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HOGY AZ ALKALMAZÁS NEM SÉRTI BÁRMELY HARMADIK FÉL SZABADALMI, 
SZERZÕI, VÉDJEGYRE VONATKOZÓ VAGY EGYÉB JOGAIT.
A készüléken harmadik fél webhelyeire mutató könyvjelzõk vagy hivatkozások 
lehetnek elõre telepítve. Harmadik fél webhelyeit készülékünkrõl is elérhetjük. 
A harmadik fél webhelyei nem állnak kapcsolatban Nokiával, és a Nokia ezekért 
a webhelyekért nem vállal semmilyen felelõsséget.. Az ilyen webhelyek felkeresése 
esetén tegyük meg  a biztonsággal vagy a tartalommal kapcsolatos 
óvintézkedéseket.
Bizonyos termékek, alkalmazások és szolgáltatások választéka országonként 
eltérhet. A részletekrõl és az elérhetõ nyelvi csomagokról érdeklõdjünk egy 
Nokia márkakereskedõnél.
Egyes mûveletek és funkciók a SIM-kártyától és/vagy a hálózattól, az MMS-
szolgáltatástól, valamint a készülékek kompatibilitásától és a támogatott 
tartalomformátumoktól függenek. Bizonyos szolgáltatások csak külön díj ellenében 
vehetõk igénybe.
A szerzõjogi védelem miatt egyes képeket, zenéket (beleértve a csengõhangokat is) 
és más tartalmakat esetleg nem másolhatunk, módosíthatunk, tölthetünk le vagy 
küldhetünk tovább.
A készülékkel kapcsolatos további fontos információkért tekintsük meg 
a felhasználói útmutatót.
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Felolvasó és Beszéd
Felolvasó 

A Felolvasó szolgáltatás felolvassa a kijelzõn megjelenõ 
szöveget, így a készülék néhány alapvetõ funkcióját úgy is 
használhatjuk, hogy nem pillantunk a kijelzõre. Válasszunk 
az alábbi funkciók közül:

Utolsó hívások – a nem fogadott hívások, a fogadott 
hívások, a tárcsázott hívások és a legutóbbi hívások 
adatainak felolvasása.

Névjegyzék – a névjegyzék-bejegyzések felolvasása. Egy 
névjegy megkereséséhez lapozzunk lefelé. A csoportok 
listájának megnyitásához lapozzunk jobbra. Hívás 
kezdeményezéséhez nyomjuk meg a hívás gombot. Ezt 
a funkciót ne használjuk, ha a névjegyzék 500-nál több 
bejegyzést tartalmaz.

Hangposta – a hangpostafiók felhívása (hálózati 
szolgáltatás).

Tárcsázó – telefonszám tárcsázása. Egy szám beírásához 
lapozzunk felfelé vagy lefelé. Ha meghalljuk a kívánt 
számot, nyomjuk meg a vezérlõgombot. A teljes 
telefonszám beírásáig ismételjük a fenti mûveletet. 
A telefonszám felhívásához nyomjuk meg a hívás gombot.

Óra – a pontos idõ meghallgatása. A dátum felolvasásához 
lapozzunk lefelé.

A további lehetõségek meghallgatásához válasszuk 
az Opciók parancsot.

Beszéd 

A Beszéd menüpontban kiválaszthatjuk az üzenetek 
felolvasása során használt nyelvet és hangot. A beszéd 
sebességének és hangerejének beállításához válasszuk 
a Hangbeállítások lehetõséget.

A hang a kiválasztott nyelvtõl függ. A nyelv 
megváltoztatásakor a hang az adott nyelvhez tartozó 
alapértelmezett hangra változik. Ha szükséges, 
kiválaszthatunk egy másik hangot.

A kiválasztott nyelvhez rendelkezésre álló hangok 
megtekintéséhez lapozzunk jobbra. Egy hang 
lejátszásához, a hang adatainak megtekintéséhez vagy egy 
hang törléséhez válasszuk az Opciók > Hang lejátszása, 
Hangadatok vagy a Törlés lehetõséget.


