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

BEKAPCSOLÁSKOR ÜGYELJÜNK A BIZTONSÁGRA
Ne kapcsoljuk be a készüléket olyan helyen, ahol a mobiltelefonok használata
tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.
AZ ÚTON ELSŐ A BIZTONSÁG
Tartsuk be a helyi törvényeket. Vezetés közben mindig hagyjuk szabadon
kezeinket, hogy a járművet irányíthassuk. A biztonság legyen vezetés közben
a legfontosabb szempont.
INTERFERENCIA
A vezeték nélküli eszközök interferencia-érzékenyek lehetnek, ami a
teljesítményre kihatással lehet.
KORLÁTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEKEN KAPCSOLJUK KI
Tartsuk be az előírásokat. Repülőgépen, valamint orvosi berendezések,
üzemanyag, vegyszerek vagy robbantási területek közelében kapcsoljuk ki a
készüléket.
SZAKSZERVIZ
A termék üzembe helyezését és javítását csak szakember végezheti.

TARTOZÉKOK ÉS AKKUMULÁTOROK
Csak a gyártó által jóváhagyott tartozékokat és akkumulátorokat használjuk.
Ne csatlakoztassunk nem kompatibilis termékeket.
VÍZÁLLÓSÁG
A készülék nem vízálló. Tartsuk szárazon.
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1. Általános információk
A készülékről
A jelen tájékoztatóban ismertetett vezeték nélküli eszköz az GSM 900, 1800 és 1900
MHz-es hálózatok használható. A hálózatokról szóló további tájékoztatásért keressük
fel a szolgáltatót.
A készülék funkcióinak használatakor tartsuk be a törvényeket, és tartsuk tiszteletben
a helyi szokásokat, valamint mások személyiségi és egyéb törvényes jogait, beleértve
szerzői jogait.
A szerzőjogi védelem miatt egyes képeket, zenéket és más tartalmakat esetleg nem
másolhatunk, módosíthatunk vagy küldhetünk tovább.
A készülék tartalmazhat előre telepített, harmadik fél internetes webhelyére mutató
könyvjelzőket és hivatkozásokat. A készülékkel hozzáférhetünk harmadik fél
webhelyeihez. A harmadik fél webhelyei nem kapcsolódnak a Nokiához, és a Nokia
ezeket a webhelyeket nem támogatja, és nem vállal értük semmilyen felelősséget. Ha
úgy döntünk, felkeressük ezeket a webhelyeket, akkor a biztonságosság és a tartalom
érdekében elővigyázatosan járjunk el.

Figyelmeztetés:  A készülék funkcióinak használatához (az ébresztőórát kivéve)
a készüléknek bekapcsolt állapotban kell lennie. Ne kapcsoljuk be a készüléket olyan
helyen, ahol a vezeték nélküli eszközök használata interferenciát vagy veszélyt okozhat.
A készülékben tárolt fontos adatokról ne felejtsünk el biztonsági másolatot vagy írásos
feljegyzést készíteni.
Más eszközökhöz való csatlakoztatás előtt a részletes biztonsági előírások megismerése
érdekében olvassuk el a másik készülék ismertetőjét is. Ne csatlakoztassunk nem
kompatibilis termékeket.

Hálózati szolgáltatások
A telefon használatához szükség van egy mobilszolgáltatóval kötött szolgáltatási
szerződésre. Számos funkció speciális hálózati funkciókat igényel. Ezek a funkciók nem
minden hálózatban érhetők el; előfordulhat, hogy bizonyos hálózatokban a hálózati
funkciók használata előtt megállapodást kell kötni a szolgáltatóval. A szolgáltatótól
kaphatunk információkat a funkcióról és az alkalmazandó díjakról. Egyes hálózatokban
a hálózati szolgáltatások esetleg csak korlátozott módon használhatók. Egyes hálózatok
például nem támogatnak minden nyelvtől függő karaktert és szolgáltatást.
Lehet, hogy a készüléken a szolgáltató kérésére bizonyos funkciók nem érhetők el vagy
nem aktívak. Ha így van, ezek meg sem jelennek a készülék menüiben. Az is előfordulhat,
hogy a készülék speciális konfigurációval rendelkezik, például más a menük neve, a
menük sorrendje, és eltérőek lehetnek az ikonok. További tájékoztatásért forduljunk a
szolgáltatóhoz.
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Hozzáférési kódok
Annak beállításához, hogy a telefon hogyan alkalmazza a hozzáférési kódokat és a
biztonsági beállításokat, válasszuk a Menü > Beállítások > Biztonság >
Hozzáférési kódok lehetőséget.
● A SIM-kártyához (vagy USIM-kártyához) tartozó PIN-kód (vagy UPIN-kód) védelmet

nyújt a jogosulatlan használat ellen.
● A SIM (USIM)-kártyához kapott PIN2 (UPIN2)-kód bizonyos szolgáltatások

használatához szükséges.
● A PUK (UPUK)- és a PUK2 (UPUK2)-kódot a SIM (USIM)-kártyával kaphatjuk meg. Ha a

PIN-kódot háromszor egymás után hibásan adjuk meg, a készülék a PUK-kód
megadását kéri. Ha nem kaptunk ilyen kódokat, forduljunk a szolgáltatóhoz.

● A biztonsági kód a jogosulatlan használattól védi a telefont. A kódot létrehozhatjuk
és módosíthatjuk, valamint beállíthatjuk, hogy a telefon kérje a kódot. A kódot
tartsuk titokban és a telefontól távol, biztonságos helyen. Ha elfelejtettük a kódot és
a telefon zárolódik, akkor a készülék feloldását csak szervizben lehet elvégezni, ami
költséggel járhat. További tájékoztatásért forduljunk a Nokia Care ügyfélszolgálathoz
vagy a telefon forgalmazójához.

● A korlátozó jelszóra akkor van szükség, ha a bejövő és a kimenő hívások korlátozása
céljából a híváskorlátozás szolgáltatást használjuk (hálózati szolgáltatás).

● Az internetböngésző biztonsági moduljához tartozó beállítások megtekintéséhez
vagy módosításához válasszuk a Menü > Beállítások > Biztonság > Biz. modul
beállításai lehetőséget.

Konfigurációbeállító szolgáltatás
A hálózati szolgáltatások, például a mobilinternet-szolgáltatás, a multimédiás
üzenetküldő szolgáltatás (MMS), a Nokia Xpress-audioüzenetek vagy a távoli
internetszerverrel való szinkronizálás igénybevételéhez a telefont megfelelően be kell
állítani. A beállítások elérhetőségéről kérjünk tájékoztatást a szolgáltatótól vagy a
Nokia hivatalos viszonteladójától, vagy keressük fel a Nokia webhelyének
terméktámogatási részét. Lásd „Nokia támogatás”. old. 11.
Miután a beállításokat konfigurációs üzenetként megkaptuk, és a beállítások mentése
és aktiválása nem történik meg automatikusan, a kijelzőn a Konfigurációs beállítások
érkeztek: felirat jelenik meg.
A beállítások mentéséhez válasszuk a Megnéz > Ment menüpontot. Ha szükséges,
adjuk meg a szolgáltatótól kapott PIN-kódot.

My Nokia
A szolgáltatás használatával ingyenes tippeket és Nokia telefonunkhoz
terméktámogatást kaphatunk, hozzájuthatunk tartalmak ingyenes próbaverzióihoz,
interaktív bemutatókhoz, testreszabott weboldalakhoz, valamint elérhetjük a Nokia
legújabb termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos híreket.

Általános információk
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Használjuk ki a lehető legjobban Nokia telefonunk adottságait és még ma jelentkezzünk
be a My Nokia szolgáltatásra! További tudnivalókért és az adott körzetben rendelkezésre
álló lehetőségek megismeréséhez keressük fel a www.nokia.com/mynokia webhelyre.

Tartalom letöltése
Előfordulhat, hogy új tartalmat (például témákat) tölthetünk le a telefonra (hálózati
szolgáltatás).

Fontos:  Csak olyan szolgáltatásokat vegyünk igénybe, amelyekben megbízunk,
és amelyek megfelelő védelmet biztosítanak a káros szoftverek ellen.
A különböző szolgáltatások elérhetőségéről és díjszabásáról érdeklődjünk a
szolgáltatónál.

Hasznos tippek
Ha a telefonnal vagy annak működésével kapcsolatban kérdésünk van, olvassuk el a
felhasználói útmutatót. Ha ezzel nem sikerül megoldani a problémákat, akkor tegyük
az alábbiak egyikét:
● Indítsuk újra a telefont: kapcsoljuk ki a telefont és vegyük ki az akkumulátort. Néhány

másodperc múlva helyezzük vissza az akkumulátort és kapcsoljuk be a telefont.
● Állítsuk vissza a gyári beállításokat. Lásd „Gyári beállítások

visszaállítása”. old. 41.
● A Nokia Software Updater alkalmazás használatával frissítsük a telefon szoftverét,

ha az alkalmazás elérhető. Lásd „Szoftverfrissítések”. old. 10.
● Látogassunk el a Nokia webhelyére vagy forduljunk a Nokia Care ügyfélszolgálathoz.

Lásd „Nokia támogatás”. old. 11.
Ha a probléma továbbra sem szűnik meg, a javítással kapcsolatos lehetőségekről
érdeklődjünk a helyi Nokia Care ügyfélszolgálatnál. Mielőtt a telefont elküldjük a
szervizbe, mindig készítsünk biztonsági másolatot a készüléken lévő adatokról.

Szoftverfrissítések
A Nokia olyan szoftverfrissítéseket hozhat létre, amelyek új és továbbfejlesztett
funkciókat kínálnak vagy javítják készülékünk teljesítményét. Ezeket a
szoftverfrissítéseket a Nokia Software Updater számítógépes alkalmazás segítségével
kérhetjük le. A készülék szoftverének frissítéséhez a Nokia Software Updater
alkalmazásra, egy Microsoft Windows 2000, XP vagy Vista operációs rendszert használó
számítógépre, szélessávú internetkapcsolatra, valamint a készülék és a számítógép
összekapcsolásához egy kompatibilis adatkábelre van szükség.
További tudnivalókért és a Nokia Software Updater alkalmazás letöltéséhez látogassunk
el a www.nokia.com/softwareupdate címre, vagy a Nokia helyi weboldalára.

Általános információk
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Ha a hálózat támogatja a rádiókapcsolattal történő szoftverfrissítést, akkor a telefonról
is igényelhetünk frissítést. Lásd „Szoftverfrissítés rádiókapcsolattal”. old. 39.

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

Nokia támogatás
A www.nokia.com/support címen vagy a helyi Nokia weboldalon a kiegészítő
információkon, a letöltéseken és a Nokia termékekhez kapcsolódó szolgáltatásokon
kívül a kézikönyv legfrissebb változatát is megtalálhatjuk.
Konfigurációs beállítások szolgáltatás
Ingyenesen letölthetjük az MMS, a GPRS, az e-mail és az egyéb szolgáltatások
készülékünk modelljének megfelelő konfigurációs beállításait a www.nokia.com/
support webhelyről.
Nokia PC Suite
A PC Suite szoftver és a kapcsolódó információk megtalálhatók a Nokia webhelyén, a
következő címen: www.nokia.com/support.
Nokia Care ügyfélszolgálat
Ha az ügyfélszolgálathoz szeretnénk fordulni, tekintsük meg a Nokia
Care ügyfélszolgálatok listáját a következő címen: www.nokia.com/
customerservice.
Karbantartás
Ha karbantartási szolgáltatást szeretnénk igénybe venni, akkor keressük meg a Nokia
Care ügyfélszolgálat legközelebbi szervizét a következő címen: www.nokia.com/
repair.

Digitális jogkezelés
A tartalomtulajdonosok különböző digitális jogkezelési (DRM) technológiákat
alkalmazhatnak – a szerzői jogokat is magába foglaló – szellemi tulajdonuk védelmére.
A jelen készülék különböző típusú DRM-szoftvereket használ a DRM által védett
tartalmak eléréséhez. Ezzel a készülékkel a következő technológiával védett tartalmak
érhetők el: WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 forward lock és OMA DRM 2.0. Ha
bizonyos DRM-szoftverek nem alkalmasak a tartalom védelmére, a tartalomtulajdonos
kérheti, hogy vonják vissza az ilyen DRM-szoftvereknek a DRM-védelemmel ellátott új
tartalmak elérését biztosító funkcióját. A visszavonással megakadályozható a már a
készüléken lévő, DRM által védett tartalom megújítása is. Az ilyen DRM-szoftver
visszavonása nem érinti a más típusú DRM-mel védett vagy a DRM-mel nem védett
tartalmak használatát.
A digitális jogvédelemmel (DRM-mel) védett tartalomhoz tartozik egy aktiválókulcs is,
mely meghatározza a tartalomhasználattal kapcsolatos jogokat.

Általános információk
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Ha másképpen próbáljuk átmásolni azokat, lehet, hogy az aktiválókulcs nem lesz
átmásolva, amelyet viszont a tartalommal együtt vissza kell állítani ahhoz, hogy az OMA
DRM-védett tartalom továbbra is használható legyen a készülékmemória formázása
után. Lehet, hogy az aktiválókulcsot akkor is vissza kell állítani, ha a készüléken lévő
fájlok megsérülnek.
Ha a készüléken WMDRM-védett tartalom található, akkor a készülékmemória
formázásakor az aktiválókulcs és a tartalom is el fog veszni. Az aktiválókulcs és a
tartalom akkor is elveszhet, ha a készüléken lévő fájlok megsérülnek. Az aktiválókulcs
vagy a tartalom elvesztésével elképzelhető, hogy ugyanaz a tartalom többé már nem
lesz használható a készüléken. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

2. Használatbavétel
A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése
Az akkumulátor kivétele előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket, és húzzuk ki a töltőt.

A telefon BL-4C típusú akkumulátorról üzemel. Mindig eredeti Nokia akkumulátorokat
használjunk. Lásd „Nokia akkumulátor-hitelességi irányelvek”. old. 56.
A SIM-kártya és annak érintkezői könnyen megsérülhetnek, ha megkarcoljuk vagy
meghajlítjuk őket, ezért legyünk óvatosak a kártya kezelésénél, behelyezésénél vagy
eltávolításánál.
1. Nyissuk ki a hátlapot (1) és vegyük ki

az akkumulátort (2).
2. Nyissuk ki a SIM-kártya tartóját (3).

Helyezzük be a SIM-kártyát a
tartójába úgy, hogy az
érintkezőfelület lefelé nézzen (4).
Zárjuk be a SIM-kártya tartóját (5).

3. Keressük meg az akkumulátor
érintkezőit (6), és helyezzük be az
akkumulátort (7). Toljuk vissza a
hátlapot a helyére (8).

Használatbavétel
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microSD-kártya behelyezése
Ehhez a készülékhez kizárólag Nokia által jóváhagyott, kompatibilis microSD-kártyák
használjunk. A Nokia az elfogadott ipari szabványokat használja a memóriakártyák
esetében, de lehet, hogy bizonyos márkájú kártyák nem teljesen kompatibilisek ezzel
a készülékkel. A nem kompatibilis kártyák kárt okozhatnak a kártyában és a készülékben
egyaránt, valamint a kártyán tárolt adatok megsérülhetnek.
A telefon a legfeljebb 4 GB memóriával rendelkező microSD-kártyák típusú
memóriakártyák használatát támogatja.
1. Vegyük le a telefon hátlapját.
2. Helyezzük a microSD-kártyát a kártyanyílásba, úgy, hogy

az érintkezők lefelé nézzenek, majd nyomjuk be a kártyát,
amíg az a helyére nem rögzül.

3. Helyezzük vissza a hátlapot.

A microSD-kártya eltávolítása

Fontos: Ne távolítsuk el a memóriakártyát olyankor, amikor azon írási vagy
olvasási műveletet hajtunk végre. Ha a kártyát egy ilyen művelet közben távolítjuk el,
akkor azzal kárt okozhatunk a memóriakártyában és a készülékben egyaránt, valamint
a kártyán tárolt adatok is megsérülhetnek.
A microSD-kártya a készülék működése közben, annak kikapcsolása nélkül is kivehető
vagy kicserélhető.
1. Győződjünk meg arról, hogy egyik alkalmazás sem használja éppen a microSD-

kártyát.
2. Vegyük le a készülék hátlapját.
3. Kissé nyomjuk meg a microSD-kártyát, hogy kioldódjon, majd húzzuk ki a kártyát.

Az akkumulátor töltése
1. Csatlakoztassuk a töltőt egy hálózati konnektorhoz.
2. Csatlakoztassuk a töltő kábelét a készülék töltőjének

csatlakozójához. Az asztali állvány használatához
csatlakoztassuk a töltő kábelét az asztali állványhoz,
majd helyezzük a telefont az állványba.

Amennyiben az akkumulátor teljesen lemerült,
előfordulhat, hogy a töltés jelzése csak néhány perc múlva
jelenik meg, és addig telefonhívást sem tudunk lebonyolítani.

Használatbavétel
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A töltési idő a használt töltőtől függ. A BL-4C típusú akkumulátor AC-5 jelű töltővel
történő feltöltése körülbelül 1 óra 30 perc tart, ha ezalatt a telefon mindvégig készenléti
módban van.

Antenna
A telefon belső és külső antennával is rendelkezhet. Bármely más rádió adó-
vevő készülékhez hasonlóan kerüljük az antennaterület felesleges
megérintését, amikor az használatban van. Az antenna megérintése hatással
van a rádiókommunikáció minőségére, a készülék a szükségesnél magasabb
energiaszinten való működését okozhatja, valamint csökkentheti az
akkumulátor élettartamát.
Az ábrán az antenna területe szürke kijelöléssel látható.

Fülhallgató
Figyelmeztetés: Zenét mérsékelt hangerővel hallgassunk. Ha folyamatosan

nagy hangerőnek tesszük ki magunkat, az károsíthatja a hallásunkat. Kihangosításkor
ne tegyük a készüléket a fülünkhöz, mert a hangerő nagyon nagy lehet.

Figyelmeztetés: A fülhallgató használatakor a külső zajok észlelésének
képessége csökkenhet. Ne használjuk a fülhallgatót, ha az veszélyeztetheti a
biztonságunkat.
Ha olyan külső eszközt vagy fülhallgatót csatlakoztatunk a Nokia AV-csatlakozóhoz,
amely nem a Nokia által ehhez a készülékhez jóváhagyott eszköz, akkor fordítsunk
különös figyelmet a hangerőre.
Ne csatlakoztassunk olyan termékeket, amelyek kimeneti jelet bocsátanak ki, mert ez
tönkreteheti a készüléket. A Nokia AV-csatlakozóhoz ne csatlakoztassunk semmilyen
áramforrást.

Csuklószíj
1. Vegyük le a hátlapot.
2. Fűzzük be a csuklópántot, majd húzzuk szorosra.
3. Helyezzük vissza a hátlapot.

Használatbavétel
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A készülék gombjai és részei

1 Hallgató 2 Kijelző
3 Bal és jobb választógomb 4 Navi™ gomb: a továbbiakban

vezérlőgomb néven szerepel
5 Hívás gomb 6 Billentyűzet
7 Vége gomb 8 Mikrofon
9 Töltőcsatlakozó 10 Nokia AV-csatlakozó (2,5 mm)
11 Mini USB-csatlakozó 12 Hangerőcsökkentő gomb
13 Hangerőnövelő gomb 14 Bekapcsoló gomb
15 Hangszóró 16 Kameralencse

A telefon be- és kikapcsolása
A telefon be- vagy kikapcsolásához tartsuk lenyomva a főkapcsolót.
Ha a készülék PIN-kódot kér, írjuk be a kódot (a kijelzőn csak csillagok jelennek meg).
Ha a telefon kéri a dátum és az idő megadását, akkor adjuk meg a helyi időt, válasszuk
ki az adott hely időzónáját, azaz adjuk meg a greenwichi középidőhöz (GMT)
viszonyított időeltolódást, majd adjuk meg a dátumot. Lásd „Dátum és idő”. old. 37.
Amikor először kapcsoljuk be a telefont, akkor a készülék kérheti, hogy szerezzük be a
konfigurációs beállításokat a szolgáltatótól (hálózati szolgáltatás). További ismertetés
található a Csatl. a szolg.-hoz címszónál. Lásd: „Konfiguráció” (40. oldal) és
„Konfigurációbeállító szolgáltatás” (9. oldal).

Használatbavétel
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Készenléti mód
A telefon akkor van készenléti módban, amikor készen áll a használatra, és még nem
írtunk be semmilyen karaktert.

Kijelző
1 A mobilhálózat térereje 

2 Az akkumulátor töltöttségi állapota 

3 Ikonok
4 A hálózat neve vagy az operátorlogó
5 Óra
6 Kijelző
7 A bal választógomb funkciója
8 A Navi gomb funkciója
9 A jobb választógomb funkciója

A bal és a jobb választógomb funkcióját módosíthatjuk. Lásd „Bal és jobb
választógomb”. old. 37.

Energiatakarékosság
Készenléti módban, amikor a telefon semmilyen gombját nem nyomjuk meg, az
Energiatakar. mód és az Alvás mód funkció gondoskodik az akkumulátor kíméléséről.
Lehet, hogy ezek a funkciók már aktiválva vannak a készüléken. Lásd
„Kijelző”. old. 36.

Aktív készenlét
Aktív készenléti módban megjelenik a telefon közvetlen elérésre kiválasztott
funkcióinak és információinak listája.
Az aktív készenléti állapot be- vagy kikapcsolásához válasszuk a Menü > Beállítások >
Kijelző > Aktív készenlét > Aktív készenléti mód lehetőséget.
Készenléti módban a vezérlőgomb felfelé vagy lefelé nyomásával lapozzunk a listában,
majd válasszuk a Választ vagy a Megnéz lehetőséget. A nyilak azt jelzik, hogy további
információk érhetők el. A navigálás leállításához válasszuk a Kilép lehetőséget.
Az aktív készenléti mód átrendezéséhez és módosításához válasszuk az Opciók
lehetőséget, és válasszuk ki a megfelelő opciót.

Használatbavétel
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Hivatkozások készenléti módban
A tárcsázott számok listájának megnyitásához nyomjuk meg egyszer a hívás gombot.
A listán szereplő valamelyik szám felhívásához lapozzunk a kívánt számhoz vagy
névhez, és a hívásához nyomjuk meg a hívás gombot.
A böngésző elindításához tartsuk lenyomva a 0 gombot.
A hangpostafiók hívásához tartsuk lenyomva az 1 gombot.
A billentyűk gyorsgombként is használhatók. Lásd „Tárcsázási
hivatkozások”. old. 19.

Ikonok
   Olvasatlan üzenetei vannak.

   El nem küldött, megszakított vagy sikertelen üzenetei vannak.
   A telefon nem fogadott hívásokat regisztrált.
   A billentyűzet le van zárva.

   A telefon nem cseng bejövő híváskor vagy szöveges üzenet érkezésekor.
   Ébresztés van beállítva.

/   A telefon regisztrálva van egy GPRS- vagy egy EGPRS-hálózathoz.
/   A telefon nyitott GPRS- vagy EGPRS-kapcsolatot tart fenn.

/   A GPRS- vagy EGPRS-kapcsolat fel van függesztve (tartásban van).
   A Bluetooth-szolgáltatás be van kapcsolva.

   A WLAN-kapcsolat be van kapcsolva.
   Ha két telefonvonalunk van, akkor a második van kiválasztva.
   Minden bejövő hívás át van irányítva egy másik telefonszámra.
   A hívásokat egy zárt hívócsoportra korlátoztuk.
   Az aktív üzemmód időzítve van.

Repülés üzemmód
A Repülés üzemmódot rádióhullámokra érzékeny környezetben, például repülőn vagy
kórházban használjuk, mivel ebben az üzemmódban a rádiófrekvenciákat használó
funkciók kikapcsolódnak. Ugyanakkor továbbra is elérhetők maradnak a hálózati
kapcsolatot nem igénylő játékok, a naptár és a telefonszámok. A Repülés üzemmód
bekapcsolásakor a kijelzőn megjelenik a  ikon.

Használatbavétel
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A Repülés üzemmód bekapcsolásához vagy beállításainak módosításához válasszuk a
Menü > Beállítások > Üzemmód > Repülés > Bekapcsol vagy Testre szab
lehetőséget.
A Repülés üzemmód kikapcsolásához válasszunk egy másik üzemmódot.
Segélyhívás Repülés üzemmódban
Írjuk be a segélyhívó számot, nyomjuk meg a hívás gombot, majd a Kikapcsolja a
Repülés üzemmódot? kérdés megjelenése után válasszuk az Igen lehetőséget.

Figyelmeztetés: Repülés üzemmódban semmilyen hívás, még segélykérő sem
kezdeményezhető és nem fogadható, és semmilyen, hálózati lefedettséget igénylő
funkció sem használható. Hívás kezdeményezéséhez először az üzemmód
megváltoztatásával aktiválni kell a telefonfunkciót. Ha a készülék le van zárva, be kell
írni a feloldó kódot. Ha segélyhívást akarunk indítani Repülés üzemmódban és lezárt
készülék mellett, lehetőség van arra, hogy a beprogramozott hivatalos
segélykérőszámot a feloldó kód beviteli mezőjébe írjuk, majd a „Hívás” lehetőséget
válasszuk. A készülék vissza fogja jelezni, hogy egy segélyhívás indításához kilép a
Repülés üzemmódból.

Billentyűzár
Ha el akarjuk kerülni a gombok véletlen lenyomását, a billentyűzet lezárásához
válasszuk a Menü lehetőséget, majd 3,5 másodpercen belül nyomjuk meg a * gombot.
A billentyűzár kioldásához nyomjuk meg a Kiold gombot, majd 1,5 másodpercen belül
a * gombot. Ha a készülék kéri, írjuk be a feloldókódot.
Ha a billentyűzár be van kapcsolva, hívás fogadásához nyomjuk meg a hívás gombot. A
hívás befejezése vagy elutasítása után a billentyűzár újra automatikusan bekapcsol.
További lehetséges funkciók az Automat. billentyűzár és a Bizton. billentyűzár. Lásd
„Telefon”. old. 38.
A készülékbe beprogramozott hivatalos segélykérőszám a készülék vagy a billentyűzet
zárolt állapotában felhívható.

SIM-kártya nélkül használható funkciók
Előfordulhat, hogy a telefon egyes funkcióit, pl. a Szervező funkciót, illetve a játékokat
nem használhatjuk SIM-kártya behelyezése nélkül. Néhány funkció szürkén jelenik meg
a menüben, és ezek nem használhatók.

3. Hívások
Telefonhívásokat a mobilhálózat vagy a vezeték nélküli helyi hálózat (WLAN)
használatával kezdeményezhetünk, illetve fogadhatunk. A WLAN az interneten
továbbított hanghívások lebonyolítására használható. Lásd
„Internethívások”. old. 32.

Hívások
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Hívás kezdeményezése
Hívás többféle módon indítható:
● Írjuk be a telefonszámot a körzetszámmal együtt, és nyomjuk meg a Hívás gombot.

Nemzetközi hívásnál a nemzetközi előtag beírásához nyomjuk meg kétszer a *
gombot (a + karakter helyettesíti a nemzetközi előhívót), írjuk be az ország
hívókódját, a körzetszámot a kezdő 0 nélkül, majd a telefonszámot.

● A tárcsázott számok listájának megnyitásához készenléti módban nyomjuk meg
egyszer a hívás gombot. Válasszuk ki a számot vagy a nevet, majd nyomjuk meg a
hívás gombot.

● Keressünk ki egy mentett nevet vagy telefonszámot a Névjegyzék menüből. Lásd
„Névjegyek kezelése”. old. 27.

A hangerő módosításához hívás közben nyomjuk meg a hangerőnövelő vagy -csökkentő
gombot.
Az internetes telefonálást is használhatjuk. Lásd „Internethívások”. old. 32.

Beérkező hívás
Bejövő hívás fogadásához nyomjuk meg a Hívás gombot. A hívás befejezéséhez nyomjuk
meg a Vége gombot.
Bejövő hívás elutasításához nyomjuk meg a Vége gombot. A csengés némításához
nyomjuk meg a Némít gombot.

Tárcsázási hivatkozások
Előbb rendeljünk telefonszámot a 2–9 számgombokhoz. Lásd „Tárcsázási hivatkozások
hozzárendelése”. old. 29.
A tárcsázási hivatkozások használatával az alábbi módokon kezdeményezhetünk
hívást:
● Nyomjunk meg egy számgombot, majd a Hívás gombot.
● Ha a Menü > Beállítások > Hívás > Gyorstárcsázás > Be beállítás ki van

választva, tartsunk lenyomva egy számgombot.

Hangtárcsázás
Telefonhívást kezdeményezhetünk úgy, hogy kimondjuk a készülék Névjegyzékébe
mentett nevet.
Mivel a hangutasítások nyelvfüggők, ezért hangtárcsázás előtt válasszuk a Menü >
Beállítások > Telefon > Nyelvi beállítások > Felismerés nyelve lehetőséget és
adjuk meg a nyelvet.

Hívások
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Megjegyzés: A hangminták használata nehézségekbe ütközhet, például zajos
környezetben vagy vészhelyzet esetén, ezért ne számítsunk minden körülmény között
kizárólag a hanghívásra.
1. Készenléti módban tartsuk lenyomva a jobb választógombot vagy a

hangerőcsökkentő gombot. Rövid hangjelzés hallható, és a Most beszéljen szöveg
jelenik meg a kijelzőn.

2. Mondjuk ki a tárcsázni kívánt névjegyhez tartozó nevet. Ha a hangfelismerés sikeres
volt, a találatok listája megjelenik. A telefon lejátssza a találati lista első
hangutasítását. Ha a találat nem megfelelő, lapozzunk egy másik elemre.

Opciók hívás közben
A legtöbb lehetőség, amelyeket hívás közben használhatunk, hálózati szolgáltatás. Ezek
elérhetőségéről érdeklődjünk a szolgáltatónál.
Hívás közben nyomjuk meg az Opciók gombot, és válasszunk az alábbi lehetőségek
közül:
Hívási opciók Mikrofon ki vagy Mikrofon be, Névjegyzék, Menü, Billentyűzár,
Felvétel, Hangtisztaság, Hangszóró vagy Telefon.
Hálózati opciók: Fogadás vagy Elutasítás, Tartás vagy Beléptetés, Új hívás, Konf.-ba
léptetés, Hívás befejezése, Összes bontása, valamint az alábbiak:
● DTMF-küldés  — hangfrekvenciás jelsorok küldése.
● Felcserélés  — váltás az aktív és a tartott hívás között.
● Átkapcsolás  — a tartott hívás összekapcsolása az aktív hívással és kilépés a

hívásból.
● Konferencia  — konferenciahívás létrehozása.
● Magánhívás  — magánbeszélgetés a konferenciahívás valamely résztvevőjével.

Figyelmeztetés: Kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz, mert a
hangerő nagyon nagy lehet.

4. Szövegírás
Szövegbeviteli módok
Szöveget – például üzenet írásához – hagyományos módszerrel vagy a prediktív
szövegbevitel használatával írhatunk be.
Írás közben a hagyományos ( ) és a prediktív ( ) szövegbeviteli mód közti
váltáshoz tartsuk lenyomva az Opciók gombot. A prediktív szövegbevitel nem támogat
minden nyelvet.
A kis- és nagybetűs beviteli módot a , a  és a  jelzi. A kis- és nagybetűk között
a # gombbal válthatunk. Ha a betűírásról át szeretnénk térni számbevitelre ( ),

Szövegírás
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tartsuk lenyomva a # gombot, és válasszuk a Számmód lehetőséget. Ha a
számbevitelről át szeretnénk térni betűírásra, nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a #
gombot.
A szövegírási nyelv beállításához válasszuk az Opciók > Írás nyelve lehetőséget.

Hagyományos szövegbevitel
Nyomjunk meg egy számgombot (2 - 9) és addig nyomogassuk, amíg a kívánt karakter
meg nem jelenik. A rendelkezésre álló karakterek a kiválasztott szövegírási nyelvtől
függnek.
Ha a következő betű ugyanazon a gombon van, mint az előző, akkor a beírása előtt
várjunk, amíg a kurzor megjelenik.
A gyakran használt írásjelek és speciális karakterek eléréséhez nyomjuk meg többször
az 1 gombot, vagy nyomjuk meg a * gombot a kívánt speciális karakter kiválasztásához.

Prediktív szövegbevitel
A prediktív szövegbevitel a beépített szótáron alapul, amelyhez magunk is
hozzáadhatunk új szavakat.
1. Kezdjük el beírni a szót a 2–9 gombok használatával. Egy betűhöz csak egyszer

nyomjuk meg az adott gombot.
2. Ha a szót egy szóköz beírásával véglegesíteni szeretnénk, nyomjuk meg a 0 gombot.

● Ha a kijelzőn látható szó nem megfelelő, nyomjuk meg többször a * gombot, és
válasszuk ki a szót a listából.

● Ha a ? karakter áll a szó után, akkor a beírandó szó nem szerepel a szótárban. Ha
a szót fel szeretnénk venni a szótárba, nyomjuk meg az Új szó gombot. Írjuk be
a kívánt szót hagyományos szövegbevitellel, és nyomjuk meg a Ment gombot.

● Összetett szavak írásánál írjuk be a szó első részét, majd a jóváhagyásához
nyomjuk jobbra a lapozógombot. Írjuk be a szó utolsó részét, és erősítsük meg a
szót.

3. Kezdjük el beírni a következő szót.

5. Mozgás a menürendszerben
A telefon funkciók széles választékával rendelkezik, melyek menükbe vannak
csoportosítva.
1. A menü megnyitásához nyomjuk meg a Menü gombot.
2. Lapozzunk a menüben, és válasszuk egy almenüt (például a Beállítások pontot).
3. Ha a választott menü további almenüket tartalmaz, válasszunk közülük (például a

Hívás menüt).
4. Ha a választott menü további almenüket tartalmaz, ismételjük meg a 3. lépést.

Mozgás a menürendszerben
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5. Válasszuk ki a kívánt beállítást.
6. Az előző menühöz való visszatéréshez nyomjuk meg a Vissza gombot.

A menüből a Kilép gomb megnyomásával léphetünk ki.
A menünézet módosításához válasszuk az Opciók > Fő menü nézete > Lista, Rács,
Rács címkékkel vagy Lap lehetőséget.
A menü átrendezéséhez lapozzunk az áthelyezni kívánt menüre, és válasszuk az
Opciók > Rendezés > Áthelyez pontot. Lapozzunk oda, ahová a menüt helyezni
szeretnénk, majd nyomjuk meg az OK gombot. A változtatás mentéséhez nyomjuk meg
a Kész > Igen gombot.

6. Üzenetek
Lehetőségünk van szöveges, multimédia, e-mail, audio- és azonnali üzenetek írására,
olvasására, küldésére és mentésére. Az üzenetszolgáltatások csak akkor használhatók,
ha a hálózat üzemeltetője vagy a szolgáltató támogatja őket.

Szöveges és multimédia üzenetek
Üzenetet hozhatunk létre és ahhoz például képet csatolhatunk. A telefon automatikusan
multimédia üzenetre módosítja a szöveges üzenet típusát, ha az üzenethez egy fájlt
csatolunk.

Szöveges üzenetek
A készülék támogatja a normál üzenethosszúságot meghaladó szöveges üzeneteket. A
hosszabb üzenetek kettő vagy több üzenetként kerülnek elküldésre. A szolgáltató ennek
megfelelően számolhat fel díjat. Az ékezeteket vagy más írásjegyeket tartalmazó
karakterek, valamint egyes nyelvek karakterei több helyet foglalnak el, ezért azok
használata csökkenti az egy üzenetben rendelkezésre álló hely méretét.
A kijelző tetején látható számláló a fennmaradó karakterszámot és a küldéshez
szükséges üzenetek számát jelzi.
Szöveges, sms vagy e-mail üzenetek küldése előtt el kell mentenünk az üzenetközpont
számát. Válasszuk a Menü > Üzenetek > Üz.beállítások > Szöveges üzenet >
Üzenetközpontok > Központ hozzáadása lehetőséget, adjunk meg egy nevet, és
írjuk be a szolgáltatótól kapott telefonszámot.

Multimédia üzenetek
A multimédia üzenet tartalmazhat szöveget, képeket, hangklipeket és videoklipeket.
Csak azok a készülékek képesek fogadni és megjeleníteni multimédia üzenetet, amelyek
rendelkeznek kompatibilis funkciókkal. Egy üzenet megjelenítési módja a fogadó
készüléktől függően változhat.

Üzenetek
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Elképzelhető, hogy az MMS-üzenetek mérete korlátozott a vezeték nélküli hálózatban.
Ha a beszúrt kép meghaladja ezt a korlátot, akkor lehet, hogy a készülék lekicsinyíti a
képet, hogy el lehessen küldeni azt MMS-ben.

Fontos: Legyünk elővigyázatosak üzenetek megnyitásakor. Az üzenetek
rosszindulatú szoftvereket tartalmazhatnak, vagy más módon tehetnek kárt a
készülékben vagy a számítógépben.
A multimédia üzenetküldő szolgáltatás (MMS) elérhetőségéről, illetve az előfizetés
lehetőségéről érdeklődjünk szolgáltatónknál. A konfigurációs beállítások is letölthetők.
Lásd „Nokia támogatás”. old. 11.

Szöveges vagy multimédia üzenet létrehozása
1. Válasszuk az alábbi lehetőséget: Menü > Üzenetek > Üz. létrehozása >

Üzenet.
2. Címzettek megadásához lapozzunk a Címzett: mezőhöz, és adjuk meg a címzett

számát vagy e-mail címét, vagy a Hozzáad lehetőség kiválasztásával válasszunk
címzetteket az rendelkezésre álló lehetőségek közül. Válasszuk az Opciók
lehetőséget címzettek és tárgy megadásához, és a küldési opciók beállításához.

3. Lapozzunk a Szöveg: mezőhöz, és írjuk be a kívánt szöveget.
4. Ha az üzenethez mellékletet szeretnénk csatolni, lapozzunk a kijelzó alsó részén

található mellékletsávhoz, és válasszuk ki a kívánt tartalom típusát.
5. Az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg a Küld gombot.
A kijelző tetején látható az üzenet típusának kijelzése, mely az üzenet tartalmától
függően automatikusan változik.
Előfordulhat, hogy a szolgáltatók az üzenettípustól függően eltérő díjszabást
alkalmaznak. A részletekről érdeklődjünk szolgáltatónknál.

Üzenet olvasása és megválaszolása

Fontos: Legyünk elővigyázatosak üzenetek megnyitásakor. Az üzenetek
rosszindulatú szoftvereket tartalmazhatnak, vagy más módon tehetnek kárt a
készülékben vagy a számítógépben.
A telefon egy értesítést jelenít meg üzenet érkezésekor. Az üzenet megtekintéséhez
válasszuk a Megnéz lehetőséget. Ha több üzenet érkezett, a kívánt üzenet
megjelenítéséhez válasszuk ki az üzenetet a Bejövő mappából, majd válasszuk a
Megnyit lehetőséget. A teljes üzenet megtekintéséhez nyomjuk meg a vezérlőgombot.
Válaszüzenet létrehozásához válasszuk a Válaszol lehetőséget.

Üzenetek
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Üzenetek küldése
Üzenet küldése
Az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg a Küld gombot. A telefon menti az üzenetet a
Kimenő mappába, és megkezdődik a küldés.

Megjegyzés: Az üzenet elküldését jelző ikon vagy szöveg nem jelenti azt, hogy
az üzenet meg is érkezett a címzetthez.
Ha az üzenet küldése félbeszakad, a telefon néhányszor megpróbálja a küldést újra
végrehajtani. Ha ezúttal sem jár eredménnyel a küldés, az üzenet a Kimenő mappában
marad. A Kimenő mappában lévő üzenetek küldésének megszakításához válasszuk az
Opciók > Küldés megszakítása lehetőséget.
Ha azt szeretnénk, hogy a készülék az Elküldött mappába mentse az elküldött
üzeneteket, válasszuk a Menü > Üzenetek > Üz.beállítások > Általános
beállítások > Elk. üz.-ek mentése pontot.
Üzenetek rendszerezése
A telefon a beérkező üzeneteket a Bejövő mappába menti. A mentett elemek mappában
rendszerezhetjük az üzeneteket.
Mappa hozzáadásához, átnevezéséhez vagy törléséhez válasszuk a Menü >
Üzenetek > Mentett > Opciók lehetőséget.

E-mail
A telefon segítségével hozzáférhetünk POP3 vagy IMAP4 e-mail fiókunkhoz, e-maileket
olvashatunk, írhatunk és küldhetünk. Ez az alkalmazás nem azonos az SMS e-mail
funkcióval.
Az e-mail alkalmazás használatához szükség van egy e-mail fiókra és a megfelelő
beállításokra. Az e-mail fiók elérhetőségével és a beállításokkal kapcsolatos
tájékoztatásért forduljunk az e-mail szolgáltatóhoz. Az e-mail funkció beállításait
konfigurációs üzenetben is megkaphatjuk. Lásd „Konfigurációbeállító
szolgáltatás”. old. 9.

E-mail beállító varázsló
Az e-mail beállító varázsló automatikusan elindul, ha nincsenek megadva e-mail
beállítások a telefonban. Ha egy további e-mail fiók számára szeretnénk elindítani a
beállítóvarázslót, válasszuk ki a Menü > Üzenetek pontot, majd a meglévő e-mail
fiókot. Az e-mail beállító varázsló indításához válasszuk az Opciók > P.fiók
hozzáadása lehetőséget. Kövessük a telefon kijelzőjén megjelenő utasításokat.

E-mail írása és küldése
Az e-mail üzenetet az e-mail szolgáltatáshoz történő kapcsolódás előtt is megírhatjuk.
1. Válasszuk a Menü > Üzenetek > Üz. létrehozása > E-mail üzenet pontot.

Üzenetek
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2. Ha több e-mail fiók van megadva, válasszuk ki azt a fiókot, ahonnan az üzenetet
küldeni szeretnénk.

3. Adjuk meg a címzett e-mail címét, írjuk be a tárgyat és az e-mail üzenet szövegét.
Fájl csatolásához nyomjuk meg a Beszúr gombot, és válasszunk a következő
lehetőségek közül:

4. Az e-mail elküldéséhez nyomjuk meg a Küld gombot.

E-mail üzenet olvasása és megválaszolása

Fontos: Legyünk elővigyázatosak üzenetek megnyitásakor. Az üzenetek
rosszindulatú szoftvereket tartalmazhatnak, vagy más módon tehetnek kárt a
készülékben vagy a számítógépben.
1. Az e-mail üzenetek fejlécének letöltéséhez válasszuk a Menü > Üzenetek pontot,

és válasszuk ki az e-mail fiókunkat.
2. E-mail üzenet és mellékleteinek letöltéséhez válasszuk ki az e-mail üzenetet, majd

a Megnyitás vagy Letöltés lehetőséget.
3. Az e-mail üzenet megválaszolásához vagy továbbításához válasszuk az Opciók

lehetőséget, majd az elérhető opciók egyikét.
4. E-mail fiókunk bezárásához válasszuk az Opciók > Kapcsolat bontása

lehetőséget. Az e-mail fiókkal létrehozott kapcsolat egy bizonyos ideig tartó
tétlenség után automatikusan megszakad.

Értesítés új e-mailekről
Beállíthatjuk, hogy a telefon adott időközönként automatikusan ellenőrizze az e-mail
fiókunkat, és értesítést küldjön, ha új e-mail érkezett.
1. Válasszuk a Menü > Üzenetek > Üz.beállítások > E-mail üzenetek > P.fiókok

szerkesztése pontot.
2. Válasszuk ki az e-mail fiókot, majd a Beállítások letöltése menüpontot, és

válasszunk a következő lehetőségek közül:
● P.fiók friss. időköze — beállíthatjuk, hogy a telefon milyen gyakran ellenőrizze

az új e-maileket az e-mail fiókban.
● Automatikus fogadás — az új e-mailek automatikus letöltése az e-mail fiókból.

3. Az e-mail értesítések engedélyezéséhez válasszuk a Menü > Üzenetek >
Üz.beállítások > E-mail üzenetek > Értesítés új e-mailről > Be lehetőséget.

Azonnali üzenetek
Az azonnal üzenetek beérkezésükkor azonnal megjelennek.
1. Azonnali üzenet írásához válasszuk az alábbi lehetőséget: Menü > Üzenetek >

Üz. létrehozása > Azonnali üzenet.

Üzenetek
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2. Adjuk meg a címzett telefonszámát, írjuk meg az üzenetet (legfeljebb 70 karakter),
és válasszuk ezt a lehetőséget: Küld.

Nokia Xpress audioüzenetek
MMS-üzenetek használatával egyszerűen hozhatunk létre és küldhetünk el
hangüzenetet.
1. Válasszuk a Menü > Üzenetek > Üz. létrehozása > Audioüzenet pontot.

Megnyílik a hangrögzítő.
2. Rögzítsük az üzenetet. Lásd „Hangrögzítő”. old. 47.
3. Írjuk be egy vagy több címzett telefonszámát a Címzett: mezőbe, vagy nyomjuk meg

a Hozzáad gombot egy szám megkereséséhez.
4. Az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg a Küld gombot.

Csevegés
A csevegéssel (IM, hálózati szolgáltatás) rövid szöveges üzeneteket küldhetünk az
online felhasználóknak. Elő kell fizetnünk egy szolgáltatásra, és regisztrálnunk kell a
használni kívánt csevegőszolgáltatásra. A szolgáltatás elérhetőségével, díjszabásával
és használatával kapcsolatban érdeklődjünk a szolgáltatónál. A menük a csevegés
szolgáltatójától függően eltérőek lehetnek.
A szolgáltatáshoz való csatlakozáshoz válasszuk a Menü > Üzenetek > Csevegés
lehetőséget és kövessük a kijelzőn megjelenő utasításokat.

Hírüzenetek, SIM-üzenetek és szolgáltatási parancsok
Hírüzenetek
A szolgáltatótól különböző témájú üzeneteket kaphatunk (hálózati szolgáltatás).
További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.
Válasszuk a Menü > Üzenetek > Hírüzenetek pontot, és válasszunk a lehetőségek
közül.
Szolgáltatási parancsok
A szolgáltatási parancsok segítségével szolgáltatáskérelmeket (USSD-parancsokat)
írhatunk és küldhetünk a szolgáltatónak. Ilyenek lehetnek például a hálózati
szolgáltatások aktiválására vonatkozó parancsok.
Szolgáltatáskérelem írásához és küldéséhez válasszuk a Menü > Üzenetek >
Par.szerkesztő lehetőséget. A további tudnivalókért forduljunk a szolgáltatóhoz.
SIM-üzenetek
A SIM-üzenetek azok a szöveges üzenetek, amelyek a SIM-kártyán vannak mentve.
Ezeket átmásolhatjuk vagy áthelyezhetjük a SIM-kártyáról a telefon memóriájába, de
fordítva nem tehetjük meg.

Üzenetek
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A SIM-üzenetek olvasásához válasszuk a Menü > Üzenetek > Opciók > SIM-
üzenetek lehetőséget.

Hangüzenetek
A hangpostafiók hálózati szolgáltatás. Előfordulhat, hogy elő kell rá fizetni. További
tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.
A hangpostafiók hívásához tartsuk lenyomva az 1-es gombot.
A hangpostafiók beállításainak módosításához válasszuk a Menü > Üzenetek >
Hangüzenetek > Hangpostafiók száma lehetőséget.

Üzenetek beállításai
Válasszuk az Menü > Üzenetek > Üz.beállítások parancsot, majd a következő
beállítások egyikét:
● Általános beállítások  — elküldött üzenetek másolatának mentése a telefonra, a

régi üzenetek felülírása, ha az üzenetmemória megtelt, valamint az üzenetekkel
kapcsolatos további beállítások megadása.

● Szöveges üzenet  — kézbesítési jelentések engedélyezése, az SMS-, MMS- és e-mail
üzenetek üzenetközpontjainak beállítása, a támogatott karaktertípusok
kiválasztása, valamint az üzenetekkel kapcsolatos további beállítások megadása.

● Multimédia üzenetek  — kézbesítési jelentések engedélyezése, a multimédia
üzenetek megjelenésének beállítása, a multimédia üzenetek és a reklámok
fogadásának engedélyezése, valamint az üzenetekkel kapcsolatos további
beállítások megadása.

● E-mail üzenetek  — az e-mail üzenetek fogadásának engedélyezése, az e-mail
üzenetben elküldött kép méretének beállítása, valamint az e-mail üzenetekkel
kapcsolatos további beállítások megadása.

● Szolgáltatásüzenetek  — a szolgáltatási üzenetek bekapcsolása, valamint a
szolgáltatási üzenetekkel kapcsolatos további beállítások megadása.

7.  Névjegyzék
A neveket és a telefonszámokat névjegyként menthetjük a telefon memóriájába vagy
a SIM-kártyára, majd azokat később telefonhívás vagy üzenetküldés céljából
megjeleníthetjük.

Névjegyek kezelése
A névjegyek tárolására használt memória kiválasztása
A telefon memóriája a nevek mellett további adatokat is képes tárolni, például többféle
telefonszámot és szöveges tételeket. Bizonyos számú névjegyhez képet, hangot vagy
videoklipet is menthetünk.
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A SIM-kártya memóriája minden névhez csak egy telefonszámot képes tárolni. A SIM-
kártya memóriájába mentett névjegyeket a  ikon jelzi.
Válasszuk a Menü > Névjegyzék > Beállítások > Használt memória pontot. Ha a
Telefon és SIM lehetőséget választjuk, a névjegyek mentése a telefon memóriájába
történik.
Nevek és számok mentése
Név és telefonszám mentéséhez válasszuk a Menü > Névjegyzék > Nevek >
Opciók > Új név hozzáadása lehetőséget.
A készülék automatikusan az elsőként mentett számot tekinti alapértelmezettnek, amit
keret jelez a számtípusjelző ikon körül (például ). Amikor a Névjegyzékből
kiválasztunk egy nevet (például hívás kezdeményezéséhez), a készülék az
alapértelmezett számot használja, hacsak nem választunk más számot.
Nevek keresése
Válasszuk a Menü > Névjegyzék > Nevek lehetőséget, és lapozzunk a
névjegyzékben, vagy írjuk be a keresett név első betűit.
Adatok hozzáadása és módosítása
Névjegy adatainak hozzáadásához vagy az adatok módosításához jelöljük ki a
névjegyet, majd válasszuk az Adatok > Opciók > Adatok hozzáadása lehetőséget
és a rendelkezésre álló opciók egyikét.
Névjegy másolása vagy áthelyezése a SIM-kártya és a telefon memóriája
között
1. Válasszuk a Menü > Névjegyzék > Nevek pontot.
2. Válasszuk ki a másolni vagy áthelyezni kívánt névjegyet, majd válasszuk az Opciók >

Névjegy másolása vagy Névjegy áthelyezése lehetőséget.
Több névjegy átmásolása vagy áthelyezése a SIM-kártya és a telefon
memóriája között
1. Válasszuk ki az első másolni vagy áthelyezni kívánt névjegyet, majd válasszuk az

Opciók > Megjelölés lehetőséget.
2. Jelöljük meg a többi kívánt névjegyet is, és válasszuk az Opciók > Megj.-ek

másolása vagy Megjel. áthelyezése pontot.
Az összes névjegy átmásolása vagy áthelyezése a SIM-kártya és a telefon
memóriája között
Válasszuk a Menü > Névjegyzék > N.jegyek másol. vagy N.jegyek áthely. pontot.
Névjegyek törlése
Válasszuk ki a névjegyet, majd az Opciók > Névjegy törlése lehetőséget.
Az összes névjegy törléséhez a telefon memóriájából vagy a SIM-kártyáról, válasszuk a
Menü > Névjegyzék > Összes névj. törl. > Telefonmemóriából vagy SIM-
kártyáról lehetőséget.

Névjegyzék

© 2008 Nokia. Minden jog fenntartva.28



A névjegyhez tartozó szám, szöveges tétel vagy kép törléséhez keressük meg a
megfelelő névjegyet, és nyomjuk meg az Adatok gombot. Lapozzunk a kívánt adathoz,
válasszuk az Opciók > Törlés lehetőséget, majd az elérhető lehetőségek egyikét.
Névjegycsoport létrehozása
A névjegyek külön csengőhanggal és csoportképpel rendelkező hívócsoportokba
rendezhetők.
1. Válasszuk a Menü > Névjegyzék > Csoportok pontot.
2. Új csoport létrehozásához válasszuk a Hozzáad vagy az Opciók > Új csop.

hozzáadása lehetőséget.
3. Írjuk be a csoport nevét, ha szeretnénk, válasszuk ki a csoporthoz hozzáadni kívánt

képet vagy csengőhangot, majd válasszuk a Ment lehetőséget.
4. Ha névjegyeket szeretnénk felvenni a csoportba, válasszuk ki a csoportot, és

nyomjuk meg a Megnéz > Hozzáad gombokat.

Névjegykártyák
A vCard szabványt támogató kompatibilis eszközökről küldött személyi adatokat a
készülék fogadni tudja, illetve ilyen adatokat magunk is küldhetünk más készülékekre.
Névjegykártya küldéséhez keressük meg a névjegyet, és válasszuk az Adatok >
Opciók > Névjegyküldés pontot.
Ha névjegykártyát kaptunk, és szeretnénk azt a telefon memóriájába menteni, nyomjuk
meg a Megnéz > Ment gombot.

Tárcsázási hivatkozások hozzárendelése
Hivatkozásokat a 2-9 számgombhoz hozzárendelt telefonszámokkal hozhatunk létre.
1. Válasszuk a Menü > Névjegyzék > Gyorshívások lehetőséget, és lapozzunk egy

számgombhoz.
2. Nyomjuk meg a Beállít gombot, vagy ha a gombhoz már van hozzárendelve szám,

válasszuk az Opciók > Módosítás lehetőséget.
3. Adjunk meg egy számot, vagy keressünk ki egy névjegyet.

8.  Hívásnapló 
A hívások, az üzenetek, az adatforgalom és a szinkronizálás adatainak megtekintéséhez
válasszuk a Menü > Napló lehetőséget és a rendelkezésre álló opciók egyikét.

Megjegyzés:  A szolgáltató által ténylegesen számlázott hívási és szolgáltatási
összeg a hálózat jellemzőitől, az alkalmazott kerekítésektől, az adóktól, illetve más
tényezőktől is függhet.
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9. Helyzet napló
A hálózat helyzetkéréseket küldhet a készülékre (hálózati szolgáltatás). A
helymeghatározási szolgáltatásra a szolgáltatónál fizethetünk elő. Ugyancsak a
szolgáltatóval kell megállapodnunk a helyadatok küldéséről.
Helyzetkérés elfogadásához vagy elutasításához nyomjuk meg az Elfogad, illetve az
Elutasít gombot. Ha a kérést figyelmen kívül hagyjuk, akkor a készülék automatikusan
elfogadja vagy elutasítja azt annak megfelelően, hogyan állapodtunk meg a
szolgáltatóval.
A 10 legutóbbi adatvédelmi értesítés vagy kérés megtekintéséhez válasszuk a Menü >
Napló > Helymeghat. napló lehetőséget.

10. Kapcsolatok
A telefon többféle funkcióval is rendelkezik, amelyek segítségével adatküldés és
adatfogadás céljából más készülékekhez csatlakozhatunk. Az internetcsatlakozáshoz
vagy internetes telefonhívásokhoz a telefont vezeték nélküli helyi hálózathoz (WLAN
vagy Wi-Fi) is csatlakoztathatjuk.Az internethez történő csatlakozáshoz a telefont
vezeték nélküli helyi hálózathoz (WLAN) is csatlakoztathatjuk.

WLAN-kapcsolatok
A különböző alkalmazásokból történő internetcsatlakozáshoz vagy internetes
telefonhívásokhoz (VoIP) a telefont vezeték nélküli helyi hálózathoz (WLAN) is
csatlakoztathatjuk. A telefon a WLAN-csatlakozást az IEEE 802.11b és IEEE 802.11g
szabványoknak megfelelően támogatja.
Egyes országokban, például Franciaországban, korlátozhatják a WLAN-használatot.
További információkért forduljunk a helyi hatóságokhoz.
A WLAN-t használó funkciók jobban igénybe veszik az akkumulátort, és csökkentik
annak élettartamát.

WLAN-hálózatok keresése és csatlakozás
Az elérhető WLAN-hálózatok megjelenítése, csatlakozás vagy WLAN-hálózat mentése,
illetve rejtett WLAN-hálózat keresése.
Az elérhető WLAN-hálózatok megtekintéséhez válasszuk a Menü > Beállítások >
Kapcsolatok > WLAN > Elérhető WLAN-ok lehetőséget.

   a WLAN-hálózathoz való csatlakozást jelzi (piros rádióhullám).
   a térerőt jelzi.
   a biztonságos WLAN-hálózatot jelöli. A csatlakozáshoz szükség van a megfelelő

hozzáférési adatokra.
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   a mentett WLAN-hálózatot jelöli.
A lista frissítéséhez válasszuk az Opciók > Lista frissítése lehetőséget.
A titkosítás típusának és a WLAN-hálózat egyéb adatainak megtekintéséhez válasszuk
az Opciók > Részletek lehetőséget.

Fontos: Mindig engedélyezzünk egy elérhető titkosítási eljárást, így növelve a
WLAN-kapcsolat biztonságát. A titkosítás használatával csökkenthetjük az adatainkhoz
való illetéktelen hozzáférés kockázatát.
A rendelkezésre álló WLAN-hálózatok valamelyikéhez történő csatlakozáshoz válasszuk
ki a kívánt WLAN-hálózatot, majd a Kapcsol. lehetőséget. A telefon felajánlja a WLAN-
hálózat mentését.
Ha a rendelkezésre álló WLAN-hálózatok listájából menteni kívánunk egy WLAN-
hálózatot, válasszuk az Opciók > Mentés lehetőséget.
Egy WLAN-hálózattal már meglévő kapcsolat bontásához válasszuk ki a hálózatot a
rendelkezésre álló WLAN-hálózatok listájából, majd válasszuk a Szétkap. lehetőséget.
Rejtett hálózatok
A rejtett WLAN-hálózatok nem sugározzák saját szolgáltatáskészlet-azonosítójukat
(SSID). Ezek a rendelkezésre álló WLAN-hálózatok listájában (Rejtett hálózat) ként
jelennek meg. Rejtett hálózathoz csak akkor kapcsolódhatunk, ha ismerjük annak
szolgáltatáskészlet-azonosítóját (SSID)
1. Válasszuk az (Rejtett hálózat) lehetőséget.
2. Írjuk be a hálózat SSID-azonosítóját, majd válasszuk az OK lehetőséget.
Miután mentettük a rejtett hálózatot, az megjelenik a rendelkezésre álló WLAN-
hálózatok listáján, így azt később nem kell újra megkeresni.
WLAN-funkciók aktív készenléti módban
Aktív készenléti módban is elérhetünk néhány WLAN-funkciót:
1. Lapozzunk a WLAN részhez és válasszuk a Választ lehetőséget.
2. WLAN-hálózatok megkereséséhez válasszuk az Elérhető WLAN-ok lehetőséget.
WLAN-hálózatok automatikus keresése
Válasszuk a Menü > Beállítások > Kapcsolatok > WLAN > WLAN-keresés pontot.
A telefon rendszeres időközönként ellenőrzi a rendelkezésre álló mentett WLAN-
hálózatokat, és internetkapcsolatot hoz létre, ha az valamelyik alkalmazáshoz
szükséges. Az akkumulátor kímélése érdekében kapcsoljuk ki az automatikus keresést,
ha nincs rá szükség.

Mentett WLAN-hálózatok
Mentett WLAN-hálózatok megjelenítése, kezelése, csatlakozás és elsőbbség beállítása.
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Válasszuk a Menü > Beállítások > Kapcsolatok > WLAN > Mentett WLAN-ok
lehetőséget. A legmagasabb prioritással rendelkező WLAN jelenik meg elsőként. A
készülék megpróbál csatlakozást létrehozni.
Kézi csatlakoztatáshoz válasszuk ki a kívánt WLAN-hálózatot, majd a Kapcsol.
lehetőséget.
WLAN-hálózatok kezelése
Válasszuk az Opciók parancsot, majd a következő beállítások egyikét:
● Prior. rendezése  — a mentett WLAN-hálózatok fontossági sorrendjének

módosítása.
● Beállít.-ok továbbít.  — mentett WLAN-hálózat beállításainak továbbítása. Írjuk be

a biztonsági kódot, a telefonszámot, majd válasszuk a Küld lehetőséget. Lásd
„Biztonság”. old. 41.

● Új hál. hozzáadása  — új WLAN-hálózat hozzáadása és a hozzáférési adatok
meghatározása.

WLAN-hálózat beállításainak módosítása
Lapozzunk a kívánt WLAN-hálózatra, válasszuk a Módosít parancsot, majd a következő
lehetőségek egyikét:
● Kapcsolatmód  — annak kiválasztása, hogy a készülék automatikusan csatlakozzon

a WLAN-hálózathoz, ha az elérhetővé válik.
● Hálózat neve  — a WLAN-hálózat nevének megadása.
● Hálózatbeállítások  — a WLAN-beállítások megadása.

Internethívások
Internetes hívások kezdeményezéséhez (más néven VoIP) regisztrálni kell magunkat
egy internettelefon-szolgáltatónál. Az elérhetőségről és a költségekről bővebb
tájékoztatást a szolgáltatótól kaphatunk.
Az internetes telefonálási fiók létrehozása.
Az internetes telefon varázslója segít a fiók létrehozásában. A varázsló elindítása előtt
készítsük elő az internettelefon-szolgáltatótól kapott fiókadatokat.
Ellenőrizzük, hogy a telefonban legyen SIM-kártya és a készülék egy mentett WLAN-
hálózathoz legyen csatlakoztatva. Lásd „WLAN-kapcsolatok”. old. 30.
1. Válasszuk a Menü > Beállítások > Kapcsolatok > Internettelefon > Fiókok

pontot.
2. Az internetes telefonálási fiók létrehozásához válasszuk az Új lehetőséget. További

fiók létrehozásához válasszuk az Opciók > Új hozzáadása lehetőséget.
3. Válasszuk a Csatlakoz. lehetőséget és kövessük a kijelzőn megjelenő utasításokat.
A varázsló befejeződése után, fiókunk megjelenik a fiókok listájában.
Ha az internetes telefonálási beállítások nem működnek, forduljunk a szolgáltatóhoz.
Egy fiók alapértelmezettként történő beállításához válasszuk ki a fiókot.
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A fiók adatainak megtekintéséhez válasszuk az Opciók > Adatok lehetőséget.
Fiók törléséhez válasszuk az Opciók > Törlés lehetőséget.
Elsődleges hívástípus
Az elsődleges hívástípus beállításához válasszuk a Menü > Beállítások > Hívás >
Hívástípus beállítása parancsot, majd a következő lehetőségek egyikét:
● Csak internetes hívás  — A hívások lebonyolítására csak az internetes telefonálás

használandó.
● Intern. hívás elsőbbs.  — A hívások lebonyolítására az internetes telefonálás

használandó, ha van elérhető WLAN-kapcsolat. Ha nincs WLAN, akkor a telefon a
mobilhálózatot használja, amennyiben az elérhető.

● Csak hanghívás  — A hívások lebonyolítására csak a GSM-hálózat használandó.
● Hanghívás elsőbbs.  — A telefon a mobilhálózatot használja, amennyiben az

elérhető. Ha nem érhető el, a telefon az internetes telefonálást használja, ha az
elérhető.

Megjegyzés:  Segélykérő hívások esetén a telefon mindig a mobilhálózatot
használja a beállított elsődleges hívástípustól függetlenül.

Bluetooth vezeték nélküli technológia
A Bluetooth technológia segítségével rádióhullámok használatával 10 méteres
távolságon belül kapcsolatot lehet kialakítani a telefon és bármilyen kompatibilis
Bluetooth-telefon között.
A készülék megfelel a 2,0 + EDR Bluetooth-specifikációnak, és a következő profilokat
támogatja: 2,0 + EDR generic access, network access, generic object change, advanced
audio distribution, audio video remote control, handsfree, headset, object push, file
transfer, dial-up networking, SIM access és serial port . A Bluetooth technológiát
támogató egyéb eszközökkel való sikeres együttműködéshez használjuk a Nokia által
ehhez a típushoz jóváhagyott tartozékokat. Az egyéb eszközök gyártóitól
megtudhatjuk, hogy készülékük kompatibilis-e ezzel a készülékkel.
A Bluetooth vezeték nélküli technológiát használó funkciók jobban igénybe veszik az
akkumulátort, és csökkentik annak élettartamát.
A Bluetooth-kapcsolat beállítása
Válasszuk a Menü > Beállítások > Kapcsolatok > Bluetooth pontot, és válasszunk
a következő lehetőségek közül:
1. Válasszuk a Saját telefon neve lehetőséget, és adjuk meg a telefon nevét.
2. A Bluetooth-kapcsolat aktiválásához válasszuk a Bluetooth > Be lehetőséget. A

 ikon jelzi, hogy a Bluetooth aktív.
3. A telefon audiotartozékhoz történő csatlakoztatásához válasszuk az Audiotart.-ok

csatlak. lehetőséget, és a csatlakoztatni kívánt eszközt.
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4. A telefon hatókörön belül lévő Bluetooth-eszközhöz történő párosításához
válasszuk a Párosított eszközök > Új készül. hozzáad. lehetőséget.
Lapozzunk egy talált eszközhöz, és válasszuk a Hozzáad lehetőséget.
Adjunk meg egy jelszót (legfeljebb 16 karakter) a telefonon, majd engedélyezzük a
kapcsolatot a másik Bluetooth-eszközön.

Ha aggódunk a biztonság miatt, akkor kapcsoljuk ki a Bluetooth funkciót, vagy állítsuk
a Saját tel. láthatósága lehetőséget Rejtett értékre. Csak olyanoktól fogadjunk el
Bluetooth-kapcsolatot, akikben megbízunk.
Számítógépes csatlakozás az internethez
A Bluetooth funkció használatával csatlakoztathatjuk a kompatibilis számítógépünket
az internethez a PC Suite szoftver nélkül. A telefonon aktiválva kell lennie egy olyan
szolgáltatónak, amely támogatja az internet-hozzáférést, és a számítógépnek
támogatnia kell a Bluetooth személyi hálózatot (PNA). A hálózati hozzáférési ponthoz
való csatlakozás és a számítógéppel való párosítás után a telefon automatikusan
megnyit egy csomagalapú adatkapcsolatot az internethez.

Csomagkapcsolt adatok
A GPRS (General Packet Radio Service – általános csomagkapcsolt rádiószolgáltatás)
olyan hálózati szolgáltatás, amely lehetővé teszi, hogy a mobiltelefonokat IP-alapú
hálózaton belül adatok küldésére és fogadására használjuk.
A szolgáltatás használatának beállításához válasszuk a Menü > Beállítások >
Kapcsolatok > Csomag alapú átvitel > Csom. alapú kapcs. pontot, és válasszunk
az alábbi lehetőségek közül:
● Ha szükséges  — csomagalapú kapcsolatot létesítése, ha egy alkalmazásnak

szüksége van rá. A kapcsolat lezárul, ha az alkalmazás befejeződik.
● Folyamatos  —  bekapcsoláskor a telefon automatikusan csatlakozik a csomagalapú

hálózathoz.
A telefont modemként használhatjuk, ha a készüléket Bluetooth-kapcsolattal vagy USB-
adatkábellel kompatibilis számítógéphez csatlakoztatjuk. További ismertetés a Nokia
PC Suite dokumentációjában található. Lásd „Nokia támogatás”. old. 11.

USB-adatkábel
Az USB-adatkábel használatával a készülékről kompatibilis számítógépre vagy
PictBridge-kompatibilis nyomtatóra tölthetünk át adatokat.
Ha a készülékről adatokat szeretnénk áttölteni vagy képeket kívánunk nyomtatni,
csatlakoztassuk az adatkábelt és válasszuk ki az adatátvitel módját:
● PC Suite  — a kábel használata a Nokia PC Suite szoftverrel.
● Nyomtatás és média  — a telefon használata PictBridge-kompatibilis nyomtatóval

vagy kompatibilis számítógéppel.
● Adattárolás  — csatlakozás Nokia szoftver nélküli számítógéphez, és a telefon

használata adattárolóként.

Kapcsolatok
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Az USB-mód módosításához válasszuk a Menü > Beállítások > Kapcsolatok > USB-
adatkábel lehetőséget, és válasszuk ki a kívánt USB-módot.

Szinkronizálás és biztonsági mentés
Válasszuk a Menü > Beállítások > Szink. és mentés lehetőséget, és az alábbiak
egyikét:
● Telefonváltó — A telefon és egy másik telefonkészülék Bluetooth- vagy infravörös-

kapcsolaton történő szinkronizálása és kiválasztott adatok másolása.
● Másolat létrehoz. — A kiválasztott adatok biztonsági mentésének létrehozása

memóriakártyára vagy külső készülékre.
● Másolat-vi.állítás — Válasszunk ki egy memóriakártyán vagy külső eszközön

található biztonsági mentési fájlt, és állítsuk vissza a telefonban. Válasszuk a
Opciók > Adatok a kiválasztott biztonsági fájllal kapcsolatos tudnivalók
megjelenítéséhez.

● Adatátvitel — A telefon és egy másik telefonkészülék, számítógép vagy hálózati
kiszolgáló szinkronizálása és kiválasztott adatok másolása (hálózati szolgáltatás).

Nokia PC Suite
A Nokia PC Suite segítségével rendezhetjük zenefájljainkat, szinkronizálhatjuk a
névjegyzék, a naptár, a jegyzetek és a teendők adatait a telefon és egy kompatibilis
számítógép vagy a telefon és egy távoli internetes szerver (hálózati szolgáltatás) között.
A további tudnivalók és a PC Suite szoftver megtalálhatók a Nokia webhelyén. Lásd
„Nokia támogatás”. old. 11.

11. Beállítások
Üzemmódok
A telefonban több beállításcsoport, más néven üzemmód, áll rendelkezésre,
amelyekhez a különböző események vagy helyzetek jelzésére különféle
csengőhangokat rendelhetünk.
Válasszuk a Menü > Beállítások > Üzemmód pontot és a kívánt üzemmódot, majd
válasszunk a következő lehetőségek közül:
● Bekapcsol  — a kiválasztott üzemmód bekapcsolása.
● Testre szab  — az üzemmód-beállítások módosítása.
● Időzít  — az üzemmód beállítása, úgy, hogy egy bizonyos időpontban kapcsolódjon

be. Ha lejár az üzemmódhoz beállított idő, az előzőleg bekapcsolt, nem időzített
üzemmód lesz aktív.

Témák
A témák a készülék testreszabásához szükséges elemeket tartalmaznak.

Beállítások
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Válasszuk a Menü > Beállítások > Témák pontot, és válasszunk a következő
lehetőségek közül:
● Téma kiválasztása  — a Témák mappa megnyitása és egy téma kiválasztása.
● Témaletöltések  — azon hivatkozások listájának megnyitása, amelyekről további

témák tölthetők le.

Hangok
Módosíthatjuk a kiválasztott aktív üzemmód hangbeállításait.
Válasszuk a Menü > Beállítások > Hangok pontot. Ugyanezek a beállítások az
Üzemmód menüben is megtalálhatók.
Ha a leghangosabb szintű csengést választjuk, a csengőhang a maximális hangerőt
néhány másodperc után éri el.

Kijelző
Válasszuk a Menü > Beállítások > Kijelző pontot, és válasszunk a következő
lehetőségek közül:
● Háttérkép  — készenléti módban megjelenítendő háttérkép megadása.
● Aktív készenlét  — az aktív készenléti üzemmód bekapcsolása, elrendezése és

testreszabása.
● Betűszín készen.-ben  — a készenléti módban megjelenő szöveg színének

beállítása.
● Nav.gomb ikonjai  — a navigálógomb hivatkozásaihoz tartozó ikonok

megjelenítése készenléti módban, ha az aktív készenlét ki van kapcsolva.
● Értesítésadatok  — a nem fogadott hívásokra és az üzenetekre vonatkozó

értesítések adatainak megjelenítése.
● Kijelzővédő  — képernyővédő létrehozása és beállítása.
● Energiatakar. mód  — a kijelző automatikus elsötétítése és egy óra megjelenítése,

amennyiben a készüléket nem használjuk egy bizonyos ideig.
● Alvás mód  — a kijelző automatikus kikapcsolása, amennyiben a készüléket nem

használjuk egy bizonyos ideig.
● Betű mérete  — az üzenetek, a névjegyek és a weboldalak megjelenítéséhez

használt betűméret beállítása.
● Operátorlogó  — az operátorlogó megjelenítése.
● Adókörzet info.  — a cellaazonosító kijelzése, ha az elérhető a hálózatban.

Fények
A telefon különböző funkcióihoz hozzárendelt fényhatások be- és kikapcsolásához
válasszuk a Menü > Beállítások > Fények lehetőséget.

Beállítások
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Dátum és idő
Az idő, az időzóna, a dátum és az óra típusának módosításához válasszuk a Menü >
Beállítások > Dátum és idő lehetőséget.
Ha másik időzónába utazunk, válasszuk a Menü > Beállítások > Dátum és idő >
Dát.- és időbeáll.-ok > Időzóna: lehetőséget, és az adott hely időzónájának
megadásához lapozzunk balra vagy jobbra. A dátum és az idő az időzónának
megfelelően lesz beállítva, így a telefon helyesen fogja megjeleníteni a bejövő szöveges
és multimédia üzenetek küldési idejét.
Például az egyesült királyságbeli Greenwich/London városától 5 órával nyugatabbra
fekvő New York időzónáját a GMT -5 beállítás adja meg.

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

Bal és jobb választógomb
A bal, illetve a jobb oldali választógombhoz rendelt funkció módosításához válasszuk a
Menü > Beállítások > Saját hivatk.-ok > Bal választógomb vagy Jobb oldali
v.gomb lehetőséget, majd adjuk meg a funkciót.
Ha készenléti üzemmódban a bal oldali választógomb felirata: Kedven., akkor egy
funkció aktiválásához válasszuk a Kedven. > Opciók lehetőséget, majd válasszunk a
következő lehetőségek közül:
● Lehetőségek  — funkció hozzáadása vagy eltávolítása.
● Átrendezés  — a funkciók átrendezése.

Egyéb hivatkozások
Válasszuk a Menü > Beállítások > Saját hivatk.-ok pontot, és válasszunk a
következő lehetőségek közül:
● Navigálógomb — más funkciók hozzárendelése (egy előre megadott listáról) a

navigálógombhoz (lapozógombhoz).
● Aktív kész. gombja — a navigálógomb azon mozgásának beállítása, amellyel aktív

készenléti módba tudunk váltani.

Hívás
Válasszuk a Menü > Beállítások > Hívás pontot, és válasszunk a következő
lehetőségek közül:
● Hívástípus beállítása  — a telefonhívások kezdeményezésének elsődleges módja.
● Hívásátirányítás  — a bejövő hívások átirányítása (hálózati szolgáltatás). A hívások

nem irányíthatók át bizonyos híváskorlátozási funkciók aktiválása esetén. Lásd
„Biztonság”. old. 41.
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● Bármely gomb fogad  — a bejövő hívásokat a készülék bármely gombjának rövid
megnyomásával fogadhatjuk, a bekapcsológomb, a bal és a jobb választógomb,
valamint a Vége gomb kivételével.

● Autom. újrahívás  — a telefonszám automatikus újratárcsázása sikertelen hívás
esetén. A telefon a számot tízszer próbálja meg felhívni.

● Hangtisztaság  — a beszéd érthetőségének javítása, főleg zajos környezetben.
● Gyorstárcsázás  — a számgombokhoz (2–9) rendelt telefonszámok felhívása a

megfelelő gomb megnyomásával és nyomva tartásával.
● Hívásvárakoztatás  — a hálózattól értesítést kapunk, ha egy folyamatban lévő hívás

közben újabb hívás érkezik a készülékre (hálózati szolgáltatás).
● Hívásidőtart.-száml.  — A folyamatban lévő hívás időtartamának megjelenítéséhez

válasszuk a Be lehetőséget.
● Hívás utáni jelentés  — minden hívás után rövid időre megjelenik annak

hozzávetőleges időtartama.
● Saját hívóaz. küldése  — telefonszámunk megjelenítése a beszélgetőpartnerünk

számára (hálózati szolgáltatás). Ha a szolgáltatóval egyeztetett beállítást kívánjuk
használni, válasszuk a Hálózati beállítás lehetőséget.

● Intern. hívásaz. küld.  — internetes hívóazonosítónk megjelenítése a
beszélgetőpartnerünk számára (hálózati szolgáltatás). Ez a funkció a hálózattól
függően eltérő lehet.

● Kim. hívások vonala  — a telefonvonal kiválasztása a kimenő hívásokhoz, ha a SIM-
kártya támogatja több telefonvonal használatát (hálózati szolgáltatás)

Telefon
Válasszuk a Menü > Beállítások > Telefon pontot, és válasszunk a következő
lehetőségek közül:
● Nyelvi beállítások  — a kijelző nyelvének megadásához válasszuk a Telefon

nyelve lehetőséget. Automatikus beállítás esetén a telefon a SIM-kártyán szereplő
információknak megfelelően választja ki a nyelvet. A hangutasítások nyelvének
beállításához válasszuk a Felismerés nyelve lehetőséget.

● Memória állapota  — a memóriafelhasználás ellenőrzése.
● Automat. billentyűzár  — a készülék billentyűzetének automatikus lezárása egy

adott idő elteltével, ha a telefon készenléti módban van, és semmilyen funkcióját
nem használjuk.

● Bizton. billentyűzár  — annak beállítása, hogy a billentyűzár feloldásához meg
kelljen adni a biztonsági kódot.

● Hangfelismerés  —  Lásd „Hangutasítások”. old. 39.
● Repülés üzemmód  — a készülék bekapcsoláskor rákérdez, hogy a Repülés

üzemmódot szeretnénk-e használni. A Repülés üzemmódban a rádiókommunikációs
egység ki van kapcsolva.

● Telefonfrissítések  — szoftverfrissítések fogadása a szolgáltatótól (hálózati
szolgáltatás). A hálózattól függően lehet, hogy ez a lehetőség nem érhető el. Lásd
„Szoftverfrissítés rádiókapcsolattal”. old. 39.
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● Hálózatválasztás  — a mobilhálózat elérhetőségének bekapcsolása a tartózkodási
területünkön.

● Súgó megjelenítése  — beállíthatjuk, hogy megjelenjen-e a telefon kijelzőjén a
súgó.

● Indítási dallam  — hang lejátszása a készülék bekapcsoláskor.
● SIM-műv. megerősít.  —  Lásd „SIM-alkalmazások”. old. 54.

Hangutasítások
Partnerek felhívása és a telefon használata hangutasítások kimondásával.
A hangminták a kiválasztott nyelvtől függnek. A nyelv beállításához válasszuk a Menü >
Beállítások > Telefon > Nyelvi beállítások > Felismerés nyelve lehetőséget és
adjuk meg a nyelvet.
Ha meg szeretnénk tanítani a telefont a saját hangunkon kimondott utasítások
felismerésére, válasszuk a Menü > Beállítások > Telefon > Hangfelismerés >
Hangfelism. tanítása lehetőséget.
Ha hangutasítást szeretnénk aktiválni egy funkció számára, válasszuk a Menü >
Beállítások > Telefon > Hangfelismerés > Hangutasítások lehetőséget,
válasszuk ki a tulajdonságokat és a funkciót. A  ikon jelzi, hogy a hangutasítás aktív.
A hangutasítás bekapcsolásához válasszuk a Hozzáad lehetőséget. A bekapcsolt
hangutasítás lejátszásához nyomjuk meg az Hallgat gombot.
A hangutasítások használatával kapcsolatban lásd: „Hangtárcsázás”, 19. o.
A hangutasítások módosításához lapozzunk egy funkcióhoz, nyomjuk meg az Opciók
gombot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:
● Módosít vagy Eltávolítás — hangutasítás átnevezése vagy kikapcsolása.
● Összes hozzáadása vagy Összes eltávolítása — a hangutasítások listájában

található összes funkció hangutasításának be- vagy kikapcsolása.

Szoftverfrissítés rádiókapcsolattal
A szolgáltató rádiókapcsolattal készülékszoftver-frissítéseket küldhet közvetlenül a
telefonra (hálózati szolgáltatás). A telefontól függően előfordulhat, hogy ez a lehetőség
nem érhető el.
A szoftverfrissítések letöltésétől a szolgáltató hálózatán az adatforgalom jelentősen
megnőhet. Az adatátviteli díjakkal kapcsolatban lépjünk kapcsolatba a szolgáltatóval.
Győződjünk meg róla, hogy az akkumulátor töltöttségi szintje megfelelő, vagy
csatlakoztassuk a töltőt a frissítés megkezdése előtt.

Figyelmeztetés:  Szoftverfrissítés közben a készülék nem használható még
segélyhívásokra sem. Egy frissítés telepítése előtt készítsünk másolatot adatainkról.
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Szoftverfrissítési beállítások
A szoftver- vagy konfigurációfrissítések engedélyezéséhez vagy letiltásához válasszuk
a Menü > Beállítások > Konfiguráció > Eszk.kezelő-beáll.-ok > Szolg.
szoft.frissítései lehetőséget.
Szoftverfrissítés igénylése
1. A Menü > Beállítások > Telefon > Telefonfrissítések lehetőség kiválasztásával

a szolgáltatótól lekérhetjük a rendelkezésre álló készülékszoftver-frissítéseket.
2. Válasszuk az Akt. szoftver adatai lehetőséget a jelenlegi szoftververzió

megjelenítéséhez, majd ellenőrizzük, hogy szükséges-e frissítenünk.
3. Válasszuk a Tel.szoftver letöltése lehetőséget a szoftverfrissítés letöltéséhez és

telepítéséhez. Kövessük a telefon kijelzőjén megjelenő utasításokat.
4. Ha a letöltés utáni telepítést megszakítottuk, a Szoft.friss. telepítése lehetőség

kiválasztásával indíthatjuk el a telepítést.
A szoftverfrissítés percekig is eltarthat. Ha probléma merül fel telepítés közben,
forduljunk a szolgáltatóhoz.

Tartozékok
Ez a menü és annak lehetőséget csak akkor jelennek meg, ha a telefon egy
mobiltartozékhoz csatlakozik, vagy ahhoz már csatlakoztatva volt.
Válasszuk a Menü > Beállítások > Tartozékok pontot. Válasszunk ki egy tartozékot
és a tartozéktól függően egy opciót.

Konfiguráció
A telefonon megadhatjuk azokat a beállításokat, amelyek bizonyos szolgáltatások
működéséhez szükségesek. Ezeket a beállításokat a szolgáltató által küldött üzenetben
is megkaphatjuk. Lásd „Konfigurációbeállító szolgáltatás”. old. 9.
Válasszuk a Menü > Beállítások > Konfiguráció pontot, és válasszunk a következő
lehetőségek közül:
● Alap. kon. beállítások  — a telefonra mentett szolgáltatók megtekintése és az

alapértelmezett szolgáltató beállítása.
● Alap. akt. alk.-okban  — az alapértelmezett konfigurációs beállítások aktiválása a

támogatott alkalmazásokhoz.
● Elsőd. h.férési pont  — a mentett hozzáférési pontok megjelenítése.
● Csatl. a szolg.-hoz  — a konfigurációs beállítások letöltése a szolgáltatótól.
● Eszk.kezelő-beáll.-ok  — szoftverfrissítések fogadásának engedélyezése vagy

letiltása a telefonon. A hálózattól függően lehet, hogy ez a lehetőség nem érhető el.
Lásd „Szoftverfrissítés rádiókapcsolattal”. old. 39.

● Szem. konf. beáll.-ok  — új személyes fiókokat hozhatunk létre kézzel különböző
szolgáltatásokhoz, továbbá aktiválhatjuk és törölhetjük ezeket. Új személyes fiók
hozzáadásához válasszuk a Hozzáad vagy Opciók > Új hozzáadása lehetőséget.
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Válasszuk ki a szolgáltatás típusát és írjuk be a megfelelő beállításokat. Ha aktiválni
szeretnénk egy személyes fiókot, lapozzunk a megfelelőhöz, és válasszuk az
Opciók > Bekapcsol lehetőséget.

Biztonság
A készülékbe beprogramozott hivatalos segélykérőszám olyan biztonsági funkciók
használata esetén is felhívható, amelyek korlátoznak bizonyos hívásokat
(híváskorlátozás, zárt felhasználói csoport és számkorlátozás).
Válasszuk a Menü > Beállítások > Biztonság pontot, és válasszunk a következő
lehetőségek közül:
● PIN-kód kérése vagy UPIN-kód kérése — beállíthatjuk, hogy a telefon minden

bekapcsolása alkalmával meg kelljen-e adni a PIN- vagy UPIN-kódot. Egyes SIM-
kártyák nem teszik lehetővé a kódkérési funkció kikapcsolását.

● PIN2-kód kérése  — beállíthatjuk, hogy a telefon PIN2-kóddal védett funkcióinak
használatához meg kelljen-e adni a PIN2-kódot. Egyes SIM-kártyák nem teszik
lehetővé a kódkérési funkció kikapcsolását.

● Híváskorlátozás  — a bejövő és a kimenő hívások korlátozása (hálózati
szolgáltatás). Ehhez a funkcióhoz korlátozó jelszó szükséges.

● Rögzített tárcsázás  — ha a funkciót a SIM-kártya támogatja, akkor a kimenő
hívásokat adott számok körére korlátozhatjuk. Ha a rögzített tárcsázás be van
kapcsolva, akkor nem hozható létre GPRS-kapcsolat, kivéve a szöveges üzenetek
GPRS-kapcsolaton való küldését. Ebben az esetben a címzett és az üzenetközpont
telefonszámának szerepelnie kell a rögzített tárcsázási listán.

● Zárt hívócsoport  — olyan előfizetői csoport meghatározása, amelynek tagjait
hívhatjuk, és akik minket hívhatnak (hálózati szolgáltatás).

● Biztonsági szint  — Telefon beállítás esetén a készülék mindig kérni fogja a
biztonsági kódot, amikor új SIM-kártyát helyezünk be. Memória beállítás esetén a
készülék biztonsági kódot kér, ha a SIM-kártya memóriája van kiválasztva, és
módosítani próbáljuk a használt memóriát.

● Hozzáférési kódok  — módosíthatjuk a biztonsági kódot, a PIN-kódot, az UPIN-
kódot, a PIN2-kódot és a korlátozó jelszót.

● Használt kód  — kiválaszthatjuk, hogy a PIN- vagy az UPIN-kód legyen-e aktív.
● Jogos. tanúsítványok vagy Felh. tanúsítványok — a telefonra letöltött jogosító

és felhasználói tanúsítványok listájának megtekintése. Lásd „Böngésző biztonsági
beállításai”. old. 49.

● Biz. modul beállításai  — a Bizt. modul adatai megtekintése, a Modul-PIN
kérése funkció aktiválása vagy a modul-PIN, illetve aláíró PIN módosítása. Lásd
„Hozzáférési kódok”. old. 9.

Gyári beállítások visszaállítása
A telefon gyári beállításainak visszaállításához válasszuk a Menü > Beállítások >
Gyári beáll. v.áll. pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

Beállítások
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● Csak a beáll. visszaáll.  — beállítások visszaállítása a személyes adatok törlése
nélkül.

● Összes visszaállítása  — minden beállítás visszaállítása és az összes személyes adat,
például a névjegyek, az üzenetek, a médiafájlok és az aktiválókulcsok törlése.

12. Szolgáltató menü
Ezzel a menüvel a szolgáltató szolgáltatásait tartalmazó portált érhetjük el. Bővebb
információért forduljunk a szolgáltatóhoz. A szolgáltató frissítheti ezt a menüt egy
szolgáltatói üzenettel.

13. Galéria
A készülékkel kezelhetjük a képeket, videofájlokat, zenefájlokat, témákat, ábrákat,
hangokat, felvételeket és fogadott fájlokat. Ezek a telefon memóriájában vagy a
memóriakártyán találhatók és mappákba rendezhetők.

Mappák és fájlok
A mappalista megjelenítéséhez válasszuk a Menü > Galéria lehetőséget. Ha meg
szeretnénk jeleníteni egy mappa fájljainak listáját, akkor jelöljük ki a mappát, és
nyomjuk meg a Megnyit gombot. Ha egy fájlt helyezünk át, akkor a memóriakártya
mappáinak megtekintéséhez lapozzunk a memóriakártyára, majd nyomjuk jobbra a
lapozógombot.

Képek nyomtatása
A telefon támogatja a Nokia XpressPrint funkciót a .jpeg formátumú képek
nyomtatásához.
1. Csatlakoztassuk a készüléket adatkábel segítségével egy kompatibilis nyomtatóhoz,

vagy küldjük el a képet Bluetooth-on keresztül egy Bluetooth-kompatibilis
nyomtatóra. Lásd „Bluetooth vezeték nélküli technológia”. old. 33.

2. Válasszuk ki a nyomtatni kívánt képet, és válasszuk az Opciók > Nyomtatás
lehetőséget.

Memóriakártya
A memóriakártyára multimédia fájlokat, például videofájlokat, zeneszámokat,
hangfájlokat, képeket és üzenetadatokat menthetünk.
A Galéria néhány olyan mappája, melynek a tartalmát a készülék használja (például a
Témák), tárolható a memóriakártyán.
A memóriakártya formázása
Bizonyos memóriakártyákat formázva lehet megvásárolni, másokat pedig formázni
kell. Memóriakártya formázásakor a kártyán lévő adatok véglegesen elvesznek.

Szolgáltató menü
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1. Memóriakártya formázásához válasszuk a Menü > Galéria vagy Alkalmazások
pontot, a memóriakártya mappáját , majd az Opciók > Kártya formázása >
Igen lehetőséget.

2. Amikor a formázás befejeződik, adjunk meg egy nevet a memóriakártya számára.
A memóriakártya zárolása
Ha jelszót (legfeljebb 8 karakter) szeretnénk megadni, hogy a memóriakártyát zároljuk
a jogosulatlan felhasználás elkerülése érdekében, válasszuk ki a memóriakártya
mappáját , majd az Opciók > Jelszó megadása lehetőséget.
A jelszót a telefon tárolja, és nem kell újból megadnunk, amíg a memóriakártyát
ugyanabban a készülékben használjuk. Ha másik készülékben kívánjuk használni a
memóriakártyát, akkor a készülék bekéri a jelszót.
A jelszó törléséhez válasszuk az Opciók > Jelszó törlése pontot.
Memóriafelhasználás ellenőrzése
Ha ellenőrizni kívánjuk a különböző adatcsoportok memóriafelhasználását és az új
szoftver memóriakártyára való telepítéséhez rendelkezésre álló hely nagyságát,
válasszuk ki a memóriakártyát , majd válasszuk az Opciók > Adatok lehetőséget.

14. Média
Kamera és videó
A beépített kamerával fényképeket készíthetünk vagy videofájlt rögzíthetünk.

Fénykép készítése
A fényképfunkció használatához válasszuk a Menü > Média > Kamera lehetőséget,
vagy ha be van kapcsolva a videó funkció, akkor lapozzunk balra vagy jobbra.
Fényképmódban a közelítéshez és távolításhoz lapozzunk fel-, illetve lefelé, vagy
használjuk a hangerő-szabályozó gombokat.
A fényképezéshez nyomjuk meg a Rögzít gombot. A telefon a képeket a behelyezett
memóriakártyára vagy a telefon memóriájába menti.
Ha a képet a rögzítés után azonnal meg szeretnénk jeleníteni, válasszuk az Opciók >
Beállítások > Képelőnézet ideje lehetőséget és adjuk meg az előnézet idejét. A kép
megtekintése közben válasszuk a Vissza lehetőséget újabb kép készítéséhez, vagy ha
a képet multimédia üzenetben szeretnénk elküldeni, nyomjuk meg a Küld gombot.
A készülék 1200x1600 képpont felbontású képeket képes rögzíteni.

Videoklip rögzítése
A videó funkció aktiválásához válasszuk a Menü > Média > Videó lehetőséget, vagy
ha be van kapcsolva a kamera funkció, akkor lapozzunk balra vagy jobbra.

Média
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A videofelvétel indításához nyomjuk meg a Felvesz gombot; a felvétel
felfüggesztéséhez a Szünet gombot; a felvétel folytatásához a Folytat gombot; a
felvétel leállításához pedig a Leállít gombot.
A telefon a videoklipeket a memóriakártyára (ha van) vagy a saját memóriájába menti.

A kamera és a videó beállításai
Szűrő használatához válasszuk az Opciók > Effektusok lehetőséget.
A kamera fényviszonyokhoz való igazításához válasszuk az Opciók >
Fehéregyensúly lehetőséget.
A további kamera- és videobeállítások módosításához, valamint a képek és videók
tárolásának beállításához válasszuk az Opciók > Beállítások pontot.

Zenelejátszó
A telefon tartalmaz egy zenelejátszót, amellyel zenét vagy egyéb olyan MP3- vagy AAC-
hangfájlokat játszhatunk le, amelyeket az internetről töltöttünk le vagy a Nokia PC Suite
programmal másoltunk át a készülékre. Lásd „Nokia PC Suite”. old. 35. A rögzített vagy
letöltött videofájlokat is megtekinthetjük.
A készülékmemória vagy a memóriakártya zenemappájában található zene- és
videofájlok a készülék indításakor automatikusan bekerülnek a zenetárba.
A Zenelejátszó megnyitásához válasszuk a Menü > Média > Zenelejátszó
lehetőséget.

Zene menü
Hozzáférhetünk a telefon memóriájában vagy a memóriakártyán tárolt zene- és
videofájlokhoz, letölthetünk zenéket és videofájlokat az internetről, valamint hálózati
szerverekről folyamatos videoletöltéseket nézhetünk (hálózati szolgáltatás).
Zenehallgatáshoz vagy egy videoklip megtekintéséhez válasszunk egy fájlt a
Számlisták, Előadók, Albumok vagy Műfajok listáról, majd nyomjuk meg az Indít
gombot.
Fájlok internetről történő letöltéséhez válasszuk az Opciók > Letöltések lehetőséget
és adjuk meg a letöltés webhelyét.
Ha frissíteni akarjuk a zenetárat, miután fájlokat adtunk hozz, akkor válasszuk a
Opciók > Zenetár frissít. lehetőséget.
Lejátszási lista létrehozása
Ha lejátszási listát akarunk létrehozni a kijelölt zenékből, akkor tegyük a következőket:
1. Válasszuk a Számlisták > Leját. lista létreh. lehetőséget, és adjuk meg a lejátszási

lista nevét.
2. Adjunk hozzá zenefájlokat vagy videoklipeket a megjelenített listákból.
3. A lejátszási lista tárolásához válasszuk a Kész lehetőséget.

Média

© 2008 Nokia. Minden jog fenntartva.44



Folyamatos letöltési szolgáltatás konfigurálása
A folyamatos letöltési szolgáltatás beállításait konfigurációs üzenetben kaphatjuk meg
a szolgáltatótól.Lásd „Konfigurációbeállító szolgáltatás”. old. 9. A beállításokat kézzel
is megadhatjuk. Lásd „Konfiguráció”. old. 40.
A beállítások aktiválásához tegyük a következőket:
1. Válasszuk a Opciók > Letöltések > Foly. let. beállításai > Konfiguráció pontot.
2. Válasszunk egy szolgáltatót, vagy az Alapértelmezett vagy Szem. konfiguráció

lehetőséget a folyamatos letöltéshez.
3. Válasszuk a Fiók lehetőséget, majd válasszuk ki a folyamatos letöltési szolgáltatás

fiókját az aktív konfigurációs beállításokhoz tartozó fiókok közül.

Zeneszámok lejátszása

Figyelmeztetés: Zenét mérsékelt hangerővel hallgassunk. Ha folyamatosan
nagy hangerőnek tesszük ki magunkat, az károsíthatja a hallásunkat. Kihangosításkor
ne tegyük a készüléket a fülünkhöz, mert a hangerő nagyon nagy lehet.
A hangerőt a telefon hangerő-szabályozó gombjaival szabályozhatjuk.
A zenelejátszót a kijelzőn látható virtuális gombokkal használhatjuk.
A lejátszás elindításához nyomjuk meg a  gombot.
A lejátszás felfüggesztéséhez nyomjuk meg a  gombot.
A következő számra történő ugráshoz nyomjuk meg a  gombot. Az előző szám
elejére történő ugráshoz nyomjuk meg kétszer a  gombot.
Az aktuális szám előretekeréséhez válasszuk a  gombot. Az aktuális szám
visszatekeréséhez tartsuk lenyomva a  gombot. Engedjük el a gombot annál a
résznél, ahonnan hallgatni akarjuk a zenét.
A zenemenüre való váltáshoz nyomjuk meg a  gombot a kijelzőn.
Az aktuális lejátszási listára való váltáshoz nyomjuk meg a  gombot a kijelzőn.
A zenelejátszó bezárásához és a zenelejátszás háttérben történő folytatásához nyomjuk
meg a Vége gombot.
A zenelejátszó leállításához nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a Vége gombot.

A zenelejátszó megjelenésének módosítása
A telefon számos témát tartalmaz a zenelejátszó megjelenésének módosításához.
Válasszuk a Menü > Média > Zenelejátszó > Ugrás a Zenelej.-ba > Opciók >
Beállítások > Zenelejátszó-téma lehetőséget és a listában szereplő témák egyikét.
A virtuális gombok a témától függően változhatnak.
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Rádió
Az FM-rádió egy antenna használatától függ, amely antenna nem egyezik meg a vezeték
nélküli készülék saját antennájával. Ahhoz, hogy az FM-rádió megfelelően működjön,
kompatibilis fülhallgatót vagy tartozékot kell csatlakoztatni.

Figyelmeztetés: Zenét mérsékelt hangerővel hallgassunk. Ha folyamatosan
nagy hangerőnek tesszük ki magunkat, az károsíthatja a hallásunkat. Kihangosításkor
ne tegyük a készüléket a fülünkhöz, mert a hangerő nagyon nagy lehet.
Válasszuk a Menü > Média > Rádió pontot.
A hangerő módosításához nyomjuk meg a hangerő-szabályozó gombokat.
A kijelzőn látható , ,  és  grafikus gombok használatához lapozzunk balra
vagy jobbra a megfelelő gombhoz, és válasszuk ki.

Rádióállomások behangolása
Állomások keresése és mentése
1. A keresés indításához válasszuk ki és tartsuk lenyomva a  vagy a  gombot. A

 vagy  gomb rövid lenyomásával 0,05 MHz-es lépésekben módosíthatjuk a
rádiófrekvenciát.

2. Ha az állomást valamelyik memóriahelyre kívánjuk menteni, válasszuk az Opciók >
Állomás mentése lehetőséget.

3. A rádióállomás nevének megadásához válasszuk az Opciók > Állomások >
Opciók > Átnevez pontot.

Válasszuk az Opciók parancsot, majd a következő beállítások egyikét:
● Összes áll. keresése  — a fogható állomások automatikus megkeresése.
● Frekvencia beállítása  — a kívánt rádióállomás frekvenciájának megadása.
● Állomások  — a mentett állomások listájának megjelenítése és azok átnevezése

vagy törlése.
Állomásváltás
Válasszuk a  vagy  lehetőséget, vagy nyomjuk meg az állomáslista megfelelő
állomásához tartozó számgombot.

Rádiófunkciók
A rádió kikapcsolásához, a fejhallgató és a hangszóró közötti váltáshoz, valamint a
sztereó és a monó hangzás közötti váltáshoz válasszuk az Opciók > Beállítások
lehetőséget. A behangolt rádióállomás RDS-adatainak megtekintéséhez válasszuk az
RDS bekapcsolása lehetőséget. Ha szeretnénk engedélyezni, hogy a behangolt
rádióállomás automatikusan a legjobb vételi frekvenciára váltson, válasszuk az Autom.
frek.vált. be lehetőséget.
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Hangrögzítő
Rögzíthetünk beszédet, hangokat vagy egy aktív hívást, és a Galéria mappába vagy a
memóriakártyára menthetjük azt.
Válasszuk a Menü > Média > Hangrögzítő lehetőséget. A kijelzőn látható ,  és

 grafikus gombok használatához lapozzunk balra vagy jobbra.
Hangrögzítés
1. Válasszuk a  lehetőséget, vagy hívás közben válasszuk az Opciók > Felvétel

lehetőséget. Hívás rögzítése közben a hívás valamennyi résztvevője halk csipogó
hangot hall. A felvétel felfüggesztéséhez nyomjuk meg a  gombot.

2. A felvétel leállításához nyomjuk meg a  gombot. A felvétel a Galéria
Hangfelvételek mappájába kerül.

A legutóbbi felvétel lejátszásához vagy elküldéséhez, a felvételek listájának
megtekintéséhez, valamint a felvételek tárolására használt mappa és memória
kiválasztásához válasszuk az Opciók lehetőséget.

Hangszínszabályozó
A zenelejátszó használatakor beállíthatjuk a hangot.
Válasszuk az Menü > Média > H.színszabályzó lehetőséget.
Ha aktiválni szeretnénk egy előre meghatározott hangszínszabályozó-beállítást,
lapozzunk a kívánt beállításhoz, és válasszuk a Bekapcsol lehetőséget.
Új hangszínszabályozó-beállítás létrehozása
1. Válasszuk ki a lista utolsó két helyén álló beállítás egyikét, és válasszuk az Opciók >

Módosít lehetőséget.
2. Az egyes virtuális csúszkákat jobbra vagy balra lapozva érhetjük el, és fel-le lapozva

módosíthatjuk a beállításukat.
3. A beállítások mentéséhez és a beállítás elnevezéséhez válasszuk a Ment és az

Opciók > Átnevez lehetőséget.

Sztereó térhatás
A sztereó térhatás funkció sztereó fülhallgató használatakor térbelibb sztereó hatást
kelt.
Bekapcsolásához válasszuk a Menü > Média > Sztereó térhatás lehetőséget.

15.  Web 
A telefon böngészőjével különféle internetszolgáltatásokat vehetünk igénybe. Az
internetoldalak megjelenése a kijelző mérete miatt változhat. Elképzelhető, hogy nem
tudjuk mindegyik internetes oldal tartalmát megtekinteni.

Web
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Fontos:  Csak olyan szolgáltatásokat vegyünk igénybe, amelyekben megbízunk,
és amelyek megfelelő védelmet biztosítanak a káros szoftverek ellen.
A különböző szolgáltatások elérhetőségével, díjszabásával és használatával
kapcsolatban érdeklődjünk a szolgáltatónál.
A böngészés konfigurációs beállításait konfigurációs üzenetben kaphatjuk meg a
szolgáltatótól.
A szolgáltatás beállításához válasszuk a Menü > Internet > Webes beáll. > Konfig.
beállításoklehetőséget, majd válasszunk egy konfigurációt és egy fiókot.

Csatlakozás szolgáltatáshoz
A szolgáltatáshoz történő csatlakozáshoz válasszuk a Menü > Internet > Kezdőlap;
pontot, vagy készenléti állapotban nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a 0.
Könyvjelző kiválasztásához válasszuk az alábbi lehetőséget: Menü > Internet >
Könyvjelzők.
A legutóbb használt URL-cím kiválasztásához válasszuk az alábbi lehetőséget: Menü >
Internet > Utolsó webcím.
Egy szolgáltatás címének megadásához válasszuk az alábbi lehetőséget: Menü >
Internet > Címhez lépés. Adjuk meg a címet, és válasszuk az alábbi lehetőséget:
OK.
Miután csatlakoztunk a szolgáltatáshoz, böngészhetjük az ahhoz tartozó oldalakat. A
telefonbillentyűk funkciója szolgáltatásonként változhat. Kövessük a telefon kijelzőjén
megjelenő szöveges utasításokat. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

A megjelenítés beállításai
Webes böngészés közben válasszuk ezt a lehetőséget: Opciók > Beállítások. A
választható lehetőségek között a következők szerepelnek:
● Megjelenítés  — Válasszuk ki a betűméretet, a szöveg megjelenítési módját és azt,

hogy a képeket betöltse-e a készülék.
● Általános  — Válasszuk ki, hogy a webcímeket Unicoda (UTF-8) kódolással, azaz a

tartalmakhoz engedélyezett kódolással küldje-e a készülék, illetve engedélyezzük-e
a JavaScript parancssort.

Cache-memória
A cache olyan memóriaterület, amely ideiglenesen tárol adatokat. Ha olyan bizalmas
információt próbáltunk meg elérni vagy értünk el, amelyhez jelszó szükséges, minden
használat után ürítsük ki a telefon cache-memóriáját. Az elért információkat és
szolgáltatásokat a készülék a cache-memóriába menti.

Web
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Az ún. süti olyan adat, melyet a felkeresett webhely ment el telefonunk gyorsítótár-
memóriájába. A sütiket a telefon addig tárolja, míg nem töröljük a gyorsítótár-
memóriát.
A gyorsítótár tartalmának törléséhez böngészés közben válasszuk ezt a lehetőséget:
Opciók > Eszközök > Cache ürítése. A cookie-k letöltésének engedélyezéséhez vagy
letiltásához válasszuk a Menü > Internet > Webes beáll. > Biztonság >
Cookielehetőséget, vagy böngészés közben válasszuk az alábbi lehetőséget: Opciók >
Beállítások > Biztonság > Cookie.

Böngésző 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. Bővebb információért forduljunk a szolgáltatóhoz.
A biztonsági modul megtekintéséhez vagy módosításához, illetve a telefonra letöltött
engedélyezési vagy felhasználói tanúsítványok listájának megtekintéséhez válassza az
alábbi pontok egyikét: Menü > Beállítások > Biztonság > Biz. modul
beállításai, Jogos. tanúsítványok vagy Felh. tanúsítványok.

Fontos: Bár a tanúsítványok használatával jelentősen csökken a távoli
kapcsolatok és szoftvertelepítések kockázata, ezeket a helyes módon kell használni
ahhoz, hogy valóban élvezhessük is a nagyobb biztonságot. Egy tanúsítvány léte
önmagában még nem nyújt védelmet; a tanúsítványkezelőnek pontos, hiteles és
megbízható tanúsítványt kell tartalmaznia ahhoz, hogy ez nagyobb biztonságot
nyújthasson. A tanúsítványok ideje korlátozott. Ha a “Lejárt tanúsítvány” vagy a
“Tanúsítvány még nem érvényes” üzenet jelenik meg, és a tanúsítvány elvileg érvényes,
akkor ellenőrizzük a készülékben az aktuális dátum és idő helyességét.

16. Térképek
Az alkalmazás használatával megtekinthetjük aktuális tartózkodási helyünket,
böngészhetünk a különböző városok és országok térképein, címeket és nevezetes
helyeket kereshetünk meg, az indulási ponttól az érkezési pontig megtervezhetjük az
útvonalakat, valamint a helyeket tájékozódási pontokként menthetjük és kompatibilis
eszközökre küldhetjük el.
Majdnem mindegyik digitális kartográfiai megoldás bizonyos mértékben pontatlan és
hiányos. Soha ne hagyatkozzunk kizárólag a jelen készülékhez letöltött kartográfiai
megoldásokra.
A Térképek alkalmazás használatához válasszuk a Menü > Térképek lehetőséget és a
rendelkezésre álló opciók egyikét.
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Térképek letöltése
Előfordulhat, hogy néhány térkép előre fel van töltve a telefon memóriakártyájára. A
Nokia Map Loader számítógépes szoftver segítségével új térképeket tölthetünk le az
internetről.
Nokia Map Loader
A Nokia Map Loader számítógépre történő letöltéséhez és a további ismertetésért
látogassunk el a www.maps.nokia.com webhelyre.
Az új térképek legelső letöltése előtt ellenőrizzük, hogy a telefonba be legyen helyezve
a memóriakártya, majd a kezdeti beállítások megadásához válasszuk a Menü >
Térképek lehetőséget.
A memóriakártyán lévő térképgyűjtemény módosításához előbb a Nokia Map Loader
alkalmazás használatával töröljük a memóriakártyán található összes térképet, és csak
ezután töltsük le az új térképgyűjteményt; így elérhetjük, hogy az összes térkép azonos
verziójú legyen.
Hálózati szolgáltatás
Beállíthatjuk a telefont úgy, hogy szükség esetén automatikusan letöltse a megfelelő
térképeket, ha azok nem találhatók meg a memóriában. Válasszuk a Menü >
Térképek > Beállítások > Hálózati beállítások > Hálózat haszn. enged.
menüpontot.
A térképek automatikus letöltésének letiltásához válasszuk a Nem lehetőséget.
A térképek letöltésétől a szolgáltató hálózatán az adatforgalom jelentősen megnőhet.
Az adatátviteli díjakkal kapcsolatban lépjünk kapcsolatba a szolgáltatóval.

Térképek és GPS
A Térképek alkalmazás támogatására a globális helymeghatározási rendszert (GPS)
használhatjuk. Keressük meg tartózkodási helyünket vagy mérjünk távolságot, illetve
koordinátákat.
A GPS funkció csak akkor használható a telefonon, ha előbb a telefont vezeték nélküli
Bluetooth-kapcsolat segítségével párosítjuk egy kompatibilis, külső GPS-vevővel.
További tájékoztatásért olvassuk el a GPS-vevő használati útmutatóját.
A Bluetooth GPS-vevő telefonnal való párosítása után néhány percig tarthat, amíg az
aktuális tartózkodási helyünk megjelenik a kijelzőn. A későbbi kapcsolatok létrehozása
gyorsabb lehet, de ha a GPS szolgáltatást néhány napig nem használjuk, vagy a
legutóbbi használat helyétől távol vagyunk, akkor néhány percig eltarthat a
tartózkodási helyünk érzékelése és megjelenítése.
A Globális helymeghatározó rendszert (GPS) az Egyesült Államok kormánya üzemelteti,
és egyedül e testület felelős a rendszer pontosságáért és karbantartásáért. A helyadatok
pontossága az Egyesült Államok kormányának GPS-műholdakon elvégzett
módosításaitól függ, és az Egyesült Államok Védelmi minisztériuma által megalkotott
polgári GPS-használatra vonatkozó irányelv, valamint a Szövetségi Rádiónavigációs Terv
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módosításával változik. A pontosságot a nem megfelelő műholdgeometria is
befolyásolhatja. A GPS-jelek elérhetőségére és minőségére hatással lehet az
elhelyezkedésünk, az épületek, a természetes akadályok, valamint az időjárás is. A GPS-
készüléket a szabadban ajánlott használni, ezzel biztosítva a GPS-jelek vételét.
Egyetlen GSP sem alkalmas precíz helymeghatározási műveletek elvégzésére, ezért soha
ne hagyatkozzunk kizárólag a GPS-készülék és a celluláris rádióhálózat helyadataira
helymeghatározás vagy navigálás során.

Extra szolgáltatások
A Térképek alkalmazást frissíthetjük teljes hangutasításos navigálási változatra, de
ehhez be kell szerezni az adott területre érvényes licencet. A szolgáltatás használatához
a vezeték nélküli Bluetooth-technológiát támogató, kompatibilis külső GPS-vevőre van
szükség.
Ha hangutasítással működő navigációs rendszert szeretnénk vásárolni, akkor válasszuk
a Menü > Térképek > Egyéb szolgált.-ok > Navigáció hozzáad. lehetőséget, majd
kövessük a megjelenő utasításokat.
Ha hangutasítással működő navigációs rendszert szeretnénk használni, akkor a hálózati
kapcsolat használatához a Térképek alkalmazás engedélyezésére van szükség.
A navigációs licenc a SIM-kártyához tartozik. Ha másik SIM-kártyát helyezünk a
telefonba, akkor a navigáció indításakor a licenc megvásárlására figyelmeztető üzenet
jelenik meg. A vásárlási folyamat során a rendszer felajánlja a meglévő licenc új SIM-
kártyára történő ingyenes áthelyezését.

17. Szervező
Ébresztőóra
A készülék a kívánt időpontban hangjelzést ad.
Ébresztés beállítása
1. Válasszuk a Menü > Szervező > Ébresztőóra pontot.
2. Kapcsoljuk be az ébresztést, majd adjuk meg az ébresztés időpontját.
3. Ha azt szeretnénk, hogy a készülék a hét megadott napjain ébresszen, válasszuk az

Ismétlés: > Be lehetőséget és adjuk meg a napokat.
4. Válasszuk ki az ébresztés hangját. Ha a rádiót választjuk ébresztésként,

csatlakoztassuk a fülhallgatót a telefonhoz.
5. Állítsuk be az ébresztés késleltetési idejét és válasszuk a Ment lehetőséget.
Az ébresztés leállítása
Az ébresztés leállításához válasszuk a Leállít lehetőséget. Ha az ébresztést szólni
hagyjuk egy percig, vagy a Szundi lehetőséget választjuk, akkor az ébresztés leáll, majd
a Szundi beállításban megadott idő elteltével újra bekapcsol.
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Naptár
Válasszuk az Menü > Szervező > Naptár lehetőséget.
Az aktuális nap keretben jelenik meg. Amelyik naphoz van beállítva jegyzet, az félkövér
szedéssel jelenik meg. A naphoz tartozó jegyzeteket a Megnéz gomb megnyomásával
tekinthetjük meg. Naptári hét megtekintéséhez válasszuk az Opciók > Heti nézet
lehetőséget. A naptárban található összes jegyzet törléséhez válasszuk az Opciók >
Jegyzetek törlése > Összes jegyzet lehetőséget.
A dátum, az idő, az időzóna, a dátum- vagy az időformátum, a dátumelválasztó jel, az
alapértelmezett nézet, valamint a hét első napjának beállításához válasszuk az
Opciók > Beállítások lehetőséget, majd a rendelkezésre álló opciók egyikét. A régi
jegyzetek előre megadott idő elteltével történő automatikus törléséhez válasszuk az
Opciók > Beállítások > Jegyz. autom. törlése lehetőséget, majd a rendelkezésre
álló opciók egyikét.
Naptári jegyzet létrehozása
Lapozzunk a kívánt dátumra és válasszuk az Opciók > Jegyzet írása lehetőséget.
Válasszuk ki a jegyzet típusát és töltsük ki a mezőket.

Teendők
Az elvégzendő feladathoz tartozó jegyzet mentéséhez válasszuk a Menü > Szervező >
Teendők lehetőséget.
Ha még nincs jegyzetünk, létrehozásához nyomjuk meg a Hozzáad gombot; ellenkező
esetben válasszuk az Opciók > Új jegyzet lehetőséget. Töltsük ki a mezőket, és
nyomjuk meg a Ment gombot.
Jegyzet megtekintéséhez lapozzunk a megfelelő jegyzethez, és nyomjuk meg a
Megnéz gombot.

Jegyzetek
Jegyzetek írásához és elküldéséhez válasszuk a Menü > Szervező > Jegyzetek
pontot.
Ha még nincs jegyzetünk, létrehozásához nyomjuk meg a Hozzáad gombot; ellenkező
esetben válasszuk az Opciók > Új jegyzet lehetőséget. Írjuk be a jegyzetet, és nyomjuk
meg a Ment gombot.

Számológép
A telefonban található számológép tartalmaz egy normál, egy tudományos és egy
hitelszámítást végző számológépet.
Válasszuk a Menü > Szervező > Számológép lehetőséget, a rendelkezésre álló
opciók egyikét, a számológép típusát, és adjuk meg a műveleti utasításokat.
A számológép pontossága korlátozott, azt egyszerű számítások elvégzésére tervezték.

Szervező
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Időzítés
Időzítés
1. Az időzítés aktiválásához válasszuk a Menü > Szervező > Időzítő > Normál

időzítő lehetőséget, adjuk meg a jelzési időt, és írjuk be az idő lejártakor megjelenő
szöveget. Az időzítés idejének módosításához válasszuk az Idő beállítása
lehetőséget.

2. Az időzítés indításához nyomjuk meg az Indít gombot.
3. Az időzítés leállításához válasszuk az Időzítő leállítása lehetőséget.
Köztes idő mérése
1. A köztes idő méréséhez, amely akár 10 kezdési időt is tartalmazhat, először adjuk

meg az időket.
2. Válasszuk a Menü > Szervező > Időzítő > Köztes idő mérése pontot.
3. Az időzítés indításához nyomjuk meg az Időzítő indítása > Indít gombot.

Stopperóra
A stopperóra használatával időt, rész- és köridőt mérhetünk.
Válasszuk a Menü > Szervező > Stopperóra lehetőséget, majd a következő opciók
egyikét:
● Részidőt mér  — részidő mérése. Az Opciók > Visszaállít lehetőséggel mentés

nélkül nullázhatjuk az időt.
● Futamidőt mér  — futamidő mérése.
● Folytat  — a háttérben futó időmérés megjelenítése.
● Utolsó kijelzése  — az utoljára mért idő megjelenítése, hacsak nem nulláztuk a

stopperórát.
● Idők megtekintése vagy Időket töröl — a mentett idők megtekintése vagy törlése.
Ha a stopperóra használatát a háttérben szeretnénk folytatni, nyomjuk meg a Vége
gombot.

18.  Alkalmazások 
A telefonon esetleg már vannak telepített játékok és alkalmazások. Ezek a telefon
memóriájában vagy a memóriakártyán találhatók és mappákba rendezhetők. Lásd
„Memóriakártya”. old. 42.

Alkalmazás indítása
Válasszuk a Menü > Alkalmazások > Játékok, Memóriakártya vagy Gyűjtemény
pontot. Lapozzunk egy játékhoz vagy alkalmazáshoz, és nyomjuk meg a Megnyit
gombot.
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A játék hang-, fény- és rezgésbeállításainak megadásához válasszuk a Menü >
Alkalmazások > Opciók > Alkalm.beállítások lehetőséget.
A további választható lehetőségek között a következők szerepelnek:
● Verziófrissítés  — ellenőrizhetjük, hogy letölthető-e a webről az alkalmazás újabb

verziója (hálózati szolgáltatás).
● Weboldal —  további információkat tudhatunk meg, vagy kiegészítő adatokhoz

juthatunk az alkalmazással kapcsolatban egy internetes oldalról (hálózati
szolgáltatás), ha van ilyen.

● Alkalm.-hozzáférés —  korlátozhatjuk az alkalmazás hozzáférését a hálózathoz.

Alkalmazás letöltése
A telefon támogatja a J2ME Java-alkalmazásokat. Az alkalmazás letöltése előtt
ellenőrizzük, hogy az kompatibilis-e a telefonnal.

Fontos: Csak megbízható forrásból származó alkalmazásokat telepítsünk és
használjunk, például olyanokat, amelyek Symbian-aláírással rendelkeznek, vagy
megfeleltek a Java VerifiedTM tesztnek.
Új alkalmazásokat és játékokat különbözőképpen tudunk letölteni:
● Válasszuk a Menü > Alkalmazások > Opciók > Letöltések > Alk.letöltések

vagy Játékletöltések lehetőséget. Megjelenik az elérhető könyvjelzők listája.
● Az alkalmazásokat a PC Suite szoftver Nokia Application Installer alkalmazása

segítségével tölthetjük le a telefonra.
A különböző szolgáltatások elérhetőségéről és díjszabásáról érdeklődjünk a
szolgáltatónál.

19. SIM-alkalmazások
A SIM-kártya kiegészítő szolgáltatásokat biztosíthat. Ez a menü csak akkor jelenik meg,
ha a SIM-kártya támogatja. A menü neve és tartalma a rendelkezésre álló
szolgáltatásoktól függ.
A SIM-szolgáltatások használata során a telefon és a hálózat között küldött megerősítő
üzenetek megjelenítéséhez válasszuk a Menü > Beállítások > Telefon > SIM-műv.
megerősít. beállítást.
E szolgáltatások eléréséhez lehet, hogy üzeneteket kell küldeni, vagy hívást kell
lebonyolítani, melyekért a szolgáltató díjat számol fel.

SIM-alkalmazások
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Tartozékok
Figyelmeztetés: Ehhez a típusú készülékhez kizárólag a Nokia által jóváhagyott

akkumulátorokat, töltőkészülékeket és tartozékokat használjuk. Más típusok
alkalmazása érvényteleníti az engedélyeket és garanciákat, s emellett veszélyes is lehet.
A gyártó által engedélyezett tartozékokról a márkakereskedőktől kaphatunk bővebb
felvilágosítást. A tartozékok hálózati kábelét mindig a csatlakozónál (ne a kábelnél)
fogva húzzuk ki a konnektorból.

Akkumulátor
Az akkumulátorra és a töltőre vonatkozó információk
A készülék újratölthető akkumulátorral üzemel. Ehhez a készülékhez kizárólag a
következő akkumulátort használjuk: BL-4C. A készülék a következő töltőkkel
használható: AC-5. Az akkumulátor több százszor feltölthető és kisüthető, de előbb-
utóbb elhasználódik. Amikor a beszélgetések és a készenléti állapot időtartama
észrevehetően rövidebb a megszokottnál, cseréljük ki az akkumulátort. Csak Nokia által
jóváhagyott akkumulátorokat használjunk, és azokat ugyancsak a Nokia által ehhez a
készülékhez jóváhagyott töltőkészülékekkel töltsük újra. A nem jóváhagyott
akkumulátor vagy töltő használata tüzet, robbanást, szivárgást okozhat, vagy egyéb
veszéllyel járhat.
Ha az akkumulátort először használjuk, vagy az akkumulátort nem használtuk hosszabb
ideig, akkor előfordulhat, hogy a töltés megkezdéséhez a töltő csatlakoztatása után azt
ki kell húzni, majd újra csatlakoztatni kell. 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 akkumulátor kivétele előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket, és húzzuk ki a töltőt.
A töltőt húzzuk ki a hálózati aljzatból és a készülékből, ha nem használjuk. Ne hagyjuk
a teljesen feltöltött akkumulátort a töltőre csatlakoztatva, mert a túltöltés
megrövidítheti az akkumulátor élettartamát. A teljesen feltöltött, de nem használt
akkumulátor idővel önmagától is elveszti töltését.
Mindig tartsuk az akkumulátort 15 °C és 25 °C (59 °F és 77 °F) közötti hőmérsékleten. A
szélsőséges hőmérséklet csökkenti az akkumulátor kapacitását és élettartamát.
Előfordulhat, hogy túl meleg vagy túl hideg akkumulátorral a készülék átmenetileg nem
működik. Az akkumulátor teljesítménye különösen korlátozott jóval fagypont alatti
hőmérsékleten.
Ne zárjuk rövidre az akkumulátort. Véletlen rövidzárlatot okozhat például egy fémtárgy
(pénzérme, kapocs vagy toll), ha az akkumulátor pozitív (+) és negatív (-) pólusait
közvetlenül összeköti. (A pólusok az akkumulátoron látható fémes sávok.) Ez könnyen
előfordulhat, ha a tartalék akkumulátort a zsebünkben vagy tárcánkban tartjuk. A
pólusok rövidre zárása az akkumulátort és az összeköttetést létrehozó tárgyat is
tönkreteheti.
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Az akkumulátorokat soha ne dobjuk tűzbe, mivel ez robbanást idézhet elő. A sérült
akkumulátor is robbanásveszélyes. Az akkumulátoroktól a helyi rendszabályoknak
megfelelően szabaduljunk meg. Lehetőség szerint hasznosítsuk újra. Soha ne dobjuk a
háztartási szemétbe.
A cellákat vagy az akkumulátort ne szedjük szét, ne vágjuk el, ne nyissuk fel, ne törjük
szét, ne hajlítsuk meg, ne deformáljuk el, ne szúrjuk ki, illetve ne daraboljuk fel.
Akkumulátorfolyás esetén ügyeljünk arra, hogy a folyadék ne érintkezzen bőrfelülettel,
és ne kerüljön a szembe. Az akkumulátorfolyadékkal való érintkezés esetén azonnal
öblítsük le bő vízzel a bőr vagy a szem felületét, vagy forduljunk orvoshoz.
Az akkumulátort ne módosítsuk, ne használjuk fel más dolog előállításához, ne
próbáljunk bele idegen tárgyakat szerelni, valamint ne merítsük meg vízben és egyéb
folyadékokban, illetve ne tegyük ki ezek hatásának.
Az akkumulátor nem megfelelő használata tüzet, robbanást okozhat, vagy egyéb
veszéllyel járhat. Ha a készülék vagy az akkumulátort leejtjük (különösen kemény
felületre), és úgy gondoljuk, hogy megsérült, akkor a további használat előtt
vizsgáltassuk meg az akkumulátort egy szervizközpontban.
Az akkumulátort csak a rendeltetésének megfelelő célokra használjuk. Soha ne
használjunk sérült akkumulátort vagy töltőt. Az akkumulátort tartsunk kisgyermekektől
távol.

Nokia akkumulátor-hitelességi irányelvek
Biztonságunk érdekében mindig eredeti Nokia akkumulátort használjunk. Ahhoz, hogy
meggyőződjünk arról, hogy eredeti Nokia akkumulátort kaptunk-e, vásároljunk egyet
egy hivatalos Nokia kereskedőtől, és vizsgáljuk meg a hologramos címkét a következő
lépésekkel:
Ha az alábbi lépéseket sikeresen elvégeztük, az még nem jelenti az akkumulátor
megfelelő eredetének teljes bizonyosságát. Ha bármely okból azt gondoljuk, hogy az
akkumulátorunk nem eredeti Nokia akkumulátor, tartózkodjunk annak használatától,
és további segítségért vigyük el az akkumulátort egy hivatalos Nokia szervizbe. A
hivatalos Nokia szerviz vagy kereskedő ellenőrizni tudja az akkumulátor eredetét. Ha
az eredet mégsem ellenőrizhető, vigyük vissza az akkumulátort abba kereskedésbe,
ahol azt vettük.

A hologram hitelességének vizsgálata
1. Ha ránézünk a hologramos címkére, akkor az egyik irányból a

Nokia kézfogást ábrázoló jele, a másik irányból az Eredeti Nokia
tartozék (Nokia Original Enhancements) logó látható.
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2. Ha a hologramot balra, jobbra, lefelé vagy felfelé döntjük, az
egyes oldalakon – ennek megfelelően – egy, kettő, három,
illetve négy pontnak kell látszania.

Mi a teendő, ha az akkumulátor nem bizonyul eredetinek?
Amennyiben nem tudunk meggyőződni a Nokia akkumulátor hitelességéről a címkén
szereplő hologram alapján, ne használjuk az akkumulátort. További segítségért vigyük
el a legközelebbi Nokia szervizbe vagy kereskedőhöz. A gyártó által nem jóváhagyott
akkumulátor használata veszélyes lehet, valamit kisebb teljesítményhez, illetve a
készülék és tartozékainak károsodásához vezethet. A nem megfelelő használat
érvénytelenítheti a készülékre vonatkozó garanciát is.
Az eredeti Nokia akkumulátorokról bővebben a www.nokia.com/battery oldalon
olvashatunk.

Kezelés és karbantartás
A készülék kiemelkedő színvonalú tervezés és kivitelezés eredménye, és gondos
kezelést igényel. A következő javaslatok segítenek a garancia megőrzésében.
● A készüléket tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy

nedvesség tartalmazhat az elektronikus áramkörökben korróziót előidéző ásványi
anyagokat. Ha a készülék vizes lesz, vegyük ki az akkumulátort, és visszahelyezés
előtt 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 hőmérséklet csökkentheti az
elektronikus alkotóelemek élettartamát, károsíthatja az akkumulátort, és
deformálhatja vagy megolvaszthatja a műanyag alkatrészeket.

● A készüléket ne tartsuk túl hideg helyen. A normál hőmérsékletre 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 erős vegyszerekkel, illetve oldó- vagy mosószerekkel.
● Ne fessük be a készüléket. A festék eltömítheti a mozgó alkatrészeket, ami a

készüléket használhatatlanná teheti.
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● A fényképezőgép, a távolságérzékelő és a fénymérő lencséinek tisztítása puha, tiszta,
száraz ruhával történjen.

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

● A töltőt fedett helyiségben használjuk.
● A megtartandó adatokról, például a névjegyzékről és a naptárbejegyzésekről, mindig

készítsünk biztonsági másolatot.
● Ha az optimális teljesítmény elérése érdekében a készüléket időről-időre

alaphelyzetbe kívánjuk állítani, kapcsoljuk ki azt, és vegyük ki az akkumulátort.
Ezek a javaslatok egyaránt vonatkoznak a készülékre, az akkumulátorra, a töltőre és
bármilyen tartozékra. Ha ezek közül bármelyik nem működne megfelelően, forduljunk
a legközelebbi márkaszervizhez.

Hulladékkezelés
A terméken, az irodalomban vagy a csomagoláson látható áthúzott, kerekes
szemétgyűjtő-tartály szimbólum arra hívja fel a figyelmet, hogy minden
elektromos és elektronikus terméket, elemet és akkumulátort az élettartamuk
végén szelektív gyűjtőhelyre kell juttatnunk. Ez a követelmény az Európai Unióra

és olyan helyekre vonatkozik, ahol rendelkezésre áll szelektív hulladékgyűjtés. A
terméktől ne közösségi/lakossági hulladékként szabaduljunk meg.
A szelektív hulladékgyűjtéssel megakadályozhatjuk a nem megfelelő hulladékkezelést,
és elősegíthetjük az alapanyagok újrahasznosítását. Részletes tudnivalókat a termék
eladójától, a hulladékkezelésért felelős helyi hatóságtól, a termelésért felelős nemzeti
hatóságtól vagy a Nokia helyi képviselőjétől tudhatjuk meg. A termék környezetvédelmi
nyilatkozatát és az elhasznált termék visszagyűjtéséről szóló információkat a
www.nokia.com webhely országspecifikus részében találhatjuk meg.

További biztonsági tudnivalók
Kisgyerekek
A készülék és annak tartozékai apró alkatrészeket is tartalmazhatnak. Minden
tartozékot tartsunk kisgyermekektől távol.

Üzemelési környezet
Ez a készülék megfelel a rádiófrekvenciás követelményeknek, amennyiben a szokásos
módon, a fülhöz tartva vagy a testtől legalább 2,2 centiméter (7/8 hüvelyk) távolságra
használjuk. Ha a telefont hordtáskában, övcsipeszen vagy övtartóban hordjuk, az ne
tartalmazzon fémes részeket, és a készüléket a testtől a fent megadott távolságra
helyezzük el.
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Adatfájlok és üzenetek átviteléhez a készüléknek jó minőségű hálózati kapcsolatra van
szüksége. Egyes esetekben az adatfájlok és üzenetek átvitele késleltetett, amíg a
megfelelő kapcsolat létre nem jön. Tartsuk a fentebb javasolt távolságot, amíg az
adatátvitel be nem fejeződik.

Orvosi eszközök
A rádióadók használata, beleértve a mobiltelefonokat is, zavarhatja a nem megfelelően
védett orvosi berendezéseket. Ha bármilyen, ezzel kapcsolatos kérdés merülne fel,
beszéljük meg az orvossal, vagy forduljunk a készülék gyártójához, hogy eldönthessük,
a berendezés megfelelően 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 külső
rádiósugárzásra érzékeny berendezések is üzemelhetnek.

Beültetett orvosi eszközök
Az orvosi eszközök gyártói azt ajánlják, hogy legalább 15,3 centiméter (6 hüvelyk)
távolságra legyen a készülék a beültetett orvosi eszköztől, például a szívritmus-
szabályozótól vagy a beültetett cardioverter defibrillátortól, így kerülve el az esetleges
interferenciát az orvosi eszközzel. Ajánlások az ilyen eszközzel élő személyeknek:
● A vezeték nélküli készülék legalább 15,3 centiméter (6 hüvelyk) távolságra legyen az

orvosi eszköztől, amikor a vezeték nélküli készülék be van kapcsolva.
● a vezeték nélküli eszközt nem szabad felső ingzsebbe vagy mellényzsebbe tenni.
● Az interferencia lehetőségének minimálisra csökkentése érdekében a vezeték nélküli

készüléket tartsák az orvosi eszközzel átellenes oldali fülükhöz.
● Azonnal kapcsolják ki a vezeték nélküli készüléket, ha interferencia létrejötte

feltételezhető.
● Olvassák el és tartsák be a beültetett orvosi készülék gyártójának utasításait.
Ha kérdésünk van a vezeték nélküli készülék beültetett orvosi eszközzel való
használatával kapcsolatban, forduljunk háziorvosunkhoz.

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

Járművek
A rádiófrekvenciás sugárzás a járművek szakszerűtlenül beszerelt, vagy nem
megfelelően árnyékolt elektronikus berendezéseinek (elektronikus üzemanyag-
befecskendezőjének, blokkolásgátlójának, sebességszabályozó rendszerének vagy
légzsákjának) működését is hátrányosan befolyásolhatja. További tájékoztatásért
forduljunk a gépkocsi vagy a felszerelt kiegészítők gyártójához vagy képviseletéhez.
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A készüléket csak szakember javíthatja, illetve építheti be a járművünkbe. A
szakszerűtlen beépítés vagy javítás veszélyes lehet, és a készülékre vonatkozó garanciát
is érvénytelenné teheti. Rendszeresen ellenőrizzük, hogy a járművünkbe épített
rádiófrekvenciás berendezések mind megfelelően működnek-e. A készülékkel, illetve
annak alkatrészeivel és tartozékaival közös légtérben ne tároljunk és ne szállítsunk
gyúlékony folyadékokat, gázokat vagy robbanóanyagokat. Légzsákkal felszerelt
járművek esetén ne feledjük, hogy a légzsák igen nagy sebességgel nyílik. A légzsák
fölé, illetve tágulási terébe ne tegyünk semmiféle tárgyat – a beépített vagy hordozható
mobiltelefonokat is beleértve. A szakszerűtlenül beszerelt telefonkészülék vagy
tartozék a légzsák kinyílásakor súlyos sérüléseket okozhat.
Repülőgépen a készülék használata tilos. Repülőgépbe való beszállás előtt mindig
kapcsoljuk ki a készüléket. A rádiós távközlési eszközök repülőgépen történő használata
veszélyeztetheti a repülőgép berendezéseinek működését, megzavarhatja a vezeték
nélküli telefonhálózat működését, ráadásul törvénysértőnek is minősülhet.

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 gépjárművek
motorjának leállítását is javasolják. Ilyen környezetben már egy szikra is robbanást vagy
tüzet idézhet elő, ami súlyos sérüléseket, sőt halált okozhat. Üzemanyagtöltő-
állomások és szervizállomások közelében kapcsoljuk ki a készüléket. Mindig vegyük
figyelembe azokat az előírásokat, amelyek korlátozzák a rádióadók alkalmazását
üzemanyagok tárolására és elosztására használt területeken, vegyi üzemekben, illetve
robbantási műveletek helyszínén. A robbanásveszélyre általában (de nem mindig)
közérthető jelzések utalnak. Robbanásveszély áll fenn például a hajók fedélzet alatti
terében, vegyi anyagok szállítására vagy tárolására szolgáló területeken, valamint olyan
helyeken, ahol a levegőben vegyi anyagok vagy finom részecskék (liszt, por vagy
fémreszelék) lehetnek. A cseppfolyós (általában propán- vagy bután-) gázzal üzemelő
járművek gyártóitól kérjünk információt arról, hogy ez a készülék biztonságosan
használható-e az ilyen járművek közelében.

Segélykérő hívások

Fontos:  Ez a készülék rádiójelekre, vezetékes és vezeték nélküli hálózatokra,
valamint a felhasználó által programozható funkciókra támaszkodva működik. A
készülék a segélykérő hívásokat először a mobilhálózaton keresztül próbálja létrehozni.
A kapcsolat létrejötte nem garantálható minden körülmény között. Létfontosságú
kommunikáció – például orvosi segélykérés – céljából soha ne hagyatkozzunk kizárólag
vezeték nélküli eszközökre.
Segélykérés mobiltelefonon keresztül:
1. Ha a készülék ki van kapcsolva, akkor kapcsoljuk be. Ellenőrizzük a megfelelő térerőt.

A készüléktől függően esetleg az alábbi műveletek végrehajtására lehet szükség:
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● Helyezzünk SIM-kártyát a készülékbe, ha az használ ilyet.
● Szüntessük meg a készüléken aktivált híváskorlátozásokat.
● Offline vagy repülés üzemmódról váltsunk át egy aktív üzemmódra.

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

3. Írjuk be a helyzetünknek megfelelő hivatalos segélykérőszámot. A segélyszolgálatok
telefonszáma helyről helyre változhat.

4. Nyomjuk meg a Hívás gombot
Segélyhívás esetén a lehető legpontosabban adjuk meg az ilyenkor szükséges adatokat.
Előfordulhat, hogy a vezeték nélküli eszköz a kommunikáció egyetlen módja egy baleset
helyszínén. Ne szakítsuk meg a kapcsolatot, amíg erre engedélyt nem kapunk.

HITELESÍTÉSI INFORMÁCIÓ (SAR)
Ez a mobilkészülék megfelel a rádióhullám-kibocsátásra vonatkozó
irányelveknek.
A mobileszköz egy rádió adó-vevő készülék. A készüléket úgy tervezték, hogy a
rádióhullámok energiakibocsátása ne haladja meg a nemzetközi irányelvek által
javasolt határértéket. Ezeket az irányelveket 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 értendő. A
SAR-teszteket szabvány üzemeltetési pozíció alkalmazásával végzik úgy, hogy a
készülék a legmagasabb energiaszinten sugároz minden tesztelt frekvenciasávon. Egy
működő 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 tényező 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 0,97 W/kg .
A tartozékok használata különböző SAR-értékeket eredményezhet. A SAR-értékek az
egyes országok jelentéstételi és tesztelési követelményeitől, valamint a hálózatok által
használt sávszélességektől függően változhatnak. További SAR-információk érhetők el
a www.nokia.com oldalról elérhető termékinformációs oldalakon.
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