak lehetõséget annak beállításához, hogy a telefon csak akkor csörögjön, 
ha a hívás a kiválasztott hívócsoportból érkezik. Lapozzunk a kiválasztandó hívócsoporthoz, vagy válasszuk 
a Minden hívás > Kijelöl lehetõséget.

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

Válasszuk a Menü > Beállítások > Saját hivatkozások > Jobb oldali választógomb lehetõséget, majd egy elõre 
meghatározott listából rendeljünk hozzá egy funkciót a jobb oldali választógombhoz.

Válasszuk a Menü > Beállítások > Saját hivatkozások > Navigálógomb lehetõséget a navigálógombhoz 
hozzárendelni kívánt funkciók beállításához. Lapozzunk a megfelelõ navigálógombhoz, válasszuk a Módosít 
lehetõséget, majd a kívánt funkciót a listáról. A listából törölhetünk is funkciót, ha az (üres) lehetõséget 
választjuk. Ha újból hozzá kívánunk rendelni egy funkciót a gombhoz, válasszuk a Beállít lehetõséget.

Hívás- és telefonbeállítások
Válasszuk a Menü > Beállítások > Hívás lehetõséget, és az alábbi opciók valamelyikét:

Hívásátirányítás - (hálózati szolgáltatás) a bejövõ hívások átirányításához. Bõvebb információért forduljunk 
a szolgáltatóhoz.

Az Automatikus újrahívás > Be beállítás kiválasztásával a telefon egy sikertelen hívási kísérlet után még tízszer 
megpróbálja automatikusan újrahívni a számot.

A Hívásvárakoztatás > Aktiválás lehetõségek kiválasztása esetén a hálózat értesít minket, ha egy folyamatban 
lévõ hívás közben bejövõ hívás érkezik a telefonunkra (hálózati szolgáltatás). 

Saját hívóazonosító küldése (hálózati szolgáltatás) > Hálózati beállítás, Be vagy Ki.
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Válasszuk a Menü >Beállítások > Telefon > Nyelvi beállítások >  Telefon nyelve lehetõséget a telefon kijelzõjén 
megjelenõ szövegek nyelvének kiválasztásához. Ha az Automatikus lehetõség van kiválasztva, a telefon 
a SIM-kártyán szereplõ információknak megfelelõen választja ki a nyelvet.

Megjelenítés, dátum és idõ beállításai
Válasszuk a Menü > Beállítások > Kijelzõ > Energiatakarékos mód > Be lehetõséget, ha az akkumulátort 
energiatakarékosabb módon szeretnénk használni. Ha bizonyos ideig nem használjuk a telefon egyik funkcióját 
sem, a kijelzõn egy digitális óra fog megjelenni.

Válasszuk a Menü > Beállítások > Dátum és idõ lehetõséget. Lapozzunk az Óra lehetõséghez, ahol 
megadhatjuk, hogy a telefon megjelenítse-e az órát, és itt módosíthatjuk a pontos idõt, az idõzónát és 
az idõformátumot. Lapozzunk a Dátum lehetõséghez, ahol megadhatjuk, hogy a telefon megjelenítse-e 
a dátumot, és itt módosíthatjuk a dátumot, a dátumformátumot és a dátumelválasztó-jelet. Ha azt szeretnénk, 
hogy a telefon az aktuális idõzónának megfelelõen frissítse a dátumot és az idõt, akkor ezt a Dátum/idõ 
automatikus frissítése (hálózati szolgáltatás) lehetõségnél adhatjuk meg.

Kapcsolat - GPRS-kapcsolat
A GPRS (General Packet Radio Service) (hálózati szolgáltatás) olyan adatátviteli technológia, amely lehetõvé 
teszi az adathálózatokhoz - mint például az internethez - történõ vezeték nélküli hozzáférést. GPRS 
technológiát használnak például az MMS-alkalmazások, a böngészõ és a Java-alkalmazások letöltései.

A GPRS-technológia használata elõtt forduljunk a hálózat üzemeltetõjéhez vagy a szolgáltatóhoz a GPRS-
szolgáltatás elérhetõségével és elõfizetésével kapcsolatos tájékoztatásért. Minden egyes GPRS-t használó 
alkalmazáshoz mentsük a GPRS-beállításokat. A tarifával kapcsolatos információkért forduljunk a hálózat 
üzemeltetõjéhez vagy a szolgáltatóhoz.

Válasszuk a Menü > Beállítások > Kapcsolatok > Csomag alapú átv. > Csomag alapú kapcsolat lehetõséget. Ha 
azt szeretnénk, hogy bekapcsoláskor a telefon automatikusan regisztrálja magát a GPRS-hálózaton, válasszuk 
a Folyamatos lehetõséget. A Ha szükséges lehetõség kiválasztásával a GPRS-regisztráció és -kapcsolat akkor jön 
létre, ha egy GPRS-t használó alkalmazásnak szüksége van rá, és a kapcsolat lezárul, ha bezárjuk az alkalmazást.
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Tartozékok beállításai
A kompatibilis mobiltartozék csak akkor jelenik meg, ha a telefon csatlakozik, vagy csatlakoztatva volt egy 
kompatibilis mobiltartozékhoz.

Válasszuk a Menü > Beállítások > Tartozékok lehetõséget, és a rendelkezésre álló tartozékot. Ha például 
fülhallgató lett csatlakoztatva a telefonhoz, az Automatikus hívásfogadás lehetõséggel megadhatja, hogy 
a telefon automatikusan válaszoljon a bejövõ hívásokra. Ha a Bejövõhívás-jelzés beállítása 1 sípolás vagy 
Nincs jelzés, az automatikus hívásfogadás nem használható.

Konfigurációs beállítások
Egyes hálózati szolgáltatások használatához meg kell adni azok megfelelõ konfigurációs beállításait 
a telefonon. A szolgáltatásbeállításokat a SIM-kártyából olvashatjuk ki, de konfigurációs üzenetként is 
megkaphatjuk a szolgáltatótól, vagy egyenként beírhatjuk saját beállításainkat. 

Válasszuk a Menü > Beállítások > Konfiguráció elemet, és a következõ beállításokat: Alapértelmezett konfig. 
beállítások - Ebben a menüben megtekinthetjük a telefonra mentett szolgáltatók listáját (az alapértelmezett 
szolgáltató kiemelve jelenik meg), és módosíthatjuk az alapértelmezett szolgáltatót. A támogatott 
alkalmazásokat tartalmazó lista megjelenítéséhez lapozzunk valamelyik szolgáltatóhoz, és válasszuk az 
Adatok lehetõséget. Alap. aktiválása az alkalmazásokban - itt állíthatjuk be, hogy az alkalmazás az 
alapértelmezett szolgáltató beállításait használja; Elsõdleges hozzáférési pont - más hozzáférési pontot 
választhatunk; a készülék alapesetben a használt hálózatüzemeltetõ hozzáférési pontját használja; 
Csatlakozás a szol- gált. webhelyéhez - letölthetjük a szolgáltatótól a konfigurációs beállításokat.

Ha a beállításokat egyenként szeretnénk megtekinteni vagy módosítani, válasszuk a Menü > Beállítások > 
Konfiguráció > Személyes konfigurációs beállítások lehetõséget.



26Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

■ Szolgáltató menü
Ezzel a menüvel a hálózatüzemeltetõ szolgáltatásait tartalmazó portált érhetjük el. Ez a menü szolgáltatótól 
függõen egyedi. A név és az ikon a szolgáltatótól függ. A szolgáltató frissítheti ezt a menüt egy szolgáltatói 
üzenettel. Bõvebb információért forduljunk a szolgáltatóhoz.

■ Galéria
Ebben a menüben kezelhetjük témáinkat, képeinket, felvételeinket és hangjainkat. 
Ezek a fájlok mappákba vannak rendezve.

A telefonra töltött tartalom védelme érdekében a készülék digitális jogkezelési 
(Digital Rights Management - DRM) rendszert alkalmaz. Letöltés elõtt mindig ellenõrizzük az egyes tartalmak 
szolgáltatási feltételeit és az aktiválókulcsokat, mivel elõfordulhat, hogy azokért fizetni is kell.

Válasszuk a Menü > Galéria, Témák, Ábrák, Hangok, Zenefájlok, Hangfelvét. és Letöltött fájlok lehetõséget, 
és az eredeti mappákat. 

■ Média

Hangrögzítõ
Beszélgetésrészletekrõl, hangokról vagy aktív hívásokról készíthetünk felvételt. Ez a funkció 
akkor lehet hasznos, ha nevet vagy telefonszámot szeretnénk rögzíteni, hogy késõbb máshová is 
feljegyezhessük. A felvevõ nem használható adathívás vagy aktív 
GPRS-kapcsolat közben.

Válasszuk a Menü > Média > Hangrögzítõ > Hangrögzítõ lehetõséget a felvétel indításához. Ha hívás közben 
szeretnénk felvételt indítani, válasszuk az Opciók > Felvétel lehetõséget. Hívás rögzítésekor tartsuk normál 
helyzetben a telefont közel a fülünkhöz. A felvétel mentés után a Galéria > Hangfelvét. menüben található. 
A legfrissebb felvétel meghallgatásához válasszuk az Opciók > Utolj. rögz. lejátsz. lehetõséget. Ha a legfrissebb 
felvételt multimédia üzenetben szeretnénk elküldeni, válaszuk az Opciók > Utolj. rögz. küldés. lehetõséget.
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■ Szervezõ

Ébresztõóra és naptár
A telefont beállíthatjuk, hogy egy meghatározott idõpontban hangjelzést adjon. Válasszuk a Menü > 
Szervezõ > Ébresztõóra elemet, lapozzunk az Ébresztés ideje lehetõséghez, ahol megadhatjuk az ébresztés 
idõpontját. Ha azt akarjuk, hogy az ébresztõ csak a hét megadott napjain jelezzen, válasszuk a Jelzés ismétlése 
lehetõséget. A Hangjelzés lehetõség használatával kiválaszthatjuk vagy egyénivé alakíthatjuk az ébresztés 
hangjelzését. Ha szeretnénk beállítani a halasztott ébresztés késleltetési idejét, válasszuk a Szundi ideje 
lehetõséget.

A telefon figyelmeztetõ hangot ad, a kijelzõn az Ébreszt! szöveg, valamint a pontos idõ villog, még akkor is, 
ha a telefon ki volt kapcsolva. Az ébresztés leállításához válasszuk a Leállít gombot. Ha a telefont egy percig 
hagyjuk folyamatosan jelezni, vagy megnyomjuk a Szundi gombot, az ébresztés kb. 10 percre leáll, majd 
újraindul.

Ha a beállított ébresztési idõpontban a készülék ki van kapcsolva, bekapcsol, és megszólaltatja az ébresztési 
hangot. Ha a Leállít gombot választjuk, a készülék megkérdezi, hogy be akarjuk-e kapcsolni. A készülék 
kikapcsolásához válasszuk a Nem gombot vagy a bekapcsolásához az Igen gombot. Ne válasszuk az Igen 
gombot olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata interferenciát vagy veszélyt okozhat.

Válasszuk a Menü > Szervezõ > Naptár lehetõséget, ahol az aktuális napot egy négyzet jelöli. Ha az adott 
napra valamilyen feljegyzés van bejegyezve, a nap vastag számjeggyel jelenik meg. A nap feljegyzéseit 
a Megnéz gomb megnyomásával tekinthetjük meg. A naptár összes jegyzetének törléséhez válasszuk ki 
a megfelelõ hónapot, és válasszuk az Opciók > Jegyzetek törlése lehetõséget. Az egyéb lehetõségek a jegyzet 
írására, törlésére, szerkesztésére és áthelyezésére, vagy másik napra való átmásolására, vagy a jegyzet egy 
másik kompatibilis telefon naptárába való, szöveges vagy MMS-üzenetként történõ átküldésére vonatkoznak.
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Számológép
A telefon beépített számológépe összead, kivon, szoroz, oszt, négyzetre emel, négyzetgyököt von és 
árfolyamértékeket vált.

Megjegyzés: A számológép pontossága korlátozott, mivel egyszerû számítások elvégzésére tervezték.

Válasszuk a Menü > Szervezõ > Számológép menüpontot. Ha a kijelzõn "0" látható, írjuk be a számítás elsõ 
számát. A tizedesponthoz nyomjuk meg a # gombot. Válasszuk az Opciók > Összeadás, Kivonás, Szorzás, 
Osztás, Négyzetre emelés, Négyzetgyök vagy Elõjelváltás lehetõséget. Írjuk be a második számot. Az eredmény 
megjelenítéséhez válasszuk az Egyenlõ gombot. Új mûvelet elkezdéséhez elõször nyomjuk meg és tartsuk 
lenyomva a Töröl gombot.

A pénznem átváltásához válasszuk a Menü > Szervezõ > Számológép lehetõséget. Az átváltási árfolyam 
mentéséhez válasszuk az Opciók > Árfolyam lehetõséget. Válasszunk a megjelenõ pontok közül. Írjuk be az 
árfolyamot, a tizedesponthoz nyomjuk meg a # gombot, és nyomjuk meg az OK gombot. Az átváltás elvégzéséhez 
írjuk be az átváltandó összeget, válasszuk az Opciók > Saját valutában vagy Külföldi valutában lehetõséget.

Megjegyzés: Az alappénznem módosításakor be kell írni az új árfolyamokat, mivel a korábban beállított átváltási 
árfolyamok lenullázódnak. 

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

A játékok vagy az alkalmazások telepítéséhez rendelkezésre álló memória méretének megtekintéséhez 
válasszuk a Menü > Alkalmazások > Opciók > Memória állapota lehetõséget. Játékok és alkalmazások 
elindításához válasszuk a Menü > Alkalmazások > Játékok vagy Gyûjtemény lehetõséget. Lapozzunk 
valamelyik játékhoz vagy alkalmazáshoz, és nyomjuk meg a Megnyit gombot. Játékok és alkalmazások 
letöltéséhez válasszuk a Menü > Alkalmazások > Opciók >Letöltések > Játékletöltések vagy Alk.letöltések 
lehetõséget. A telefon támogatja a J2METM Java-alkalmazásokat. Az alkalmazás letöltése elõtt gyõzõdjünk meg 
arról, hogy az kompatibilis-e a telefonnal.
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Fontos: Csak olyan forrásból származó alkalmazást telepítsen, amely kellõ mértékben védett a kártékony 
szoftverekkel szemben.

Alkalmazás letöltésekor lehetõségünk van menteni azt a Játékok menübe, az Alkalmazások menü helyett.

■ Böngészõ
A telefon böngészõjével különféle mobilinternet-szolgáltatásokat vehetünk igénybe. 
A különbözõ szolgáltatások rendelkezésre állására és díjszabásaira vonatkozó tájékoztatásért 
forduljunk a hálózat üzemeltetõjéhez vagy a szolgáltatóhoz. 

Fontos: Csak olyan szolgáltatásokat vegyünk igénybe, amelyekben megbízunk, és amelyek megfelelõ védelmet 
biztosítanak a káros szoftverek ellen.

Kapcsolódás a szolgáltatáshoz és böngészés a szolgáltatás lapjain
Ellenõrizzük, hogy a szolgáltatás beállításai el vannak mentve és aktívak. 

Kapcsolódjunk a szolgáltatáshoz, nyissuk meg a kezdõoldalt, például a szolgáltató honlapját, válasszuk 
a Menü > Web > Kezdõlap lehetõséget, vagy készenléti állapotban tartsuk lenyomva a "0" gombot. Válasszunk 
könyvjelzõt a Menü > Web > Könyvjelzõk lehetõségnél. Ha a könyvjelzõ nem mûködik az aktív szolgáltatás-
beállításokkal, aktiváljunk egy másik beállításcsomagot és próbálkozzunk újra. Az utolsó URL-címet is 
kiválaszthatjuk a Menü > Web > Utolsó webcím lehetõségnél, vagy megadhatjuk a szolgáltatás címét 
a Menü > Web > Címhez lép menüpontnál, majd nyomjuk meg az OK gombot.

A böngészés befejezéséhez és a kapcsolat bontásához válasszuk az Opciók > Kilépés menüpontot. Ugyanezt 
érhetjük el, ha a Vége gombot kétszer megnyomjuk, vagy a Vége gombot megnyomjuk és nyomva tartjuk.

Miután a szolgáltatással létrejött a kapcsolat, megkezdhetjük az oldalakon való böngészést. A telefon 
gombjainak funkciója a különbözõ oldalakon változhat. Kövessük a telefon kijelzõjén megjelenõ utasításokat. 

Ha az adatátvitel módja GPRS, akkor a böngészés alatt a kijelzõ bal felsõ részében a  indikátor látható. 
GPRS-kapcsolat közbeni kimenõ hívás vagy bejövõ hívás, illetve szöveges üzenet esetén a kijelzõ bal felsõ 
sarkában a  ikon jelenik meg jelezve, hogy a GPRS-kapcsolat fel lett függesztve. A telefon a hívás befejezése 
után újra megpróbálja létrehozni a GPRS-kapcsolatot.
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Böngészés közben elérhetõ lehet a Kezdõlap és a Könyvjelzõk lehetõség. A szolgáltató egyéb lehetõségeket is 
felkínálhat.

A készülék rendelkezhet olyan betöltött könyvjelzõkkel, amelyek a Nokiával semmilyen kapcsolatban nem álló 
honlapokra vezetnek. A Nokia ezekért az oldalakért nem vállal felelõsséget. Felkeresésük esetén 
elõvigyázatosan járjunk el, akárcsak bármely más internetes oldal esetében. 

A böngészõ megjelenésének beállítása
Készenléti állapotban válasszuk a Menü > Web > Beállítások > Megjelenítés beállítása lehetõséget. Válasszuk 
a Szöveg tördelése > Be lehetõséget a szöveg következõ sorban való folytatásához. Ha a Ki lehetõséget 
választjuk, akkor a szöveg rövidítve lesz. Ha a Képek megjelenítése > Ki lehetõséget választjuk, akkor az oldalon 
lévõ képek nem lesznek megjelenítve. Válasszuk a Figyelmeztetések > Figyelmezt. nem biztons. kapcs.-ra > 
Igen lehetõséget, hogy a telefon figyelmeztessen, ha böngészés közben a biztonságos kapcsolat nem 
biztonságossá válik. Válasszuk a Figyelmezt. nem biztons. elemekre > Igen lehetõséget, ha azt szeretnénk, hogy 
a telefon figyelmeztessen, ha egy biztonságos oldal nem biztonságos elemet tartalmaz. Ezek a 
figyelmeztetések önmagukban nem szavatolják a kapcsolat biztonságát. Válasszuk a Karakterkódolás 
lehetõséget annak megadásához, hogy a telefon milyen karakterkészlettel jelenítse meg azokat az oldalakat, 
amelyek nem tartalmaznak erre vonatkozó információt, illetve hogy webcím kompatibilis telefonra történõ 
küldésekor a készülék mindig UTF-8 típusú kódolást használjon-e.

Cookie-k és cache-memória
A cookie olyan adat, amelyet az oldal a telefon böngészõmemóriájába ment. Az adatok lehetnek felhasználói 
információk vagy böngészõbeállítások. A cookie-k 
a cache-memória ürítéséig maradnak a telefonban. Készenléti állapotban válasszuk a Menü > Web > 
Beállítások > Biztonsági beállítások > Cookie menüpontot. Válasszuk az Engedélyezés vagy az Elvetés 
lehetõséget a cookie-k letöltésének engedélyezéséhez vagy letiltásához.

Ha olyan bizalmas információt próbáltunk meg elérni vagy értünk el, amelyhez jelszó szükséges, minden 
használat után ürítsük ki a telefon cache-memóriáját. A cache készenléti módban történõ ürítéséhez válasszuk 
a Menü > Web > Cache ürítése lehetõséget.
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Hírpostafiók (hálózati szolgáltatás)
A telefon képes szolgáltatói hírek (folyamatos üzenetek) fogadására, melyeket a szolgáltató küld. Az üzenet 
elolvasásához nyomjuk meg a Megnéz gombot. Ha a Kilép lehetõséget választjuk, az üzenet a Hírpostafiók 
mappába kerül. Válasszuk a Menü > Web > Beállítások > Hírpostafiók beállításai > Szolgáltatói hírüzenetek > 
Be (vagy Ki) pontot, ezáltal beállíthatjuk a telefont, hogy fogadja (illetve utasítsa el) a bejövõ hírüzeneteket. 

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

■ SIM-alkalmazások
A SIM-kártya biztosíthat további szolgáltatásokat. Bõvebb információért forduljunk 
a szolgáltatóhoz.
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6. Akkumulátorról szóló információk

■ Töltés és kisütés
A készülék újratölthetõ akkumulátorral üzemel. Egy új akkumulátor maximális teljesítményét csak két-három teljes 
feltöltési/kisütési ciklus után éri el. Az akkumulátor több százszor feltölthetõ és kisüthetõ, de elõbb-utóbb elhasználódik. 
Amikor a beszélgetések és a készenléti állapot idõtartama észrevehetõen rövidebb a megszokottnál, cseréljük ki az 
akkumulátort. Csak a Nokia által jóváhagyott akkumulátorokat használjunk, és azokat ugyancsak a Nokia által ehhez 
a készülékhez jóváhagyott töltõkészülékekkel töltsük újra.

Ha a csereakkumulátort elõször használjuk, vagy az akkumulátort nem használtuk hosszabb ideig, akkor lehet, hogy a töltés 
megkezdéséhez a töltõ csatlakoztatása után azt ki kell húzni, majd újra csatlakoztatni kell.

A töltõt húzzuk ki a hálózati aljzatból és a készülékbõl, ha nem használjuk. A teljesen feltöltött akkumulátort ne hagyjuk 
a töltõre kapcsolva, mert a túltöltés az élettartamát lerövidítheti. A teljesen feltöltött, de nem használt akkumulátor idõvel 
önmagától is elveszti töltését.

Abban az esetben, ha az akkumulátor teljesen lemerült, a töltés jelzése lehet, hogy csak néhány perc múlva jelenik meg, 
addig telefonhívást sem tudunk lebonyolítani.

Az akkumulátort csak a rendeltetésének megfelelõ célokra használjuk. Soha ne használjunk sérült akkumulátort vagy töltõt.

Ne zárjuk rövidre az akkumulátort. Véletlen rövidzárlatot okozhat például egy fémtárgy (pénzérme, kapocs vagy toll), ha az 
akkumulátor pozitív (+) és negatív (-) pólusait közvetlenül összeköti. (Az akkumulátoron látható két fémes sávot.) Ez könnyen 
elõfordulhat, ha a tartalék akkumulátort zsebünkben vagy tárcánkban tartjuk. A pólusok rövidre zárása az akkumulátort és az 
összeköttetést létrehozó tárgyat is tönkreteheti.

A túl meleg vagy túl hideg helyen történõ tárolás (ha például nyáron vagy télen lezárt gépkocsiban tartjuk) az akkumulátor 
teljesítõképességének gyengülését, illetve élettartamának megrövidülését okozhatja. Az akkumulátort próbáljuk mindig 15°C 
és 25°C (59 °F és 77°F) közötti hõmérsékleten tartani. Túl meleg vagy túl hideg akkumulátorral a készülék esetleg akkor sem 
mûködik, ha az akkumulátor egyébként teljesen fel van töltve. Az akkumulátor teljesítménye különösen korlátozott fagypont 
alatti hõmérsékleten.

Az akkumulátorokat soha ne dobjuk tûzbe, mivel ez robbanást idézhet elõ. A sérült akkumulátor robbanást is okozhat. 
Az akkumulátoroktól a helyi rendszabályoknak megfelelõen szabaduljunk meg. Lehetõség szerint hasznosítsuk újra. 
Soha ne dobjuk a háztartási szemétbe.
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■ Nokia akkumulátorok hitelesítési útmutatója
Biztonságunk érdekében csak a Nokia által jóváhagyott akkumulátorokat használjunk. Annak ellenõrzéséhez, hogy eredeti 
Nokia akkumulátort kaptunk-e, vásároljunk egyet egy hivatalos Nokia kereskedõtõl, keressük meg az Eredeti Nokia tartozék 
(Nokia Original Enhancements) logót a csomagoláson, és vizsgáljuk meg a hologramos címkét a következõ lépésekkel:

A négy lépésbõl álló sikeres ellenõrzéssel azonban nem állapítható meg teljes biztonsággal az akkumulátor eredetisége. 
Amennyiben feltételezhetõ, hogy az akkumulátor nem eredeti Nokia akkumulátor, ne használjuk azt, és vigyük el a 
legközelebbi hivatalos Nokia szervizbe vagy viszonteladóhoz ellenõrzésre. A hivatalos Nokia szerviz vagy viszonteladó 
megvizsgálja az akkumulátor eredetiségét. Ha az eredetiség nem igazolható, vigyük vissza az akkumulátort a vásárlás 
helyére. 

Hitelesítõ hologram
1. A hologramos címkére tekintve az egyik irányból a Nokia összekapcsolódó kezek szimbóluma 

látható, a másik irányból pedig a Nokia Original Enhancements logó látszik.

2. A hologramot bal, jobb, fenti és lenti irányban megdöntve 1, 2, 3, illetve 4 pont látható az 
egyes oldalakon.
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3. Kaparjuk le a címke oldalát, így láthatóvá válik egy 20-számjegybõl álló kód, például: 
12345678919876543210. Fordítsuk el úgy az akkumulátort, hogy a számok felfelé nézzenek. 
A 20-számjegybõl álló kódot a felsõ sorban levõ számmal kezdve kell leolvasni. 
A kód a második sorban folytatódik.

4.  Ellenõrizzük, hogy a 20-jegyû kód érvényes-e a következõ webhely utasításai szerint: 
www.nokia.com/batterycheck.

Szöveges üzenet létrehozásához tegyük a következõket:

• Ázsia országaiban (kivéve Indiát): Írjuk be a 20-jegyû kódot (például 
12345678919876543210), és küldjük el azt a +61 427151515-ös számra.

• Csak Indiában: Írjuk be a “Battery” szót, majd a 20-számjegyû akkumulátorkódot (például Battery 
12345678919876543210), és küldjük el azt az 5555-ös számra.

A mûveletre a nemzeti és nemzetközi tarifák vonatkoznak.

A kód elküldése után egy üzenetet kapunk, amelybõl megtudhatjuk, érvényes-e a kód.

Mi a teendõ, ha az akkumulátor nem bizonyul eredetinek?

Ha nem sikerül meggyõzõdnünk arról, hogy a hologramos címkével ellátott Nokia akkumulátor eredeti Nokia akkumulátor-e, 
ne használjuk az akkumulátort. Vigyük el az akkumulátort a legközelebbi hivatalos Nokia szervizbe vagy viszonteladóhoz. 
A gyártó által nem jóváhagyott akkumulátor használata veszélyes lehet, a készülék nem megfelelõ mûködéséhez, illetve 
a készülék vagy a tartozékok károsodásához vezethet. A nem eredeti akkumulátor használata a készülékre vonatkozó 
garanciát is érvénytelenné teheti.

A Nokia akkumulátorokról a www.nokia.com/battery címen található részletesebb információ. 
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7. Tartozékok

Néhány praktikus szabály a tartozékokra vonatkozóan:
• Minden tartozékot tartsunk kisgyermekektõl távol.

• A tartozékok hálózati kábelét mindig a csatlakozónál (ne a kábelnél) fogva húzzuk ki a konnektorból.

• Rendszeresen ellenõrizzük, hogy a jármûbe beszerelt tartozékok rögzítése és mûködése megfelelõ-e.

• A bonyolult autós tartozékok beszerelését kizárólag szakember végezheti.



36Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Kezelés és karbantartás

A készülék kiemelkedõ színvonalú tervezés és kivitelezés eredménye, amely gondos kezelést igényel. Az alábbi javaslatok 
segítenek a garancia megõrzésében.

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

• A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros, piszkos helyen. A por károsíthatja a készülék mozgó és elektromos 
alkatrészeit.

• A készüléket ne tartsuk túl meleg helyen. A magas hõmérséklet csökkentheti az elektronikus alkotóelemek élettartamát, 
károsíthatja az akkumulátort, és deformálhatja vagy megolvaszthatja a mûanyag alkatrészeket.

• A készüléket ne tartsuk túl hideg helyen. A normál hõmérsékletre való felmelegedéskor a készülék belsejében lecsapódó 
pára károsíthatja az elektronikus áramköröket.

• Ne kíséreljük meg felnyitni a készüléket más módon, mint ahogyan az a jelen útmutatóban szerepel.

• A készüléket ne ejtsük le, ne ütögessük, és ne rázogassuk. A durva bánásmód tönkreteheti az áramköri kártyákat 
és a finommechanikát.

• A készüléket ne tisztítsuk erõs vegyszerekkel, illetve oldó- vagy mosószerekkel.

• Ne fessük be a készüléket. A festék eltömítheti a mozgó alkatrészeket, ami a készüléket használhatatlanná teheti.

• Kizárólag eredeti vagy jóváhagyott csereantennát használjunk. A nem engedélyezett antennák, változtatások vagy 
kiegészítõ alkatrészek károsíthatják a készüléket, és sérthetik a rádiófrekvenciás készülékekre vonatkozó jogszabályokat.

• A töltõt fedett helyiségben használjuk.

• A készülék szervizbe adása elõtt a megtartandó adatokról (például a névjegyzékrõl és a naptárról) mindig készítsünk 
biztonsági másolatot.

A fenti javaslatok egyaránt vonatkoznak a készülékre, az akkumulátorra, a töltõre és bármilyen tartozékra. Ha ezek közül 
bármelyik nem mûködne megfelelõen, forduljunk a legközelebbi márkaszervizhez.
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További biztonsági tudnivalók

A készülék és annak tartozékai apró alkatrészeket is tartalmazhatnak. Tartsuk ezeket kisgyermekektõl távol.

■ Üzemelési környezet
Mindenütt tartsuk be az adott területre érvényes elõírásokat, és mindig kapcsoljuk ki a készüléket, ha annak használata tilos, 
illetve ha interferenciát vagy veszélyt idézhet elõ. A telefont csak normál helyzetben használjuk. Ez a készülék megfelel 
a rádiófrekvenciás követelményeknek, amennyiben a szokásos módon, a fülhöz tartva használjuk vagy a testtõl legalább 
2 cm távolságra. Ha a telefont hordtáskában, övcsipeszen vagy övtartóban hordjuk, az ne tartalmazzon fémes részeket, 
és a készüléket a testtõl a fent megadott távolságra helyezzük el. 

Adatfájlok és üzenetek átviteléhez a készüléknek jó minõségû hálózati kapcsolatra van szüksége. Egyes esetekben 
az adatfájlok és üzenetek átvitele késleltetett, amíg a megfelelõ kapcsolat létre nem jön. Tartsuk a fentebb javasolt 
távolságot, amíg az adatátvitel be nem fejezõdik.

A telefon egyes részei mágnesesek. A készülék vonzhatja a fémeket. Ne tartsunk a készülékhez közel hitelkártyát vagy egyéb 
mágneses adattároló eszközt, mert az azokon tárolt információk megsérülhetnek.

■ Orvosi eszközök
A rádióadók használata, beleértve a rádiótelefonokat is, zavarhatja a nem megfelelõen védett orvosi berendezéseket. 
Ha bármilyen, ezzel kapcsolatos kérdés merülne fel, beszéljük meg az orvossal, vagy forduljunk a készülék gyártójához, 
hogy eldönthessük, a berendezés megfelelõen árnyékolt-e a rádiófrekvenciás sugárzással szemben. Mindig kapcsoljuk ki 
a készüléket, ha egy egészségügyi intézményben erre felszólító jelzést vagy feliratot látunk. A kórházakban és egészségügyi 
intézményekben a külsõ rádiósugárzásra érzékeny berendezések is üzemelhetnek.
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Szívritmus-szabályozók
A lehetséges interferencia elkerülése érdekében a szívritmus-szabályozók gyártói általában azt javasolják, hogy a rádiótelefon 
legalább 15,3 cm-re legyen a szívritmus-szabályozótól. Ez az ajánlás a Wireless Technology Research intézet által végzett 
független kutatások eredményeivel is összhangban van. Néhány tanács a szívritmus-szabályozóval élõ személyeknek:

• a készüléket a szívritmus-szabályozótól legalább 
15 cm-re kell tartani;

• a készüléket nem szabad felsõ ingzsebbe vagy mellényzsebbe tenni; és

• az interferencia lehetõségének csökkentése érdekében a telefont tartsuk a szívritmus-szabályozóval átellenes oldali 
fülünkhöz.

Interferencia lehetõsége esetén kapcsoljuk ki és vigyük odébb a készüléket.

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

■ Jármûvek
A rádiófrekvenciás sugárzás a jármûvek szakszerûtlenül beszerelt, vagy nem megfelelõen árnyékolt elektronikus 
berendezéseinek (elektronikus üzemanyag-befecskendezõjének, blokkolásgátlójának, sebességszabályozó rendszerének vagy 
légzsákjának) mûködését is hátrányosan befolyásolhatja. További tájékoztatásért forduljunk a gépkocsi vagy a felszerelt 
kiegészítõk gyártójához vagy képviseletéhez.

A készüléket csak szakember javíthatja, illetve építheti be a jármûvünkbe. A szakszerûtlen beépítés vagy javítás veszélyes 
lehet, és a készülékre vonatkozó garanciát is érvénytelenné teheti. Rendszeresen ellenõrizzük, hogy a jármûvünkbe épített 
rádiófrekvenciás berendezések mind megfelelõen mûködnek-e. A készülékkel, illetve annak alkatrészeivel és tartozékaival 
közös légtérben ne tároljunk és ne szállítsunk gyúlékony folyadékokat, gázokat vagy robbanóanyagokat. Légzsákkal felszerelt 
jármûvek esetén ne feledjük, hogy a légzsák igen nagy sebességgel nyílik. A légzsák fölé, illetve tágulási terébe ne tegyünk 
semmiféle tárgyat - a beépített vagy hordozható rádiótelefonokat is beleértve. A szakszerûtlenül beszerelt telefonkészülék 
vagy tartozék a légzsák kinyílásakor súlyos sérüléseket okozhat.

Repülõgépen a készülék használata rendszerint tilos. Repülõgépbe való beszállás elõtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket. 
A rádiós távközlési eszközök repülõgépen történõ használata veszélyeztetheti a repülõgép berendezéseinek mûködését, 
megzavarhatja a vezeték nélküli telefonhálózat mûködését, ráadásul törvénysértõnek is minõsülhet.
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■ Robbanásveszélyes környezetek
Kapcsoljuk ki a készüléket, ha az adott területen robbanásveszély áll fenn. Mindig tartsuk be az erre vonatkozó jelzéseket és 
utasításokat. A robbanásveszélyes környezetek közé tartoznak azok a helyszínek is, ahol általában a gépjármûvek motorjának 
leállítását is javasolják. Ilyen környezetben már egy szikra is robbanást vagy tüzet idézhet elõ, ami súlyos sérüléseket, sõt 
halált okozhat. Üzemanyagtöltõ-állomások és szervizállomások közelében kapcsoljuk ki a készüléket. Mindig vegyük 
figyelembe azokat az elõírásokat, amelyek korlátozzák a rádióadók alkalmazását üzemanyagok tárolására és elosztására 
használt területeken, vegyi üzemekben, illetve robbantási mûveletek helyszínén. A robbanásveszélyre általában (de nem 
mindig) közérthetõ jelzések utalnak. Robbanásveszély áll fenn például a hajók fedélzet alatti terében, vegyi anyagok 
szállítására vagy tárolására szolgáló területeken, cseppfolyós (általában propán- vagy bután-) gázzal üzemelõ jármûvekben, 
valamint olyan helyeken, ahol a levegõben vegyi anyagok vagy finom részecskék (liszt, por vagy fémreszelék) lehetnek.

■ Segélykérõ hívások
Fontos: A rádiótelefonok, köztük ez a készülék is, rádiójelekre, vezetékes és vezeték nélküli hálózatokra, valamint 
a felhasználó által programozható funkciókra támaszkodva mûködik. Ezért a kapcsolat létrejötte nem garantálható 
minden körülmények között. Létfontosságú kommunikáció - például orvosi segélykérés 
- céljából soha ne hagyatkozzunk kizárólag vezeték nélküli készülékekre.

Segélykérés rádiótelefonon keresztül
1. Ha a készülék ki van kapcsolva, akkor kapcsoljuk be. Ellenõrizzük a megfelelõ térerõt. 

Egyes hálózatokon a hívás csak úgy lehetséges, ha érvényes SIM-kártyát helyeztünk a készülékbe.

2. A kijelzõ törléséhez és a készülék hívásra kész állapotba hozásához nyomjuk meg a Vége gombot, ahányszor csak szükséges. 

3. Írjuk be a helyzetünknek megfelelõ hivatalos segélyhívó számot. A segélyszolgálatok telefonszáma helyrõl helyre változhat.

4. Nyomjuk meg a Hívás gombot.

Ha bizonyos funkciók használatban vannak, elõször azokat ki kell kapcsolnunk annak érdekében, hogy segélykérõ hívást 
kezdeményezzünk. Ha a készülék hálózaton kívüli vagy repülés közbeni üzemmódban van, segélykérõ hívások 
kezdeményezéséhez üzemmódot kell váltani, és ezzel aktiválni a telefonfunkciót. További tájékoztatásért olvassuk el 
figyelmesen az útmutatót vagy forduljunk a szolgáltatóhoz.

Segélyhívás esetén a lehetõ legpontosabban adjuk meg az ilyenkor szükséges adatokat. Elõfordulhat, hogy a vezeték nélküli 
készülék a kommunikáció egyetlen módja egy baleset helyszínén. Ne szakítsuk meg a kapcsolatot, amíg erre engedélyt nem 
kapunk.
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■ Hitelesítési információ (SAR)
Ez a mobilkészülék megfelel a rádióhullám-kibocsátásra vonatkozó irányelveknek. 

A mobileszköz egy rádió adó-vevõ készülék. A készüléket úgy tervezték, hogy a rádióhullámok energiakibocsátása ne haladja 
meg a nemzetközi irányelvek által javasolt határértéket. Ezeket az irányelvek az ICNIRP független tudományos szervezet 
alkotta meg, és egy olyan biztonsági szinten alapulnak, amely minden ember számára védelmet biztosít, kortól és egészségi 
állapottól függetlenül. 

A mobileszközök kibocsátási irányelvei a Specifikus elnyelési rátaként (SAR) ismert mérési egységet tartalmazzák. 
Az ICNIRP-irányelvekben megállapított SAR-határérték 2,0 watt/kilogramm (W/kg), amely átlagosan 10 gramm emberi 
szövetre értendõ. A SAR-teszteket szabvány üzemeltetési pozíció alkalmazásával végzik úgy, hogy a készülék a legmagasabb 
energiaszinten sugároz minden tesztelt frekvenciasávon. Egy mûködõ készülék tényleges SAR-értéke a maximális érték alatt 
lehet, mivel a készüléket úgy tervezték, hogy az csak annyi energiát használjon, amennyi a hálózat eléréséhez szükséges. 
Ez az érték számos tényezõ függvényében módosulhat, mint például a hálózat egy bázisállomásától való távolság. 
A készülék fülhöz közeli használata során elért, az ICNIRP-irányelvek alapján mért legmagasabb SAR-értéke 0,56 W kg. 

A tartozékok használata különbözõ SAR-értékeket eredményezhet. A SAR-értékek az egyes országok jelentéstételi és 
tesztelési követelményeitõl, valamint a hálózatok által használt sávszélességektõl függõen változhatnak. További 
SAR-információk érhetõk el a www.nokia.com oldal lévõ termékinformációs oldalakon.


