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3Óvintézkedések

Kikapcsolás kórházak és orvosi 
eszközök pl. hallókészülékek 
közelében.
A szívritmus-szabályzó és a tele-
fon között legalább 20 cm távol-
ságot kell tartani. Telefonálás köz-
ben a szívritmus-szabályzótól 
távolabbi fülére tartsa a telefont.
Vezetés közben csak 
kihangosító berendezéssel 
telefonáljon.(69. o.).

Repülőgépen a telefont mindig 
kapcsolja ki. 
Biztosítsa véletlen bekapcsoló-
dás ellen, lásd (52. o.). 
Kapcsolja ki telefonját 
üzemanyagtöltő állomások, 
tüzelőanyag-raktárak, vegyi 
üzemek és robbantási 
munkálatok közelében. 
A telefon zavarhatja a műszaki 
berendezések működését.
A csengetés a hallgatóban szól. 
A halláskárosodás elkerülése 
érdekében először mindig 
fogadja a hívást, azután helyezze 
a telefont a füléhez.
A SIM kártya kivehető. 
Figyelmeztetés! 
Az apró alkatrészeket a 
gyermekek lenyelhetik.
A hálózati csatlakozón megadott 
hálózati feszültséget nem 
szabad túllépni.
Fontos 

Azt ajánljuk, hogy csak eredeti 
Siemens akkumulátort 
(100 százalékban higanymentes) 
és töltőberendezéseket 
használjon. Egyéb esetben nem 
zárható ki jelentős egészségi 
vagy anyagi kár keletkezése.
A telefont és a (100 százalékban 
higanymentes) akkumulátort 
semmiképpen se nyissa fel 
(kivéve az akkumulátor, a SIM-
kártya vagy az előlap cseréjét). 
A készüléken végzett minden 
egyes módosítás tilos és az 
üzemeltetési engedély 
elvesztésével jár.

A használt akkumulátorokat és 
telefonokat a törvényi 
rendelkezéseknek megfelelően 
ártalmatlanítsa.
A telefon zavarhatja a közelében 
lévő televíziók, rádiók, személyi 
számítógépek működését.

A lehetséges károsodások 
elkerülése és az érvényben lévő 
rendelkezések betartása 
érdekében azt ajánljuk, hogy 
csak eredeti Siemens 
tartozékokat használjon. 

A szakszerűtlen használat érvényteleníti a 
garanciát!
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4 A telefon áttekintése
<     a
(Szolgáltató)

02.12.2002 12:30
Új SMS Menü

Hangszóró

Kijelző- szimbólumok
A vett jel erőssége/
akkumulátor töltöttsége.

Hívógomb A
A kijelzőn látható szám vagy 
név hívása, hívás fogadása. 
Készenléti állapotban az 
utolsó hívások kijelzése. 

Telefonkönyv gomb
1-szer megnyomva: 
telefonkönyv megnyitása.
2-szer megnyomva: 
csoportok.
* Hosszan nyomja.
Készenléti állapotból
A csengőhang be- és 
kikapcsolása.

Mikrofon

Kijelzőgombok
A gombok aktuális funkcióit a 
kijelző szürke mezőiben 
szöveg vagy szimbólum jelzi. 
Készenléti állapotban ez a 
gyors kiválasztás 
(gyári beállítás: §Új SMS§ )
vagy pl. p (SIM szerviz) 
és a §Menü§.

<  a
(Szolgáltató)

02.12.2001 12:30
Új SMS Menü
Beépített antenna 

Az akkumulátor fedele 
fölött fölöslegesen ne 
takarja le a telefont. 
Ez csökkenti a vétel 
minőségét.

S Be/Ki/Vége gomb
Röviden lenyomva: 
Beszélgetés/alkalmazás 
befejezése, vissza készen-
léti állapotba. Menüben: 
visszalépés egy-egy szint-
tel.

Hosszan nyomva: 
Be/kikapcsolás (készenlét).
# Hosszan nyomja.
Csatlakozó
töltőkészülék, mikrofon-
fülhallgató készlet stb. 
csatlakoztatásához

 A kijelzett funkció 
működtetéséhez nyomja 
meg a funkció alatti 
kijelzőgomb külső oldalát.
Például: Nyomja meg a jobb 
oldali kijelzőgomb külső 
oldalát, ezzel előhívja a menüt.
A kijelzőgombok belső oldalát 
lenyomva a menükön és 
listákon lapoz végig.



9/26/02 k45dm-ger.fm A50 -  Stingray, hu, A31008-H5110-A19-1-3A19 
5Üzembe helyezés

A készülék előlapja és hátlapja pillanatok alatt kicserélhető (CLIPit™ Covers, 
my-CLIPit™: 69. o.) – természetesen szerszám nélkül. Kapcsolja ki elõbb a 
telefont.

Összerakás

Levétel 

A telefon kijelzőjét és az előlap kijelző-fedelét védőfólia védi. Összerakás előtt húzza le ezt a 
védőfóliát. Az ezáltal fellépő statikus feltöltődés miatt ritkán előfordulhat, hogy a kijelző 
peremén elszíneződés látható, de ez legkésőbb 10 perc múlva magától eltűnik..
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A SIM kártya/
akkumulátor behelyezése 
A szolgáltatótól kap egy SIM kártyát, 
mely az előfizetés összes fontos 
adatát tartalmazza. Amennyiben 
bankkártya méretű SIM kártyát 
kapott, vegye ki belőle a kisebb 
darabot, és távolítsa el az esetleg 
rajta maradt műanyagdarabkákat.
• Nyomja meg a rovátkolt felületet 

, majd emelje fel a fedelet .

• A reteszt nyomja a nyíllal jelzett 
irányba , az oldalsó kivágásnál 
fogva emelje fel az akkumulátort 

, majd billentse fölfelé és vegye 
ki.
• A SIM kártyát helyezze a nyílásba 
(érintkező pontjával lefelé), és 
finoman nyomja be a helyére 
(ügyeljen a levágott sarok 
elhelyezkedésére ).

• Az akkumulátort oldalt helyezze a 
telefonba , majd nyomja lefelé 

, amíg be nem kattan.

• Helyezze vissza a fedelet és 
nyomja lefelé, míg a helyére nem 
kattan.

A telefon csak 3 voltos SIM kártyákat 
támogat. A régebbi (5 voltos) SIM kártyák 
nem használhatók. Ilyen esetben forduljon 
a szolgáltatóhoz.
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Akkumulátor töltése
Az akkumulátor szállításkor nincs 
teljesen feltöltve, ezért:
• A telefon alján dugja be a 

töltőkábelt, a hálózati töltő dugóját 
pedig dugja be a konnektorba, és 
legalább 2 órán keresztül töltse az 
akkut.

• Kihúzáskor nyomja össze a 
töltőkábel dugóját.

SIM kártya nélkül igénybe vehető 
funkciók
A SIM kártya nélkül igénybe vehető 
funkciók megjelenítéséhez a 
telefont SIM kártya nélkül kapcsolja 
be.

§Menü§ Nyomja meg a 
kijelzőgombot.

Különleges eset:
§SOS§ Segélyhívás, SOS 

(10. o.).

Ha az akkumulátor teljesen lemerült, a 
töltési folyamat kezdetén nem jelenik meg a 
töltési ikon.
Ha ez a helyzet, hagyja csatlakoztatva a 
töltőkábelt, a töltés ikon maximum 2 óra 
múlva megjelenik. Az akkumulátor ezután 
automatikusan feltöltődik.
Töltés
Hosszas használat esetén a töltő felhevül. 
Ez normális, veszélytelen jelenség.
Á Töltés közben.
e Töltés vége.
Egy üres akkumulátor kb. 2 óra alatt teljesen 
feltölthető. A töltés csak 5 °C és 40 °C közötti 
hőmérsékleti tartományban lehetséges 
(amennyiben a környezeti hőmérséklet 5 °C-kal 
felfelé vagy lefelé eltér a megengedettől, a 
töltést jelző szimbólum figyelmeztetően villog). 
A hálózati töltőn megadott hálózati feszültséget 
nem szabad túllépni.

Üzemidők
A teljesen feltöltött akkumulátor 60-250 óra 
készenléti időt vagy 100-300 perc beszélgetési 
időt biztosít. Az üzemidők átlagos értékek, 
melyek a felhasználás körülményeitől függően 
alakulnak (lásd a lenti táblázatot).
Töltöttségi szint megjelenítése (tele-üres):
a}b{c
Ha az akkumulátor majdnem teljesen 
lemerült, hangjelzés hallható. 

Felhasználás Idő 
(perc)

Készenléti idő 
csökkenése (perc)

Telefonálás 1 30 - 60 perc
Kijelző 
megvilágítása*

1 30 perc

Hálózat keresése 1 5 - 10 perc
* gombok nyomogatása, játékok, 
határidőnapló, stb.
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Minőségi nyilatkozat az akkumulátorra 
vonatkozóan
Az akkumulátorok teljesítménye minden 
töltéssel/lemerüléssel csökken. Ha az 
akkumulátort túl magas vagy túl alacsony 
hőmérsékleten tárolja, az a teljesítmény 
fokozatos csökkenését okozza. Ez azt 
eredményezheti, hogy a mobiltelefon 
üzemideje lényegesen csökken.
Az akkumulátor kialakítása azonban olyan, 
hogy a mobiltelefon vásárlásától számított 
hat hónapon belül fel kell tölteni és teljesen 
le kell meríteni. E hat hónapos időszakot 
követően javasoljuk, hogy cserélje ki az ak-
kumulátort, ha jelentős teljesítménycsökke-
nést tapasztal. Csak eredeti Siemens akku-
mulátorokat vásároljon.
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Használati útmutató
A kezelés ismertetéséhez a következő 
szimbólumokat alkalmazzuk:

A menüvezérlés lépéseinek leírása a 
kezelési útmutatóban, pl.:

§Menü§ Audio Hangerõ
A fenti eljárás a következőket jelenti:

§Menü§ Nyomja meg a 
kijelzőgombot.

N Léptessen a 
következőre: Audio.

L Válassza az Audio pontot.

N Léptessen a 
következőre: Hangerõ.

L Válassza a Hangerõ pontot.
A telefon szállítási állapotában a 
"Nagy betűs" megjelenítésre (57. 
old.) van beállítva. A használati 
utasításban megjelenő 
kijelzőszövegek a kis betűs 
üzemmódot mutatják.

�J Számok vagy betűk beadása.

S Be/Ki/Vége gomb.

A Hívógomb.

MN Lapozáshoz nyomja meg a 
belső oldalt.

KL Funkció előhívásához nyomja 
meg a külső oldalt 
(kijelzőgomb).

§Menü§ Megjeleníti egy kijelzőgomb 
funkcióját.

~ Szolgáltatótól függő funkció, 
amelynek igénybevétele 
esetlen külön regisztrációt 
igényel.
Menüvezérlés
A menük segítségével funkciókhoz 
és hálózati szolgáltatásokhoz férhet 
hozzá, valamint egyedi beállításokat 
hajthat végre.
Fõmenü 

Készenléti állapotból 
a következőképpen 
érheti el a főmenüt:
Nyomja meg a jobb 
oldali kijelzőgomb 
külső oldalát.

Menüvezérlés
A menükben és 
listákban fel- le 
lépegetéshez ennek a 
két gombnak a belső 
oldalát nyomogassa.
A kiválasztott 
funkció elvégzése: 
A jobb oldali gomb 
külső oldalát nyomja 
meg.

Opciók menü
Egyéb helyzetekben (pl. ha meg van 
nyitva a telefonkönyv), megjelenik az 
odaillő lehetőségek menüje:

§Opciók§ Nyomja meg.

Menü
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 Be- és kikapcsolás

S Be- vagy kikapcsoláshoz 
tartsa lenyomva a Be/Ki/
Bontó gombot.

PIN-kód megadása
A SIM kártya egy 
4-8 jegyű PIN-kóddal védhető.

J A PIN-kódot a 
számgombok 
segítségével adja meg 
(a beírt számok helyén a 
kijelző csillagokat jelenít 
meg, a hibákat a §Törlés§ 
gombbal javíthatja ki).

§OK§ A megadott kódot a jobb 
oldali gombbal nyugtázza 
(külső oldalát nyomja).
A bejelentkezés a 
hálózatra eltart néhány 
másodpercig.

Amikor a szolgáltató neve 
megjelenik a kijelzőn, a telefon 
készenléti állapotban van és üzemkész.

TörlésOK
Törlés OK

Írja be a PIN-t:
* * * *

< a
(Szolgáltató)

 02.12.2002 12:30
Új SMS Menü
Segélyhívás (SOS)
A kijelzőgomb lenyomásával §SOS§ bármely 
hálózatból kezdeményezhet segélyhívást 
SIM kártya megléte és PIN-kód megadása 
nélkül is (nem minden országban áll fenn ez 
a lehetőség). Ezt a funkciót csak valós 
vészhelyzetben használja!
Problémák a PIN-kóddal
Ha egymás után háromszor rossz PIN-
kódot ad meg, a készülék letiltja a SIM 
kártyát (11. o.).
PIN-kód ellenőrzésének be- és 
kikapcsolása, vagy PIN-kód cseréje (11. o.).
Problémák a SIM kártyával
Ha a kijelzőn a "Kérem a SIMkártyát!" 
felirat látható, ellenőrizze, hogy nem 
hibásodott-e meg a készülék (66. o.).

Hálózati összeköttetés
<
>

A vett jel erőssége.
A gyenge vételi jel rontja a 
beszélgetés minőségét, sőt a 
kapcsolat meg is szakadhat. 
Változtasson helyet.

Amennyiben “hazai hálózatán” kívül 
tartózkodik, a telefon automatikusan egy 
másik GSM hálózatot keres (59. o.).
SIM szolgáltatások

p A SIM kártya különleges 
alkalmazásainak jele (45. o.), pl. 
mobil banki ügyintézés.
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A telefont és a SIM kártyát több 
titkos kód is védi az illetéktelen 
használat ellen. A készülékre és SIM 
kártyára ugyanolyan gondossággal 
kell vigyázni, mint egy bankkártyára. 
További részleteket lásd még 58. o..

§Menü§ Beállítások Biztonság
majd válasszon egy funkciót:

PIN-használat
A PIN-kód normál esetben a telefon 
minden bekapcsolásakor lekérdezésre 
kerül. A lekérdezést kikapcsolhatja, eb-
ben az esetben azonban a kód nem védi 
telefonját az illetéktelen használat ellen.

§Kivál.§ Nyomja meg.

J Adja meg a PIN-kódot.

§OK§ Nyugtázza a bevitelt.
§Változt.§ Nyomja meg.

§OK§ Nyugtázza.
Egyes szolgáltatók nem is 
engedélyezik a kikapcsolást.

PIN * (Személyi azonosítószám) - SIM 
kártyáját védi.

PIN 2 * A díjkijelzés beállításához, és a spe-
ciális SIM kártyák kiegészítő funkciói-
nak igénybe vételéhez szükséges.

PUK/
PUK 2

Kulcskód. Ennek segítségével 
oldható fel a SIM kártya lezárása, 
ha rosszul adta meg a PIN-kódot.

Telefon
kód *

Telefonját védi. Az első biztonsági 
beállítás alkalmával Önnek kell 
meghatároznia.

Ezeket a titkos kódokat biztonságos 
helyen őrizze, ahol szükség esetén 
hozzájuk férhet.
PIN csere *
PIN-kódját bármilyen számra 
cserélheti, amit könnyebben 
megjegyezhetőnek talál.

J Adja meg a régi PIN-
kódot.

§OK§ Nyomja meg.

J , §OK§ Adja meg az új PIN-kódot.

J , §OK§ Ismételje meg az új PIN-
kódot.

PIN2 csere *
(csak akkor jelenik meg, ha van PIN 2). 
A teendő ugyanaz, mint a PIN csere 
esetében.

Telefonkód cseréje *
A telefonkódot Ön határozza és adja 
meg, amikor először megnyit egy 
olyan funkciót, amelyet a telefonkód 
véd (pl. Babysitter, 17. o.). 
Ezt követően valamennyi funkcióra 
ez lesz érvényes. 
Ha elfelejtette, hívja a Siemens 
szervizt (67. o.).

* 4-8-jegyű szám

SIM kártya letiltásának feloldása
A PIN-kód harmadik helytelen beadására a 
SIM kártya letiltásra kerül. Ilyenkor az 
utasításoknak megfelelően adja be a 
szolgáltatótól a SIM kártyával együtt kapott 
PUK (MASTER PIN) kódot. 
Ha elvesztette a PUK (MASTER PIN) 
kódot, forduljon a szolgáltatóhoz.



9/26/02 k45dm-ger.fm A50 -  Stingray, hu, A31008-H5110-A19-1-3A19 
       
12 Telefonálás

Hívás kezdeményezése a 
számgombokkal
A telefon legyen bekapcsolva 
(készenléti állapot).

J Adja meg a 
telefonszámot (mindig 
körzetszámmal, adott 
esetben nemzetközi 
előhívóval együtt).
§Törlés§ A gombot röviden 
lenyomva az utolsó 
karaktert, hosszan 
nyomva az egész számot 
törli.

? Telefonszám 
tárolása a 
Telefonkönyvben (18. o.).

A Nyomja meg a 
hívógombot. A készülék 
felhívja a kijelzőn látható 
hívószámot.

Nemzetközi előhívók
A telefon sok országkódot tárol:

0 Tartsa lenyomva, míg meg 
nem jelenik a “+” jel. Ez a jel 
helyettesíti a nemzetközi 
előhívó első két számjegyét.

§+Lista§ Nyomja meg.
Válassza ki a kívánt országot. 
Megjelenik az adott ország kódja. 
Írja be a telefonszámot (sok országban az 
első számjegy nélkül), majd nyomja meg a 
hívógombot. 
Hívás bontása
S Nyomja meg röviden a 

bontógombot. 
Ezzel bontotta a hívást.

Hívás fogadása

A telefon legyen bekapcsolva 
(készenléti állapot).

§Válasz§ Nyomja meg vagy A 
nyomja meg újra.

Hívás elutasítása
§Elutasít§ Nyomja meg vagy

S nyomja meg röviden.

A hívást akkor is bontsa ezzel a gombbal, 
ha a másik fél előzőleg már bontotta azt.

A hálózat egy telefonszámot továbbít 
készülékébe, melyet az megjelenít a 
kijelzőn. Ha a számot a telefonkönyvben 
tárolta, a számhoz tartozó név is látható a 
kijelzőn. 

§Átirányít§ A hívót pl. a postafiókba 
irányítja, ha a Ha foglalt be 
van állítva, (48. o.) és a 
“Hívásvárakoztatás” aktív 
(14. o.).

+498912345
Válasz Elutasít

+
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Ha a hívott szám foglalt
Ha a hívott szám foglalt, vagy 
hálózati problémák miatt nem érhető 
el, a következő lehetőségek közül 
választhat (szolgáltatótól függően):

Vagy
Automatikus újrahívás

§Újrahív§ Nyomja meg. 
A telefon a számot 
15 percen keresztül 
növekvő időközönként 
automatikusan újrahívja. 
Ezalatt más számot nem 
hívhat. Bontáshoz: 
Nyomja meg S 
(bontógomb).

vagy
Visszahívás 
§Visszahívás§Nyomja meg. Ha a foglalt 

szám felszabadul, 
telefonja megszólal. 
A szám hívásához 
nyomja meg a 
hívógombot.

Emlékeztető
§Figyelm.§ Nyomja meg. 15 perc 

elteltével sípszó 
emlékezteti arra, hogy 
hívja újra a kijelzőn 
látható telefonszámot. 

Minden más hívás kikapcsolja a funkciót.

~

Előző számok újrahívása
• Az utoljára hívott szám 

újrahívásához:

�A Nyomja meg a 
hívógombot kétszer.

• Más, korábban hívott számok 
újrahívásához:

A Nyomja meg egyszer a 
hívógombot.

N Keresse ki a listából a 
kívánt számot, majd a 
szám hívásához ...

A ... nyomja meg.

§Opciók§ Híváslisták (46. o.).
A telefon visszahívás céljára tárolja a 
fogadott, kezdeményezett és nem fogadott 
hívásokat (46. o.).
Egy beérkező hívás a telefon minden egyéb 
használatát megszakítja.
Beszélgetés közben elérhető funkciók 
(14. o.).
Csengő kikapcsolása az aktuális hívásnál:

* Hosszan nyomja.
A hívás a kijelzőn látható. A hívó azt hallja, 
hogy a hívása Önnél kicseng.
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Hívás közben
Várakoztatás

Beszélgetés közben "bekopogó" 
hang útján egy másik hívás 
érkezéséről értesülhet. 
Hívás közben egy speciális jelzést 
fog hallani. A következő lehetőségek 
közül választhat:

Csere
§Csere§ Fogadja az új hívást, az 

aktuális beszélgetést 
pedig helyezze tartásba.
A két hívás közötti ide-
oda váltáshoz nyomja 
meg a §Csere§ gombot.

Elutasítás 
§Elutasít§ Utasítsa el az új hívást. 

A hívó foglalt jelzést hall.
vagy

§Átirányít§ ha be van állítva, a hívást 
pl. hangpostába 
irányíthatja át (48. o.).

Aktív hívás bontása

S Bontja az aktuális 
beszélgetést.

§Válasz§ Fogadja az új hívást.

Lehetséges, hogy erre a szolgáltatásra 
külön elő kell fizetnie a szolgáltatónál, 
telefonját pedig ennek megfelelően be kell 
állítania (61. o.).

~

Hangerő beállítása
MN A hangerőt a nyíllal jelölt 

gombokkal állíthatja 
(csak hívás közben).

Amennyiben autós készletet 
használ, annak hangerő-beállítása 
nem befolyásolja a telefon szokásos 
beállítását.

Telefonszám feljegyzése
Beszélgetés közben a billentyűzetről 
beadhat egy telefonszámot. A bevitt 
számot beszélgetőpartnere is hallja. 
Ez a szám a hívás bontását követően 
eltárolható vagy felhívható.
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Csere/Konferencia 

Aktív hívás közben felhívhat egy 
másik számot.

A két hívás között oda-vissza 
kapcsolhat, vagy a feleket 
konferencia-beszélgetésbe 
kapcsolhatja össze.
Beszélgetés közben tájékoztassa 
beszélgetőpartnerét a szándékáról, 
majd:

§Tartás§ Az aktív beszélgetést 
tegye tartásba.

Most felhívhat egy másik 
telefonszámot. Miután a kapcsolat 
létrejött, a következő lehetőségek 
közül választhat:

Csere
§Csere§ Oda-vissza kapcsolgat a 

két beszélgetés között.

Lehetséges, hogy szolgáltatója nem 
támogatja az összes leírt funkciót.

~

< a
Z Z

Júlia
Tartás ; menü§
Konferencia
; menü§ Nyissa meg a hívások 

menüjét, és válassza a 
Konferencia pontot.

Ezzel egy tartásban lévő hívást 
bevont a beszélgetésbe (max. 
5 résztvevős konferencia-
beszélgetés).
Bontáshoz:

S A bontógomb 
megnyomásakor minden 
beszélgetést egyszerre 
bont.

Hívástovábbítás 
; menü§ Nyissa meg a hívások 

menüjét, és válassza a 
Hívástovábbítás pontot.

Az eredeti hívást a másik hívással 
összekapcsolta. Az Ön számára 
ezzel mindkét beszélgetés 
befejeződött.

S Bontja az aktuális 
beszélgetést. 
A kijelzőn a következő kérdés 
látható: 
“Vissza a tartott híváshoz?”

§Igen§ Visszatér a tartásban lévő 
híváshoz
vagy

§Nem§ A tartásba helyezett hívást 
bontja.

~
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Hívási menü
Az alábbi funkciók csak beszélgetés 
közben vehetők igénybe:

; menü§ Nyissa meg a menüt.

Mikrofon be A mikrofont be- vagy 
kikapcsolja. Ha kikapcsolja, a 
beszélgetőpartner nem hallja 
Önt (némítás).
Más megoldás:
* Tartsa lenyomva.
A beírt telefonszámok 
azonban hallhatók, ha a 
DTMF hangküldés be van 
kapcsolva.

Hangerő A telefon hangerejének 
állítása.

Konferencia (15. o.).
Idő/tarifa Amíg él a kapcsolat, a 

kijelzőn az eddig eltelt idő és 
(ha be van állítva, lásd 47. o.) 
a vonatkozó tarifa látható.

DTMF 
hangküldés

Lásd jobbra.

Hívástováb-
bít. ~

(15. o.).

Főmenü A főmenü közvetlen elérése.
Hívásállapot Az összes tartásban lévő és 

aktív hívás kilistázása (pl. egy 
konferencia-beszélgetés 
résztvevői).
DTMF hangküldés 
; menü§ Nyissa meg a menüt.

DTMF hangküldés
Válassza ki.

Beszélgetés közben vezérlőkódokat 
(számokat) adhat be üzenetrögzítő 
távvezérléséhez. A megadott 
számokat a telefon DTMF-jelsorként 
(vezérlőkódként) továbbítja.
Megadhatja a Telefonkönyvben 
(18. o.) tárolt vezérlőkódokat 
(DTMF jeleket) is.
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Babysitter
Ez a funkció csak egy telefonszám 
hívását engedélyezi. Nyomja hosszan 
a jobb oldali kijelzőgomb külső 
oldalát.

Bekapcsolás
§Menü§ Beállítások Biztonság

Babysitter
§Kivál.§ Nyomja meg.

J Adja meg a telefonkódot 
(a tudnivalókat lásd 
jobbra).

§OK§ Nyugtázza a bevitelt.

§Változt.§ Nyomja meg.

@ /J Válasszon egy számot a 
Telefonkönyvből (18. o.), 
vagy adjon meg (névvel 
együtt) egy újat. 
Ezzel bekapcsolta a 
babysitter funkciót.
Kikapcsolás
# Tartsa lenyomva.

J Adja meg a telefonkódot.

§Változt.§ Nyomja meg.

§OK§ Nyugtázza a bevitelt.

Telefonkód
Amikor a telefon első alkalommal kéri, Ön 
határozza meg és adja be a  telefonkódot 
(4-8 jegyű) (pl. a Babysitter funkció 
bekapcsolásakor).
Feltétlenül jegyezze meg a kódot! 
A kód más funkciókra is érvényes, de 
bármikor megváltoztatható (11. o.).
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A gyakran használt telefonszámokat 
önálló névvel írja be a telefonkönyvbe. 
A telefonszám a későbbiekben a név 
kiválasztásával is hívható. 
Amennyiben egy telefonszám 
névvel együtt már megtalálható a 
telefonkönyvben, a kijelzőn 
megjelenik a név, ha az adott 
számról hívják Önt. A fontos 
telefonszámokat különböző 
csoportokhoz társíthatja.

<Új bejegyzés> 
T Nyissa meg a 

telefonkönyvet.

§Kivál.§ Nyomja meg.

N Léptessen az adatbeviteli 
mezőkre.

J Adja meg a számot 
(körzetszámmal együtt) 
és a nevet (kiegészítő 
mezők, adatbeviteli 
segédeszközök ld. a 
szomszédos hasábban).

§Mentés§ Mentéshez nyomja meg.

 

<Új bejegyzés>
<Saját számok>
<Csoport>

Kivál.
Kiegészítő mezők
Csoport 
Bejegyzés hozzárendelése egy csoporthoz, 
például:
Iroda, Család, Szabadidõ, VIP
(lásd Csoportfunkciók, 21. o.).
Tárolóhely:
Válasszon a SIM kártyától (standard) eltérő 
tárolóhelyet, mint pl. a telefon memóriája 
vagy speciális SIM kártya (24. o.).
Bejegyz. száma: (memóriahely száma)
Mindegyik bejegyzés kap egy sorszámot, 
mellyel hívható is. Számok módosítását 
lásd (25. o.).
Adatbeviteli segédeszköz 
Ha a kurzor a 
<Hívószám> adatbeviteli mezőben van, 
a bal oldali kijelzőgomb segítségével 
megjelenítheti a nemzetközi előhívószámok 
listáját.

§+Lista Nyomja meg. Válassza ki a 
kívánt országot. Megjelenik az 
adott ország kódja.

0 Tartsa lenyomva a gombot, 
míg a “+ ” meg nem jelenik. Ez 
a jel helyettesíti a nemzetközi 
előhívók nulláit.

<Saját számok>
Bejegyezhet egy “saját” számot (pl. fax).
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Szöveg beírása
Többször nyomja meg a számgombot, míg 
a kívánt karakter meg nem jelenik. 
A kurzor rövid szünet után továbblép.

2 Egyszer röviden megnyomva: 
a, kétszer: b, stb. A név első 
betűje automatikusan 
NAGYBETŰVEL jelenik meg.

Ä,ä/1-9 Az ékezetes betűk és számok 
az egyes betűk után 
következnek.

 Törlés Röviden megnyomva a kurzor 
előtti karaktert, hosszan 
nyomva az egész nevet törli.

MN Kurzormozgatás.

* Röviden nyomva:
Váltás a NAGYBETŰS, a 
kisbetűs írás és a számok 
között.
Hosszan nyomva:
beállítja a bevitel nyelvét és a 
szövegmódot.

# A T9 be-/kikapcsolása.
0 Ezt írja: . , ? ! 0 + - :
1 Szóköz.
Különleges karakterek
Addig kell nyomogatni a gombot, míg a 
kívánt jel meg nem jelenik. A számok után 
álló különleges karakterek beírásához (pl. 
5 Ł), először váltson át betűs 
írásmódra: *

1 Szó-
köz

1 € £ $ ¥ ¤

0 . , ? ! 0 + - : ¿
¡ “ ’ ; _

* * / ( ) < = > % ~

# # @ \ & § Γ ∆ Θ Λ
Ξ Π Σ Φ ΨΩ
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Bejegyzés keresése/
hívása 

T Nyissa meg a 
telefonkönyvet.

J /N Válasszon ki egy nevet az 
első betű megadásával 
(kereső funkció) és/vagy 
lapozzon.

A Tárcsázza a számot.

<Csoport>
Júlia
Diana

Olvas Opciók
Telefonkönyv-Menü
§Opciók Nyissa meg a menüt.

Olvas A kiválasztott bejegyzés 
megjelenítése.

Szerk. Telefonszám és név 
megjelenítése 
módosításokhoz.

Új 
bejegyzés

Új telefonkönyvi bejegyzés 
készítése.

Törlés A kiválasztott bejegyzés 
törlése a telefonkönyvből.

Mindet törli Nyugtázást követően az 
összes bejegyzést törli. A 
bejegyzések tárolási helyétől 
függően rákérdezhet a PIN-
kódra, a PIN 2 kódra vagy a 
telefonkódra is.

SMS 
küldése...

bejegyzésként
Telefonkönyvi bejegyzést küld.
szövegként
A bejegyzést SMS üzenet 
szövegeként küldi.

Kép Szimbólumot társít egy 
telefonszámhoz (26. o.).

Kapacitás A maximális és a 
rendelkezésre álló memória 
megjelenítése.
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Csoport
Ha a telefonkönyv sok bejegyzést 
tartalmaz, a bejegyzések a jobb 
áttekintés érdekében egy-egy 
csoporthoz rendelhetők, pl.:
Iroda, Család, Szabadidõ, VIP
Amennyiben egy hívó fél 
telefonszáma valamely csoporthoz 
van rendelve, különleges dallam 
(55. o.) és/vagy szimbólum jelezheti 
az adott számról érkező hívást 
(26. o.).

Csoport kiválasztása

T Két rövid gombnyomás 
vagy egy hosszú 
gombnyomás a 
Telefonkönyvön 
(készenléti állapotban).

N Válasszon ki egy 
csoportot. 

§Olvas§ Nyomja meg. 
A kiválasztott csoport 
valamennyi bejegyzése 
megjelenítésre kerül.

A következő funkciók a csoportra, 
illetve egy csoport összes 
bejegyzésére érvényesek:

Â VIP (17)
¸ Szabadidõ (9)
Ã Iroda (7)

Olvas Opciók
Csoport Menü
§Opciók Nyissa meg a menüt.

Csoport-hozzárendelés módosítása
A Telefonkönyv bejegyzéseit a bevitel-
kor egy csoporthoz rendelheti (18. o.). 
A csoporthoz rendelés megváltoztatá-
sa, illetve utólagos hozzárendelés a 
következőképpen történik:

Amikor a telefonkönyv meg van nyitva:

N Válassza ki a bejegyzést.

§Olvas§ Nyomja meg.

§Szerk.§ Nyomja meg.

N Léptessen a 
következőre: Csoport.

§Szerk.§ Nyomja meg és 
válasszon egy 
új csoportot.

§Mentés§ Nyugtázza a 
hozzárendelést.

Tagok listája A csoporthoz rendelt összes 
bejegyzés megjelenítése.

Csoport 
átnev

A csoport aktuális nevének 
módosítása.

Bejegyz.törl. Eltávolítja a kiválasztott cso-
port összes tagját.

Csoport jele Jelet társít a csoporthoz 
(26. o.).

Csoporthívás 
~

Felhívja a csoport legfeljebb 
5 tagját, és összekapcsolja 
őket egy konferencia-
beszélgetésbe (23. o.).

Csoportos 
SMS

SMS küldése a csoport 
minden tagjának (22. o.).
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Csoportbejegyzés menü

§Opciók Nyissa meg a menüt.

Olvas A bejegyzés megjelenítése.
Szerk. A bejegyzés megjelenítése 

módosítás céljára.
Új bejegyzés Megnyitja a telefonkönyvet, 

és az aktuális csoportba 
beiktat egy bejegyzést.

Bejegyz. törl. Csak a csoportból távolítja el 
a bejegyzést.

SMS 
küldése...

bejegyzésként
Telefonkönyvi bejegyzést 
küld.
szövegként
Bejegyzés küldése SMS 
szövegként.

Kép Szimbólumot társít egy 
telefonszámhoz (26. o.).

T Telefonkönyv gomb
Nyomja meg 
a telefonkönyv megnyitásához.
Nyomja meg kétszer 
a csoportok megjelenítéséhez.
Nyomja meg háromszor 
a csoporthoz tartozó bejegyzések 
megjelenítéséhez.
Csoportos SMS
Egy feljegyzést (SMS-t) körlevélként 
elküldhet egy csoport valamenny 
tagjának.

T Két rövid gombnyomás 
vagy egy hosszú 
gombnyomás a 
Telefonkönyvön 
(készenléti állapotban).

N Válasszon ki egy csoportot. 

§Opciók§ Nyomja meg. 

N Válasszon ki Csoportos 
SMS.

§Kivál.§ Nyomja meg. 

J Szerkessze meg az 
üzenetet (29. o.).

A Nyomja meg, és a 
kijelzőn lévő csoportot 
nyugtázza az §OK§ 
gombbal.

A Nyomja meg. A kijelzőn 
az első címzett látható.

A Nyomja meg. 
Az SMS-t elküldte.
Minden egyes küldési 
műveletet nyugtázni kell.

Â VIP (6)
¸Szabadidõ (9)
Ã Iroda (12)

Olvas Kivál.



9/26/02 k45dm-ger.fm A50 -  Stingray, hu, A31008-H5110-A19-1-3A19 
    
23Telefonkönyv

Csoporthívás
Felhívhatja egy csoport legfeljebb öt 
tagját, vagy összekapcsolhatja őket 
egy konferencia-beszélgetésben.

T Két rövid gombnyomás 
vagy egy hosszú 
gombnyomás a 
Telefonkönyvön 
(készenléti állapotban).

§Opciók§ Nyomja meg. 

N Válasszon ki Csoporthívás.

§Kivál.§ Nyomja meg. A kijelzőn a 
csoport tagjainak listája 
látható.

MN Válassza ki a felhívandó 
tagokat.
§Változt.§ Nyomja meg. 
A bejegyzést kijelöli /a 
kijelölést megszünteti.

 OK Nyugtázza a kiválasztást. 
Az első bejegyzés van 
kiválasztva. Miután a 
kapcsolat létrejött, a 
hívás tartásba kerül.

A Folytassa a következő 
szám felhívásával, amíg 
minden kiemelt 
bejegyzést fel nem hívott 
(szolgáltatótól függően 
maximum 5 lehet).

_ Anna
^Barbara
^Júlia

Változt. OK
§Opciók Nyissa meg a menüt, pl. 
a tartásba helyezett 
hívások konferencia-
beszélgetésként való 
összekapcsolásához

Z �(2)
Barbara

Követk.: Júlia
Tárcsáz? Opciók
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Csoporthívás-Menü

§Opciók Nyissa meg a menüt. 

Hívás Az aktuális bejegyzés 
felhívása.

Követk. Átugorja a következő 
telefonszámot.

Konferencia Konferencia az összes 
tartásba helyezett hívás 
részvételével (15. o.).

Csere A várakozó hívás fogadása, 
az aktív hívás tartásba 
helyezése.

Mikrofon be A mikrofont be- vagy 
kikapcsolja. Ha kikapcsolta, 
a vonal másik végén lévők 
nem hallják Önt (némítás).
Más megoldás:
* Tartsa lenyomva.
A beírt telefonszámok 
azonban hallhatók, ha a 
DTMF hangküldés be van 
kapcsolva.

Hangerő A telefon hangerejének 
állítása.

Idő/tarifa A kapcsolat fennállása alatt a 
hívás időtartama és (ha 
beállította, lásd 47. o.) a 
hívási idő/költség látható a 
kijelzőn.

DTMF 
hangküldés

(16. o.)

Hívástováb-
bítás

(15. o.)

Főmenü A főmenü közvetlen elérése.
Tárolóhely:

T Nyissa meg a 
telefonkönyvet.

N Válassza ki a bejegyzést.

§Opciók Nyissa meg a menüt, és 
válassza a Szerk. pontot.

N Léptessen a Tárolóhely: 
adatbeviteli mezőre.

Egy bejegyzést a telefonkönyvből 
másik memóriahelyekre helyezhet 
át.

SIM (standard) I
A SIM kártyán lévő telefonkönyvben 
található bejegyzések egy másik 
GSM telefonban is használhatók.

Védett SIM ,
Speciális SIM kártya védett 
területén is tárolhatók 
telefonszámok. 
Ennek szerkesztéséhez PIN 2 
szükséges (11. o.).

Telefon (telefon memóriája) Z
A telefon itt tárolja a bejegyzéseket, 
ha
• képeket rendelt hozzájuk,
• a SIM kártya memóriája betelt.

Hívási 
állapot

Az összes tartásban lévő és 
aktív hívás kilistázása (pl. 
egy konferencia-beszélgetés 
résztvevői).

~
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Bejegyz. száma: 
(Memóriahely száma)
A telefon a telefonkönyv minden új 
bejegyzéséhez automatikusan 
hozzárendel egy bejegyzésszámot.

Hívások

J Adja meg a 
telefonszámot.

# Nyomja meg.

A Nyomja meg.

Szerk.

T Nyissa meg a 
telefonkönyvet.

N Válassza ki a bejegyzést.

§Opciók Nyissa meg a menüt, és 
válassza a Szerk. pontot.

N Léptessen a Bejegyz. 
száma: adatbeviteli 
mezőre.

§Változt.§ Tartsa lenyomva, míg a 
kívánt szám meg nem 
jelenik. A telefon csak 
szabad tárolóhelyek 
számát ajánlja fel 
választásra.

§Mentés§ Nyomja meg.
Vezérlőkódok tárolása 
A telefonkönyvben a rendes 
bejegyzésekhez hasonlóan tárolhat 
telefonszámokat és vezérlőkódokat 
(DTMF jelsort), pl. üzenetrögzítő 
lekérdezéséhez.

J Adja meg a 
telefonszámot.

0 Tartsa nyomva, amíg a 
kijelzőn a “+” meg nem 
jelenik (szünet a 
kapcsolat létrehozása 
közben).

J Adja meg a DTMF jeleket 
(számokat).

0 Ahhoz, hogy a hívott 
készülék biztonsággal fel 
tudja dolgozni a jeleket, 
adott esetben iktasson 
be további 3-3 
másodperces 
szüneteket.

J Adjon meg egy nevet.

§Mentés§ Nyomja meg.

DTMF jeleket (számokat) 
telefonszám nélkül is tárolhat, 
melyeket hívás közben elküldhet 
(16. o.).
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Kép 
Telefonszámokhoz képet/
szimbólumot társíthat. Ha egy ilyen 
számról hívják, a kép/szimbólum a 
kijelzőn látható.

T Nyissa meg a 
telefonkönyvet.

N Válassza ki a bejegyzést.

§Opciók Nyissa meg a menüt, és 
válassza a Kép pontot.

Hívószimbólum
A telefonszámokhoz hozzárendelhet 
egyet a számos előre meghatározott 
szimbólum közül. A kijelzőn 
egyidejűleg három szimbólumot 
tekinthet meg. Ezek közül középen 
látható az aktuális választás.

MN Lapozzon a szimbólumok 
listájában.

§OK§ A kiválasztott 
szimbólumot a 
telefonkönyvi 
bejegyzéshez csatolta.
Hívóportré
A bejegyzésekhez “hívóportrét” 
rendelhet. A hívóportrét különféle 
képelemekből állíthatja össze.

MN Fel- le lapozva jelölje ki az 
arcterületet (felső, 
középső, alsó rész).

f A bal oldali 
kijelzőgombbal léptethet 
a három lehetséges 
nézet között.

§OK§ A “hívóportrét” a 
telefonkönyvi 
bejegyzéshez csatolta.

Kép törlése

T Nyissa meg a 
telefonkönyvet.

N Válassza ki a bejegyzést.

§Opciók Nyissa meg a menüt, és 
válassza a Kép pontot.

N Válassza ki a Kép törlése 
pontot. Nyugtázza a 
biztonsági kérdést.
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A telefon segítségével rendkívül 
hosszú (legfeljebb 760 karakterből 
álló) szöveges üzeneteket küldhet és 
fogadhat, amelyek több, “normális” 
hosszúságú SMS-ből automatikusan 
állnak össze (ügyeljen a díjakra).
Szolgáltatótól függően SMS-ben 
e-mailek és faxok is küldhetők (adott 
esetben módosítani kell a beállítást, 
34. o.), illetve e-mailek is 
fogadhatók.

Üzenetek olvasása
© A kijelzőn ez jelzi, hogy új 

üzenet érkezett.

Nyomja meg a levél jele alatti 
kijelzőgombot, így olvashatja el az 
üzenetet.

MN Soronként lapozza végig 
az üzenetet.

§Válasz§ Válaszmenü, lásd alább.
§Opciók§ Bejövő/kimenő üzenetek 

menü (28. o.).

< a 
(Szolgáltató)

 02.12.2002 23:45
© Menü

 02.12.2002 15:36
017198987676
Találkozunk holnap?

Válasz Opciók

Dátum/időpont 
Telefonszám/
küldő
Üzenet
Válasz Menü
§Válasz§ Nyissa meg a 

válaszmenüt.

Miután az üzenetet 
megszerkesztette, az §Opciók§ 
segítségével tárolhatja vagy 
elküldheti.

Szöveg írása Új válaszszöveg 
beírása (29. o.).

Szerk. A kapott üzenetet 
módosíthatja, vagy új 
szöveget adhat hozzá.

A válasz IGEN IGEN hozzáfűzése az 
üzenethez.

A válasz NEM NEM hozzáfűzése az 
üzenethez.

- Visszahívás
- Késés
- Köszönöm

Előre megadott szöveg 
hozzáfűzése az 
üzenethez válaszként.

¨ Ha az üzenetek jele villog, ez azt 
jelenti, hogy a memória megtelt. 
Nem tud több SMS üzenetet fogadni vagy 
írni. Az üzeneteket törölje vagy mentse el 
(28. o.).
A szövegben §kiemelten§ látható 
telefonszámokat felhívhatja (hívógomb), 
tárolhatja a Telefonkönyvben(18. o.) vagy 
megadhatja, mint válasz címzettjét.
Képeket vagy hangokat is tartalmazhat a 
beérkezett üzenet. A képek a szövegben 
megjelennek, a hangok hangjegyként 
lesznek feltüntetve. Amikor az üzenet 
végiglapozásakor hangjegyhez ér, a telefon 
lejátssza az ennek megfelelő hangot.
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Bejövő/Kimenő
§Menü§ Üzenetek

Bejövõ //Kimenõ /
A kijelzőn megjelenik a tárolt 
üzenetek listája. 

§Opciók§ Lásd jobbra.

Szimbólum Bejövõ / Kimenõ /

ª Elolvasva Nincs elküldve
© Olvasatlan Elküldve

ª Barbara
© Júlia
© 023598765432

Olvas Opciók
Bejövő/Kimenő-Menü
Az adott helyzettől függően 
különböző funkciók állnak 
rendelkezésre:

 §Opciók§ Nyissa meg a menüt.

Olvas Bejegyzés olvasása.
Válasz Közvetlen válasz bejövő 

SMS-re.
Küldés A telefonszámot adja be vagy 

válassza ki a Telefonkönyvből, 
majd küldje el.

Szerk. Szövegszerkesztő 
megnyitása módosítás 
végett.

Törlés A kiválasztott üzenet törlése.
Mindet törli Az összes üzenetet törli 

nyugtázás után.
Képek és 
hangok

Az üzenetben lévő képek és 
hangok listájának 
megjelenítése.

Kapacitás A maximális és a 
rendelkezésre álló memória 
megjelenítése.

Olv.lan-nak 
jelöl

Az üzenetet olvasatlanként 
jelöli meg.

Állapotjelent. (Csak a kimenő üzenetek 
listájában ) 
Az üzenet elküldése után 
kézbesítési nyugtát kér.

Tárolás d-
ben

A kiválasztott telefonszámot 
bemásolja a Telefonkönyvbe.

~
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Üzenet írása
§Menü§ Üzenetek Új SMS

J A Szövegbeadás “T9”-cel 
(31. o.) funkció lehetővé 
teszi az Ön számára, 
hogy kevés 
gombnyomással nagyon 
gyorsan akár hosszabb 
szövegeket is megírjon. 
§Törlés§ Röviden 
megnyomva betűnként, 
hosszan megnyomva 
szavanként törli a 
szöveget.

A Nyomja meg.

@ /J Adja meg vagy keresse ki 
a Telefonkönyvből a 
telefonszámot.

§OK§ Nyugtázza. Az üzenetet 
továbbítja elküldés 
céljából az 
üzenetközpontba.

§OK Lépjen vissza a 
szerkesztőbe.

§Opciók§ Nyissa meg a menüt, és 
a szöveg mentéséhez 
válassza a Mentés pontot. 

Szöveg Menü
§Opciók§ Nyissa meg a 

szövegmenüt. 

Ha a telefon rákérdez a Üzenettípus, 
Érvényesség vagy Üzenetközpont: 
jellemzőkre, lásd 34. o.

Küldés Adja be a címzett telefon-
számát, vagy válassza ki a 
Telefonkönyvből, majd küldje 
el az üzenetet.
Mentés A megírt szöveget a kimenő 
üzenetek listájában menti el.

Képek és 
hangok

Az üzenethez képeket és 
hangokat illeszt (30. o.).

Formátum Soremelés
Kis betû, Közepes betû, 
Nagy betû
Aláhúz
Balra, Jobbra, Középre
Kijelölés (szöveg kijelölése a 
léptetõgombbal)

T9-bevitel
(31. o.)

T9 preferált
T9 szövegbevitel be- vagy 
kikapcsolása.
Beviteli nyelv
válassza ki az üzenet nyelvét.

Soremelés Sortörés beszúrása.
Szöveg 
törlése 

Teljes szöveg törlése.

Szöveg 
beilleszt.

Az üzenetbe előre megadott 
szöveget illeszt.

Beilleszt. d-
ből

Nyissa meg a Telefonkönyvet, 
és másolja be a 
telefonszámot a szövegbe.

Könyvjelző WAP könyvjelzőből URL-t 
(útvonalat) iktat a szövegbe.

Tudnivalók az SMS-ről
Amennyiben az üzenet nem küldhető el az 
üzenetközpontba, a telefon felajánlja az 
ismétlés lehetőségét. Amennyiben ez a 
kísérlet is meghiúsul, forduljon a 
szolgáltatóhoz. Az Üzenet elküldve! 
szöveg csak az üzenetközpont felé történt 
továbbítást jelenti. Az üzenetközpont egy 
bizonyos időn belül megpróbálja 
kézbesíteni az üzenetet.
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Előre megírt
A telefon kész szövegrészeket tárol, 
melyeket üzeneteibe illeszthet. 
Ön is készíthet további öt 
szövegrészt.

Szövegrészek írása 
§Menü§ Üzenetek

Előre megírt
<Új bejegyzés>

Válassza ki.

J Írja meg a szövegrészt.

§Mentés§ Nyomja meg.

Szövegrészek felhasználása

J Szerkessze meg az 
üzenetet (29. o.).

§Opciók§ Nyissa meg a 
szövegmenüt.

Szöveg beilleszt.
Válassza ki.

MN Válassza ki a listából a 
kívánt szövegrészt.

§Kivál.§ Nyugtázza. Ezzel a 
szövegrészt az üzenetbe 
a kurzor helyére 
beillesztette.

Csoportos SMS
Szöveges üzenetet (SMS-t) 
“körözvényként” elküldhet egy 
csoport összes tagjának (22. o.).
Képek és hangok (EMS)
Az üzenetbe képeket és hangokat is 
beilleszthet. A lejátszás csak az EMS 
funkciót támogató telefonokon 
lehetséges. Beviteli üzemmódban a 
kép/hang helyén helyettesítő 
karakter jelenik meg.

J Írja meg üzenetét a 
szokásos módon.

§Opciók§ Egy szó végén nyissa 
meg a szövegmenüt.

Képek és hangok
Megnyílik a Kép és hang 
menü:

Fix animációk Ë
Fix hangok Ì
Saját animáció »
Saját hangok Ì

MN Válassza ki a tartományt.

§Kivál.§ Nyugtázza.
Megjelenik az első 
bejegyzés.

MN Léptessen a listában a 
kívánt bejegyzéshez.

§Letölt§ A bejegyzés (kép, hang 
vagy animáció) 
beszúrásra kerül a 
szövegbe, és azt ott egy 
elválasztójel jelöli.
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Szöveg beírása “T9”-cel
A “T9” egy nagy terjedelmű szótár 
segítségével az egyes gombnyomá-
sokból kikövetkezteti a megfelelő szót.
T9 be- és kikapcsolása

§Opciók§ Először válassza a 
T9-bevitel, majd a 
T9 preferált pontot.

^ Kapcsolja be a T9-et, és 
nyugtázza a §Kivál.§ 
paranccsal.

Nyelv kiválasztása
Válassza ki az üzenet nyelvét.

§Opciók§ Nyissa meg a 
szövegmenüt, válassza a 
T9-bevitel, majd a Beviteli 
nyelv pontot.

§Kivál.§ Nyugtázza. Az új nyelv 
beállítása megtörtént.

Szó beírása T9-cel
Ahogy halad előre a szöveg 
beviteléve, úgy változik a kijelző 
tartalma, ezért legjobb, ha végigír egy 
szót anélkül, hogy a kijelzőre nézne.
Elegendő egyszer megnyomnia az 
adott betű gombját. A “hotel” szó 
leírásához pl.:

4 6 8 3 5
1 Nyomja meg. A szóköz 

egy szó végét jelzi.

* A szó előtt többször 
megnyomva: váltás a 
nagy-/kisbetűs írás, a 
számok és a különleges 
karakterek között.
Csak az alap betűkészlettel írja be a 
szöveget, ne használjon különleges 
karaktereket (pl. az Ä helyett A-t 
írjon), a többit a T9 elintézi. Ha ez a 
szó sem az, amelyre gondolt, lásd 
33. o..

* Röviden nyomva: 
Váltás a kis/nagy betűk és a 
számjegyek között.
Hosszan nyomva: 
A beviteli nyelv és a 
szövegmód beállítása.

1 Szóköz. Befejezi a szót.
0 Pont. Befejezi a szót, ha 

szóköz következik. A szón 
belül fenntartja a helyet egy 
aposztrófjel vagy kötőjel 
számára: pl. §geht.s§ = geht’s.

N Jobbra lép. Befejezi a szót.

# T9 rövid időre ki-/
bekapcsolása.

Különleges karakterek
Addig kell nyomogatni a gombot, amíg meg 
nem jelenik a kívánt jel. Számok után álló 
különleges karakterek írásához (pl. 5 Ł), 
először váltson át betűs írásmódra: * 

1 Szó-
köz

1 € £ $ ¥ ¤

0 . , ? ! 0 + - : ¿
¡ “ ’ ; _

* * / ( ) < = > % ~

# # @ \ & § Γ ∆ Θ Λ
Ξ Π Σ Φ Ψ Ω
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A kijelző legfelső sorában ez látható:

T9 A T9 aktív.
abc/Abc/123 Kis-/nagybetûk, 

számjegyek.
 SMS 1 A szükséges SMS-ek 

száma.
739 A még szabad karakterek 

száma.

T9® szövegbevitel licenc számai:
U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 
5,945,928, and 6,011,554; 
Canadian Pat. No. 1,331,057; 
United Kingdom Pat. No. 2238414B; 
Hong Kong Standard Pat. No. HK0940329; 
Republic of Singapore Pat. No. 51383; 
Euro.Pat. No. 0 842 463 (96927260.8) 
DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; 
és világszerte további szabadalmak bejegyzési 
eljárás alatt.

T9 Abc SMS 1 739
8 òrakor kezdödik.
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T9 szójavaslatok
Amennyiben egy karaktersorhoz 
(szóhoz) több lehetőség is kínálkozik 
a szótárban, először a legvalószínűbb 
jelenik meg. Ha a program nem az 
Ön által beírni szándékozott szót 
jeleníti meg, talán a T9 következő 
javaslata lesz a jó.
A szó §kiemelten§ látható. Ezután

: Nyomja meg. A kijelzőn 
látható szó helyett a 
program egy másikat 
ajánl fel. Ha ez a szó sem 
a megfelelő,

: nyomja meg újra. 
Addig ismételje, amíg a 
helyes szó meg nem 
jelenik.

Ha az Ön által keresett szó nincs a 
szótárban, beírhatja T9 nélkül, vagy 
felveheti a szótárba.

§Betûzés§ Válassza ki.
Ezzel törli az utolsó javaslatot, és 
most T9 nélkül beírhatja a szót a 
szótárba. A  Mentés  gomb 
megnyomásával automatikusan 
felveszi a szótárba.

Más nyelvek letöltése:
www.my-siemens.com/t9

T9 Abc SMS 1 748
8-kor ___

Betûzés :
Szó helyesbítése
T9-cel létrehozott szavak:

MN Léptessen szavanként 
balra/jobbra, míg a kívánt 
szó kiemelten meg nem 
jelenik.

: Még egyszer lapozza 
végig a T9 szójavaslatait.

§Törlés§ Törli a kurzortól balra álló 
karaktert és megjeleníti a 
lehetséges új szót!

T9 nélkül létrehozott szavak:

MN Léptessen 
karakterenként jobbra/
balra.

§Törlés§ Törli a kurzortól balra álló 
karaktert.

J A karaktereket a kurzor 
helyére szúrja be.

Egy “T9 szón” belül nem módosíthatók az 
egyes betűk anélkül, hogy előtte ne 
kapcsolná ki a T9-et. Gyakran célszerűbb 
az egész szót újra beírni.
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Beállítások
Egy SMS profilban (maximum 
5 lehetséges) egy SMS átviteli 
tulajdonságai határozhatók meg.
Az előzetes beállítás a behelyezett 
SIM kártyától függ.

§Menü§ Üzenetek
Beállítások

A rendelkezésre álló profilok 
listájából választhat profilt. 
Bekapcsolásához:

§Aktivál§ Nyomja meg.

Beállítási menü
§Opciók§ Nyissa meg a menüt.

Szolg. központ
Az üzenetközpont számának 
megadása vagy módosítása a 
szolgáltató által közöltek szerint.
Címzett
Az átviteli profil alapértelmezett 
címzettjének beadása, vagy 
kiválasztása a telefonkönyvből.

Aktivál A kiválasztott profil 
használata.

Beállít. 
módosít

A profil módosítása, lásd az 
alábbi lehetőségeket.

Átnevezés A profil átnevezése.
Üzenettípus

Érvényesség
Itt azt adja meg, hogy az 
üzenetközpont milyen időszakon 
belül kísérelje meg kézbesíteni az 
üzenetet:
Kézi, 1 óra, 12 óra, 1 hét, Maximum *, Új
* A szolgáltató által engedélyezett maximális 
idő.

Állapotjelentés
Visszajelzést kap az elküldött üzenet 
sikeres vagy sikertelen 
kézbesítéséről. Ez adott esetben 
csak díj ellenében vehető igénybe.

Közvetl.válasz
Ha bekapcsolja ezt a funkciót, az 
SMS címzettje az Ön 
üzenetközpontján keresztül 
közvetlen választ küldhet 
(érdeklődjön szolgáltatójánál).

Kézi A telefon minden egyes 
üzenetnél rákérdez az üzenet 
típusára.

Stand. 
szöveg

Normál SMS üzenet.

Fax Küldés SMS-ben.
E-mail Küldés SMS-ben.
Új A megadandó kódszámot adott 

esetben a szolgáltatótól 
kaphatja meg.

~

~
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Internet (WAP)
Szerezze meg az Internetről a 
legfrissebb WAP információkat, 
amelyek pontosan a telefon 
megjelenítési lehetőségeire 
szabottak. Az Internet hozzáféréshez 
esetleg regisztráltatnia kell magát a 
szolgáltatójánál.

Internet hozzáférés
§Menü§ Szabadidõ Internet
Az Internet hozzáférés megjelenítési 
képét Ön állíthatja be (lásd Indítás... 
36. o.). 
Megjelenik a start menü, pl.:

N Válassza ki a kívánt 
funkciót

§Kivál.§� Nyugtázza.

Kezdheti a szörfözést az Interneten ...

S Hosszan nyomva: bontja 
az összeköttetést. 

¥ Offline ¦ Online ¤ nincs hálózat
Az aktuális állapot a kijelző jobb felső 
sarkában látható.

~

† Startmenü
1 Kezdőoldal
2 Könyvjelző
3 Utolsó oldal

Kivál.
Startmenü

Példa: Honlapoldal
A kijelzőgombokhoz a szolgáltató 
honlapjáról kontrollált funkciók 
rendelhetők, úgymint “linkek” vagy 
“menük”.

A különböző opciós menük tartalma 
szintén eltérő lehet.

Kezdőoldal Létrejön a kapcsolat az 
Internet-szolgáltató 
portáljával (lehetséges, hogy 
az Internet-szolgáltató előre 
megadta).

Könyvjelző Legfeljebb 10, gyorsan 
megnyitható oldal listája 
(nem minden szolgáltató 
támogatja). Használatának 
módját lásd 39. o.

Utolsó oldal A memóriában még meglévő, 
utoljára felkeresett oldalak 
előhívása.

Profilok Legfeljebb 5 hozzáférési 
profil beállítása (37. o.).
Válassza a Új bejegyzés 
pontot új profil megadásához.

Kilépés A böngésző bezárása és a 
kapcsolat bontása.

~

Hírek
Sporthírek 
Időjárás

Kapcs.
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Böngésző-menü
A menü csak akkor nyitható meg, ha 
a kijelzőn egy WAP oldal látható 
(hálózatra kapcsolva vagy kapcsolat 
nélkül):

A Nyissa meg a 
böngészőmenüt.

vagy

M Válassza ki és nyugtázza 
a Startmenü pontot.

Kezdõoldal A kapcsolat létrejötte után 
elsőként megjelenő (adott 
esetben a szolgáltató által előre 
beállított) WAP kezdőlap.

Könyvjelző A legfeljebb 10, gyorsan 
megnyitható URL listája 
(nem minden szolgáltató 
támogatja). Használatának 
módját lásd 39. o..

Utolsó oldal A memóriában még meglévő, 
utoljára felkeresett oldalak 
megnyitása.

Ugrás URL-
re

URL megadása egy 
Internetes cím közvetlen 
megnyitásához (pl. 
wap.my-siemens.com).

URL kijelzés Az aktuális oldal Internetes 
címének megjelenítése.

Újra töltés Az oldal újratöltése.
Elbont A böngésző bezárása és a 

kapcsolat bontása.
Tovább ... Lásd alább.
Kilépés A böngésző bezárása és a 

kapcsolat bontása.

~

Tovább ... 
Profilok Legfeljebb 5 hozzáférési 

profil beállítása (37. o.).
Alapállapot Az utoljára felkeresett oldalak 

törlése (gyorsítótár).
Beállítások Betûméret

Protokol paraméterek
• Push
• Push csatlakozhat 
• Bontási idő nem fogadott 

hálózati kérésekre

Biztonság
• Kapcsolatra kész
• Biztonság lekérd.
• Aktuális bizonyítvány
• CA-bizonyítványok
• Magán kulcs PIN-ek
• Titkosítás

Indítás...
• Startmenü
• Böngészőmenü
• Kezdőoldal
• Utolsó oldal
• Könyvjelző

Bejövõ Postafiók bejövő 
üzenetekhez.

Kép tárolása Minta megnyitása a további 
feldolgozáshoz.

Böngésző 
infó

A böngésző verziójának 
megjelenítése.
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Beállítások 
A telefon Internet-hozzáféréshez 
történő előkészítése az adott 
Internet-szolgáltatótól függ:
• Ha a szolgáltató már elvégezte a 

beállításokat, azonnal 
megkezdheti a használatot.

• Ha az Internet-szolgáltató már 
kijelölte a hozzáférési profilokat, 
válasszon egy profilt és kapcsolja 
be (38. o.).

• A hozzáférési profilt manuálisan 
kell beállítani és bekapcsolni.

Adott esetben forduljon bővebb tájé-
koztatásért az Internet-szolgáltatóhoz.

Profilok
Max. 5 hozzáférési profilt állíthat be 
vagy módosíthat (lehetséges, hogy az 
Internet-szolgáltató ezt letiltotta). 
A beadandó adatok és funkciók a 
különböző szolgáltatóknál eltérőek 
lehetnek. Minden egyes Internet-
hozzáférés előtt profilt válthat (38. o.).

Profilbeállítások
Új profil létrehozásához a 
következőket kell tennie:

§Menü§ Szabadidõ Internet
Profilok

N Válasszon ki egy profilt.

§Szerk.§ Megjelenik az 
adatbeviteli kártya.

N Mezőről mezőre adja 
meg az adatokat.

A megadandó adatokkal kapcsolatos 
további információkat az Internet-
szolgáltatótól szerezheti be. 
§Mentés§ A telefon a beállításokat 
tárolja és megjeleníti a 
profillistát.

* A szolgáltatótól függően adja meg a 
2. IP címet és a 2. portot, ha szükséges.

Profil neve Nevezze el a profilt vagy írja 
felül a meglévő nevet.

Wap 
paraméter

IP-cím: *
Adja meg az IP-címet.
IP Port: *
Adja meg a port számát.
Kezdőoldal:
Adja meg a honlapot, (35. o.) 
ha a szolgáltató nem adta 
meg előre.
Bontási idő:
Adja meg másodpercben azt 
az időt, amely elteltével a 
kapcsolat megszakad, ha 
nincs adatbevitel vagy 
adatforgalom.

CSD adatok Betárcs.szám:
Adja meg az Internet-
szolgáltató számát 
(ISP szám).
Hívás típus:
Válassza az ISDN vagy 
analóg típust.
Login név:
Adja meg a bejelentkezési 
nevet.
Jelszó:
Adja meg a jelszót (egy sor 
csillag helyettesíti).

~
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Profil bekapcsolása

Profil bekapcsolása az Internet-
kapcsolat felépítéséhez:

§Menü§ Szabadidõ Internet
Profilok

N Válassza ki a kívánt 
profilt.

§Kivál.§ A gomb lenyomásával 
kapcsolja be. A kapcsolat 
létrejött.

Különleges karakterek
(mint az SMS szövegszerkesztőnél)
* Háromszor megnyomva: /

# Háromszor lenyomva: @
0 Egyszer megnyomva: . (pont)

0 Többször megnyomva: :

* Többször megnyomva: ~

† Profilok
1 standard
2 * e-Commerce

Szerk. Kivál.

Az Internet böngészőt biztosítja: 
Kezelési tudnivalók
Indítás...
Beállíthatja, hogy az Internetbe való 
belépés után mi jelenjen meg a 
kijelzőn:

A Nyissa meg a 
böngészőmenüt.

Tovább ... Válassza ki.
Indítás... Válassza ezt, majd 

válasszon a listáról:
Startmenü (35. o.)
Böngészõmenü (36. o.)
Kezdõoldal 
Utolsó oldal (36. o.)
Könyvjelzõ 

Honlap módosítása 
A honlap címe a (hozzáférési) 
profilban be van állítva. Ezt a telefon 
készenléti állapotában módosíthatja 
(ha a szolgáltató megengedi!):

§Menü§ Szabadidõ Internet
Profilok

Válassza ki a profilt, pl.:
e-Commerce Válassza ki.

§Szerk.§ Megjelenik az 
adatbeviteli kártya.

Wap paraméter/Kezdõoldal
Válassza ki.

J Adja meg az új címet. 
Lépjen az adatbeviteli 
kártya végére.

§Mentés§ Nyomja meg.



9/26/02 k45dm-ger.fm A50 -  Stingray, hu, A31008-H5110-A19-1-3A19 
    
39Szabadidõ

Internetcím (URL) megadása
Amint a WAP oldalak a kijelzőn 
megjelentek (hálózatra kapcsolva 
vagy kapcsolat nélkül), megnyithatja 
a menüt.

A Nyissa meg a 
böngészőmenüt.

Ugrás URL-re Válassza ki.

J Adja meg az URL-t, és 
nyugtázza. A kapcsolat 
létrejött.

Könyvjelzõ
Szolgáltatótól függően tárolhatja 
telefonjában kedvenc Internet-
címeinek (URL-ek) listáját:
Mentés

A Nyissa meg.
Könyvjelző Válassza ki.
Online:

Felvesz Az aktuális WAP címet 
könyvjelzőként felvette.

Offline:

N Válassza ki a kívánt profilt 
vagy az (Üres) pontot.

 Menü§ Nyissa meg a menüt.

 Ugrás A kiválasztott kapcsolat 
létrejön.

Szerk. Nyissa meg szerkesztésre a 
bejegyzést, adja meg vagy 
módosítsa a nevet és az 
URL-t, és nyugtázza. Nyomja 
meg a §Mentés§ gombot.

Törlés A kiválasztott bejegyzés 
törlése.

Mindet törli Az összes bejegyzést törli 
(nincs külön nyugtázás!).

~

Kedvenc cím használata
Az eljárás azonos a “Tárolás” alatt 
leírtakkal. Ezután válassza ki a 
listában a tárolt könyvjelzőt és 
nyugtázza. A kapcsolat létrejött.

Letöltés
A WAP böngésző lehetővé teszi a 
tartalom, például csengődallamok és 
logók letöltését a A50-re. 
A letöltéshez csak jelölje ki a kívánt 
tartalmat, és nyugtázza a bevitelt a  
gombbal.
A kiválasztott tartalomtól függően a 
megfelelő kezelőprogram 
automatikusan elindít a telefonon a 
nyugtázás után (pl. Bitmap 
megjelenítő a képekhez).

Csengődallamok, logók, képernyőkímélők 
és egyéb szolgáltatások a Siemens 
mobiltelefonokhoz megtalálhatók a 
következő címen: 
www.my-siemens.com/city
Ezen a City portálon (70. o.) megtalálható 
azoknak az országoknak a listája, ahol ez a 
szolgáltatás igénybe vehető.
A WAP-on keresztül a telefonra letölthető 
tartalmak nagy választéka, pl. 
csengődallamok vagy logók a A50-höz, 
található a következő címen: 
wap.my-siemens.com
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Játékok
§Menü§ Szabadidõ Játékok

Válasszon játékot

Válasszon egy játékot a listáról. 
Jó szórakozást!

Tudnivalók a játékokhoz
Az opciómenüben minden játékhoz 
külön útmutatásokat talál.

§Opciók§ Tippeket ad a játékhoz, 
megjeleníti az elmentett 
eredményeket, és 
lehetővé teszi a 
nehézségi szint 
beállítását.

§Futtatás§ A játék indítása.

Billentyűvezérlés 

vagy 

használja a következő 
gombokat

MN
és 

KL

2

8
64

1 3

7 9
5

Funkciója az adott
játéktól függ
§Menü§ Szabadidõ Játékok
Beállítások

Beállítások
A játék alábbi funkcióit tudja be- és 
kikapcsolni:
Hangok
A játék hangját be- vagy 
kikapcsolhatja.
Világítás
A készenléti idő növelése érdekében 
kikapcsolhatja a kijelző 
megvilágítását.
Rezgetés
A néma figyelmeztető jelzést a 
játékokhoz be- vagy kikapcsolhatja.

Telefonján a "Stack Attack" (Potyogó 
doboz) és a "Balloon Shooter" 
(Léggömblövés) játékok vannak.
A "Stack Attack" és a "Balloon Shooter" 
játékokhoz angol nyelvű utasítások 
találhatók a következő címen:
www.my-siemens.com/a50
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Bitmap nézõke
Állítson be telefonjában logokat és 
képernyővédőket kívánsága szerint.

A tárolt grafika megjelenítése.
§Menü§ Szabadidõ

Bitmap nézõke

N Képernyõvédõ vagy Logo 
kiválasztása.

§Letölt§ A logo megjelenik.

Grafika fogadása.
A képmegjelenítőbe SMS-ből, vagy 
WAP-pal letöltve kerülhet grafika.
Grafika fogadását a bal oldali 
kijelzőgomb feletti szimbólum jelzi. 
Ezt a gombot megnyomva a Bitmap 
nézőke elindul, és megjelenik a 
grafika.

Grafika tárolása.
A betöltött grafika tárolása a 
képmegjelenítőben:

 §Mentés§ Nyomja meg.

N Képernyõvédõ vagy Logo 
kiválasztása.

§Mentés§ Nyomja meg.
Bitmap nézőke-Menü
§Opciók§ Nyissa meg a menüt.

* A A50 lehetőséget biztosít arra, 
hogy képernyőkímélőt vagy grafikát 
SMS-ben küldjön el.

Mentés A betöltött grafika tárolása az 
egyik memóriahelyen.

Küldés Grafika küldése SMS-ben.
Letölt A grafika betöltése a 

képmegjelenítőbe.
Elvet Az aktuális grafika törlése.
Törlés Egy kép törlése a 

Képernyõvédõ vagy Logo 
helyekről.

Logók találhatók a következő címen: 
www.my-siemens.com/logos
Lásd még a City portált (70. o.).
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Dallamok
A csengőhangok kezelésére szolgál.

Csengõhang letöltése és 
meghallgatása
§Menü§ Szabadidõ Dallamok

MN Válassza ki a tárolási 
helyét az Egyéni 1 - 4 
lehetőségek közül.

§Letölt§ Töltse be a 
csengőhangot az 
átmeneti tárolóba.

§Lejátsz.§ Hallgassa meg a 
csengőhangot.

Dallamok-Menü
§Opciók§ Nyissa meg a menüt.

Lejátszás Lejátssza az éppen betöltött 
csengõhangot.

Mentés Csengőhang tárolása a 
Egyéni 1 - 4 helyek egyikén.

Letölt Csengőhang betöltése a 
Egyéni 1 - 4 helyek egyikéről.

Elvet Törölje a betöltött csengőhangot 
az átmeneti tárolóhelyről.

Törlés Csengőhang törlése a 
Egyéni 1 - 4 helyek egyikéről.

Küldés Csengőhang elküldése SMS-
ben (csak Egyéni 1 - 4).
Csengõhang fogadása és 
tárolása
A csengőhang SMS-en/WAP-on 
keresztül tölthető be az átmeneti 
tárolóhelyre. A dallam vételét a bal 
oldali kijelzőgomb felett megjelenő 
szimbólum jelzi. 

Nyomja meg a 
kijelzőgombot.

§Opciók§ Nyissa meg a menüt.

N Léptessen a 
következőre: Mentés.

§Kivál.§ Nyomja meg.

MN Válassza ki az 
Egyéni 1 … 4 
memóriahelyet.

§Mentés§ Csengőhang tárolása.

Csengőhangok a következő címen talál-
hatók: www.my-siemens.com/ringtones



9/26/02 k45dm-ger.fm A50 -  Stingray, hu, A31008-H5110-A19-1-3A19 
   
43Hangüzenet/Posta

A legtöbb szolgáltató külső 
üzenetrögzítőt bocsát ügyfelei 
rendelkezésére. 
Ebben a hangpostafiókban a hívó 
hangüzenetet hagyhat Önnek
• ha telefonja ki van kapcsolva, vagy 

nem tudja felvenni,
• ha nem akarja felvenni a telefont,
• ha telefonál (és ha a Várakoztatás 

nincs bekapcsolva, (14. o.)).
Amennyiben a hangüzenet nincs 
benne a szolgáltató ajánlatában, a 
szolgáltatás igénybevételéhez külön 
regisztráltatnia kell magát, a 
beállításokat pedig manuálisan kell 
elvégeznie. A következő leírás az 
egyes szolgáltatók esetében eltérő 
lehet.

Beállítások
Szolgáltatója két telefonszámot ad 
Önnek:

Hangpostafiók hívószáma
Ezt a számot kell felhívnia az Ön 
számára meghagyott hangüzenetek 
meghallgatásához. Beállításhoz:

§Menü§ Üzenetek
Hangüzenet

Válassza ki a telefonszámot a 
Telefonkönyvből, vagy adja meg/
módosítsa, és nyugtázza az §OK§ 
gombbal.

~

Átirányítási szám
A rendszer erre a telefonszámra 
irányítja át a hívásokat. Beállításhoz:

§Menü§ Átirányítás
pl. Nem fogadott
Beállítás

Tárcsázza a hangpostafiók hívószámát.
§OK§ Bejelentkezés a hálózatba. 

Néhány másodperc múlva 
a rendszer visszaigazolja a 
belépést.

A hívásátirányítással kapcsolatos 
további tudnivalókat lásd (48. o.).

Üzenet meghallgatása
Egy új hangüzenet érkezéséről a 
következőképpen értesülhet:

h Szimbólum és jelzőhang
vagy

© Szöveges üzenet értesíti 
az új hangüzenetről

vagy Hívás értesíti automatikus 
szövegbemondással.

Hívja fel a hangpostát és hallgassa 
meg az üzeneteket.

1 Tartsa lenyomva (adott esetben 
adja meg csak egyszer a 
hangpostafiók számát).
Szolgáltatótól függően az §OK§ 
vagy a  Posta  gombbal 
nyugtázza.

Hazai hálózatán kívül esetleg más hang-
postafiók-számot kell hívnia, és az üzenetek 
meghallgatásához meg kell adnia egy jelszót.

~
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Némely szolgáltató információs 
szolgáltatásokat is nyújt (info 
csatornák), úgymint helységek 
körzetszámai, tőzsdei hírek, stb. 
Az egyes szolgáltatók különféle 
információkat kínálnak. Amennyiben 
az ilyen információk vétele be van 
kapcsolva, Ön üzeneteket kap a 
"Téma lista". 
§Menü§ Üzenetek

Cella üzenetek

Vétel
A hálózati hírszolgálatot be- vagy 
kikapcsolhatja. Ha bekapcsolta, a 
telefon készenléti ideje csökken.

Új CB olvasás
A telefon megjeleníti a még nem 
olvasott CB üzeneteket.

MN Soronként lapozza végig 
az üzenetet.

Téma lista
Erre a személyes listára a 
témajegyzékből tetszőleges számú 
témát felvehet (lásd "Témák 
lehívása", 45. o.). 10 bejegyzés 
csatornaszámmal (azonosító) és 
adott esetben névvel együtt is 
felvehető. Egyszerre öt téma lehet 
aktív.

~

Új téma
Új téma Válassza ki.

• Ha nincs témajegyzék (lásd 
"Témák lehívása", 45. o.), adja meg 
a témát a csatornaszámmal 
együtt, és nyugtázza az §OK§ gomb 
megnyomásával.

• Ha a témajegyzéket már átvette, 
válasszon ki egy témát, és 
nyugtázza az §OK§ gomb 
megnyomásával.

Választás a listáról
§Opciók§ Nyissa meg a listamenüt.

Ha kiválasztott a listáról egy témát, 
azt megtekintheti, be- vagy 
kikapcsolhatja, szerkesztheti és 
törölheti.

Autom.kijelzés
A telefon készenléti állapotban kijelzi 
a hálózati hírszolgálat üzeneteit, a 
hosszabb szövegeket 
automatikusan átlapozza.
Az automatikus kijelzés beállítható 
minden üzenetre, vagy csak az új 
üzenetekre, illetve teljesen 
kikapcsolható.
Automatikus váltás “egész oldalas 
megjelenítésre”:

# majd nyomja meg: §CB olvas§.
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Téma index
Megjelenik a szolgáltató által 
felkínált témák aktuális listája.
Ha nem jelenik meg semmi, 
manuálisan kell megadni a 
csatornaszámokat (ID) (lásd 
“Témalista”, 44. o.). 
Ezzel kapcsolatban forduljon a 
szolgáltatóhoz.

CB nyelvek
Meghatározhatja, hogy a hálózati 
hírszolgálat üzeneteit csak egy 
bizonyos nyelven, vagy minden 
nyelven akarja fogadni.

Kijelzőszimbólumok
^ Téma bekapcsolva.
_ Téma kikapcsolva.
© Új üzenetek érkeztek a 

témában.

ª A témával kapcsolatos 
üzeneteket már elolvasta.

A kiemelten látható telefonszámok:
A hívhatók
vagy

§Opciók§ tárolhatók a Telefonkönyvben.
Kiegészítő jelzőhang, lásd (55. o.).

~
 SIM szolgáltatások 

(választható)

A szolgáltató a SIM kártyán keresztül 
különleges alkalmazásokra, pl. banki 
szolgáltatások, tőzsdei információk, 
stb. is lehetőséget nyújthat.
Ha ilyen SIM kártyája van, a SIM 
szolgáltatás a főmenü felső sorában, 
illetve közvetlenül a bal kijelzőgomb 
fölött jelenik meg.

p SIM szolgáltatások jele.
Több alkalmazás esetén a “SIM 
szolgáltatások” menü alatt 
választhat ezek közül.

§Menü§ SIMszolg
Telefonja a SIM szolgáltatások révén 
felkészült a majdani fejlesztésekre, 
és a szolgáltató felhasználói 
csomagjának bővítéseire. 
További információért forduljon a 
szolgáltatóhoz.

~
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Telefonja a kényelmes újrahívás 
érdekében tárolja a hívások 
telefonszámát.

§Menü§ Események

N Válassza ki a kívánt 
híváslistát, és az ott tárolt 
telefonszámot.

A Hívja a telefonszámot
vagy

§Olvas§ Tekintse meg a 
telefonszámhoz tartozó 
információt: 
dátum, idő.

A következő híváslisták állnak 
rendelkezésére:

Elmulasztott hívások
A telefonszám visszahívás céljára 
tárolja a nem fogadott hívások 
telefonszámait.
Előfeltétel: 
A használt hálózat támogatja a 
“Hívófél-azonosítás” funkciót.

Fogadott hívások
Valamennyi fogadott hívás 
megjelenik egy listán.
Előfeltétel: 
A használt hálózat támogatja a 
“Hívófél-azonosítás” funkciót.

~

~

Hívott számok
Hozzáférés az utoljára hívott tíz 
telefonszámhoz.

Lista törlése
Az összes híváslista tartalmát törli.

Események-Menü
Ha egy bejegyzés kiemelten jelenik 
meg, megnyitható a híváslista menü.

§Opciók§ Nyissa meg a listamenüt.
Módosíthat vagy törölhet egy 
bejegyzést, illetve felvehet egy 
telefonszámot a Telefonkönyvbe. 

A Gyors hozzáférés készenléti 
állapotban.

Olvas Bejegyzés megtekintése.
Szám 
javítása

A szám betöltése a kijelzőre és 
javítása szükség esetén.

Tárolás d-
ben

Bejegyzés mentése a 
telefonkönyvbe.

Törlés Nyugtázást követően törli a 
bejegyzést.

Mindet törli Nyugtázást követően a 
híváslista összes bejegyzését 
törli.

MN Gyors hozzáférés a 
híváslistákhoz készenléti 
állapotban.
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Hívás közben megjelenítheti a hívás 
díját és időtartamát, valamint 
díjkorlátot állíthat be a kimenő 
hívásokhoz.

Kijelző
§Menü§ Események

Idő/tarifa
Miután végrehajtotta a költségek 
beállításait, az alábbi hívásfajták 
esetén megjelenítheti a hívás 
időtartamát és költségét, illetve a 
lebeszélhető összeget.
Utolsó hívás
Minden kimenő
Minden bejövő
Maradék egys.

Válasszon ki egy hívásfajtát.

§Kivál.§ Adatok megjelenítése.

Az adatok megjelenítését követően 
a következőket teheti:

§Nulláz§ Megjelenítés törlése.

§OK§ Megjelenítés befejezése.

Tarifa-beállítás
§Menü§  Események  Tarifa-beállítás
Valuta
(PIN2-kód szükséges)
Adja meg, milyen pénznemben 
jelenjenek meg a költségek.
Tarifa egység
(PIN2-kód szükséges)
Adja meg az egységre/időszakra eső 
költségeket.
Összeghatár
(PIN2-kód szükséges)
A különleges SIM kártyákon Ön 
illetve szolgáltatója meghatározhat 
egy lebeszélhető összeget ill. 
időszakot, melynek letelte után a 
telefonról nem kezdeményezhető 
hívás.

§Változt.§ Adja meg az egységek 
számát, majd nyugtázza 
az §OK  gombbal.

Ezután nyugtázza a lebeszélhető 
összeget, vagy nullázza le a 
számlálót. A megjelenítés előre 
feltöltött kártyák esetében a 
különböző szolgáltatóknál eltérhet.
Teljes összeg
Megjelenítések átkapcsolása.
Bejövő hív.
Ha a hálózat támogatja a 
díjkijelzési funkciót, az aktuális 
díjegységek száma kerül 
megjelenítésre.
Ha beállította az egységenkénti díjat, 
az aktuális hívási díj kerül 
megjelenítésre.
Erre a szolgáltatásra esetleg külön 
elő kell fizetnie.
Autom.kijelzés
A hívás időtartama és költsége 
minden egyes hívás után 
automatikusan megjelenik.

~

~

~
~
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Beállíthatja azokat a feltételeket, 
melyek esetén a bejövő hívásokat a 
hangpostafiókba vagy más 
telefonszámra irányítja át.

§Menü§ Átirányítás
Átirányítás beállítása:
A hívásátirányítás leggyakoribb 
feltétele:

Nem fogadott
§Menü§ Átirányítás

N Válassza ki a Nem fogadott 
pontot.

§Kivál.§ Nyomja meg.

Beállítás Válassza ki.

J Adja meg a 
telefonszámot, amelyre 
át akarja irányítani a 
hívásokat (ha még nem 
tette meg)
vagy

@ válassza ki a 
telefonszámot a 
Telefonkönyv vagy a 
§Posta§ bejegyzései közül. 
Nyugtázza:

§OK§ A hálózat rövid szünet 
után visszaigazolja a 
beállítást.

Nem fogadott
Ez a beállítás a legfontosabb feltételeket 
tartalmazza (lásd még alább):
Nem elérhetõ, Nem válaszol, Ha foglalt
Minden hívás
Minden hívás átirányítva.

o Készenléti állapotban a 
kijelző felső sorában ez a 
jel látható.

Spec. átirány.
Nem elérhetõ
Hívásait átirányítja, ha a telefon ki 
vagy kapcsolva, vagy vételkörzeten 
kívül van.
Nem válaszol
A hívást csak egy, a hálózattól függő 
várakozási idő elteltével irányítja át. 
Ezt az időt a felhasználó állíthatja be 
legfeljebb 30 másodpercre, 
5 másodperces intervallumokkal.
Ha foglalt
Hívásait átirányítja, ha éppen beszél. 

Kivétel: Amennyiben a Várakoztatás be van 
kapcsolva, (61. o.), kopogtató hang jelzi a 
bejövő hívást (14. o.) beszélgetés közben.
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Lekérdezés
Ellenőrizheti a hívásátirányítás 
aktuális állapotát, az összes feltétel 
figyelembevételével.
Rövid szünet után a hálózat elküldi az 
aktuális információt, mely 
megjelenik a kijelzőn.^ A feltétel érvényes.

_ A feltétel nem érvényes.

? Az állapot ismeretlen (pl. új 
SIM kártya esetén).

Mindet feloldani
Törölheti az összes beállított 
átirányítást.

Egy bizonyos feltétel ellenőrzéséhez vagy 
törléséhez:
Először válassza ki a feltételt.
§Kivál.§ Nyomja meg.
Lekérdezés
vagy
Törlés Válassza ki.
Ne feledje, hogy a az átirányítással 
kapcsolatos beállításokat a hálózat tárolja, 
nem a telefon (pl. SIM kártya cseréje 
esetén).

Átirányítás visszaállítása
Az utolsó átirányítási cél helyreállítása.
Ugyanúgy járjon el, mint az “Átirányítás 
beállítása” részben leírtaknál:
A kijelzőn a tárolt telefonszám látható. 
Nyugtázza.

Célszám módosítása
Ugyanúgy járjon el, mint az “Átirányítás 
beállítása” alatt leírtaknál. Amikor a tárolt 
célszám megjelenik a kijelzőn:

§Törlés§ Törölje a telefonszámot.
Adja meg és nyugtázza az új telefonszámot.
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§Menü§ Kapcsolatok Óra

Válasszon egy funkciót.

Ébresztõóra 
Ezzel a funkcióval egy ébresztési 
időpontot állíthat be. Az ébresztés 
akkor is megszólal, ha a telefon ki 
van kapcsolva.

§Be/Ki§ Az ébresztés be- és 
kikapcsolása.

Beállítás
§Változt.§ Választék megjelenítése. 

Ébresztés ideje és napok.

Az ébresztés idejének 
beállítása (óó:pp).

MN Napról napra lapozhat.

 Változt.§ A gombbal kapcsolja be 
azokat a napokat, 
amelyeken ébresztést 
kér.

§OK§ Nyugtázza a beállítást.

½ Az ébresztőóra aktív 
(készenléti állapotban 
jelzés a kijelzőn).

Idõ/dátum
Üzembe helyezéskor az órát 
pontosan be kell állítani.

§Változt.§ Nyomja meg.

J Írja be először a dátumot 
(nap/hónap/év), majd a 
pontos időt (24 órás óra, 
másodpercekkel).
Dátumforma
Dátumformátum beállítása: 
NN.HH.ÉÉÉÉ vagy HH/NN/ÉÉÉÉ

Autom.kijelzés
A pontos idő kijelzését be- vagy 
kikapcsolhatja.

Automat. kikapcsolás
A telefon minden nap kikapcsol a 
beállított időpontban.

Aktivál:
§Óra§ Nyomja meg.

J Adja meg az időpontot 
(24 órás óra).

§OK§ Nyugtázza.

Deaktivál:
§Kézi§ Nyomja meg.

§OK§ Nyugtázza.

Ha az akkumulátort több mint 
30 másodpercre kiveszi, az órát újra be kell 
állítania.
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Egy profilban különböző 
beállításokat adhat meg egyetlen 
funkcióval.
• Három profil a standard 

beállításokkal már definiált, de 
megváltoztatható: 
Norm. környék, Csendes körny, 
Hangos körny.

• Két személyes profil egyedileg is 
beállítható (<üres>).

• A Repülõs üzem speciális funkciók 
fix, nem változtatható beállítások 
(52. o.).

Ha a telefont több személy 
használja, mindegyikük a személyes 
profil kiválasztásával kapcsolhatja be 
saját külön beállításait.

Aktivál
§Menü§ Profilok

N Válassza az 
alapértelmezett profilt, 
vagy egy személyes 
profilt.

§Aktivál§ Kapcsolja be a profilt.

¯ Kiemelten jeleníti meg az 
aktív profilt.

° Norm. környék
¯ Csendes körny
° Hangos körny.

Aktivál Opciók
Beállítások
Alapértelmezett profil módosítása, 
vagy új személyes profil kialakítása:

N Válassza ki a profilt.

§Opciók§ Nyissa meg a menüt.

Beállít. módosít
Válassza ki.

A rendelkezésre álló funkciók 
láthatók a kijelzőn:
Csengés beáll. 55. o.
Hangerő 55. o.
Dallamok 55. o.
Hívásszűrés 55. o.
Rezgetés 56. o.
Bill. hangok 56. o.
Szervizhangok 56. o.
Világítás 57. o.
Nagy betűk 57. o.
Grafika stílus 57. o.

A funkció beállításának befejeztével 
visszatér a profilmenübe, ahol 
további beállításokat végezhet.

Profilok-Menü
§Opciók§ Nyissa meg a menüt.

Aktivál A profil bekapcsolása.
Beállít. 
módosít

A profil-beállítások 
módosítása.

Másolás Más profil beállításainak 
átmásolása.

Átnevezés Személyes profil átnevezése.
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§Menü§ Profilok

Repülős üzem
Az ébresztőóra kikapcsolásra kerül. 
E profil választásánál a telefon 
kikapcsol. Ez a profil nem módosítható.

Aktivál
 N Léptessen a következőre: 

Repülõs üzem.

§Aktivál§ Kapcsolja be a profilt.
Nyugtázni kell egy 
biztonsági kérdést.

S A telefon automatikusan 
kikapcsol.

Normál üzem
Ha legközelebb bekapcsolja a 
telefont és visszatér normál üzemre, 
az alapértelmezett profilként a Norm. 
környék lesz bekapcsolva.
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A bal oldali kijelzőgombhoz és a 2-9 
(gyorshívószám) billentyűkhöz egy-
egy fontos telefonszám vagy funkció 
társítható. A telefonszám illetve a 
funkció ekkor egyetlen 
gombnyomással hívható illetve 
elindítható.

Billentyűkhöz rendelhető funkciók:
• Internet ............................. (35. o.)
• Telefonszám ..................... (18. o.)
• Ébresztőóra....................... (50. o.)
• Új SMS ............................. (29. o.)
• Világítás ............................ (57. o.)
• Inkognitó........................... (61. o.)
• Játékok ............................. (40. o.)
• Elmulasztott hívások......... (46. o.)
• Fogadott hívások .............. (46. o.)
• Bejövő (SMS).................... (28. o.)
• Kimenő (SMS)................... (28. o.)
• Hívásszűrés ...................... (55. o.)

Lehetséges, hogy a szolgáltató már 
hozzárendelt valamilyen funkciót a bal 
oldali kijelzőgombjához (pl. hozzáférés a 
“p SIM szolgáltatásokhoz”). 
Elképzelhető, hogy ezt a billentyű-
lefoglalást nem is tudja módosítani.
A kijelzőgombot időnként egy © /h jel 
helyettesíti egy új üzenet megtekintése 
érdekében.
Bal oldali kijelzőgomb
A bal oldali kijelzőgomb gyors 
kiválasztáshoz használható.

Változt.

§Internet§ Nyomja meg röviden.
§Változt.§ Lapozzon a listán az 

alkalmazáshoz.
• Rendelje az új alkalmazást (pl. Új 

SMS) a kijelzőgombhoz.
• Speciális eset a Hívószám. 

Keressen ki egy nevet a 
Telefonkönyvből (pl. “Júlia”), és 
rendelje hozzá a kijelzőgombhoz.

§Kivál.§ Nyugtázza a beállítást.

Alkalmazás
A “Júlia” beállítás itt csak példaként 
szerepel.

§Júlia§ Tartsa lenyomva.

< a
 (Szolgáltató)

 02.12.2002 23:45
Internet Menü
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Gyorshívógombok
A 2 - 9 számgombokat gyorshívó 
gombként használhatja fel funkciók 
vagy telefonszámok gyors 
kiválasztásához. A lehetséges 
kiosztásokat lásd 53. o.. 

Változt.
Készenléti állapotban:

J Nyomja meg a 
számgombot (2-9). 
Ha a gomb még szabad:

§Beállít.§ Nyomja meg.

vagy 

§Új SMS§ Röviden nyomja meg (ha 
pl. az Új SMS már foglalt).

§Változt.§ Lapozzon a listán az 
alkalmazáshoz.
Speciális eset: 
telefonszám. 
Válasszon egy nevet a 
Telefonkönyvből és 
rendelje hozzá a 
gombhoz.

Speciális eset az Internet. 
Válasszon ki egy URL 
címet a könyvjelzőlistáról 
és rendelje a gombhoz.

§Kivál.§ Nyugtázza a beállítást.

A következő gomb foglalt:
1 = hangposta hívószáma (43. o.)
Alkalmazás
Tárolt szám hívása, illetve  tárolt 
alkalmazás (pl. Játékok) elindítása.
Készenléti állapotban:

2 Nyomja meg.

A bal oldali kijelzőgomb helyett a 2-
es gombhoz társított funkció látható, 
pl.:

§Új SMS§ Hosszan nyomja.

vagy csak

2 hosszan nyomva.
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A jelzőhangokat különböző esetekre 
kívánsága szerint beállíthatja.

§Menü§ Audio
válasszon egy funkciót:

Csengés beáll.
A csengetést be- vagy 
kikapcsolhatja, illetve egy rövid 
sípszóra korlátozhatja.

) Sípszó bekapcsolva.

& Csengetés kikapcsolva.

Hangerő
Minden területhez beállíthatja a 
hangerőt.

N Válassza ki a tartományt:
Minden hívás
Ébresztő
Üzenetek
Cella üzenetek

MN Állítsa be a hangerőt.

§OK§ Nyugtázza.

Készenléti állapotban: bekapcsolás 
kikapcsolás:

* Hosszan nyomja.

Fokozatosan növekedő 
hangerőt jelez.

Ha telefonjához két külön telefonszám 
tartozik, azok csengetési hangerejét 
külön-külön is beállíthatja (59. o.).
Csengőhangok
Az alábbiakban felsorolt funkciókhoz 
20 fix és 4 saját csengődallam közül 
választhat (Egyéni 1 - 4) egy 
csengőhangot.

N Válassza ki a területet:
d hívások
Csoportos hívás
Egyéb hívások
Ébresztő
Üzenetek
Cella üzenetek

N Válassza ki a 
csengőhangot.

§OK§ Nyugtázza. 

Hívásszûrés
A telefon csak a telefonkönyvben 
vagy egy előre meghatározott 
csoportban szereplő számokról 
érkező hívásokat jelzi hangjelzéssel 
vagy rezgéssel. Minden más hívás 
csak a kijelzőn jelenik meg. 
Ha nem fogadja ezeket a hívásokat, a 
hangpostára irányítja át őket 
(ha be van állítva, 48. o.).

( Bekapcsolt állapotát ez a 
szimbólum jelzi.

Létrehozhat, illetve SMS-en keresztül 
(42. o.) vagy a számítógépéről Soft Data 
Link 5 segítségével (69. o.) letölthet egyedi 
csengőhangokat.

~
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Rezgetés
Ha el akarja kerülni, hogy a 
hangjelzés zavarja, bekapcsolhatja 
helyette a rezgő üzemmódot. 
A rezgő üzemmód a hangjelzés 
kiegészítéseképpen is beállítható (pl. 
zajos környezetben). Az akkumulátor 
feltöltése alatt a rezgetés kikapcsol.

Bill. hangok
A billentyűhang beállítása:
Klikk vagy Hang vagy Csendes

Percjelzés
Beszélgetés közben minden perc 
után hangjelzést hall a beszédidő 
figyelemmel kíséréséhez.

Szervizhangok
Az összes szerviz- és figyelmeztető 
hang beállítása:

§Kivál.§ Be vagy Ki.
Szerk. Be és Bővített.
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§Menü§ Beállítások

Válasszon egy funkciót.

Nyelv
A kijelzőszövegek nyelvének 
beállítása. “Automatikus” 
beállítással a szolgáltató által 
használt nyelvet választja. 
Ha véletlenül olyan nyelvet állított 
be, amelyet nem ért, a telefon a 
következő beadással állítható vissza 
a hazai szolgáltató nyelvére:

* # 0 0 0 0 # A

Megjelenítés
Üdvözlés
A telefon bekapcsolásakor az 
üdvözlő szöveg látható a kijelzőn.

§Szerk.§ Be- és kikapcsolás.

J Régi üzenet törlése, új 
üzenet szerkesztése.

§OK§ Módosítások 
nyugtázása.

Képernyõvédõ
A képernyőkímélő a felhasználó által 
beállított idő letelte után egy grafikát 
jelenít meg. Egy bejövő hívás vagy egy 
gombnyomás megszakítja a funkciót.

Képernyővédő fogadása és tárolása, mint a 
logó fogadása és tárolása, lásd jobbra.

Képernyőkímélők találhatók a következő 
címen: 
www.my-siemens.com/screensaver
A következő lehetőségek közül 
választhat:
• A funkció be- ill. kikapcsolása.
• Stílus beállítása: Grafika, analóg 

óra.
• Grafika betöltése a Bitmap nézõke 

funkcióval.
• Képernyővédő tesztelése.
• Az idő beállítása, amely után a 

képernyővédő megjelenik.
• A jelszavas védelem mint 

biztonsági beállítás bekapcsolása.

Világítás
A kijelző megvilágítása be- vagy 
kikapcsolható (kikapcsolása 
megnöveli a készenléti időt).

Nagy betûk
Kétféle betűméret közül választhat.

Kontraszt
A kijelző kontrasztjának beállítása.

Grafika stílus
Válasszon a kétféle animáció közül, 
melyeket különböző helyzetekben, 
pl. PIN-kód beadásakor láthat.
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§Menü§ Beállítások

Válasszon egy funkciót.

Állapot
Alapbeállítás
Visszaállítja a telefon gyári 
alapbeállításait (nem érinti a SIM 
kártya és a hálózat beállításait):

* # 9 9 9 9 # A
Tel. azonosító
A telefon azonosítószáma (IMEI) 
jelenik meg a kijelzőn. 
Ez az információ a vevőszolgálat 
számára lehet fontos.

Gyorskeresés
Ha a funkció be van kapcsolva, a 
telefon rövidebb időközönként 
kapcsolódik a hálózatra (ezzel 
csökken a készenléti idő).

T9-bevitel
T9 preferált
Intelligens szövegbevitel be- vagy 
kikapcsolása.

Beviteli nyelv
Válassza ki az üzenetírás nyelvét.
Biztonság
A telefont és a SIM kártyát az 
illetéktelen használat ellen több 
biztonsági kód védi. 
A készülékkel és a kártyával 
ugyanolyan gondossággal kell bánni, 
mint ahogyan egy bankkártyával.

§Menü§ Beállítások Biztonság
válasszon egy funkciót: 

PIN-használat, PIN csere, PIN2 csere, 
Telefonkód cseréje
(11. o.)

Babysitter
(Telefonkód védi)
Csak egy telefonszám hívható a 
készülékről. Nyomja hosszan a jobb 
oldali kijelzőgombot (17. o.).

Csak saját SIM
(Telefonkód védi)
Megakadályozza, hogy telefonját 
egy másik SIM kártyával használják.
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Hálózat
§Menü§ Beállítások Hálózat

Válassza ki a funkciót:

Vonal
Ezt a funkciót a telefon csak akkor 
jelzi ki, ha szolgáltatója támogatja. 
A telefonhoz két külön telefonszámra 
kell előfizetnie.

Kiválaszt
Válassza ki a jelenleg használt 
telefonszámot.

= Az aktív telefonszám 
megjelenítése.

Vonal zárolás
(Telefonkód védi)
A telefon használatát egy 
telefonszámra korlátozhatja.

Mindkét telefonszámra speciális 
beállításokat végezhet el (pl. dallam, 
hívásátirányítás, stb.). Először váltson a 
kívánt telefonszámra. Ehhez (készenléti 
állapotban):

0 Nyomja meg. 
§1. vonal§ Nyomja meg.

~

Konfiguráció
Hálózat info
Az éppen elérhető GSM hálózatok 
listája kijelzésre kerül.

k Nem megengedett 
szolgáltatók jelölése 
(SIM kártyától függően).

Hálózatcsere
Újra indul a hálózatkeresés. Ez akkor 
hasznos, ha nem a saját hálózatán 
belül tartózkodik, vagy ha egy másik 
hálózatba szeretne bejelentkezni. 
Újra összeállítja a hálózati 
információs listát, amikor az 
Autom.hálózat van beállítva

Autom.hálózat
Be- vagy kikapcsolás, lásd még 
“Hálózatcsere” fent.
Ha az "Automatikus hálózat" funkció 
be van kapcsolva, a rangsor szerint 
következő hálózat kerül kiválasztásra 
a "Preferált szolgáltatók" listájáról. 
Egyébként pedig a rendelkezésre 
álló GSM hálózatok közül manuálisan 
választhat egy másikat.

Hál.üzemeltető
A világ összes ismert GSM 
hálózatának listája látható a 
megfelelő kódokkal együtt.

Frekvenciasáv
Válasszon a GSM 900-as és a 
GSM 1800-as sáv közül.

~
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§Menü§ Beállítások Hálózat

válasszon egy funkciót:

Pref. hálózat
Ez a lista a saját szolgáltató után 
következő preferált szolgáltatók 
névsorát tartalmazza (pl. ha 
különböző árakat kínáló 
szolgáltatókról van szó).

Megjelenik a kijelzőn a szolgáltató.
§Lista§ A preferált hálózatok 

listájának megjelenítése.
Új bejegyzés létrehozása:
• Válassza az üres sort, nyomja meg 

a §Bevitel§ gombot, majd válasszon 
ki a szolgáltatók listájáról egy 
bejegyzést és nyugtázza.

Bejegyzés módosítása/törlése:
• Válasszon ki egy bejegyzést, 

nyomja meg a §Változt.§ gombot, 
majd válasszon ki a szolgáltatók 
listájáról egy másik bejegyzést és 
nyugtázza.

 vagy
nyomja meg a §Törlés§ gombot.

Hál.korlátozások
A hálózatzár korlátozza SIM kártyájának 
használatát (nem minden szolgáltató 
támogatja). A hálózatzárhoz 4-jegyű 
jelszóra van szüksége, melyet 
szolgáltatójától kap meg. Minden 
hálózatzárat a szolgáltatótól kell kérnie.

Ha preferált hálózat jelerőssége nem elég 
erős, amikor a telefont bekapcsolja, lehet-
séges, hogy a telefon egy másik hálózatra 
jelentkezik be. Ez módosítható, amikor leg-
közelebb bekapcsolja a telefont, vagy ha 
kézzel egy másik hálózatot választ (59. o.).

~

Mind. kimenő
A vészhívás (112 és 999) kivételével 
minden kimenő hívást letilt.
Kim. nemzetk.
Csak belföldi hívások lehetségesek.
Kim.nemz-haza
Nemzetközi hívások nem 
lehetségesek. Külföldről azonban 
telefonálhat hazájába.
Minden bejövő
Az összes bejövő hívást letiltja 
(hasonló hatást ér el, ha minden 
hívást átirányít a hangpostába).
Ha barangol
Nem fogadhat hívásokat, ha saját 
(hazai) hálózatán kívül tartózkodik. 
Ez azt jelenti, hogy nem kell hívási 
díjat fizetnie bejövő hívásai után.
Lekérdezés
Az állapotellenőrzést követően a 
következő információk jelenhetnek 
meg a kijelzőn:
^ Tiltás bekapcsolva.

_ Tiltás nincs bekapcsolva.

? Állapot ismeretlen (pl. új 
SIM kártya esetén).

Mindet felold
Minden tiltást töröl.
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Hívás közben
§Menü§ Beállítások Hívás közben

majd válasszon egy 
funkciót:

Várakoztatás
Ha előfizetett erre a szolgáltatásra, 
ellenőrizheti, be van-e kapcsolva a 
funkció, illetve be- és kikapcsolhatja 
(14. o.).

Inkognitó 
Amikor felhív valakit, az Ön 
telefonszáma megjelenhet a hívott 
fél kijelzőjén (szolgáltatótól 
függően).
Ha ezt el akarja kerülni, a következő 
hívás erejéig vagy akár az összes 
további hívásra vonatkozóan 
bekapcsolhatja az “Inkognitó” 
üzemmódot. Lehetséges, hogy 
külön regisztráltatnia kell magát a 
szolgáltatónál e funkciók 
igénybevételéhez.

~

~

Fülhallgató
§Menü§ Beállítások Fülhallgató
Eredeti Siemens fejhallgató (69. o.) 
használatánál a profil automatikusan 
bekapcsol, amint a fejhallgatót a 
telefonhoz csatlakoztatja.

Felhasználó által meghatározható 
beállítások
Autom. válasz
(gyári beállítás: ki)
A telefon néhány csengetés után 
automatikusan fogadja a hívásokat 
(kivéve, ha a csengetés ki van kapc-
solva vagy csipogásra van állítva). 
Ehhez viselnie kell a fejhallgató-
készletet.
Mások is hallhatják a beszélgetést!

Automatikus beállítások
Hívás fogadása a hívógombbal vagy 
a beszédgombbal, ha a billentyűzár 
be van kapcsolva.

Automatikus hívásfogadás
Ha nem vesz észre egy bejövő hívást, fennáll a 
veszély, hogy mások is hallják a telefonálást.
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Autóskészlet
§Menü§ Beállítások Autóskészlet
Ha eredeti Siemens Car Kit 
autóskészletet használ, a profil 
automatikusan bekapcsol, amint 
telefonját behelyezi a telefontartóba.

Felhasználó által meghatározható 
beállítások
Autom. válasz 
(gyári beállítás: ki)
A telefon néhány csengetés után 
automatikusan fogadja a hívásokat.
Mások is hallhatják a beszélgetést!

% A kijelzőn ez látható.

Az Autós készletet a szivargyújtóhoz kell 
csatlakoztatni, nem pedig közvetlenül az 
akkumulátorhoz.

Átkapcsolás a telefon és a Hordozható 
autóskészlet között

- Átkapcsolás a headsetre 
beszélgetés közben 
(ha a telefont Hordozható 
autóskészlethez 
csatlakoztatta).
Automatikus beállítások
• Folyamatos világítás: 

Bekapcsolva,
• Billentyűzár: Kikapcsolva,
• A telefon akkumulátorának töltése,
• Az autós készlet automatikus 

bekapcsolása a telefon 
behelyezésekor.
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Kijelzőszimbólumok
 < A vett jel erőssége.
e Töltés befejezve.
b Akkumulátor töltöttségi szintje.
o Minden hívás átirányítva.

& Csengetés kikapcsolva.

) Csak rövid csengetés (sípszó).

( Csengetés csak akkor, ha a hívó 
benne van a Telefonkönyvben.

$ Figyelmeztetés beállítva.

½ Ébresztőóra bekapcsolva.

] Billentyűzár bekapcsolva.
*!* Kódolatlan kapcsolat.

I
Z
,

Telefonszámok/nevek:
SIM kártyán.
A készülék memóriájában.
SIM kártyán (PIN 2 kóddal 
védve).

k Nincs hálózati hozzáférés.

= Az 1. vonal aktív (2 közül).
^ Funkció bekapcsolva.

? Ismeretlen hálózati funkció.
\ Telefonkönyv.

abc/Abc Kisbetűs vagy nagybetűs írásmód 
jelzése.

T9 Szövegbevitel T9-cel.
¥ WAP Offline.

¦ WAP Online.
¤ WAP - nincs hálózat.

X Headset üzemmód.

À Autós készlet hangszórója.

% Automatikus hívásfogadás 
bekapcsolva.

» Bitmap.

¾ Csengőhang.

Vezérlőbillentyűk
© Szövegüzenet érkezett.
h Hangposta üzenet érkezett.
U Nem fogadott hívásai vannak.

¨ A SIM memória megtelt.

? Felvétel a telefonkönyvbe.

@ Visszakeresés telefonkönyvből.

p SIM szolgáltatások.

- Átkapcsolás Hordozható autós 
készletre.

 : T9 szóválaszték.
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Amennyiben a készülék használata során kérdések merülnek fel, a 
www.my-siemens.com/customercare címen éjjel-nappal rendelkezésére állunk. Ezen kívül az 
alábbiakban megtalálja a leggyakrabban feltett kérdéseket és az azokra adott válaszokat.

Kérdés Lehetséges okok Lehetséges megoldás
A telefont nem 
lehet 
bekapcsolni.

A be-/kikapcsoló gombot túl 
röviden nyomja.

S Legalább két másodpercig nyomja a be-/
kikapcsoló gombot.

Az akkumulátor lemerült. Töltse fel az akkumulátort. Ellenőrizze a kijelzőn a 
töltésjelzőt.

Az akkumulátorérintkezők 
piszkosak.

Tisztítsa meg az érintkezőket.

Lásd még alább: “töltési hiba”
Túl rövid a 
készenléti idő.

A gyorskeresés be van kapcsolva. Kapcsolja ki a gyorskeresést.(58. o.).

Kijelzőmegvilágítás be van 
kapcsolva.

Kapcsolja ki a kijelző megvilágítását.(57. o.).

Töltési hiba
(nincs töltési 
szimbólum a 
kijelzőn).

Az akkumulátor alul van töltve. 1) Dugja be a töltőkábelt. 2) Várjon legfeljebb 2 órát, 
amíg a töltés szimbóluma meg nem jelenik.
3) Töltse fel az akkumulátort a szokott módon.

A hőmérséklet kívül esik az: 
5 °C - 40 °C tartományon.

Biztosítsa a megfelelő környezeti hőmérsékletet, 
várjon egy kicsit, majd töltse újra az akkumulátort.

Érintkezési hiba. Ellenőrizze a hálózati áramellátást és a telefon 
csatlakozóit. Ellenőrizze, adott esetben tisztítsa meg 
az akkumulátor és a készülék csatlakozási pontjait, 
majd helyezze be újra az akkumulátort.

Nincs hálózati feszültség. Használjon másik konnektort, vagy ellenőrizze a 
hálózati feszültséget.

Nem megfelelő töltőkészülék. Csak eredeti Siemens tartozékokat használjon.
Az akkumulátor meghibásodott. Cserélje le az akkumulátort.

SIM kártya 
hibája.

A SIM kártya rosszul van betéve. Győződjön meg róla, hogy a SIM kártyát helyesen 
illesztette-e be (6. o.).

SIM kártya érintkezői piszkosak. Száraz kendővel tisztítsa meg a SIM kártyát.
Rossz feszültségértékkel 
rendelkező SIM kártya.

Csak 3 voltos SIM kártyát használjon.

A SIM kártya sérült (pl. eltört). Vizsgálja meg a sérülést. Cserélje ki a SIM kártyát a 
szolgáltatónál.
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Kérdés Lehetséges okok Le
Nincs hálózati 
kapcsolat.

Gyenge a jel. M
ter

Kívül van a GSM lefedettségi 
területén.

Ell

A SIM kártya érvénytelen. Re
Az új hálózat nem 
engedélyezett.

Pró
eg

Hálózati korlátozás beállítva. Ell
A hálózat túlterhelt. Ké

A telefon elveszti a 
kapcsolatot a 
hálózattal.

A jel túl gyenge. Au
szo
ez

Nem tud hívásokat 
kezdeményezni.

A 2. vonal van beállítva. Ál
Új SIM kártya van a 
telefonban.

Ell

Elérte a díjkorlátot. A 
Elhasználta a lebeszélhető 
egységeket.

Tö

Bizonyos használati 
módok nem 
lehetségesek.

Híváskorlátozások vannak 
beállítva.

Le
áll

Nem tud a 
telefonkönyvbe írni.

A telefonkönyv megtelt. Tö

A hangposta nem 
működik.

Nem állította be a 
hangpostára történő 
hívásátirányítást.

Ál

Az SMS (szöveges 
üzenet) jele ¨ 
villog.

A szöveges üzenetek 
memóriája megtelt.

A m
(28

Nem lehet beállítani 
egy funkciót.

A szolgáltató nem támogatja, 
vagy regisztrációra van 
szükség.

Hí

A díjszámláló nem 
működik.

A tarifaimpulzusok nem 
kerülnek továbbításra.

Hí
hetséges megoldás
enjen magasabbra, egy ablakhoz, vagy nyílt 
ületre.
enőrizze a szolgáltató szolgáltatási tartományát.

klamáljon a szolgáltatónál.
bálkozzon kézi hálózatválasztással, vagy lépjen be 

y másik hálózatba (59. o.).
enőrizze a tiltásokat (59. o.).
sőbb próbálkozzon újra.
tomatikusan létrejön a kapcsolat egy másik 
lgáltatóval (59. o.). A telefon ki-, majd bekapcsolása 

t felgyorsíthatja.
lítsa be az 1. vonalat = (59. o.).
enőrizze az új korlátozásokat.

PIN 2 kóddal nullázza le a limitet (58. o.).
ltse fel a lebeszélhető egységeket.

hetséges, hogy a korlátozásokat a szolgáltató 
ította be. Ellenőrizze a tiltásokat (59. o.).

röljön néhány bejegyzést Telefonkönyv (22. o.).

lítsa be a hívásátirányítást a hangpostára (43. o.).

emória felszabadításához töröljön néhány üzenetet 
. o.).

vja fel szolgáltatóját.

vja fel szolgáltatóját.
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Kérdés Lehetséges okok
Nem tud üzenetet 
küldeni.

A szolgáltató ezt a szolgáltatás
támogatja.
Nincs vagy rosszul van beállítv
üzenetközpont száma.
A SIM kártya ezt a szolgáltatás
támogatja.
Az üzenetközpont túlterhelt.
A címzett telefonja nem kompa

PIN-hiba/
PIN 2 hiba.

Három hibás bevitel.

Telefonkód-hiba. Három hibás beadás.
Szolgáltatói kódhiba. Erre a szolgáltatásra nincs 

jogosultsága.
Túl kevés / túl sok 
menübejegyzés.

Lehet, hogy a szolgáltató a SIM
keresztül hozzáadott vagy eltáv
szolgáltatásokat.

Károsodás
Súlyos rázódás. Vegye ki, majd helyezze vissza

készüléket .
A készülék nedves 
lett.

Vegye ki az akkumulátort és a 
melegítse. Az érintkezőket alap
állítsa légáramba. Ne szedje sz

Minden beállítás visszaállítása a gyári beállít
Lehetséges megoldás
t nem Érdeklődjön a szolgáltatójánál.

a az Állítsa be az üzenetközpont számát 
(34. o.).

t nem Hívja fel szolgáltatóját.

Ismételje meg az üzenetet.
tíbilis. Ellenőrizze.

A SIM kártyához kapott MASTER PIN 
(PUK) kódot adja be az utasításoknak 
megfelelően. Amennyiben a MASTER PIN 
vagy PIN-kód elveszett, forduljon a 
szolgáltatóhoz.
Hívja fel a Siemens szervizt (67. o.).
Hívja fel szolgáltatóját.

 kártyán 
olított 

Érdeklődjön a szolgáltatójánál.

 az akkumulátort és a SIM kártyát. Ne szedje szét a 

SIM kártyát. Kendővel azonnal szárítsa meg, ne 
osan szárítsa meg. A készüléket függőlegesen 

ét.

ásra: * # 9 9 9 9 # A
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Amennyiben a készülék javításra szorul, 
forduljon szervizközpontjaink egyikéhez:
Abu Dhabi .......................................... 0 26 42 38 00
Argentínia ..................................... 0 80 08 88 98 78
Ausztrália ......................................... 18 00 62 24 14
Ausztria............................................ 05 17 07 50 04
Bahrain....................................................... 40 42 34
Banglades .......................................... 0 17 52 74 47
Belgium .............................................. 0 78 15 22 21
Bosznia-Hercegovina ......................... 0 33 27 66 49
Brazília .......................................... 0 80 07 07 12 48
Brunei.................................................... 02 43 08 01
Bulgária................................................. 02 73 94 88
Csehország ...................................... 02 33 03 27 27
Dánia..................................................... 35 25 86 00
Dél-Afrika......................................... 08 60 10 11 57
Dubai.................................................. 0 43 96 64 33
Egyesült Arab Emirátusok.................. 0 43 31 95 78
Egyesült Királyság......................... 0 87 05 33 44 11
Egyiptom ............................................ 0 23 33 41 11
Elefántcsontpart ................................... 80 00 03 33
Észtország............................................. 06 30 47 97
Finnország........................................ 09 22 94 37 00
Franciaország................................... 01 56 38 42 00
Fülöp-szigetek .................................... 0 27 57 11 18
Görögország.................................. 0 80 11 11 11 16
Hollandia....................................... 0 90 03 33 31 00
Hong Kong ............................................ 28 61 11 18
Horvátország...................................... 0 16 10 53 81
India ..........................................01 13 73 85 89 - 98
Indonézia....................................... 0 21 46 82 60 81
Írország ............................................ 18 50 77 72 77
Izland....................................................... 5 11 30 00
Jordánia............................................. 0 64 39 86 42
Kambodzsa ........................................... 12 80 05 00
Kanada.......................................... 1 88 87 77 02 11

A készülék technikájával és kezelésével 
kapcsolatos kérdések esetén egyszerû 
támogatást nyújtunk az alábbi címen: 
www.my-siemens.com/customercare 
vagy e Használati útmutató Kérdések és 
válaszok c. fejezetében (64. o.).
Kenya ......................................................2 72 37 17
Kína ...............................................0 21 50 31 81 49
Kuvait ......................................................2 45 41 78
Lengyelország ..................................08 01 30 00 30
Lettország................................................7 50 11 14
Libanon..................................................01 44 30 43
Líbia ..................................................02 13 50 28 82
Litvánia ...............................................8 22 74 20 10
Luxemburg.............................................43 84 33 99
Macedónia ............................................02 13 14 84
Magyarország ..................................06 14 71 24 44
Malajzia............................................03 21 63 11 18
Málta......................................00 35 32 14 94 06 32
Marokkó ................................................22 66 92 32
Mauritius .................................................2 11 62 13
Németország *..............................0 18 05 33 32 26
Norvégia................................................22 70 84 00
Olaszország ......................................02 66 76 44 00
Omán..........................................................79 10 12
Oroszország......................................09 57 37 29 52
Pakisztán ..........................................02 15 66 22 00
Portugália ...........................................8 00 85 32 04
Qatar .....................................................04 32 20 10
Románia ...........................................02 12 04 60 00
Spanyolország....................................9 02 11 50 61
Svájc.................................................08 48 21 20 00
Svédország.........................................0 87 50 99 11
Szaúd-Arábia......................................0 22 26 00 43
Szerbia..............................................01 13 22 84 85
Szingapúr ..............................................62 27 11 18
Szlovákia ..........................................02 59 68 22 66
Szlovénia ............................................0 14 74 63 36
Tajvan...............................................02 25 18 65 04
Thaiföld ..............................................0 22 68 11 18
Törökország...................................0 21 65 79 71 00
Tunézia ...............................................0 71 86 19 02
Ukrajna ..........................................8 80 05 01 00 00
Új-Zéland..........................................08 00 27 43 63
USA ...............................................1 88 87 77 02 11
Vietnam .................................................45 63 22 44
Zimbabwe .............................................04 36 94 24

* 0,12 euró/perc
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Megfelelőségi nyilatkozat
A Siemens Information and 
Communication mobile ezennel 
kijelenti, hogy a használati 
útmutatóban ismertetett telefon az 
1999/5/EK (R&TTE) sz. irányelvben 
meghatározott valamennyi alapvető 
követelménynek és egyéb lényeges 
előírásnak megfelel.
A Megfelelőségi nyilatkozat (DoC) 
aláírásra került. Ha az eredeti aláírt 
megfelelőségi nyilatkozatról 
másolatra van szüksége, kérjük, 
hívja a társaság vevőszolgálatát.

Műszaki adatok
GSM osztály: 4 (2 watt)
Frekvencia-tartomány: 880 - 960 MHz
GSM osztály: 1 (1 watt)
Frekvenciasáv: 1,710 - 1,880 MHz
Tömeg: 97 g
Méretek: 109 x 46 x 23 mm 

(85 ccm)
Üzemi feszültség: 3,6 V.
Üzemi
hőmérséklet: -10 °C ... 55 °C
Készenléti idő: 60 - 250 óra
Beszélgetési idő: 100 - 300 perc
SIM kártya: 3,0 Volt
SAR: 0,98 W/kg *
* Együttesen érvényes a telefonra a szállított 
elõ- és hátlappal valamint billentyûzettel
Ápolási tanácsok
• A SIM kártyát olyan gonddal 

kezelje, mint egy bankkártyát. 
Ne hajlítgassa, ne karcolja meg, és 
óvja a statikus elektromosságtól.

• A kártya tisztításához használjon 
nedves vagy antisztatikus 
törlőruhát vegyi tisztítószer nélkül.

• A készüléket óvja nedvességtől és 
ütődéstől. Ne tegye ki közvetlen 
napsütésnek.

• Hosszabb (egy hónapot 
meghaladó) üzemszünet esetén 
vegye ki az akkumulátort a 
telefonból.

• Minőségi nyilatkozat az 
akkumulátorra vonatkozóan (8. o.).

A telefon azonosítói
A telefon vagy SIM kártya elvesztése 
esetén a következő adatokra lesz 
szüksége. Kérjük, ide írja fel a SIM kártya 
számát (a kártyáról olvashatja le):
..............................................................
A telefon 15 jegyű gyári száma 
(az akkumulátor alatt):
..............................................................
A szolgáltató ügyfélszolgálati száma:
..............................................................

Elvesztés esetén
Ha elvesztette telefonját és/vagy SIM 
kártyáját, a visszaélések elkerülése 
érdekében azonnal hívja fel szolgáltatóját.
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Alaptartozékok
Li-Ion akkumulátor (600mAh)
L36880-N4701-A112
Útitöltő
L36880-N4001-A103 (Euro)
L36880-N4001-A104 (UK)
Asztali töltő
L36880-N4501-A101
A telefonban lévő akkumulátor mellett 
egyidejűleg egy tartalék akkumulátor 
feltöltésére alkalmas.
Fejhallgató
L36880-N4001-A123
Szivargyújtó töltő
L36880-N4001-A108
Passzív tartó
L36880-N4501-A102
Passzív tartó antennacsatlakozóval
L36880-N4501-A103
Telefontartó, mellyel a készülék külső 
antennához csatlakoztatható. A fejhallgatóval 
vagy a hordozható autóskészlettel történő 
együttes használata ideális megoldás.
Hordkészlet
L36880-N4701-A101
Egy övcsipeszt és tartócsipeszt tartalmaz, 
mellyel a telefont ruházathoz vagy táskához 
rögzítheti.
Autós alapcsomag
L36880-N4501-A107
Kihangosító berendezés, egyidejűleg az 
akkumulátort az autóban fel is tölti.
CLIPit™ házak
Változtatható elő- és hátlap.
• Silver Magenta L36880-N5111-A100
• Silver Lemon L36880-N5111-A101
• Silver Orange L36880-N5111-A102
• Silver Horizon L36880-N5111-A103
• Silver Forest L36880-N5111-A104
• Silver Earth L36880-N5111-A105
Hordtáskák/tokok
• Bőr övtáska L36880-N4001-A154
• Övtáska L36880-N4801-A116
• Neoprén tok L36880-N4001-A155
• Fogantyús tok L36880-N4501-A132
• Csuklószíjas tok L36880-N4501-A133
• Bőrtok L36880-N4501-A131
• Válltáska L36880-N4001-A149

Autós megoldások 
Hordozható autós készlet
L36880-N3015-A117
Kihangosító berendezés beépített 
hangszóróval és mikrofonnal, valamint 
automatikus hívásfogadással. Elég a 
szivargyújtóra csatlakoztatnia. Különösen 
gyakori gépkocsiváltás esetén előnyös. 
A termékek szakboltokban kaphatók. 
Keresse fel az alábbi online boltunkat: 

A következő címen található a my-CLIPit™ 
szolgáltatás, ahol személyre szabhatja a A50 
telefon elő- és hátlapját akár saját fotójával is: 
www.my-siemens.com/my-clipit

Eredeti Siemens tartozékok

www.siemens.com/
mobilestore
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A A50 telefon számos testreszabási 
lehetőséget kínál, vagyis sajátos 
ízlésének megfelelő egyéni 
konfigurációkat. Például, az 
üzemeltetői grafikák bitmapként * 
vagy képernyőkímélőként 
elküldhetők SMS-ben a 
mobiltelefonra. Ugyancsak SMS-ben 
küldhetők hangok és 
csengődallamok a A50-ös telefonra.

A Siemens City portálján sok-sok 
csengőhangot, képernyővédőt és 
logót talál.

A City Portal az Interneten a 
következő címen található:

www.my-siemens.com/city
A portálon megtalálható azoknak az 
országoknak a listája, ahol ez a 
szolgáltatás igénybe vehető.

A megfelelő letöltési művelet leírása 
a Használati útmutató alábbi oldalain 
található:

Csengőhangok..................... 55. o.
Képernyőkímélő................... 57. o.
Logók* ................................ 57. o.

* A logó egy grafika, amely a 
mobiltelefon kijelzőjére tölthető be a 
hálózatüzemeltető megnevezése 
helyére, és az állandóan látható ott. 
Ez a grafika azonban az érintett 
üzemeltetőhöz van kötve, és 
rendszerint nem jelenik meg a 
roaming során (például amikor 
külföldön egy másik szolgáltató 
hálózatára jelentkezik be).
Emellett más-más színt is választhat 
a felső vagy az alsó burkolat 
számára, vagy használhatja saját 
fényképét is (JPEG formátumban) 
arra, hogy A50-ösét egyedivé tegye. 
Hogy megkönnyítsük ennek 
elvégzését, számos sablon közül 
választhatja ki azt, amely igényeinek 
legjobban megfelel. Természetesen, 
teljesen a saját kívánsága szerint is 
kialakíthatja mobiltelefonjának elő- 
és hátlapját.

Ha egy másik szótárat kíván 
betölteni (T9 nyelvi verzió), hogy 
megkönnyítse az SMS-ek írását egy 
másik nyelven, számos, az 
Interneten keresztül letölthető 
szótárat talál, a megfelelő telepítési 
utasításokkal együtt, a következő 
címen: 
www.my-siemens.com/t9
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EZ A MODELL MEGFELEL A 
RÁDIÓHULLÁM-TERHELÉSSEL 
SZEMBEN TÁMASZTOTT 
KÖVETELMÉNYEKNEK.
Ez a A50 mobiltelefon rádióadó és -
vevő. Tervezése és gyártása úgy 
történt, hogy ne lépje túl a 
nemzetközi irányelvek (ICNIRP) által 
ajánlott rádiófrekvencia-terhelési 
(RF) határértékeket. Ezek a 
határértékek átfogó irányelvek 
részei, és az RF-energiával 
kapcsolatban a lakosság számára 
megengedett fokozatokat 
határoznak meg. Ezeket az 
irányelveket tudományos 
tanulmányok rendszeres és alapos 
értékelésével független tudományos 
szervezetek dolgozták ki. 
Az irányelvek jelentős biztonsági 
rátartást is tartalmaznak, amelyet 
minden ember kortól és egészségi 
állapottól független biztonságának 
garantálása érdekében iktattak be.
A mobiltelefonok által okozott 
terhelés mértékegysége a fajlagos 
abszorpciós arány vagy SAR. 
A nemzetközi irányelvekben 
megszabott SAR-határérték 
2,0 W/kg*. Az SAR-teszteket alap 
üzemeltetési helyzetekben 
végezték, amelyek során a telefon 
valamennyi tesztelt 
frekvenciasávban a lehető 
legnagyobb teljesítménnyel adott le 
jeleket. Bár az SAR értékét a 
legnagyobb teljesítményfokozaton 
állapítják meg, a telefon tényleges 
SAR-értéke az üzemeltetés során 
jóval a maximális érték alatt 
maradhat. Ennek az az oka, hogy 
kialakítása alapján a telefon 
különböző teljesítményfokozatokon 
működik, hogy csak a hálózat 
eléréséhez szükséges teljesítményt 
használja. Általában minél közelebb 
van a bázisállomáshoz, annál 
alacsonyabb a telefon 
teljesítménykibocsátása.
Ennek a A50 típusú telefonnak a 
tesztelés során, fülnél való 
használatnál mért legmagasabb 
SAR-értéke 0,97 W/kg. Bár az SAR-
szintek között lehetnek különbségek 
a különféle telefonok és a különféle 
helyzetek tekintetében, ezek 
mindegyike megfelel az RF-
terhelésre vonatkozó megfelelő 
nemzetközi irányelveknek.

* Az általánosan használt mobiltelefonok 
SAR-határértéke 2,0 watt/kilogramm (W/kg) 
átlagosan tíz gramm testszövet fölött. 
Az emberek kiegészítő védelme és a mérési 
eltérések kiküszöbölése érdekében a 
határérték jelentős biztonsági rátartást 
tartalmaz. Az SAR-értékek az országos 
beszámolási előírásoktól és a hálózat 
frekvenciasávjától függően eltérőek 
lehetnek. A más térségekre vonatkozó 
SAR-információk megtalálhatók a 
termékinformációknál a következő címen: 
www.my-siemens.com
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