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Technikai támogatásért hívja a (48) 32 325 07 00 számot 
(angol nyelvű) vagy írjon emailt a  serwis@maxcom.pl 
címre. A gyártó weboldala a  
http://www.maxcom.pl/ címen található. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FONTOS – A telefon GSM 900/1800 (2G) hálózaton 
működik. Csak a SIM kártya korrekt behelyezése 
után kapcsolja be telefonját!  

A csomag tartalma: 
GSM Mobiltelefon 
Töltő 
Akkumulátor 
Használati útmutató 
Jótállási jegy 
 
Őrizze meg a csomagolást, hasznos 
lehet a készülék szállításához! 
 
Őrizze meg a vásárláskor kapott 
számlát, vagy nyugtát, szükséges az 
esetleges garanciális ügyintézéshez! 

http://www.maxcom.pl/
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GSM 900/1800 mobiltelefon 
 
Nagy megvilágított billentyűk 
Színes kijelző 
MicroSD memóriakártya foglalat 
Vészhívó gomb (figyelmeztető hang kiadása, és 
automatikusan tárcsázása a vész esetére beállított 
számoknak, valamint elküldi a megadott 
segítségkérő szöveges üzeneteket is) 
Nagy karakterméret, egyszerű menüfelépítés 
Kihangosítható 
300 férőhelyes telefonkönyv 
Szöveges üzenetek küldése és fogadása 
Gyorstárcsázás (max.10 szám) 
Hívásidő kijelzése 
Erőteljes hangjelzések 
FM rádió 
Számológép 
Ébresztőóra funkció 
800 mAh kapacitású akkumulátor 
Készenléti idő: akár 240 óra* 
Beszélgetési idő: akár 5 óra*  
 
*függ a használati körülményektől, és a jelerősségtől 
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1. Fontos biztonsági előírások 

A lenti szabályok betartása minimalizálja a telefon 
hibás használatából eredő problémák előfordulását. 
 

 Ne használja mobiltelefonját azokon a helyeken, 

ahol ez tilos, mint például benzinkutaknál, vagy 

kórházakban! Ne használja készülékét 

robbanásveszélyes helyeken! Kapcsolja ki 

készülékét azokon a helyeken, ahol más nagy 

frekvenciás készülékek működését zavarhatja!  

 Vezetés közben csak az arra alkalmas 

tartozékkal használja készülékét! 

 Ne használja soha telefonját kórházban, 
repülőtéren, benzinkúton, illetve gyúlékony 
anyagok közelében! 

 A telefon elektromágneses mezőt bocsájt ki, 
amely zavarhatja más készülékek, így az orvosi 
műszereket is. A biztonságos távolságra a 
telefon és az implantátum között (pl pacemaker) 
az orvosi eszköz gyártója tesz ajánlást. A telefon 
használatba vétele előtt a beépített orvosi 
készülékkel rendelkező személyek olvassák el 
az orvosi eszköz gyártójának ide vonatkozó 
utasításait! A pacemakerrel rendelkezők ne 
viseljék a telefon készüléket mellkasukon, 
telefonáláskor az ellentétes oldali fülükhöz 
emeljék a telefont, ezzel is csökkentve 
interferencia kialakulásának a veszélyét! Ha 
kialakuló interferenciát észlel, azonnal kapcsolja 
ki telefonját! 
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 A telefon és kiegészítői kis mérető egységeket is 
tartalmazhatnak, ezért tartsa azokat távol kis 
gyermekektől! 

 Ne végezzen javításokat telefonján, ez 
garanciavesztéssel jár! Csak garanciális 
szakszerviz jogosult a készülék javítására! 

 Gyári tartozékokat használjon telefonjához! A 
rossz minőségű, utángyártott kiegészítők a 
készülék idő előtti meghibásodását okozhatják. 

 Vízállóság- a telefon NEM vízálló. Készülékét 
mindig tartsa szárazon! 

2. Használatbavétel 

A bekapcsolás előtt be kell helyezni a SIM kártyát 
ügyelve a helyes elhelyezésére. Legyen kellően 
körültekintő a behelyezéskor, a hibás behelyezés 
esetén mind a kártya, mind a készülék sérülhet! A 
SIM kártyát soha ne adja gyermek kezébe! 

2.1 A SIM kártya és az akkumulátor 
behelyezése 

A SIM kártya behelyezése előtt győződjön meg róla, 
hogy telefonja ki van kapcsolva. Távolítsa el a 
csatlakoztatott a hálózati töltőt is. A SIM kártya 
behelyezése előtt tanulmányozza át az útmutató ide 
vonatkozó leírásait és ábráit: 
 

 A telefon kikapcsolása után fordítsa a 
telefont kijelzővel lefelé, majd emelje fel az 
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elemtartó fedelét a bal alsó sarokból indítva 
a körmével, vagy más vékony eszközzel 
műveletet. 
 
 

 
 

 
 

 Vegye ki az akkumulátort megemelve azt 
körmével, 

 Helyezze be a SIM kártyát a SIM SLOT1 
foglalatba fém érintkezőkkel lefelé.  

 Opcionálisan behelyezhet egy másik SIM 
kártyát is a 2.számú foglalatba. Ehhez 
pozícionálja a fém fedelet az Unlock (felfelé) 

 Emelje meg itt & 
nyissa ki az 
elemtartó fedelét! 
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irányba, és nyissa fel! Helyezze be a SIM 
kártyát a bevágott oldallal lefelé, úgy, hogy a 
telefon és a kártya érintkezői összeérjenek, 
zárja le a fém fedelet, és tolja el a LOCK 
felirat irányába (lefelé)!  
 

 

 A telefon képes microSD kártyát fogadni. A 
behelyezéshez a foglalat fém fedelét tolja el 
az OPEN felirat irányába (jobbra), majd 
nyissa fel! Helyezze bele a memóriakártyát, 
hogy érintkezői a telefon érintkezővel 
találkozzanak, zárja le a fedelet, majd tolja 
el a LOCK irányba (balra)!  
 

SIM1  

SD kártya 
foglalat 

SIM2  
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A memóriakártya behelyezésekor és kivételekor 
legyen nagyon figyelmes és körültekintő! Néhány 
memóriakártya teljes értékű működéséhez a 
telefonon történő felhasználás előtt szükséges 
megformázni azt PC-n. Készítsen biztonsági 
másolatot a kártyán tárolt információkról, ha azt 
másik eszközben kívánja használni! A memória 
kártya helytelen használata, és más egyéb nem várt 
tényezők adatvesztést okozhatnak. 
 

 Helyezze az akkumulátor +/- pólusát a 
telefon érintkezőihez (1), majd kissé előre 
tolva illessze be a helyére (2)! . 
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 Az akkumulátor behelyezése után 
következhet a telefon hátlapja, tolja felfelé 
(1), és lágyan pattintsa helyére a 

sarkainál (2). 

 
 

2.2 Az akkumulátor töltése 

FONTOS: A csomagban lévő eredeti akkumulátort 
használja a készülékében! A nem megfelelő 
akkumulátor használata a készülék meghibásodását 
okozhatja, és az ilyen meghibásodás a gyártói 
garancia megvonásával jár.  
Ne csatlakoztasson töltőt a telefonhoz, ha annak 
hátlapja el van távolítva! 
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A töltés lépései: 
1. Csatlakoztassa a töltőt a hálózati aljzatba!  
2. Csatlakoztassa a töltőt a telefon alján lévő 

aljzatba! A töltés elindulásáról üzenet jelenik 
meg a kijelzőn, és az akkumulátor állapotjelző 
ikonja animációval jelzi a folyamatban lévő 
töltést. 

3. A teljes feltöltődés (akkumulátor ikon 
animációja megszűnik) után bontsa a 
kapcsolatot a telefon és a töltő között, majd a 
hálózati aljzatból is távolítsa el a töltőt!  

FONTOS: 
 

o A töltő csatlakoztatása előtt ellenőrizze, 
hogy az akkumulátor megfelelően legyen 
behelyezve!  

o Töltés közben soha ne vegye ki az 
akkumulátort, mert az a telefon 
meghibásodását okozza!  

o Amikor az akkumulátor töltöttségi szintje túl 
alacsony a telefon működtetéséhez, egy 
üzenet jelenik meg a kijelzőn erről, és a 
telefon automatikusan kikapcsol. 

o Ha az akkumulátor teljesen lemerül (rádió, 
vagy elemlámpa funkcióban), a töltőre 
csatlakoztatás után néhány perc szükséges, 
amíg a töltést jelző ikon megjelenik a 
kijelzőn.   
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3. Telefon bemutatása 

 
 

Szám Név Leírás 

1 
Telefon 

nyakpánt 
rögzítési hely 

Ide rögzíthető a nyakpánt. 

2 
Vészhívó 

gomb 
Elindítja a vészhívási 
folyamatot telefonján. 

3 
Kedvenc 

kapcsolatok 

Lehetővé teszi a legtöbbet 
használt kapcsolatok 

mentését, a gyors hívási 
funkció eléréséhez. 

4 
Zöld gomb, 

hívásfogadás 

A tárcsázni kívánt szám 
jóváhagyása, és OK 
gombként működik. 
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5 Billentyűk  
A számok megadásához, 

és SMS íráshoz 
használhatja a billentyűket. 

6 
Mikro USB 
csatlakozó 

Ezen a csatlakozón 
keresztül tölthető az 

akkumulátor, és 
csatlakoztatható 
számítógéphez. 

7 Zseblámpa 
Zseblámpa LED – 

bekapcsoláshoz nyomja 
meg a 12-s gombot! 

8 
Nyitórés az 

elemtartófedél
en  

Ezen a ponton kezdheti 
meg az elemtartófedél 

eltávolítását. 

9 
LE 

iránybillentyű 

A telefon menüjében való 
lefelé mozgást teszi 

lehetővé. 

10 Piros billentyű 

Hívások befejezése, 
kétszer lenyomva: 
visszavonás, vagy 

visszalépés, hosszan 
megnyomva bekapcsoló 

gomb. 

11 
FEL 

iránybillentyű 

A telefon menüjében való 
felfelé mozgást teszi 

lehetővé. 

12 
Zseblámpa be-

/kikapcsoló 
gomb 

Nyomja meg a gombot a 
zseblámpa be-

/kikapcsolásához. 

13 Billentyűzár 
Billentyűzár be-
/kikapcsolása. 

 

14 Kihangosítás - 
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15 FM rádió - 

16  „+,-” gombok 

Beszélgetés 
hangerejének/csengetési 

hangerő/ rádió 
hangerejének változtatása 

17 
„FM rádió” 

gomb 
Rádió be-/kikapcsolása. 

18 
Csengetési 

hangerő 
- 

 

4. A telefon használata 

4.1 Telefon bekapcsolása 

Nyomja meg hosszan a PIROS billentyűt a 
bekapcsoláshoz! 
 
A bekapcsoláskor a telefon PIN kódot kérhet, ebben 
az esetben meg kell adnia a PIN kódot a 
folytatáshoz. Ha nem tudja a kódot, megtalálhatja 
azt a szolgáltatótól kapott induló csomagban. A PIN 
kód beírása után nyomja meg a ZÖLD gombot. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figyelmeztetés: Három egymás utáni hibás PIN 
kód megadás esetén a SIM kártya letiltódik. Ez 
feloldható a PUK kód megadásával. Ha a PUK kód 
beírása háromszor hibásan történik meg egymás 
után, a SIM kártya tartósan lezáródik. 
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4.2 A telefon kikapcsolása 

A telefon kikapcsolásához nyomja meg hosszan a 
PIROS gombot. 
 

4.3 Készenléti helyzet 

Ha a telefon be van kapcsolva, de nincs használati 
aktivitás, a telefon készenléti üzemmódra vált.  
 
 
 

Képernyő bemutatása 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. GSM hálózat állapota 
2. Funkciókat jelző ikonok: 

 Hívás átirányítás aktív 

3 

4 

6 

5 

2 

1 
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 Új, nem olvasott SMS (szöveges üzenet) 

 Új, nem olvasott MMS (multimédia üzenet) 

 Néma üzemmód aktív 

 Ébresztési funkció aktív 

 
3. Akkumulátor töltöttségi szint 
4. SIM1 és SIM2 szolgáltatói információ 
5. Idő 
6. Dátum. 

 

5. Menü 

A menübe való belépéshez nyomja meg a FEL (11) 
gombot, amikor a telefon készenléti üzemmódban 
van.  
A menüben való mozgáshoz használja a FEL és a 
LE gombokat! 
A kiválasztott funkció jóváhagyásához nyomja meg 
a ZÖLD gombot! 
Az előző menühöz való visszatéréshez nyomja meg 
a PIROS gombot! A készenléti üzemmódba a 
PIROS gomb ismételt megnyomásával léphet be.  

6. Telefonkönyv 
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6.1 Kapcsolatok mentése 

Telefonkönyv bejegyzések létrehozásának három 
módja létezik: 

1. Készenléti módban írja be a számot, 
válassza ki az “Options(Opciók)” 
menüpontot (ZÖLD gomb), az “Add to 
Contacts (Kapcsolat hozzáadása)” 
almenüben válassza ki, hogyan szeretné 
menteni, új bejegyzésként, vagy egy létező 
bejegyzéshez kívánja hozzáadni. Ezután 
válassza ki a mentés helyét: telefon, vagy 
SIM kártya, majd nyomja KÉSZ (Done) 
gombot (PIROS gomb) a befejezéshez!  

2. Elmenthet számokat a híváslistából is. 
Ehhez nyomja meg készenléti módban a 
ZÖLD gombot a híváslistába való 
belépéshez, válassza ki a listából a menteni 
kívánt bejegyzést! 

3. Közvetlenül is bővítheti telefonkönyvét. 
Ehhez készenléti módban navigáljon a 
MENÜ/Telefonkönyv/Opciók/Új helyre. 
Válassza ki a mentés helyét, adja meg a 
nevét, majd nyomja meg az OK gombot, és 
a befejezéshez a KÉSZ (Done) gombot. 
 

6.2 Kapcsolatok megtekintése 

Első módszer: 
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1. MENÜ (FEL gomb)-> Telefonkönyv, 
2. Gépelje be az első karakterét a keresett névnek! 
3. A telefon megjeleníti a megadott karakterrel 

kezdődő partnereket. A FEL/LE gomb 
használatával mozoghat a bejegyzések között.  

 
Második módszer 
 
1. Készenléti módban, aktív képernyőnél nyomja 

meg a LE gombot! 
2. A keresett kapcsolat első betűjét gépelje be! 
3. A telefon megjeleníti a megadott betűvel 

kezdődő kapcsolatokat, a listában való 
mozgáshoz a FEL/LE gombokat használhatja. 

 

6.3 Kapcsolatok törlése 

Kapcsolat törlését az alábbiak szerint teheti meg: 
1. Lépjen be: a MENÜ->Telefonkönyv helyre, 
2. Egy kapcsolat törléséhez jelölje ki azt, nyomja 

meg az OPCIÓK gombot, a lehetőségek közül 
válassza a TÖRLÉS-t! 

3. Több kapcsolat egyidejű törléséhez nyomja meg 
az OPCIÓK gombot, majd a KIJELÖLTEK 
TÖRLÉSE lehetőséget, jelölje ki a törölni kívánt 
bejegyzéseket, és nyomja meg az OK gombot! 
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6.4 Kapcsolatok másolása 

A partnerek másolhatóak a SIM (SIM1 és SIM2 
forrásból egyaránt) kártyáról a telefonra és fordított 
irányba egyaránt: 
1. Lépjen be a MENÜ->Telefonkönyv->Opciók-> 

Import/Export->Másolás helyre, ezután 
válassza ki az irányt (SIM1- vagy SIM2-ről 
telefonra, vagy SIM1-ről <-> SIM2). A 
kiválasztás a “NULLA (0)” gomb 
megnyomásával lehetséges. Válassza ki melyik 
SIM kártyáról kívánja másolni a kapcsolatokat, 
majd nyomja meg a MÁSOLÁS gombot! 

2. Válassza a  „Másolás … helyről” lehetőséget, 
nyomja meg a  „0” billentyűt, és válassza ki a 
másolás forrását (választható lehetőségek: 
telefon, SIM1, SIM2)! 

3. Adja ki a „Másolás…helyre” parancsot, a “0” 
gomb megnyomása után válassza ki azt a 
helyet, ahová másolni szeretné a kapcsolatokat 
(lehetőségek: telefon, SIM1 és SIM2)! 

4. Válassza a „Másolás” lehetőséget, 
5. Egyesével is kiválaszthat kapcsolatokat a 

másoláshoz, vagy használhatja az “Összes 
kiválasztása” lehetőséget (Opciók->Összes 
kijelölése). 

6. Nyomja meg az Opciók, majd az “OK” gombot– 
és a másolási művelet végrehajtódik. 
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6.5 Import/Export művelet a 
kapcsolatokkal MicroSD 
memóriakártyáról 

A művelet végrehajtásához válassza a MENÜ-> 
Telefonkönyv->Import/Export. Amennyiben a 
memóriakártya megfelelően van behelyezve, két 
lehetőség elérhető: Kapcsolatok importálása és 
Kapcsolatok exportálása. Ez egy nagyszerű 
lehetőség kapcsolatainak a szokásostól (telefon, 
SIM kártya) eltérő helyre történő elmentésének. 
Megjegyzés: A különböző telefonok eltérő 
formátumot használhatnak erre a műveletre, ezért 
nem szavatolható az elmentett kapcsolatok más 
gyártmányú telefonon történő visszanyerése.  

6.6 Egyéb Telefonkönyv műveletek 

6.6.1 Gyorstárcsázás 

 
Válassza a MENÜ->Beállítások->Gyorstárcsázás 
lehetőséget, vagy nyomja meg a “Szív” gombot 
(kijelző alatt, bal oldalon) a funkció eléréséhez! Ha a 
2-9 és a # gombhoz vannak számok hozzárendelve, 
akkor az adott gomb hosszú lenyomásával 
tárcsázható a hozzárendelt szám. 
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6.6.2 Memória állapot 

Ezzel a funkcióval ellenőrizheti a SIM kártya és a 
telefon tárhelyének állapotát. Készüléke kijelzi 
önnek a SIM1, SIM2 és a telefon tárhelyének 
információit. 
Funkció elérése: MENÜ->Telefonkönyv->Egyéb-
>Memória állapot. 
 

7. Telefonhívások indítása 

7.1 Közvetlen tárcsázás 

1. Adja meg a számbillentyűk segítségével a hívni 
kívánt számot. 

 
 
 
 
 
 

 
 

2. A hívás megkezdéséhez nyomja mega ZÖLD 
gombot! 

3. A hívást a PIROS gomb megnyomásával 

fejezheti be. 

Nemzetközi hívások esetén a telefonszám elé 
szükséges beírni a nemzetközi hívás jelentő 00 
vagy + jelölést és az országhívószámot is. A + 
jel beírásához nyomja meg kétszer a „ ” 
gombot. 
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7.2 Hívásindítás a telefonkönyvből 

Lépjen be a Telefonkönyv menübe a LE gomb 
lenyomásával készenléti módban, vagy a 
MENÜ/Telefonkönyv elérést használva! Válassza ki 
a hívni kívánt kapcsolatot, a listában a FEL/LE 
gombbal mozogva, vagy például: ha szeretné 
megtalálni U kezdőbetűs telefonkönyvben szereplő 
ismerősét, nyomja meg kétszer a 8-as gombot az U 
kezdőbetűs kapcsolatok listázásához, ezután 
válassza ki a hívni kívánt kapcsolatot, és a hívás 
megkezdéséhez nyomja meg a ZÖLD gombot! 
 

7.3 Hívásindítás a híváslistából 

A telefon készenléti üzemmódjában (aktív kijelzővel) 
nyomja meg a ZÖLD gombot a híváslistába való 
belépéshez. A FEL/LE gombbal mozoghat a 
listában. A hívni kívánt szám kiválasztása után 
nyomja meg a ZÖLD gombot a hívásindításhoz.  

7.4 Gyorstárcsázás (lásd még 6.6.1) 

Ha az előzőekben megtörtént a kapcsolatok 
hozzárendelése a 2-9,*,# gombokhoz, nyomja meg 
hosszan a hívni kívánt kapcsolathoz hozzárendelt 
gombot a hívásindításhoz. A funkció a “Szív” 
gombbal is indítható. 
 

8. Segélykérő hívások 
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Ha ön által nincs megadva más segélykérő szám, 
akkor a vészhívó gomb hosszú lenyomásával a 112-
es kerül hívásra.  
Ön megadhat öt segélyhívó számot. Nyomja meg 
hosszan a vészhívó gombot (kijelző alatt) a 
Segélykérő Mód aktiválásához. A telefon 
automatikusan elindítja a riasztást: szöveges üzenet 
küld, illetve tárcsázza a beállított telefonszámokat 
egyesével. Minden számot háromszor kísérel meg 
hívni. Sikertelen kapcsolódás esetén automatikusan 
a következő szám tárcsázását kezdi meg a telefon. 
Bármelyik segélykérő számmal kiépül a kapcsolat, a 
telefon kihangosított üzemmódba lép, és a 
segélykérő folyamat lezárul. 
 
Fontos! Ha segélykérő üzemmódban a telefonra 
hangposta üzenet érkezik, a telefon sikeresnek 
tekinti a segélykérést, és leállítja a folyamatot.  
 

8.1 Belépés a Segélykérő kapcsolatok 
menübe, bejegyzések szerkesztése, 
törlése 

Öt segélykérő kapcsolatot választhat ki. 
Kapcsolat hozzárendelése segélyhívó számokhoz: 
MENÜ->Beállítások->Segélykérő beállítások-
>Segélykérő kapcsolatok. Válassza ki az első 
segélykérő számot, nyomja meg az OK gombot, írja 
be a teljes segélyhívó számot, és hagyja jóvá az OK 
gomb lenyomásával.  



 26 

A Törlés és a Szerkesztés hasonló lépésekkel 
végezhető el. 

8.2 Segélykérő szöveges üzenet 

Ön megadhatja a segélykérő üzemmód szöveges 
üzenetének szövegét. Az alapértelmezett üzenet: 
„Emergency text message! Call me! Ennek 
szerkesztését megtalálja: MENÜ->Beállítások-
>Segélykérő beállítások->Segélykérő üzenet 
helyen. Gépelje a kívánt üzenet szövegét, majd 
nyomja meg az “OK” gombot! 
 
A segélykérő üzemmód üzenetküldési funkcióját ön 
be-/kikapcsolhatja a: MENÜ->Beállítások-
>Segélykérő beállítások-> 
Üzenet Be/Ki helyen. 
 

8.3 Segélykérő riasztás kikapcsolása 

A segélyhívást kikapcsolhatja a MENÜ-
>Beállítások->Segélykérő beállítások-
>Segélyhívó riasztás Be/Ki 
 

8.4 Egyéb Segélykérő beállítások 

MENÜ->Beállítások->Segélykérő beállítások->, 
helyen az alábbi lehetőségek érhetőek el: 
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1. Segélykérő riasztás – mialatt a segélykérés 
folyamatban van, ön egyaránt be-/kikapcsolhatja a 
riasztási folyamatot.  
2. Segélykérés hangereje – a segélykérési művelet 
alatt beállíthatja a segélykérési riasztás hangerejét. 

9. Műveletek bejövő hívás esetén 

A hívás fogadásához nyomja a ZÖLD gombot. 
A bejövő hívás elutasításához nyomja meg a PIROS 
gombot. 
A bejövő hívást jelző csengőhang elnémításához 
nyomja meg az oldalsó hangerőszabályzó (+,-) 
gombokat  

9.1 Kihangosított üzemmód 

Aktív telefonbeszélgetés közben nyomja meg a 
ZÖLD gombot, majd a Kihangosítás funkciót 
válassza ki, az üzemmód aktiválásához. Ha ki akarja 
kapcsolni a funkciót a ZÖLD gomb megnyomása 
után a Kihangosítás befejezése parancsot adja ki. 
 

10. Híváslista 

A híváslistát a MENÜ (FEL gomb)->Híváslista 
helyen találja, az alábbi lehetőségek érhetőek el: 
Elmulasztott hívások (az elmulasztott hívások 
listájának megjelenítéséhez). Ha elmulaszt egy 
hívást, azt egy telefonkagyló ikon jelzi önnek a 
képernyő bal felső sarkában. 
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Tárcsázott számok (a tárcsázott számok listájának 
megjelenítéséhez). 
Fogadott hívások (a fogadott hívások listájának 
megjelenítéséhez) 
Elutasított hívások (a manuálisan elutasított, és a 
feketelistán szereplő számok egyaránt 
megjelenítődnek). 
Összes törlése (A híváslistán lévő bejegyzések 
eltávolítása a listáról) 
Hívás időtartam (megtekintheti a hívások hosszát) 
GPRS számláló (megtekintheti a multimédia 
üzenetek küldéséből származó adatmennyiséget) 
 

11. Szöveges üzenetek 

Az ön telefonja alkalmas szöveges üzenetek 
küldésére és fogadására. Ha legalább egy nem 

olvasott szöveges üzenete van, a kijelzőn a  ikon 
jelenik meg. 
Az üzenetek elolvasásához készenléti módban 
nyomja meg a FEL gombot, majd a lehetőségek 
közül válassza az Üzenetek->Bejövő üzenetek 
lehetőséget. Az új üzenetek elolvasása után a 

kijelzőről a  ikon automatikusan eltűnik. 
Amikor a bejövő postafiók megtelik a kijelzőn villogó 

 jelenik meg. A jelzést megszüntetni üzenetek 
törlésével lehet. 
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11.1 Szöveges üzenetek létrehozása és 
küldése 

1. A szöveges üzenetek létrehozása a MENÜ-
>Üzenetek>Üzenet létrehozása helyen 
lehetséges, 

2. Itt beírhatja üzenetét. 

 Beviteli mód megváltoztatása: számjegy, 
kisbetű, nagybetű közötti váltás a „#” 
megnyomásával lehetséges ; szimbólum 
beszúrása a „ ” gomb megnyomásával 
lehetséges. 

3. Szöveges üzenet elküldése – a szöveges 
üzenet beírása után, nyomja meg az 
Opciók gombot, majd válassza a Kész 
lehetőséget. Ön megadhatja a címzett 
számát a számbillentyűk segítségével, vagy 
kiválaszthatja a telefonkönyvből (Opciók-
>Telefonkönyv) a címzettet. Nyomja meg a 
Küldés gombot, majd jelölje ki melyik SIM 
kártyát kívánja használni az üzenet 
elküldéséhez. 

11.2 Szöveges üzenetek olvasása és válasz 
küldése 

1. Üzenetek olvasása a MENÜ->Üzenetek-
>Bejövő postafiók helyen lehetséges. Az 
olvasáshoz jelölje ki az üzenetet, majd válassza 
az OK gombot. Olvasás közben további funkciók 
elérhetők a ZÖLD gomb lenyomásával.  
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2. A zárt boríték ikon jelzi önnek, melyek az 

olvasatlan üzenetek.  
 

Az üzenetek olvasása közben az Opciók gomb 
lenyomásával az alábbi funkciók érhetők el:  

 Válasz: írja be üzenetét a küldőnek, 

 Visszahívás: a küldő felhívása, 

 Törlés: üzenet törlése, 

 Továbbítás: üzenet elküldése egy másik 
személynek, 

 Áthelyezés 

 Másolás, 

 Részletek, stb. 
 
 

11.3 Szöveges üzenet fiók 

11.3.1 Bejövő postafiók 

Beérkezett üzenetek listája, érkezési dátum szerinti 
sorrendben. 

11.3.2 Elküldött üzenetek 

Megtekintheti az elküldött üzeneteket. 

11.3.3 Vázlatok 

Az el nem küldött üzenetek elmenthetők a Vázlatok 
mappába: az üzenet begépelése után az Opciók 
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gomb megnyomásával megjelenő listából 
kiválasztva Mentés vázlatként lehetőséget. A 
Vázlatok mappába belépve ezek az üzenetek 
szerkeszthetőek, törölhetőek, elküldhetők.  
 

11.3.4 Kimenő üzenetek 

 
A sikertelen küldésű szöveges üzenetek a kimenő 
üzenetek mappába kerülnek mentésre. 
 

11.4 Szöveges üzenet törlése 

A kijelölt üzenete törléséhez lépjen be az Opciók 
menübe, majd válassza a Törlés lehetőséget. 

11.5 Szöveges üzenetek beállítása 

A MENÜ->Üzenetek->Beállítások menüben 
lehetséges a beállítás, az alábbi lehetőségekkel: 
 

 Beállítások: 

- Üzenetközpont száma SIM1 és SIM2 the 

Message Service Center number SIM1 and 

SIM2: a szöveges üzenetek küldésében az 

előfizetők között közvetítő szerepe van. A 

szöveges üzenetek küldéséhez helyes 

üzenetközpont számra van szükség. Ezt a 
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számot mobilszolgáltatója bocsájtja 

rendelkezésére. 
- Kézbesítési jelentés: beállíthatja telefonján, 
hogy elküldött üzenete megérkezését egy 
visszaigazoló üzenet nyugtázza önnél (hálózati 
szolgáltatás).  
- Üzenet prioritás: üzenet törlési idő sikertelen 
kézbesítés esetén. 
- Elküldött üzenetek mentése: engedélyezi az 
elküldött üzenetek mentését a Kimenő 
üzenetek mappába.  
- Memória beálltások: beállíthatja az 
alapértelmezett üzenetmentési helyet (telefon 
vagy SIM kártya). 

 Összes törlése: 
Az opció kiválasztásával az adott mappa összes 
üzenetét törölheti.  

 Memória állapot: 
Ellenőrizheti az üzenetek számára elérhető 
tárhely nagyságát. 

11.6 Hangposta 

A hangposta mobilhálózati szolgáltatás, amely 
lehetővé teszi, hogy elérhetetlenség esetén 
hangüzenetet hagyjon a hívott fél számára. Bővebb 
információt mobilszolgáltatójától kaphat a funkcióról. 
A hangpostaszám megváltoztatható a MENÜ-
>Üzenetek->Hangposta helyen. 
A hangpostafiók számát mobiltelefon  szolgáltatója 
biztosítja az Ön számára. A hangpostafiókjához való 
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csatlakozáshoz nyomja meg hosszan a  
gombot.  
 

12. Multimédia 

12.1 FM rádió 

A telefon rendelkezik beépített FM rádióval. A rádió 
headset nélkül is használható, de alacsony lehet a 
jelerősség, ami gátolja a rádióállomások beállítását, 
ami headset csatlakoztatásával kompenzálható. 
 
 
 
 
 
 
 
 
A rádió bekapcsolása: a MENÜ->Multimédia->FM 
rádió helyen lehetséges. A rádió kikapcsolásához 
nyomja meg a FEL gombot! A rádió hallgatása 
közben a billentyűk az alábbi funkciókat 
szolgáltatják: 
 

 FEL gomb – szünet/lejátszás folytatása, 

 Zöld gomb: belépés az opciókba, 

 *: előző állomás, 

 #: következő állomás. 

Figyelmeztetés: A vételi minőség függ az ön 
földrajzi elhelyezkedéstől és más tényezőktől is. A 
nem megfelelő FM vételi minőségért a gyártó nem 
tud felelősséget vállalni. 
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12.2 Hangrögzítés 

A funkció lehetővé teszi hang felvételét, és egy 
későbbi időpontban történő visszajátszását. A 
kezdéshez és a felvétel elindításhoz lépjen be a 
Menü-> 
Multimédia->Hangrögzítés->Opciók->Felvétel 
helyre. 

12.3 Audió lejátszó 

A MicroSD kártyáról való lejátszáshoz használhatja 
a funkciót. A lejátszás elindításához és a lejátszás 
szüneteltetéséhez a FEL gombot használhatja. A 
médiák közötti lépéshez a * (előző) és a # 
(következő) gombot használhatja. A lejátszási 
opciókba való belépéshez nyomja meg a ZÖLD 
gombot, és válasszon a lehetőségek között.  

12.4 Fájlmenedzser 

Elérhető a MENÜ-> Multimédia->Fájlmenedzser 
helyen. 
A memóriakártyán lévő mappák és fájlok 
megtekintését és kezelését teszi lehetővé a funkció. 
A fájlmenedzser funkció csak megfelelően 
behelyezett memóriakártya esetén használható 
funkció. Az opciók a „ZÖLD gomb” megnyomásával 
érhetők el: 

 Megnyitás – a kijelölt mappa megnyitása 
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 Mappa létrehozása – új mappa létrehozása 

a kiválasztott helyen, 

 Törlés – kiválasztott fájl/mappa törlése, 

 Részletek – további adatok megtekintése, 

 Átnevezés – fájl/mappa átnevezése, 

 Másolás – a kiválasztott adat másolása, 

 Rendezés – kiválasztott fájlok/mappák 

rendezése név, idő, méret vagy típus 

alapján.  

 Kijelölés – több fájl/mappa kijelölése, 

 Memória állapot – megjeleníthető a szabad 

memóriahely, illetve formattálható a kártya. 

(FONTOS!!! Formattálás előtt mindig 

csináljon mentést adatairól, különben 

minden el nem mentett adata elveszik a 

funkció végrehajtásakor.) 

 

 

13. Beállítások 

Elérhető lehetőségek a MENÜ->Beállítások helyen: 
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13.1 Dátum és idő beállítása 

A dátum és az idő beállítása a MENÜ->Beállítások-
>Dátum és idő helyen lehetséges. Válassza ki a „A 
Világóra”-t az ön lakóhelyének kiválasztásához, a 
következő lépés az „Idő beállítás” és a „Dátum 
beállítás” lesz, ahol megadhatja a helyes időt és 
dátumot. Az opciók közötti navigálás a FEL/LE 
gomb segítségével lehetséges; az óra és a dátum 
értékeinek megadása a számbillentyűkkel történik. 
Kiválaszthatja az önnek megfelelő időformátumot 
(12ó vagy 24ó), és dátumformátumot 
(NN/HH/ÉÉÉÉ, HH/NN/ÉÉÉÉ, vagy ÉÉÉÉ/HH/NN), 
valamint beállíthatja az automatikus időfrissítést 
(Időfrissítési beállítás). 

13.2 Nyelv 

Kiválaszthatja a telefon menüjének nyelvét. Ha 
véletlenül nem a megfelelő nyelv lett beállítva az 
első használatbavételkor, akkor ezt bármikor 
módosíthatja a készenléti üzemmódban (kezdő 
képernyő aktív) megnyomva az alábbi gombokat: 
- 2x FEL gomb, 
- 1x Zöld gomb, 
- 1x LE gomb, 
- 2x Zöld gomb, 
- válassza ki a megfelelő nyelvet, majd az 
elfogadáshoz nyomja meg a ZÖLD gombot!  
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13.3 Profilok 

A felhasználó profil között választhat: Általános, 
Csendes, Halk, Hangos. A különbség közöttük a 
hangosságban és a beállítható különféle 
csengőhangokban van. Profilkapcsoló 
gyorsbillentyű – Készenléti módban (aktív a 
kijelző) nyomja meg hosszan a „0” (Nulla) 
billentyűt! 
 

13.4 Gyorstárcsázás (lásd a 6.6.1. 
fejezetben) 

13.5 Segélykérő beállítások (lásd a 8. 
fejezetben) 

13.6 Billentyűzár beállítások 

Beállíthatja, hogy a készülék billentyűit egy rövid, 
vagy hosszú gomb lenyomással zárhatja le. A 
billentyűzár funkció kikapcsolását az alábbi helyen 
teheti meg: MENÜ->Beállítások->Telefon 
beállítások->Kijelző & Billentyűzet->Automatikus 
billentyűzár->Kikapcsolás. 
 

13.7 Számok hangos kimondása 

bejövő hívások esetén – a telefon hangosan 
kimondja a hívó, 
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a gombok – a telefon hangosan kimondja a 
lenyomott billentyűk számait, amikor ön tárcsáz egy 
telefonszámot. 
 

13.8 Telefon beállítások 

13.8.1 Kijelző és billentyűzet 

beállíthatja a következő funkciókat: a gombok 
háttérvilágításának idejét, az automatikus 
billentyűzárat, és a kijelző kontrasztját. A kijelző 
háttérképe és motívuma nem változtatható meg! 

13.8.2 Biztonság 

 PIN1 – a SIM kártya PIN kód kérését 
engedélyezheti/letilthat/a PIN kódot 
megváltoztathatja. Nem minden 
szolgáltatónál van lehetőség a PIN kód 
megváltoztatására, néha ehhez 
szükséges egy speciális kód, vagy az 
ügyfélszolgálat felhívása.  

 Telefon lezárása – ekkor szükség lehet egy 
rövid kódra minden telefon indításkor. A 
megadott kódot jól jegyezze meg, vagy 
tárolja biztos helyen, mert e nélkül nem 
lehetséges a telefon bekapcsolása. Az 
alapértelmezett kód az 1234. 

 Feketelista – bármely számot 
hozzárendelhet e listához. Ezekről a 
számokról érkező hívások és SMS-ek 
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automatikusan visszautasításra kerülnek.  

13.8.3 Kapcsolatok 

Ez a beállítás haladó telefon-felhasználók részére 
javasolt. Az APN (Hozzáférési pont) értékének 
megadása szükséges az MMS és a GPRS funkciók 
működéséhez, valamint a hálózatválasztás kézi 
beállításához a BTS érték megadása lehetséges. 

13.8.4 Telefon automatikus be-/kikapcsolása 

Megadhatja a telefon automatikus be- illetve 
kikapcsolódásának idejét. 

13.8.5 Gyári beállításokra való visszaállítás 

Visszaállítja a telefont az első használatkor tapasztal 
alapbeállításokra. Az alapértelmezett kód:1234. 
 

13.9 Hívás beállítások 

13.9.1 SIM kártya beállítások 

Kiválaszthatja melyik kártya (SIM1, SIM2, vagy 
mindkettő) legyen készenléti módban a hálózatba 
való bejelentkezéskor. Van jó pár beállítás a 
tapasztalt telefon-felhasználóknak. A beállítások 
elérhetők: MENÜ->Beállítások->Hívás beállítás-
>SIM kártya beállítás. 
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13.9.2 Hívásátirányítás 

Ez egy mobilhálózati szolgáltatás. Ha 
mobilszolgáltatója kínál ilyen szolgáltatást, a 
használathoz szükséges annak beállítása. A 
szolgáltatás lehetővé teszi a bejövő hívások 
hangpostára, vagy más telefonszámra történő 
átirányítását. A beállítás a MENÜ->Beállítások-
>Hívás beállítások->Hívásátirányítás helyen 
lehetséges. 
 

13.9.3 Hívásvárakoztatás 

Ez egy mobilhálózati szolgáltatás. Ha 
mobilszolgáltatója kínál ilyen szolgáltatást, a 
használathoz szükséges annak beállítása. 
Az opció kiválasztása után, ön ellenőrizheti az 
aktuális státuszát, illetve dönthet a funkció 
engedélyezéséről. 
A funkció lehetővé teszi önnek aktív hívás közbeni 
értesítést egy új bejövő hívásról, amit fogadhat 
miközben az első hívást tartásba helyezi. A 
beállítása: MENÜ->Beállítások->Hívás beállítások-
>Hívásvárakoztatás. 
 

13.9.4 Híváskorlátozás 

Ez egy mobilhálózati szolgáltatás. Ha 
mobilszolgáltatója kínál ilyen szolgáltatást, a 
használathoz szükséges annak beállítása. 
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 A funkcióval lehetővé válik az Ön számára bizonyos 
hívások korlátozása. A listából kiválaszthatja a tiltani 
kívánt hívásokat: összes kimenő hívás, összes 
kimenő nemzetközi hívás, nemzetközi hívások 
kivéve haza, összes bejövő hívás, összes roaming 
bejövő hívás. Megváltoztathatja a hívás korlátozás 
kódját is. A beállítás a: MENÜ->Beállítások->Hívás 
beállítások->Hívás korlátozás helyen. 
 

13.9.5 Szám visszatartás 

Ez egy mobilhálózati szolgáltatás. Ha 
mobilszolgáltatója kínál ilyen szolgáltatást, a 
használathoz szükséges annak beállítása. 
 A funkció használatával a hívott fél kijelzőjén nem 
jelenik meg az ön száma. A funkció beállítása: 
MENÜ->Beállítások->Hívás beállítások->szám 
visszatartása helyen. 
 

13.9.6 Egyéb 

 
Hívás időtartam jelzés: beállíthatja mely 
időközönként jelezze önnek a telefonja 
hangjelzéssel a hívás időtartamát. Pl. Ha ön beállítja 
a 60mp időtartamot, akkor telefonja minden 60 mp-
ben egy “bip” hanggal jelzi önnek az idő múlását. 
 

14. Eszközök 
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14.1 Ébresztő óra 

A funkcióval hét különböző időpontú 
ébresztést/riasztást állíthat be telefonján. 
Az ébresztés engedélyezése a MENÜ->Eszközök-
>Ébresztés helyen lehetséges. 
Válassza ki a riasztást, majd nyomja meg az 
Engedélyez gombot! Ön 
engedélyezheti/kikapcsolhatja a riasztást, 
beállíthatja az idejét, a riasztási hangot, a riasztási 
típust és az ismétlést. Az ébresztő óra a telefon 
kikapcsolt állapotában is működik egészen az 
akkumulátor lemerüléséig.  
 

14.2 Naptár 

Elérhető: a MENÜ->Eszközök->Naptár helyen. 
Az előző/következő hét a FEL/LE gombok 
megnyomásával tekinthető meg. 
Az előző/következő napok a * és a # gombok 
használatával tekinthetők meg. 
Minden egyes naphoz Új feladatot (Opciók menü) 
adhat hozzá.  

14.3 Jegyzetek 

Akár 1000 karakteres jegyzetet készíthet. 
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14.4 Számológép 

A funkció elérhető: MENÜ->Eszközök-> 
Számológép helyen. A négy alapvető matematikai 
(összeadás, kivonás, szorzás, osztás) művelet 
elvégzésére alkalmas. 
Az első szám megadásához használja a 
számbillentyűket, a FEL/LE gombok segítségével 
kiválaszthatja a műveletet, amit az OK gomb 
lenyomásával fogadhat el. Ezután írja be a második 
számot, nyomja meg az = jelet és az OK gombot az 
eredmény megjelenítéséhez! 

14.5 Stopperóra 

Egyszerű stopperóra eltelt idő méréséhez például 
futáshoz.  

14.6 SIM Eszköztár (STK) 

Az elérhető mobilszolgáltatói eszközök használata. 
Bővebb felvilágosítást mobilszolgáltatója tud nyújtani 
a funkciókról. Fontos megjegyezni, hogy ezek a 
funkciók szolgáltatónként különbözhetnek, és azok 
elérhetősége akár előfizetőnként is változhat. 
 

15. Számítógépes kapcsolatok 

Telefonjával kapcsolódhat számítógépéhez, 
melynek segítségével kezelheti a telefonban lévő 
MicroSD kártyán lévő adatállományt. 
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A csatlakoztatás: 

 Csatlakoztassa az USB kábelt a telefonhoz, 

 Az USB kábel másik felét pedig 
számítógépéhez. 

 Válassza ki a Telefon memóriát, az 
elfogadáshoz nyomja meg az OK gombot! 
(Az első csatlakoztatáskor meg kell várnia, 
míg a vezérlők települnek számítógépén) 

16. GYIK (Problémák megoldásai) 

A készüléken javítást csak és kizárólag az arra 
feljogosított szerviz végezhet. Nem engedélyezett a 
készüléken való változtatás, egyéb javítás saját 
kezűleg, e beavatkozások garanciavesztéssel 
járnak! 
 

„Nem lehet 
hívász indítani” 

Ellenőrizze a tárcsázott számot! Pl. a 
nemzetközi hívószám elején ott van a 00 
vagy + előhívó. 
Ha feltöltő kártyás előfizetése van, 
ellenőrizze, hogy egyenlege lehetővé 
teszi-e a hívásindítást. 

„SIM kártya 
behelyezve, de 
csak 
segélyhívószám 
hívható (112)” 

Ellenőrizze, hogy a SIM kártya 
megfelelően van behelyezve! 
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“A telefon nem 
működik. A 
töltőre 
csatlakoztatva 
nem töltődik.” 

Ha ki van kapcsolva a készülék, akkor 
kapcsolja be a PIROS gomb hosszú 
(kb.3mp) megnyomásával. Ha telefont 
hosszabb ideig nem használtuk, akkor az 
akkumulátor az ún. mélykisütés állapotába 
kerülhet. Előfordulhat, hogy a töltés nem 
indul meg azonnal, hanem csak több perc 
múlva. Ezen átmeneti időszakban a kijelző 
sötét maradhat. 
 

„Indíthatok 
hívásokat 
külföldön?”  

Külföldi tartózkodás esetén a készülék 
bejelentkezik a külföldi mobilhálózatra, ha 
roaming funkció aktiválva van. Erről 
bővebb felvilágosítást mobil szolgáltatója 

tud nyújtani. 
„Lehet 
segélyhívást 
indítani, ha 
nincs 
lefedettség, 
vagy nincs elég 
egyenleg a SIM 
kártyán?”  

Ha nincs lefedettség, akkor nem lehet 
hívást indítani, vagy fogadni. Ha 
egyenlege kevés, segélyhívást akkor is 
lehet indítani, ha megfelelő a 
szolgáltatással való lefedettsége az adott 
területen. 

 
„Hogyan 
növelhető a 
lefedettség?” 

Az épületek anyagsűrűsége nagyban 
csökkentheti a helyi térerősséget. 
Épületen belül az ablakok környékén 
magasabb térerő található. 
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„Mi az a SMS 
üzenetközpont?”  

A szolgáltató központ száma, ahol a 
szöveges üzenetek tárolódnak. A számot 
tartalmazhatja a SIM kártya, de a telefon 
megfelelő almenüjében is megadható, 
vagy módosítható. 

„Hogyan történik 
a hívások 
díjának 
elszámolása?”  

A hívásdíj elszámolása a hívottal való 
telefonkapcsolat létrejöttekor kezdődik. A 
díjak mértékéről, a számítás módjáról 
mobilszolgáltatójánál érdeklődjön!  

“Hogyan 
ellenőrizhető, 
hogy a küldött 
SMS 
megérkezett-e?” 

Be kell kapcsolni a kézbesítési jelentést. A 
kézbesítésről válasz SMS-t kap, amikor 
üzenete kézbesítésre került (hálózati 
szolgáltatás). 
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17. Biztonságos üzemeltetés irányelvei 

 Ne kapcsoljuk be telefonunkat, ha az 
interferenciát okozhat, zavarhatja más 
készülékek működését! 

 Tilos a telefont használni vezetés közben 
szabad kezet biztosító kiegészítő nélkül (pl. 
Bluetooth kihangosító)! 

 A telefon elektromágnese sugárzást bocsát ki, 
mely negatív hatással lehet más eszközök 
működésére (Pl.pacemaker). 

 Ne használjuk telefonunkat kórházakban, 
repülőgépeken, benzinkutak, vagy gyúlékony 
anyagok közelében! 

 Tilos a készülék javítása, vagy módosítása 
házilag. Az esetleges hibák javítása csak 
szakszervizben történhet! 

 A telefon nem vízhatlan, ezért ne érje víz, vagy 
más folyadék! 

 A telefon tisztításhoz ne használjunk kémia, 
maró anyagokat! 

 Ne használjuk a telefont közvetlenül bankkártya 
közelében, mert a kártyán adatvesztést okozhat! 

 Biztonsági okokból ne használjuk a telefont 
beszélgetésre, ha töltőre van csatlakoztatva! 

 A készülék és tartozékai apró részekből állnak, 
ezért ne adja soha kisgyermek kezébe! 

 Az eszközt ne tegyük ki alacsony, vagy magas 
hőmérsékletnek, közvetlen napfénynek! Ne 
helyezzük fűtőberendezés közelébe! 
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 Protect your hearing 
A hosszabb idejű nagy hangerejű hangok 
károsíthatják hallását. Zenét visszafogott 
hangerővel hallgasson, illetve ne tegye túl 

közel füléhez a telefont, ha teheti, használja 
kihangosítva készülékét! Válasszon biztonságos 
hangerőt, ha headsetet használ! 

18. Garancia 

A garanciajegy a vásárlást igazoló nyugtával, vagy 
számlával együtt igazolja a telefon garanciális 
státuszát. A helytelen használatból, elektrosztatikus 
kisülésből, vagy láng, nedvesség közvetlen 
hatásából eredő meghibásodások javítása csak 
térítés ellenében történnek, kívül esnek a garanciális 
meghibásodások körén. A szakszervizen kívüli 
javítások a garanciális státusz megszűnését 
eredményezik. A leírt információk tájékoztató 
jellegűek.  
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19. Akkumulátorral kapcsolatos információk 

A telefonban lévő akkumulátor a mellékelt töltő 
használatával tölthető újra. A telefon működési ideje 
függ a működtetés feltételeitől, a távolságtól a 
szolgáltató GSM bázisállomásától, a hívások 
számától és hosszától. Mozgás közben a telefon a 
bázisállomások között automatikusan vált, ami 
szintén hatással van a működési időre. 
Az akkumulátor több száz feltöltési és lemerülési 
ciklus után természetes módon veszít a 
kapacitásából. Ha jelentős mértékű 
kapacitáscsökkenést tapasztalunk, ajánlatos új 
akkumulátort beszereznünk. 
Csak a gyártó által ajánlott akkumulátort használjuk. 
Ne tartsuk a telefont túl meleg helyen, mert az 
negatív hatással van az akkumulátor és a készülék 
élettartamára is! 
Soha ne használjunk olyan akkumulátort, melyen 
látható sérülés van. Ez rövidzárlatot és 
meghibásodást eredményezhet. 
A túl magas, vagy túl alacsony hőmérséklet 
egyaránt lerövidítheti az akkumulátor élettartamát. A 
működtetéshez ajánlott optimális 
hőmérséklettartomány 15-25°C. 
Hideg akkumulátor behelyezése esetén előfordulhat, 
hogy az nem működik megfelelően, és növeli a 
meghibásodás kockázatát. 
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A készülékhez Li-ion akkumulátor 
tartozik. Az elhasznált akkumulátorok 
és elemek veszélyesek a 
környezetünkre, ezért ezeket 
speciális, elkülönített helyen kell 

tárolni az idevonatkozó szabályok betartásával. Ne 
dobjuk az akkumulátort, vagy elemeket a háztartási 
hulladékgyűjtőbe! Csak az erre kijelölt 
hulladékgyűjtő tárolóba helyezzük el. NE dobja 
tűzbe soha az akkumulátorokat, elemeket.  
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20. SAR Információ 

A készülék megfelel a nemzetközi ajánlásoknak, 
annak tekintetében, hogy mekkora a kibocsátott 
rádióhullámok mértéke az emberi szervezetre 
gyakorolt hatások szempontjából. A telefon 
rádióhullámokat bocsát ki, és vételez egy időben, de 
a tervezési szempontoknál figyelembe vették, hogy 
ennek mértéke a szabványban rögzített határérték 
alatt legyen. Az útmutatásokat az ICNIRP független 
nemzetközi szervezet határozta meg. A biztonsági 
sugárzási határértékek készülékkategóriánként 
kerültek megállapításra. Az értékek kifejezetten az 
emberi szervezetre kifejtett hatások szerint lettek 
megállapítva, tekintet nélkül az egészségi állapotra 
és a korra. Ezt az értéket jelölik SAR (Speciphic 
Absortion Rate) rövidítéssel, a mennyiséget W/kg-
ban adják meg. A hordozható eszközök ajánlott 
értéke 2W/kg, mely az átlagos emberi szövetre 
vetítve 10gramm. A telefon SAR értéke 0,529 – 10g 
határban mozog, átlagot tekintve lényegesen a 
küszöbérték alatt teljesít. A SAR maximalizált értéke 
az egyes országokban eltérőek lehetnek. A telefon 
SAR értéke a legnagyobb adóteljesítménynél lett 
meghatározva. A mindennapi használat során az 
érték alacsonyabb. Ez annak köszönhető, hogy a 
készülék mindig azzal a legkisebb teljesítménnyel 
üzemel, amely még elég az adott viszonyok között a 
megfelelő minőségű GSM kapcsolathoz.  
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21. Környezetvédelemmel kapcsolatos 
információ 

 
Figyelem: A telefont a 2002/96/WE Európai 

Direktívának megfelelően az itt látható 
ábrával megjelölték. Ez azt az információt 
jelzi, hogy a készülék a használati időszak 
lejárta után nem dobható ki a háztartási 
hulladékgyűjtőbe. 

 
FONTOS: Az elhasználódott elektronikai 
készülékeket a megfelelő hulladékhasznosító 
átvételi pontokon adja le. Az elektronikai hulladékok 
megfelelő kezelése esetén megelőzhetjük a 
környezeti károkat, az emberi egészséget is károsító 
szennyezéseket. 
  



 53 

 
 

Megfelelőségi nyilatkozat 07/2015/EC 
 
Maxcom S.A., ul. Towarowa 23a, 43-100 Tychy felelősséget vállal: 
 

az MM 428BB két sávos GSM mobiltelefon 900/1800MHz-es nyilvános hálózatokon való 
használatára 

 
Megfelel az Európai Parlament 2011/65/UE 2011.VI június 8-I veszélyes anyagok és berendezések 
korlátozásáról szóló direktívájának, illetve teljesíti minden fontos követelményét az 1999/5/EC – 
R&TTE direktívának (Rádió berendezések és Távközlési végberendezések). 
 
A telefon megfelel az alábbi harmonizáló előírásoknak: 
 
 
Egészségvédelmi EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011 

& Biztonsági EN 50332-2:2013  
  

Speciális abszorpciós EN50360:2001/A1-2012, EN50566:2013 
Ráta (SAR): EN 62209-1:206, EN 62209-2:2010  

 
  

Elektromágneses EN 301 489-1V1.9.2 
Megfelelőség EN 301 489-7V1.3.1 
 

Rádiókapcsolat: EN301 511 V9.0.2 

  
Az említett megfelelőségi minőségi eljárásokat, melyről a 10-es cikk szól részletesen, a IV 1995/5/EC 
direktíva alapján végeztük együttműködve a következő intézménnyel 
Phoenix Testlab: Azonosító: 0700 
Szakvélemény száma: 15-210220a 

 
Műszaki jelentések és vizsgálati igazolások:: 

 
Report nr: STR15068193S-2 (EN60950-1:206 +A11:2009+A1:2010+A12:2011) 
Report nr: STR15068193S (EN60950-1:206 +A11:2009+A1:2010+A12:2011) 

Report nr: TR15068193S-1 (EN 50332-2:2013) 
Report nr: STR15068193H (EN 62209-1:2006, EN 62209-2:2010, EN 50360:2001+A1:2012; EN 50566:2013) 
Report nr: STR15068193E-2 (EN 301 489-1 V1.9.2 EN 301 489-7 V1.3.1 

Report nr: STR15068193E-1 (EN 301 511 V9.0.2) 
 

Az év utolsó két számjegye, amelyben  CE megerősítésre került: 15 
 
Hely és dátum 
Tychy, August 18, 2015 
[Stamped by Maxcom] 
A felhatalmazott személy neve 
[Szignózta és pecsételte: Adam Grzys, Projekt Menedzser, Maxcom SA] 

  



Néhány, a Használati útmutatóban szereplő 
információ megváltozhat a telefon konfigurációjának 
megfelelően. Ez függhet a telepített 
szoftververziótól, a GSM szolgáltatótól és a SIM 
kártyától. A gyártó fenntartja a jogát az előzetes 
bejelentés nélküli termékfejlesztésre és az egyes itt 
közölt funkciók megváltoztatására. 
 

Technikai segítségért hívja a +48 32 325 07 00 
számot (angol nyelvű), vagy küldjön emailt a 
serwis@maxcom.pl címre (angol nyelv). 
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