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Típusszám: Nokia N70-1. A továbbiakban Nokia N70 Music Edition.

A készülék gombjai és részei
•  Bekapcsolás gomb (1)
• Hangszóró (2)
• Fényérzékelõ (3), amely folyamatosan figyeli a 

környezeti fényviszonyokat. Gyenge fény mellett a 
kijelzõ és a billentyûzet megvilágítása villoghat.

•   Választógombok (4) parancsok és 
menüelemek kiválasztásához

•  Hívás gomb (5)
•  5 irányú vezérlõgomb (6) a menükben való 

navigáláshoz. A vezérlõgombot középen ( ) 
megnyomva kijelölés, jóváhagyás vagy aktiválás 
hajtható végre.

•  Menü gomb (7) a fõmenü megnyitásához.
•  Szerkesztés gomb (8) a szövegszerkesztés közben 

elérhetõ opciók listájának megnyitásához.
• Mikrofon (9)
• A  gomb (10) megnyomásával és nyomva 

tartásával közvetlenül csatlakozhatunk az internethez.
•  Törlés gomb (11) szöveg és tételek törléséhez.
•  Zene gomb (12) zenei alkalmazások eléréséhez.
•  Befejezés gomb (13)
• A kamera exponálógombja (14), amellyel állóképek rögzíthetõk a hátsó kamerával
• Memóriakártya-foglalat (15)
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• Elülsõ kamera (16) videóhívások lebonyolításához (az elülsõ kamera kisebb felbontású, 
a hátsó kamera). 

• Hangszóró (17)
• A hátsó kamera bekapcsolásához nyissuk ki a kamera 

objektívvédõjét (18).
• Hátsó kamera (19) nagy felbontású képek vagy 

videófelvételek készítéséhez
• LED vaku (20)
• Töltõcsatlakozó (21)
• Pop-PortTM csatlakozó (22) kompatibilis USB-

adatkábel, távvezérlõ egység és egyéb tartozékok 
számára

Az (U)SIM-kártya és az 
akkumulátor behelyezése
Szómagyarázat: Az USIM-kártya a SIM-kártyák egy továbbfejlesztett típusa, amely UMTS
rendszerû mobiltelefonokhoz használható.

A SIM-kártyákat tartsuk kisgyermekek számára nem elérhetõ helyen.

Az akkumulátor kivétele elõtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket, és húzzuk ki a töltõt.
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1 A készülék hátoldalát magunk felé tartva nyomjuk meg a 
kioldógombot (1), és csúsztassuk a hátlapot a nyíl 
irányába (2).

2 Emeljük fel a hátlapot (3).

3 Az (U)SIM-kártyatartó kioldásához emeljük fel a 
kártyatartót (4).

4 Helyezzük be az (U)SIM-kártyát (5). Gyõzõdjünk meg arról, 
hogy a kártya érintkezõfelülete a készülék csatlakozói felé 
néz, a SIM-kártya ferdén levágott sarka pedig a készülék 
alsó része felé néz.

5 Hajtsuk vissza és rögzítsük a tartót.

6 Helyezzük be az akkumulátort (6).
7 Helyezzük vissza a hátlapot.

A memóriakártya behelyezése
Csak a Nokia által jóváhagyott csökkentett méretû multimédia 
kártyát (RS-MMC) használjunk ehhez a telefonhoz. A Nokia a 
memóriakártyáknál a jóváhagyott ipari szabványokat alkalmazza, ennek ellenére nem min
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kártyatípus kompatibilis a készülékkel, illetve nem mindegyik mûködik megfelelõen a 
készülékben.

A készülékhez csak kompatibilis csökkentett méretû multimédia kártyát (RS-MMC) használ
Más memóriakártyák (például a Secure Digital (SD) kártyák) nem kompatibilisek a készülé
és nem is helyezhetõk be a memóriakártya tartójába. Egy nem kompatibilis memóriakárty
használata kárt okozhat a memóriakártyában és a készülékben egyaránt, valamint a nem 
kompatibilis kártyán tárolt adatok is megsérülhetnek.

Kompatibilis memóriakártya használatával takarékoskodhatunk a készülék saját memóriáj
Emellett kompatibilis memóriakártyára biztonsági másolatot készíthetünk adatainkról. Ilye
következõk:

• csökkentett méretû multimédia kártya (RS-MMC) 

• a memóriakártya (MMC) adaptere 
Ha a Nokia N70 Music Edition készülékben az RS-MMC kártyát használjuk, az adapter
nincs szükség. Az adapter segítségével az RS-MMC memóriakártyát más kompatibilis 
eszközökben is használhatjuk, amelyek normál méretû MMC-kártyahellyel rendelkezne

Elõfordulhat, hogy egy kompatibilis memóriakártya már a készülékben van.
1 A memóriakártya behelyezéséhez nyissuk ki a kártyafoglalat 

fedelét (7). Ujjunkat a fedél tetején található horonyba 
helyezve nyissuk ki a fedelet.
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2 Helyezzük egy kompatibilis memóriakártyát a nyílásba (8). 
Gyõzõdjünk meg arról, hogy a kártya érintkezõfelülete 
felfelé néz, és hogy a kártya ferdén levágott sarka a 
készülék alsó része felé mutat.

3 Toljuk be a kártyát (9). Amikor a kártya rögzített helyzetbe 
kerül, egy kattanás hallható.

4 Csukjuk be a fedelet. Ha a fedél nyitva van, a kártya nem használható.

A memóriakártya kivétele
1 Nyissuk ki a kártyafoglalat fedelét.
2 Nyomjuk be a kártyát, hogy a rögzítés kioldjon.
3 Húzzuk ki a memóriakártyát. Ha a készülék be van kapcsolva, válasszuk 

az OK gombot.
 Fontos: Ne távolítsuk el a memóriakártyát olyankor, amikor azon 

írási vagy olvasási mûveletet hajtunk végre. Ha a kártyát egy ilyen mûvelet 
közben távolítjuk el, akkor azzal kárt okozhatunk a memóriakártyában és 
a készülékben egyaránt, valamint a kártyán tárolt adatok is 
megsérülhetnek.
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Az akkumulátor töltése
1 Csatlakoztassuk a kompatibilis töltõt egy fali 

csatlakozóaljzathoz.
2 Csatlakoztassuk a készülékhez a töltõkábelt. Az akkumulátor 

töltésjelzõje mozogni kezd. A készülék töltés közben is 
használható. Ha az akkumulátor teljesen lemerült, 
elõfordulhat, hogy a töltésjelzõ csak néhány perc elteltével 
jelenik meg.

3 Ha az akkumulátor teljesen feltöltõdött, a töltésjelzõ 
mozgása abbamarad. Húzzuk ki a töltõt elõször a készülékbõl, majd a fali csatlakozóaljz

Fülhallgató és távvezérlõ 
egység
A fülhallgató segítségével kezelhetjük a hívásokat 
és zenét hallgathatunk a Nokia N70 Music Edition 
készüléken.

Helyezzük a fülhallgató csatlakozóját a távvezérlõ 
egység fülhallgatóaljzatába. Helyezzük a távvezérlõ 
egység Pop-Port csatlakozóját a készülék Pop-Port-
aljzatába. A fülhallgató ezzel használatra kész.  

Hívás kezdeményezéséhez írjuk be a számot 
a készülék billentyûzetén ugyanúgy, mintha 
a távvezérlõ egység nem lenne csatlakoztatva 
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a készülékhez. A hívás alatt beszéljünk a távvezérlõ egység mikrofonjába. Hívások fogadás
és befejezéséhez nyomjuk meg a  gombot.

A zenelejátszó kezeléséhez használjuk a távvezérlõ egység gombjait. A fülhallgató hangere
beállításához használjuk a távvezérlõ egység oldalán lévõ hangerõ gombot. A távvezérlõ 
gombjainak lezárásához toljuk el a távvezérlõ oldalán lévõ lezáró kapcsolót.

A készülék bekapcsolása
Tartsuk lenyomva a  gombot.

Ha a készülék a PIN-kódot, az UPIN-kódot vagy a biztonsági 
kódot kéri, írjuk be a kódot (a kijelzõn csak csillagok – **** – 
fognak megjelenni), majd nyomjuk meg az OK gombot. 
Az (U)PIN-kódot általában az (U)SIM-kártyával együtt kapjuk 
meg. A biztonsági kód gyári beállítása: 12345. A hozzáférési 
kódokra vonatkozó tudnivalókat lásd a készülék felhasználói 
útmutatójában.

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, optimalizálhatjuk az antenna 
teljesítményét és az akkumulátor élettartamát.

Az elsõ bekapcsolás után a készülék a következõ adatok megadását kérheti: Jelenlegi vár
Idõ: és Dátum:. Az adatok megadásához használjuk a lapozógombot ( ), illetve 
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a számgombokat. A város megkereséséhez írjuk be a városnév elsõ néhány betûjét. A kiválas
város egyúttal a készülék órája által használt idõzónát is meghatározza.

A fõmenü megnyitásához nyomjuk meg a  gombot.

Lehet, hogy a készüléken a szolgáltató kérésére bizonyos funkciók nem érhetõk el vagy ne
aktívak. Az ilyen funkciók meg sem jelennek az eszköz menüiben. Az is elõfordulhat, hogy
a készülék az általánostól eltérõ módon lett beállítva. Ez érintheti a menüelemek neveit, a
sorrendjét, illetve az ikonokat. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Néhány szó a kijelzõrõl
Távolítsuk el a kijelzõt és az elülsõ kamera lencséjét védõ mûanyag fóliát.

Elõfordulhat, hogy a kijelzõn néhány képpont hiányosan, nem megfelelõ színnel vagy fény
jelenik meg. Ez ennek a kijelzõtípusnak a sajátossága. Egyes kijelzõk olyan képpontokat 
tartalmazhatnak, amelyek mindig be vagy ki vannak kapcsolva. Ez normális jelenség, nem

MMS- és internetbeállítások
A Nokia N70 Music Edition készülék általában a szolgáltató vagy a hálózati üzemeltetõ 
információi alapján automatikusan konfigurálja az MMS, a GPRS, az adatfolyamos média
az internet beállításait.

Alapvetõ ikonok
 A készüléket GSM-hálózatban használjuk.

 (hálózati szolgáltatás) A készüléket UMTS-hálózatban használjuk.

 Az Üzenetek alkalmazás Bejövõ mappájába egy vagy több új üzenet érkezett. 



11

õ 

kkor 
 A Kimenõ mappában üzenetek várakoznak elküldésre.

 Nem fogadott hívásaink vannak.

 Akkor jelenik meg, ha a Csengés típusa beállítás értéke Néma, valamint az Üzenetjelz
hang, a Csev. figyelm.hangja és az E-mail figyelm. hang beállítás értéke Ki.

 A készülék billentyûzára be van kapcsolva.

 Ébresztést állítottunk be.

 (hálózati szolgáltatás) A második telefonvonal használatban van.

 Minden bejövõ hívást másik számra irányítottunk át. Ha két telefonvonalunk van, a
az elsõ vonal átirányításjelzõje az , a második vonalé pedig a .

 Fülhallgató van csatlakoztatva a készülékhez.

 Hurokkészlet van csatlakoztatva a készülékhez.

 Megszakadt a kapcsolat a Bluetooth-fülhallgatóval.

 Adathívás van folyamatban. 

 Elérhetõ GPRS vagy EDGE alapú csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolat.

 Aktív GPRS vagy EDGE alapú csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolat. 

 Tartásban lévõ GPRS vagy EDGE alapú csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolat.

 Elérhetõ UMTS alapú csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolat.

 Aktív UMTS alapú csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolat.

 Tartásban lévõ UMTS alapú csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolat.

 A Bluetooth szolgáltatás be van kapcsolva.

 A Bluetooth-kapcsolaton keresztül adatátvitel folyik.
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 Aktív USB-kapcsolat van folyamatban.

 Egy elolvasott e-mail üzenet várakozik arra, hogy letöltsük a készülékre.

 Egy olvasatlan e-mail üzenet várakozik arra, hogy letöltsük a készülékre.

Billentyûzár
A billentyûzár használatával megakadályozható a gombok véletlen lenyomása.

A billentyûzár bekapcsolása: Készenléti állapotban nyomjuk meg a , majd a  gombo
a billentyûzár aktív, a  ikon jelenik meg a kijelzõn.

A billentyûzár feloldása: Nyomjuk meg a , majd a  gombot.

A készülékbe elõre beprogramozott segélyhívószám esetleg bekapcsolt billentyûzár mellet
felhívható. 

A kamera objektívvédõjének kinyitása kikapcsolja a billentyûzárat. A kamera objektívvédõj
visszacsukásakor a készülék a védõlap kinyitása elõtti állapotba áll vissza; ha a billentyûzá
volt kapcsolva, ilyenkor újra bekapcsol.

Ha lezárt billentyûzet mellett szeretnénk bekapcsolni a billentyûzetvilágítást, nyomjuk me
a  gombot.
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Funkciógombok készenléti állapotban
• A megnyitott alkalmazások közötti váltáshoz nyomjuk meg és tartsuk 

lenyomva a  gombot. Ha a memória kezd megtelni, a készülék bezárhat 
néhány alkalmazást. Ilyen esetben az alkalmazás bezárása elõtt a készülék 
menti a még nem mentett adatokat.
Az alkalmazások háttérben történõ futtatása jobban igénybe veszi 
az akkumulátort, és csökkenti annak élettartamát.

• Az üzemmód módosításához nyomjuk meg a  gombot, és válasszuk ki 
a kívánt üzemmódot.

• Internetkapcsolat létrehozásához nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a  
gombot. Az internetrõl a készülék felhasználói útmutatójából olvashatunk bõvebben.

A készenléti állapotban elérhetõ további funkciógombokról lásd a készülék felhasználói 
útmutatóját.

Tippek a hatékony használathoz
• Kép vagy videofelvétel készítésekor a  gomb megnyomásával az elemet elküldhetjü

MMS-üzenetben. Multimédia üzenetben nem küldhetünk .mp4 formátumban mentett
videofájlokat.

• Az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg a  gombot.
• Készenléti állapotban a legutóbb tárcsázott számok listájának megnyitásához nyomjuk

a  gombot.
• Az Általános és a Néma üzemmód közötti váltáshoz nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a

gombot. Ha két telefonvonalunk van, ezzel a vonalak között tudunk váltani.

A további billentyûparancsokról lásd a készülék felhasználói útmutatóját.
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Tartalom átvitele másik készülékrõl
A Másoló alkalmazás használatáról lásd a készülék felhasználói útmutatóját.

A Nokia Content Copier a Nokia PC Suite programcsomag egyik alkalmazása, amellyel ada
másolhatók át egy kompatibilis Nokia készülékrõl. Lásd a készülékhez mellékelt CD-lemez
Nokia Content Copier több Nokia telefontípussal is használható. Arról, hogy a Nokia PC Su
programcsomag egyes verziói mely készüléktípusokkal mûködnek együtt, a www.nokia.co
pcsuite oldalon találhatunk további információt.

Súgó
A készülék beépített súgóval rendelkezik, amely útmutatásokkal és információkkal segíti 
a készülék használatát. Bármely alkalmazásból elérhetjük a súgót az Opciók > Súgó lehetõ
választva.

 Példa: Ha a névjegykártyák létrehozásával kapcsolatban van szükségünk segítségre, 
kezdjük el a névjegykártya létrehozását, és a Névjegyz. alkalmazáshoz tartozó súgó 
megnyitásához válasszuk az Opciók > Súgó, vagy a fõmenübõl az Eszközök > Súgó lehetõs
Miközben az útmutatásokat olvassuk, a  gomb lenyomásával és nyomva tartásával váltha
a Súgó és a háttérben megnyitott alkalmazás között.

Felhasználói útmutató
A Nokia N70 Music Edition jobb megismerése érdekében olvassuk el a felhasználói útmut

Részletesebb információ a külön használati utasításban található. A kezdõ lépések útmuta
nem használható a részletes felhasználói útmutató helyett, amely fontos biztonsági és 
karbantartási információkat is tartalmaz.
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A www.nokia.com/support címen vagy a helyi Nokia weboldalon a kiegészítõ információk
letöltéseken és a Nokia termékekhez kapcsolódó szolgáltatásokon kívül megtalálhatjuk e 
kézikönyv legújabb változatát is.


