AKAI 2,4” DUAL SIM SUPER SLIM BAR
TELEFON PHA-2800

Magyar nyelvű használati útmutató

Köszönjük, hogy AKAI terméket választott. Kérjük, olvassa el
használati útmutatót, hogy a telefon minden funkcióját megfelelően
ismerje meg.
A készülék támogatja a dual SIM kártya szolgáltatást, igy két SIM kártya
is rendelkezésére áll, anélkül, hogy két készüléket kellene magánál
tartania.
Az alapvető kommunikációs funkciók mellett, a telefonszámos praktikus
alkalmazással rendelkezik, hogy az ön munkája és élete még
kényelmesebb és könnyebb legyen.
Ez magába foglalja: az órát, ébresztőórát, naptárt,
számológépet, játékokat, zene- és videólejátszót és a micro SD kártya
nyílást. Felhasználóbarát felület és más hasznos funkciók biztosítják,
hogy vásárlóink minden igényét kielégítsük.
Kérjük, ne feledje, hogy a készülék szélsőséges hőmérsékleten (0o C
alatt vagy 25o C felett) való tárolása, kárt okozhat a készülék egyes
alkatrészeiben vagy az akkumulátorában.
BIZTONSÁG
Olvassa el a következő pontokat. Ha megszegi őket, az balesethez vagy
akár törvényszegéshez is vezethet.
Tartsa kikapcsolva a telefont olyan helyen, ahol a mobiltelefonok
használata tilos, ill. interferenciát vagy veszélyt okozhat.
A vezeték nélküli eszközök interferenciát okozhatnak, ami a teljesítmény
romlását eredményezhetik.
Kapcsolja ki a telefont repülőgépen, valamint orvosi berendezések,
üzemanyag, vegyszerek és robbanásveszélyes területek közelében.
SZAKSZERVÍZ
A termék javítását kizárólag szakember végezheti.
TARTOZÉKOK ÉS AKKUMULÁTOR
Csak a gyártó által jóváhagyott tartozékokat és akkumulátorokat
használjon. Ne csatlakoztasson inkompatibilis termékeket, a telefon por
és cseppálló.
Bevezetés
Készülék bemutatása

Ebben a részben a bemutatjuk a készüléket és a billentyűzetet, valamint
az alapvető információkat.
1. Fényképező.
2. Hangszóró.
3. Headset/headphone kimenet.
4. Töltő és USB kimenet.
5. Jobb kiválasztó gomb (<JKG>).
6. Telefon be- és kikapcsolása, hívás befejezése.
Ha a készülék készenléti módban van a főképernyő inaktív. (képernyő
sötét) az opció gomb megnyomása előtt, aktiválja készüléket a piros
gombbal.
7. Alfanumerikus billentyűzet.
8. Hívás gomb.
9. Bal kiválasztó gomb (<BKG>).
10. <OK> gomb – megerősítő gomb.
11. Négyirányú navigációs gombok.
12. Kijelző.
13. Hangszóró.
Ikonok
A képernyőn megjelenő ikonok a hálózat szolgáltatók és a felhasználási
régiók szerint változhatnak.
Első lépések
1. Távolítsa el a hátlapot.
2. A SIM kártyát az arany színű érintkezőjével lefelé helyezze a nyílásba.
3. Helyezze be a micro SD memória kártyát.
Nyissa fel a rekeszt és helyezze be a micro SD memória kártyát az
érintkezőjével lefelé, majd csukja vissza a rekeszt.
4. Helyezzük be az akkumulátort úgy, hogy a pólusok a telefon arany
színű érintkezőjéhez érjenek.
5. Helyezze vissza a hátlapot.
Akkumulátor töltés
1. Csatlakoztassa az USB kábel vékony végét a telefontöltő imenetéhez.
2. A kábel másik végét egy hálózati adapterhez, majd azt egy fali
csatlakozóhoz csatlakoztassa.
3. Miután az akkumulátor feltöltődött, húzza ki a töltőt a fali csatlakozóból
és távolítsa el az USB kábelt a telefon kimenetéből.
Ne távolítsa el az akkumulátort a készülékből töltés közben,
mert ez az akkumulátor és a készülék meghibásodásához vezethet.

Ha az akkumulátor töltése megkezdődik a lemerülés előtt, az jelentősen
csökkenti az akkumulátor időtartamát. Ezt követően, megfelelő
formázással részben visszaállíthatjuk az akkumulátor működését.
Több módon lehet formázni a Li – Ion vagy a Li – Pol, amely
semmilyen károsító hatással nincs az akkumulátorra.
Akkumulátor formázása:
1. Addig használja a készüléket, amíg az akkumulátor teljesen le nem
merül és a készülék automatikusan ki nem kapcsol.
2. Csatlakoztassa a töltőt és töltse az akkumulátort 12-15 óráig.
3. Töltés után kapcsolja be a készüléket és használja a telefont, amíg
teljesen le nem merül.
4. Ismét töltse az akkumulátort 12-15 óráig.
2. Alapvető funkciók
Készülék be- és kikapcsolás
Bekapcsolás:
1. Tartsa lenyomva néhány másodpercig:
2. Ha a telefon kér PIN kódot, írja be, majd nyomja meg: <OK> (ha
szükséges).
3. Kikapcsoláshoz ismételje az 1. pont alatt leírtakat.
Hozzáférés a menühöz
Belépés a telefon menüjébe:
1. Nyomja meg <BKG>, még a ‘Menü’ felirat meg nem jelenik a
képernyőn.
2. A navigációs gombokkal lapozhat a menüben vagy az opciók között.
3. Nyomja meg <BKG> vagy <OK> a kiemelt opció kiválasztásához.
4. Ha egy szintet feljebb szeretne lépni nyomja meg JKG még a
‘Vissza’ felirat meg nem jelenik a képernyőn
5. Nyomja meg a főmenübe való visszatéréshez.
Telefon testreszabása
Halk mód aktiválása
A halk mód be- vagy kikapcsolásához tartsa néhény másodpercig
lenyomva:
Profil beállítások
Profil hang kiválasztása:
Válassza a menüben: Felhasználói profilok.
Válasszon ki egy profilt a listából.
Profil szerkesztése:
1. Válassza a menüben: Felhasználói profilok.
2. Válasszon ki egy profilt a listából.
3. Nyomja meg: Opciók → Testreszabás.

4. Állítsa be a profilt saját elvárásainak megfelelően.
Profil bekapcsolása:
1. Válassza a menüben: Felhasználói profilok.
2. Válasszon ki egy profilt a listából.
3. Nyomja meg: <OK> a kiválasztott profil aktiválásához.
Gyorsbillentyűk
Válassza a menüben:
Beállítások → Telefon beállítások → Gyorsbillentyűk
Válassza ki azt a navigációs gombot, amelyhez hozzá szeretne rendelni
egy funkciót.
Válassza: <Szerkeszt> és válassza ki a listából azt a funkciót, amelyet
hozzá szeretne rendelni a kiválasztott gombhoz.
Dátum és idő beállítások
1. Válassza a menüben:
Beállítások → Telefon beállítások → [1] Dátum és idő
2. Megjelenik az opciók listája. Beállíthatja az időt és dátumot:
[2] Idő és dátum beállítása. Válassza OK (<BKG>) ha be szeretne
lépni ebbe az opcióba.
3. A numerikus billentyűzet segítségével írja be a pontos időt, majd
nyomja meg a <le> navigációs gombot és adja meg az aktuális dátumot.
4. Válassza (<BKG>) OK a változtatások mentéséhez.
5. Kikapcsolhatja a főképernyőn megjelenő dátumot és időt.
Menüben:
Beállítások → Telefon beállítások → [6] Képernyő → [4] Dátum
és idő láthatósága
• Ha ezt az opciót bekapcsolja, a dátum és idő mindig látható lesz a
főképernyőn.
• Ha ezt az opciót kikapcsolja, a dátum és idő nem lesz látható a
főképernyőn.
Saját szám kijelzése a főképernyőn
1. Menüben: Beállítások → Telefon beállítások → [6]
Képernyő → [5] Saját szám láthatósága.
2. Ha aktiválta ezt az opciót a SIM1 és SIM2 lista megjelenik a
képernyőn.
3. Válassza ki amelyet a főképernyőre szeretne helyezni.
4. Ha nem látja a telefonszámot, az GSM szolgáltató hibájából
adódhat. Ha váltani szeretne a SIM1 és SIM2 között:
Menüben: Telefonkönyv → Opciók → [14] Telefonkönyv
beállítások→ [4] Extra számok → SIM1 saját szám vagy
SIM2 saját szám.
5. Válassza: OK, és megjelenik a SIM kártyák tulajdonosának
telefonszám. Válassza: Opciók → [1] Szerkeszt ha
módosításokat szeretne végezni..

6. Válassza az Opciók → [1] Kész → Kész (<JKG>) ha
menteni szeretné a változtatásokat. Egy felugró ablak
felajánlja a változtatások mentését, válassza az Igen-t a mentéshez.
Gyári beállítások visszaállítása
Menüben: Beállítások → [5] Gyári beállítások visszaállítása
1. Adja meg a következő jelszót: 1234 a visszaállításhoz.
Alapvető hívás funkciók
Híváskezdeményezés
1. Ha a képernyő sötét – nyomja meg a piros gombot a telefon
aktiválásához.
2. Írja be a körzetszámot és a telefonszámot.
3. Hívás kezdeményezéséhez nyomja meg:
4. Hívás befejezéséhez nyomja meg:
Hívás fogadás
1. Bejövő hívás fogadásához nyomja meg:
2. Bejövő hívás elutasításához nyomja meg:
Hangerő szabályzás
Telefonbeszélgetés közben a <bal> navigációs gombbal
csökkentheti a <jobb> navigációs gombbal pedig növelheti a
hangerőt.
Kihangosítás
1. Telefonbeszélgetés közben válassza: „Kihangosítás”-t, a
<JKG> megnyomásával.
2. A kihangosítás kikapcsolásához nyomja meg a <JKG> még
egyszer.
Headset
A mellékelt fülhallgató segítségével hívásokat bonyolíthat le.
Hívás fogadáshoz nyomja mge a headseten lévő gombot.
Hívás befejezéséhez/elutasításához tartsa lenyomva néhány
másodpercig a headseten lévő gombot.
Üzenetek
SMS küldés
1. Menüben: Üzenetek→ Szöveges üzenet → Üzenet írás
2. Írja be a szöveget az alfanumerikus billentyűzet segítségével.
3. Szimbólum beszúrásához válassza vagy
4. A beviteli mód megváltoztatásához, nyomja meg:
Választható módok:
ABC, abc (Angol abc, 26 betű);
PL, pl (Lengyel abc);
CZ, cz (Cseh abc);
SK, sk (Szlovák abc);
123 (csak számok).
5. Amikor befejezte a szöveg írását, válassza: Opciók → Küld,

majd:
• Írja be a telefonszámot az alfanumerikus billentyűzet
segítségével;
• Válasszon ki kontaktot – keressen kontaktot a telefonkönyvben.
Egy szám kiválasztásához nyomja meg: <OK>. Több kontaktot is
választhat.
A következő lépésben válassza a ‘Hozzáad’-ot (<BKG>) → Küld
és ment vagy Küld.
SMS kijelzés
1. Egy felirat jelenik meg a képernyőn: Új üzenet (…) és egy fehér
boríték ikon lesz látható. Ez azt jelenti, hogy olvasatlan üzenete van.
2. Olvasáshoz, válassza, <BKG>-bal vagy <OK> Előnézet
opció, majd <OK> (<BKG>-bal).
3. Bejövő sms olvasásához, válassza: Menü → Üzenetek→
SMS → Bejövő.
Következő lépésben válassza ki az üzenetet a listából (navigációs
gombok segítségével) és nyomja meg: <OK>.
4. Az SMS szövege egy ablakban jelenik meg a képernyőn. Az
ablak bezárásához <JKB>-bal válassza a ‘Vissza’-t.
(visszatérés a bejövő üzenetek listájába) vagy nyomja meg a
gombot, ha vissza szeretne lépni a főmenübe.
MMS küldés
Menüben: Üzenetek → MMS → Üzenet írás
Válassza a <Szerkeszt> opciót és válassza ki a címzett számát:
Szerkeszt → [1] Szám hozzáadása → OK
Írja be a telefonszámot az alfanumerikus billentyűzet
segítségével; vagy válasszon ki kontaktot a telefonkönyvből. A
szám kiválasztásához nyomja meg: <OK>. Több kontaktot is választhat.
Kontakt kereséséhez használja <fel> és <le> navigációs gombokat
vagy írja be a kontakt nevének első betűit. Ha kiválasztotta a kontaktot
nyomja meg <OK> → OK → Kész, hogy hozzáadja a címzetthez.
Ugyanezen a módon a mezőben is hozzáadhatja a címzettet:
Cc és Bcc.
A következő mező (a titkos másolat alatt - Bcc) a Tárgy. Ide
beírhatja a multimédiás üzenet tárgyát.
Válassza: Szerkeszt → írja be a tárgyat az alfanumerikus
billentyűzet segítségével→ Opciók (BKG) → [1] Kész
Ha szöveget szeretne hozzáadni a multimédiás üzenethez,
nyomja meg a <le> navigációs gombot. A szöveg „ 0 dia” ki lesz emelve.
Válassza a: Szerkeszt ha az alfanumerikus billentyűzettel szeretne
szöveget beírni. A szöveg beviteli mód megegyezik az SMS-ben
találhatóakkal.
Kép vagy fénykép hozzáadáshához válassza a: Opciók → [3]

Kép hozzáadása
Dia hozzáadásához válassza az Opciók → [7] Dia beszúrása
az elejére / [8] Dia beszúrása a végére.
Hasonló módon adhat hozzá videókat ([5] Videó hozzáadása)
vagy audió fájlokat ([4] Audió hozzáadása).
Amikor a multimédiás üzenet készen áll a küldésre,
válassza a (<JKG>-bal) Kész → Kész → Küld / Küld és
ment.
Ha szeretne információt kapni az MMS küldés állapotáról,
válassza a menüben:
Üzenetek→ MMS → MMS beállítások → Gyakori beállítások →
Küldés
Majd válassza az Opcióban: [2] Kézbesítés jelentés beállításait
Bekapcsol → Kész. A felugró ablakban válassza az Igen-t a
mentés megerősítéséhez.
Beállíthatja a Jelentések olvasása opciót is (Bekapcsol/Kikapcsol
→ Kész).
MMS kijelzés
1. Egy felirat jelenik meg a képernyőn: Új üzenet (…) és egy fehér
boríték + M ikon lesz látható. Ez azt jelenti, hogy
olvasatlan multimédiás üzenete van.
2. Olvasáshoz, válassza, <BKG>-bal vagy <OK> Előnézet opció, majd
<OK> (<BKG>-bal).
3. Bejövő sms olvasásához, válassza:
Menü → Üzenetek→ MMS → Bejövő.
Következő lépésben válassza ki az üzenetet a listából (navigációs
gombok segítségével) és nyomja meg: <OK>.
Az SMS szövege egy ablakban jelenik meg a képernyőn. Az ablak
bezárásához <JKB>-bal válassza a ‘Vissza’-t.
4. Az MMS szövege egy ablakban jelenik meg a képernyőn. Az ablak
bezárásához <JKG>-bal válassza a ‘Vissza’-t vagy nyomja meg ha
vissza szeretne térni a főképernyőre.
Figyelem:
Az MMSS üzenetek írása és fogadása korlátozva van.
• Az elküldött MMS-ek mérete nem haladhatja meg a 100 kB-ot.
• A fogadott MMS-ek mérete nem haladhatja meg a 200 kB-ot.
Kontakt hozzáadása és keresése
Új kontakt hozzáadása
1. Készenléti állapotban írja be a telefonszámot és válassza az Opciók
(<BKG>).
2. Válassza [2] Mentés a telefonkönybe majd válassza ki a mentés
helyét.
3. Írja be a kontakt nevét az alfanumerikus billentyűzet segítségével.

4. Ellenőrizze le, hogy helyes-e a telefonszám.
5. Válassza a Kész-t a mentéshez.
Kontakt keresés
1. Menü módban lépjen be a Telefonkönyv-be.
2. Adja meg a kontakt nevének első betűit.
3. Válassza ki a kontaktot a listából.
A telefon rendelkezik szám alapján történő keresés funkcióval
is. Ha beírja a telefonszám első számjegyeit, megjelenik azt a
számsort tartalmazó kontaktok listája.
Az opció alkalmazásához írja be az első számjegyeket, majd
válassza az:
Opciók → [3] Tárcsázó keresés → OK → Bekapcsol
Az opció kikapcsolásához írja be az első számjegyeket, majd válassza
az:
Opciók → [3] Tárcsázó keresés → OK → Kikapcsol
Alapvető fényképező funkciók
Fényképezés
1. Menüben:
Multimédia → [1] Kamera → OK.
2. Írányítsa a lencséket a tárgyra, melyet fényképezni szeretne és
nyomja meg az <OK>-t.
3. Nyomja meg az: Vissza (<JKG>) ha új fényképet szeretne készíteni.
Beállíthatja a fényképek felbontásáat a multimedia menüben:
Kamera→ <BKG> → Kép beállítások
A Kép méretet kiválasztva beállíthatja a felbontást. (a legnagyobb
lehetséges felbontás: 2048 x 1536 pix), és beállíthatja a Kép
minőségét is: normál, gyenge, jó.
Fénykép megjelenítés
Multimédia menüben: [2] Kép nézegető-ben megnézheti a fényképeket.
Fényképek mentés helyének ellenőrzése:
Opciók → [7] Mentés helye → OK
Fényképek mentés helyének módosítása:
<BKG> → Mentés helye → válassza ki a helyet a listából
Videó rögzítés
1. Menüben:
Multimédia → Kamera → <BKG> → [1] váltson videó rögzítésre
2. Irányítsa a lencséket a tárgyra, amelyről felvételt szeretne készíteni.
3. A rögzítés indításához nyomja meg: <OK> .
4. Ismét nyomja meg: <OK> ha meg szeretné állítani a rögzítést
vagy <JKG> ha be szeretné fejezni a rögzítést.
Videólejátszás
Multimédia menüben: Videó lejátszó → video fájl.
Zene az AKAI PHA-2800-on

FM rádió
1. Csatlakoztassa a mellékelt headsetet a 3,5 mm csatlakozóba.
2. Menüben:
Multimédia → [7] FM rádió → OK
vagy (készenléti állapotban) tartsa lenyomva néhány másodpercig a
“0” gombot a rádió bekapcsolásához.
3. Válassza:
Opciók → [3] Automata keresés → Igen
Elérhető rádióállomások keresése.
4. Az összes elérhető rádióállomás a [1] ‘Állomás lista’ nevű mappába
kerül mentésre.
5. A numerikus billentyűzettel sorba rendezheti a csatornákat 1-9.
6. Rádiót szabályzó gombok:
Gomb Funkció
<OK> FM rádió be-/kikapcsolása
<le>
Automata rádióállomás keresés be- /kikapcsolása. Ha az opció aktiválva
van, az állomáslistára mentett következő csatornára ugrik, miután
megnyomta a <bal> vagy <jobb> gombot.
<fel> Rádióműsor rögzítése.
<bal>
<jobb> Elérhető állomások keresése.
< * > Hangerő csökkentése
< # > Hangerő növelése
Audiófájlok lejátszása
1. Az audiófájloknak a telefon memóriában vagy a memória kártyán a
Zene mappában kell tárolni.
2. Menüben: Zenelejátszó.
3. Mentés helyének ellenőrzése:
Lista → Beállítások → Lejátszó beállítások → [1] Játszási lista
A <bal> vagy <jobb> gombbal beállíthatja a megfelelő media
tárhelyet. A fájlok listája automatikusan létrejön.
4. Zenelejátszó szabályzása:
Gomb Funkció
<OK> Zene lejátsz be- és kikapcsolása
<jobb> Ugrás a következő számra
<bal> Ugrás az előző száma
< * > Hangerő csökkentés
< # > Hangerő növelés
<le> Zenelejátszó kikapcsolása
3. Extra funkciók
Extra hívás funkciók
Hívásnapló

Menüben: Hívásnapló, majd válassza ki a SIM kártyát, amelyiket
meg szeretné nyitni.
A SIM kártya kiválasztása után megjelenik a mappák listája.
(fogadott, nem fogadott, kimenő).
A különböző fülek a különböző csoportokat jelölik:
A keresést a füleken keresztül végezheti el. <Jobb> és <bal>
gombokkal mozoghat. Az inaktív füleknek fehér a hátterük, az
aktívnak a téma a háttere.
A megnyitáshoz válassza: <OK>.
Miután kiválasztott egy csoportot a Hívásnaplóban és belépett az
Opciókba, a következő lista jelenik meg:
• Nézet – kontaktok adatai;
• Hívás – kontakt hívása;
• Szöveges üzenet küldése
• Multimédia üzenet küldése
• Hozzáadás a fekete listához;
• Hozzáadás a fehér listához;
• Szerkeszt – kontakt adatainak megváltoztatása;
• Töröl – Törlés a Hívásnaplóból;
• Összes törlése – Hívás napló tartalmának törlése;
• Extra –visszanézheti: hívás időtartam, hívás költsége, üzenet számláló,
GPRS adatszámláló.
Kontakt hívása telefonkönyvből
Menü módban lépjen be a telefonkönyvbe.
Lapozza a névjegyzéket, amíg nem találja meg a hívni kívánt kontaktot,
majd nyomja meg a zöld hívás gombot.
Hívás elutasítás
Hívás elutasításához nyomja meg a piros vége gombot.
Hívástartás
Miután fogadta a hívást (vagy kezdeményezett egyet) válassza:
Opciók (<BKG>) → [1] Tart.
Az opció a szolgáltató beállításainak függvényében elérhető vagy sem.
Újabb hívás fogadás
Ha a hálózat támogatja ezt a funkciót, újabb hívást
fogadhat/kezdeményezhet, ha már egy aktív hívást folytat.
Opciók <BKG>.
Válassza ki a listából: Új hívás.
Írja be a telefonszámot és nyomja meg:
Opciók → SIM 1 hanghívás / SIM 2 hanghívás.
Nemzetközi hívás
Készenléti állapotban tartsa lenyomva < * > gombot a + beírásához.
Írja be az ország előhívószámát, körzetszámát és a telefonszámot
majd nyomja meg a zöld hívás gombot.

Kontakt hívás
Ha a képernyő ki van kapcsolva, nyomja meg:
NYomja meg <JKG> vagy menu módban lépjen be a névjegyzékbe.
Lapozza a listát, még megtalálja a hívni kívánt kontaktot és nyomja
meg a hívás gombot.
Könnyebben megtalálhatja a kontaktot, ha beírja a név első betűit.
Ha megtalálta a kontaktot a zöld gombbal kezdeményezhet hívást:
Gyorstárcsázás
Menü módban lépjen be a Telefonkönyvbe.
Használja a <BKG> és lépjen be az Opciókba → Telefonkönyv
Beállítások → Gyorstárcsázás
Válassza: <OK> vagy BKG hogy módosítsa az opciót az Állapot
mezőben.
A <le> gombbal navigáljon a Számok beállítása-ra és nyomja meg:
OK.
Megjelenik a 8 gombot tartalmazó lista ( [2] - [9]) amelyekhez
hozzárendelhet kontaktot.
Válasszon ki számot a listából, majd válassza a Szerkeszt-et és
keresse meg a kontaktot a telefonkönyvben, amelyet hozzá szeretne
rendelni a számhoz/gombhoz.
Nyomja meg: OK a kontakt a számhoz rendelt mentéséhez.
A mentéshez a felugró ablakban válassza az Igen-t.
Gyorshíváshoz tartsa lenyomva néhány másodpercig azt a
gombot amelyhez a hívni kívánt kontakt hozzá van rendelve, majd
válassza ki hogy a SIM1-ről vagy SIM2-ről kívánja-e a hívást
folytatni.
Hívás beállítások
Menü módban válassza: Beállítások → [6] Hívás beállítások.
A következő lista lesz látható: SIM1 Hívás beállítások, SIM” Hívás
beállítások, Egyéb beállítások.
A SIM1 beállításokban a következő opciók szerepelnek:
• Hívó azonosító – javasolt az alapértelmezett beállítást használni.
• Hívásvárakoztatás – aktiválása/inaktiválása
• Hívásátirányítás – aktiválása/inaktiválása (ha a GSM szólgáltató
hozzájárul ehhez a funkcióhoz).
• Hívástiltás – lehetőség van bejövő és kimenő hívások letiltására.
Szükséges alapértelmezett jelszó 1234.
SIM2 beállításai megegyeznek a SIM1 beállításaival.
Az Egyéb beállításokban a következő opciók hozzáférhetőek:
• Háttér zene – hallgathat zenét mialatt más funkciókat használ.
• Beszélgetési idő mutatása – beállíthatja, hogy a hívás befejezésekor
a telefon mutassa a beszélgetés időtartamát vagy nem.
• Elutasítás SMS-ben – lehetőség van bejövő hívás elutasítására

SMS-sel. Ha be van kapcsolva ez a funkció, csupán egy SMS
küldésével utasíthat el bejövő hanghívásokat. Ezt követően a hívó
fél kap egy SMS-t és a hívás megszakad.
Extra kontakt funkciók
Saját szám
Nyomja meg a <JKG> vagy menü módban lépjen be a
Telefonkönyvbe.
Válassza az: Opciók → Telefonkönyv beállítások →[3] Saját
szám.
A Saját szám szerkesztése opcióban megadhatja a telefon
tulajdonosának összes adatát:
• Név;
• Mobil szám;
• Otthoni szám;
• egyéb
Miután elmentette az adatokat a telefon automatikusan visszalép a
Beállítások listájába.
Választás: Saját szám→ Saját szám küldése ha el szeretné
küldeni a telefonszámát. A saját számot SMS-ben, MMS-ben vagy
Bluetooth™-on keresztül lehet elküldeni. A kontakt névjegy formájában
kerül elküldésre.
Hívó csoportok létrehozása
Menü módban válassza a: Telefonkönyv-et majd a Hívó
csoportok fület.
A következő kép lesz látható
Öt csoport listája jelenik meg: Barátok, Család, VIP, Üzlet, Egyéb.
Miután kiválasztotta a csoportot: Opciók →Csoport beállítások.
Testre szabhatja a Csoport nevét, Csengőhangot és a Hívó képet.
Az Opciókban → [1] Tagok listája menüpont alatt megnézheti az
összes hozzárendelt kontaktot.
Ha a lista üres válassza (<BKG>) Hozzáad, kontakt(ok)
hozzárendeléséhez.
A hozzárendelt kontaktoknak a Telefonkönyvben kell szerepelniük .
Fehérlista – engedélyezett kontaktok listája
A Fehérlista egy különleges, kontaktokat tartalmazó lista. Csak
ebbe a csoportba tartozó kontaktok számítanak aktívnak. Más
szóval, csak a Fehérlistában szereplő kontaktokkal tud a felhasználó
kapcsolatot teremteni hanghívás vagy üzenetek formájában.
Kontakt hozzáadása a Fehérlistához: menü módban válassza a:
Telefonkönyv.
Opciók → [12] Hozzáad a Fehérlistához → OK. A kontakt hozzá
lesz rendelve a Fehérlistához.
Fehérlista kezeléséhez, válassza menü módban: Beállítások →

Telefon beállítások → [4] Biztonsági beállítások → [4] Tűzfal
A következő opciók elérhetőek:
• Mód beállítás – kikapcsoláshoz válassza a Bezár opciót vagy
bekapcsoláshoz válassza a Fehérlistát.
• Alkalmazás Modul – opció lehetővé teszi hogy válasszon, hogy
kapcsolatba lépni a Fehérlistán szereplő számokkal. Választhatja a
bejövő hívást vagy az üzeneteket.
• Fehérlista számok – számok, amelyek a Fehérlistához vannak
rendelve. Ha hozzá akar adni további számot, válassza az üres
mezőt és írja be a telefonszámot.
• Késleltetés – késleltetési idő beállítása. Maximum késleltetési idő
3 másodperc.
A Fehérlista és a Feketelista nem lehet aktív egyidejűleg.
Fekete lista – Nem engedélyezett kontaktok
A Fekete listán szereplő kontaktok automatikusan elutasítást
kapnak, ha hívást kezdeményeznek vagy SMS-t küldenek a telefon
felhasználójának.
Kontakt hozzáadása a Feketelistához: válassza menü módban a
Telefonkönyvet.
Opciók → [11] Hozzáad a Feketelistához → OK. A szám hozzá
lesz rendelve a Feketelistához.
A Feketelista kezeléséhez, válassza menü módban:
Beállítások → Telefon beállítások → [4] Biztonsági beállítások
→ [5] Tűzfal
Elérhető opciók listája:
• Mód beállítás – kikapcsoláshoz válassza a Bezár opciót vagy
bekapcsoláshoz válassza a Feketelistát.
• Alkalmazás Modul – opció lehetővé teszi hogy válasszon, hogy
kapcsolatba lépni a Feketelistán szereplő számokkal. Választhatja
a bejövő hívást vagy az üzeneteket.
• Feketelista számok – számok, amelyek a Feketelistához vannak
rendelve. Ha hozzá akar adni további számot, válassza az üres
mezőt és írja be a telefonszámot.
• Késleltetés – késleltetési idő beállítása. Maximum késleltetési idő
3 másodperc.
A Fehérlista és a Feketelista nem lehet aktív egyidejűleg.
Kontaktok másolása és áthelyezése
A kontaktokat a következő tárhelyekre lehet áthelyezni, másolni:
SIM kártya 1, SIM kártya 2, telefon memória, fájlok. A telefon
memória maximum 1000 kontakt mentésére alkalmas.
Kontakt másolásához válassza menü módban: Telefonkönyv →
kontakt keresése → Opciók → [8] Másol.
Válassza ki a kívánt tárhelyet. Ha a “Fájlba” kíván másolni, írja be

a fájl nevét.
A kontakt áthelyezése ugyanezen a módon történik Kontakt
áthelyezéséhez válassza menü módban: Telefonkönyv → kontakt
keresése → Opciók → [9] Áthelyezés.
Összes kontakt másolása vagy áthelyezése: Telefonkönyv →
Opciók → Telefonkönyv beállítások → [6] Kontaktok másolása
vagy [7] Kontaktok áthelyezése
Összes kontakt törlése
Menü módban válassza: Telefonkönyv → Opciók →Telefonkönyv
beállítások → [8] Összes kontakt törlése.
Extra üzenet funkciók
Szöveges üzenet sablon szerkesztés
Menü módban válassza: Üzenetek → [1] Szöveges üzenetek →
[9] Sablonok.
10 sablon lesz megtekinthető a listában.
Lehetőség van sablon szerkesztésére: Válassza ki a sablont a
listából majd válassza: Opciók → [2] Szerkeszt.
A <JKG>-bal törölheti a sablon tartalmát, az alfanumerikus
billentyűzettel pedig létrehozhat saját sablont.
Sablon mentése: Opciók → [1] Ment.
Sablon beszúrása szöveges üzenetbe
Sablon beszúrásához szöveges üzenetbe válassza menü módban:
Üzenetek → [1] Szöveges üzenetek → [9] Sablonok.
Opciók → [1] Használ és a sablon tartalma megjelenik az SMS
elején.
Extra kamera funkciók
Kamera opciók
Kamera beállítások módosításához válassza menu módban: Multimédia
→ Kamera → <BKG>.
A kamera opciók listája meg fog jelenni.
Az első opció (Átváltás videoklip rögzítésre) lehetővé teszi,
hogy fényképező módból video rögzítő módba váltson át.
A második opció a Fényképek, lehetővé teszi a fénykép galéria
megnyitását .
További opciók leírása:
Opció Funkció
Kamera beállítások
Kamera hang Kamerahang be- és kikapcsolása.
EV Fényerősség beállítása.
Éjszakai mód Éjszakai mód be- és kikapcsolása.
Kontraszt Kép kontraszt beállítása: Magas, Közepes,
Alacsony
Szemcseszűrő

Exponáló frekvencia beállítása:
• 50 Hz
• 60 Hz
Időzítő Automata vagy időzített fényképezés beállításai.
Képsorozat
Képsorozat beállítása:
• 1 kép
• 3 kép
• 5 kép
Kép beállítások
Kép méret
Kép felbontás kiválasztása:
• 128 x 128 pixel
• 320 x 240 pixel
• 640 x 480 pixel
• 1600 x 1200 pixel
• 2048 x 1536 pixel
Fehéregyensúly
Fehéregyensúly beállítása:
• Automatikus
• Nappali
• Volfrám
• Fluoreszkáló
• Homályos
• Izzó
Hatások
Effektek használata:
• Szürkeskála
• Szépia
• Zöld szépia
• Kék szépia
• Negatív
Tárhely Fényképek tárhelyének kiválasztása
Alapértelmezett visszaállítása
Alapértelmezett kamera beállítások visszaállítása
Extra zene funkciók
Zenefájlok másolása a memória kártyára
Helyezzen be memóriakártyát a készülékbe.
Használja a mellékelt USB kábelt és csatlakoztassa a készüléket a
számítógéppel.
Két opció jelenik meg a képernyőn. Válassza ki a Mentés helyét.
Miután kiválasztotta a tárhelyet, a telefon cserélhető lemezként lesz
látható a számítógépen.

Másoljon audiófájlokat a memóriakártya Zene című albumába.
Zenelejátszó beállítások
Menü módban válassza a: Zenelejátszó.
Lista → Opciók → [7] Beállítások.
Ez alatt a menüpont alatt szerepelnek a Lejátszó beállítások,
Képernyő beállítások, Hang effektusok és a Bluetooth™ beállítások.
A zenelejátszó beállításai testre szabható a saját ízlésének megfelelően.
Zeneszámok rögzítése FM rádióból
Menü módban válassza: Multimédia → FM rádió.
Miután csatlakoztatta a headphone-t, elvégezheti a rádiállomások
keresését.
Zeneszám rögzítéséhez nyomja meg: <fel>.
A rögzítés megállításához ismét nyomja meg a: <fel> .
Rögzített fájlok mentésének helye → FM rádió → Opciók → [7]
Fájlok listája.
4. Eszközök és alkalmazások
Bluetooth™ wireless
Bluetooth bekapcsolása
Menü módban válassza: Beállítások → [4] Kapcsolatok → [1]
Bluetooth.
Az első opcióban: Power, válassza a bekapcsolást a <BKG>-bal.
Bluetooth™ eszközök keresése és párosítás
Beállítások → [4] Kapcsolatok → [1] Bluetooth.
Válassza: saját készülékem opciót.
Válassza: Eszközök keresése ha újabb elérhető készülékeket szeretne
találni.
A következő lépés a párosítás.
Írja be a párosításhoz szükséges négy jegyű kódot. A másik
készülékbe is ugyanazt a kódot kell beírni.
Ha a párosítás megtörtént lehetőség van fájlok átvitelére a készülékek
között a Bluetooth™-on keresztül.
Mobilkövető funkció
A helymeghatározás egy olyan funkció, amely lehetővé teszi, hogy
ellenőrizze, a telefont nem használja-e más. Abban az esetben, egy
szöveges üzenet értesíti Önt, milyen SIM kártyával és mióta
használják a készüléket. Az üzenet egy előre megadott számra fog
érkezni. ([2] Előre beállított szám.)
Mobilkövető funkció aktiválása: Beállítások → Telefon beállítások
→ [4] Biztonsági beállítások → [7] Mobil követés.
A szükséges jelszó: 1234.
A következő opciók listája lesz látható:
Opciók Funkció
Aktív mobilkövető bekapcsolása

Előre beállított szám
Lehetőség van 5 telefonszám megadására
Riasztás tippek Aktív helymeghatározási állapot
Jelszó módosítása: Lehetőség van a jelszó megváltoztatására
Riasztás konfigurációk
A riasztás a telefon egyik legfontosabb funkciója.
Új riasztás beállítások
Menü módban válassza: Szervező → [3] Riasztás.
Ha nem szerepelnek riasztások a listán, egy felirat jelenik meg:
Nincs riasztás
Új riasztás hozzáadásához nyomja meg: <BKG> és válassza a
Hozzáadás opciót.
Ezt követően egy szerkesztő ablak fog megjelenni.
A <bal> vagy <jobb> gombokkal be- vagy kikapcsolhatja a
riasztást.
A következő lépés a riasztás idő beállítása. A numerikus billentyűzet
segítségével adja meg a riasztás kezdeti időpontját.
A következő opció az Ismétlés. Ez a beállítás lehetővé teszi, hogy
más napokon is aktív legyen a riasztás (opció: Minden nap), csak
hétköznapokon (opció: Szokásos) vagy egy egyszerű riasztás
(opció: Egyszer).
Riasztás hangja – ebben az opcióban kiválaszthatja a riasztás
hangját. Választhat egy csengőhangot vagy az FM rádiót (a
headsetet csatlakoztatni kell).
Miután kiválasztotta a Riasztás hangot, további hang beállításokat
végezhet el. Beállíthat csengőhangot riasztás hangként. Választhat
a rendszer hangok közül vagy saját (hozzáadott) hangok közül.
A Szundi opció lehetővé teszi, hogy egy megadott időtartam után a
riasztás újra aktiválódjon.
A Riasztás típusa egy lehetőség, hogy válasszon a három riasztási
mód közül: Csak hangjelzés, Csak rezgés, Rezgés és
hangjelzés.
Miután elvégezte a fenti beállításokat a <JKG>bal Kész opciót, a
beállítások mentéséhez. Majd a felugró ablakban válassza az
‘Igen’-t a megerősítéshez.
Az elmentett riasztás a riasztások listájára kerül.
Új riasztás hozzáadásához, válassza a Szervező módban a [3]
Riasztás → Opciók → [2] Hozzáad.
Riasztás törléséhez, válassza a Szervező módban a [3] Riasztás
→ Opciók → [2] Töröl.
Az összes riasztás törléséhez, válassza a Szervező módban a [3]
Riasztás → Opciók → [2] Összes törlése.
Számológép

Menü módban válassza: Eszközök → [1] Számológép.
A navigációs gombok és az alfanumerikus billentyűzet segítségével
egyszerű matematikai műveleteket végezhet.
Stopper
Menü módban válassza: Eszközök → [4] Stopper.
Válassza ki a stopper típusát – általános (Általános stopper) vagy
nWay stopper.
Ha az Általános stoppert választotta, akkor válassza az [1] Osztott
időzítést a mérés indításához.
Nyomja meg <BKG> (Indít) időtartam méréséhez.
A mérés megállításához újra nyomja meg a <BKG>-t.
Nyomja meg <BKG> → Opciók →[1] Újraindít a mérési idő
újraindításához.
Ha az [2] nWay stoppert választotta a négy mérés típus listája
jelenik meg. Az idő bármely irányba történő méréséhez használja
az irány gombot.
Időmérés megállításához nyomja meg <BKG>.Újraindíthatja az
időmérést a <JKG>-bal.
Mértékegység átváltó
Menü módban válassza: Eszközök → [2] Mértékegység átváltó.
Válasszon a következők közül: Súly vagy Hosszúság.
Majd nyomja meg az OK a <BKG>-bal és beírhatja az első értéket.
A telefon kiszámolja az érték egységét, a listán alatta elhelyezkedő
mértékegység szerint.
Naptár kezelés
Új esemény hozzáadása
Menü módban válassza: Szervező → [1] Naptár.
A naptár megjelenik. Válassza ki a napot, amelyhez eseményt
szeretne rendelni.
lépjen be: Opciók → [3] Esemény hozzáadása.
A következő opciók lesznek láthatóak.
• Típus – esemény típusának beállítása (pl. emlékeztető, találkozó
stb.);
• Kezdés – az esemény kezdeti dátuma és időpontja;
• Vége – az esemény végének dátuma és időpontja;
• Tárgy – esemény tárgyának beírása;
• Riasztás – riasztás és ismétlés beállítása;
• Helyszín – esemény helyszínének beírása;
• Adatok– Esemény adatainak szerkesztése: Szerkeszt.
Esemény törléséhez válassza naptár módban a: [4] Esemény
törlése. Megjelenő opciók listája: Mindet, Lejárt, Bizonyos
időtartam.

Események kijelzése
Menü módban válassza: Szervező → [1] Naptár.
Opciók → [2] Mindet mutat.
Miután kiválasztott egy eseményt, megnézheti az összes ahhoz
tartozó adatot.
Naptár nézet
Menü módban válassza: szervező → [1] Naptár
Opciók → [7] Heti események nézete ha meg szeretné változtatni
a naptár nézetét.
Világóra konfiguráció
Menü módban válassza: szervező → [4] Világóra.
Nyomja meg <OK> gombot.
Lehetséges opció: [1] Nyári időszámítás idegen országban.
A navigációs gombokkal két opció közül választhat: időzóna vagy
város.
Jegyzetek – jegyzet írás
Menü módban válassza Szervező → [5] Jegyzetek.
Nyomja meg: <BKG> (Hozzáad).
Írja be szöveget (max. 100 karakter) és válassza: Opciók → Kész
Jegyzet mentéséhez meg kell erősíteni az Igennel.
Ugyanezen a módon hozhat létre Feladatokat.
Feladatok – feladat létrehozása
A feladatot ugyanazon a módon hozhatjuk létre, mint jegyzetet.
Videó lejátszás
Videó fájlok lejátszása
A lejátszáshoz a videókat az adathordozóra kell helyezni
(microSD memória kártya).
A telefon 3GP és MP4 formátumú videó fájlok lejátszására
alkalmas.
A videó fájloknak a következő mappában kell szerepelniük:
Videók.
Menü módban válassza: Multimédia → [4] Videó lejátszó.
Miután a Videók mappába helyezte a videó fájlokat, a videók listája
megjelenik a képernyőn.
A fájl lejátszásához, válassza ki a listából és válassza: Opciók →
[1] Lejátszás → OK.
Videó lejátszó ablak fog megjelenni.
1. Videó lejátszást szabályzó gombok:
Gomb Funkció
<OK> Be- és kikapcsolás
< 1 > Teljes képernyő be- és kikapcsolása
<bal> Előre tekerés
<jobb> Vissza tekerés

< * > Hangerő csökkentés
< # > Hangerő növelés
Diktafon – Hangrögzítés
A telefon rendelkezik diktafon funkcióval.
Hang rögzítéséhez válassza menü módban: Multimédia →
Diktafon
1. Diktafont szabályzó gombok:
Gomb Funkció
<OK> Rögzítés be- és kikapcsolása
Hangrögzítő funkciók:
Rögzítés – rögzítés indítása;
Lista – Rögzített hangok listája;
Beállítások – Használt memória, formátum kiválasztása. Elérhető
formátumok: AMR, WAV.
Dallamszerkesztő konfiguráció
Hangszerkesztő megnyitásához válassza menü módban: Multimédia
→ [8] Hangszerkesztő.
Hozzon létre saját dallamot: Hozzáad.
Megjelenik egy mező, ahová beírhatja a hangokat.
A hangok tartománya a numerikus billentyűzet által van
meghatározva. Hangok és gombok:
• „C” - < 1 >;
• „D” - < 2 >;
• „E” - < 3 >;
• „F” - < 4 >;
• „G” - < 5 >;
• „A” - < 6 >;
• „H” - < 7 >;
< 8 > - rezgés.
< 0 > - szünet.
<JKg> - hangok törlése.
Kompozíció lejátszása: Opciók → [1] Lejátszás.
Lejátszás sebességének beállítása: Opciók → [2] Lejátszás
sebessége. Lehetséges opciók: Gyors, Közepes, Lassú.
Hangszer beállítása: Opciók → [3] Hangszer választás
Dallam mentése: Opciók → [4] Mentés.
Játékok és JAVA alkalmazások
Menü módban válassza: Szórakozás & Játékok → [1] JAVA.
Válassza ki a Játékokat vagy JAVA alkalmazásokat a listából.
Alkalmazás megnyitása: Opciók → [1] Megnyit.
Opera Mini alkalmazás esetén, először a WAP profil beállításokat
kell elvégezni.

• Válassza Szórakozás & Játékok módban → [4] JAVA hálózat.
• Válassza: SIM 1 → Opciók → [2] Profil kiválasztása.
• A WAP profilok listája megjelenik. Válassza ki a SIM1-nek
megfelelő profilt és Aktiválja azt a <BKG>-bal.
• Kövesse az analógiát a SIM2-höz tartozó WAP profil
kiválasztásához.
• SIM profil kiválasztásához, amely adatátviteli számlázásra kerül,
válassza menü módban: Szórakozás & Játékok → JAVA hálózat
→ SIM 1 vagy SIM 2 → [1] Aktív SIM.
A Szórakozás & Játékok almenüben található Puzzle játék. Itt
olyan képek szerepelnek mint pl.: Leonardo da Vinci - "Mona Lisa".
WAP – Hálózat szolgáltatás
A telefon egyszerű WAP böngészővel van ellátva. A
böngésző használatához el kell végezni a megfelelő profil
beállításokat az aktív SIM kártya függvényében.
WAP profil beállítása: Szolgáltatás: → [2] Internet szolgáltatás →
[6] Beállítások.
[1] Profilok → OK. Lehetséges opciók:
• Mindig kérdez – minden alkalommal kérdezze meg, hogy melyik
SIM kártyát terhelje az adatforgalom díja.
• SIM1 – GPRS adatforgalom a SIM1 kártyát terhelje.
• SIM2 – GPRS adatforgalom a SIM2 kártyát terhelje.
[2] Profilok → SIM 1 vagy SIM 2
Válasszon ki egy opciót a fenti listából.
Ha nem rendelkezik megfelelő WAP profillal, hozzon létre egyet:
Beállítások → [3] Kapcsolatok → [2] Adat forgalom → [1] GPRS
→ Opciók → [1] Hozzáad.
Majd válassza az Internet szolgáltatásban az [3] Cím bevitele
opciót.
Cookie-k törléséhez válassza: Internet szolgáltatás → [6]
Beállítások → [2] Böngésző opciók → [2] Cookie-k törlése.
A gyorsírótár törléséhez válassza: Internet szolgáltatás → [6]
Beállítások → [2] Böngésző opciók → [2] Gyorsírótár
törlése.
5. Hibaelhárítás
Probléma Megoldás
SIM kártya behelyezés
Ellenőrizze, hogy megfelelően van-e a SIM kártya behelyezve.
PIN kód beírás Ha a SIM kártya PIN kóddal van védve, bekapcsolás
után, írja be a PIN kódot és megerősítéshez nyomja meg a zöld (Hívás)
gombot.
Térerő hiány Olyan területeken, ahol kevés vagy nincs térerő, nem lehet
hívásokat kezdeményezni és fogadni. Keressen más területet és

próbálja újra.
Nem tud hívást kezdeményezni
Győződjön meg róla, hogy helyesen írta be a telefonszámot
és, hogy megnyomta a zöld (Hívás) gombot;
Ellenőrizze a hívás tiltás beállításokat.
A készülék nem elérhető, ha:
A készülék ki van kapcsolva;
Ellenőrizze a hívás tiltás beállításokat.
A másik fél nem hallja a telefon tulajdonosát, vagy a tulajdonos nem
hallja a másik felet
A mikrofont közelebb kell a szájhoz helyezni;
Ellenőrizze, hogy a mikrofon, nincs-e lefedve;
Ha ön headset-et használ, ellenőrizze, hogy megfelelően
csatlakoztatta-e;
Gyenge hang minőség telefonbeszélgetés alatt
Ellenőrizze, hogy a mikrofon vagy a hangszóró nincs-e lefedve;
Nem tud hívást kezdeményezni
Győződjön meg róla, hogy a beírt szám helyes;
Győződjön meg róla, hogy a [Kontakt]-hoz hozzárendelt szám
helyes;
Ha szükséges, írja be a helyes telefonszámot.
Akkumulátor helyes használata:
- Az akkumulátort a telefonban, töltővel lehet újratölteni. Ha az
akkumulátor
energia szintje alacsony, töltse újra. Az akkumulátor üzemidejének
javításához, hagyja az akkumulátort lemerülni.
- Ha már nem használja a töltőt, húzza ki a telefonból. A túltöltés
csökkentheti az akkumulátor élettartamát.
- Az akkumulátor hőmérséklete befolyásolhatja a teljesítmény minőségét.
A töltés előtt az akkumulátort lehűtheti vagy felmelegítheti, hogy
általános hőmérsékletet érjen el. Ha az akkumulátor hőmérséklete
meghaladja a 40 oC-ot, akkor az akkumulátort tilos tölteni.
- Az akkumulátort csak a rendeltetésnek megfelelő célra használja. Ne
tartsa mágneses mező közelében, mert az csökkentheti az élettartamát.
- Sose használjon sérült akkumulátort.
- Csökkentheti az akkumulátor élettartamát, ha nagyon hideg vagy
nagyon meleg hőmérsékletnek van kitéve.
- Tilos az akkumulátort tűzbe dobni! Ne dobja a szemetesbe az
akkumulátort, kérjük az annak kijelölt pontokon helyezze el.
Telefon karbantartása

A telefon élettartamának meghosszabbításához, kövesse az alábbi
javaslatokat:
• Tartsa távol a telefont és a tartozékokat a gyerekektől.
• Kerülje a folyadékkal való érintkezést, mert egyes elemeken korróziót
okozhat.
• Ne tegye ki a telefont nagyon magas hőmérsékletnek, mert
csökkentheti elektronikus elemek élettartamát, megolvaszthatja a
műanyagot és károsíthatja az akkumulátort.
• Ne próbálja meg szétszerelni a készüléket. Szakszerűtlen beavatkozás
rongálja vagy tönkre teheti a készüléket.
• Ne használjon magas koncentrációjú savat vagy lúgot a telefon
tisztításához.
• Csak eredeti tartozékokat használjon. E szabály megsértése a garancia
elvesztéséhez vezethet.
Technológiai követelmények
Hálózat: GSM 900/DCS1800
Fontos információk: Egyes szolgáltatások a hálózati szolgáltatótól, a
vezeték nélküli hálózat állapotától, a SIM kártya típusától vagy a telefon
használatától függenek. További információért, keresse fel a
szolgáltatóját.
Figyelmeztetés Információ
A gyártó nem felelős a helytelen használat okozta következményekért.
A telefon verziója értesítés nélkül bővíthető. A helyes használat jogát a
cég fenntartja.

