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Amennyiben technikai támogatásra van szüksége, lépjen 
kapcsolatba információs vonalunkkal az alábbi számon 
(+48) 32 325 07 00 vagy serwis@maxcom.pl 
Weboldalunk:  
http://www.maxcom.pl/ 

 
 

Csomag tartalma 
GSM Telefon  
Töltő 
600mAh Akkumulátor 
Felhasználói Kézikönyv 
Garanciajegy  
Asztali töltő 

 

Ajánlott a termék csomagolását 
megőrizni, mely megkönnyíti az 
esetleges későbbi szállítást. 
Tartsa meg a számlát, mely a 
garancia feltétele. 

 
 

Figyelem – A Telefon a GSM 900/1800 hálózatot 
használja. Bekapcsolás előtt helyezze be a SIM kártyát. 

mailto:serwis@maxcom.pl
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Nagy, megvilágított billentyűzet 
SOS gomb (Jelez és automatikusan hívja illetve SMS-t 
küld az előre beállított számokra) 
ICE funkció (Lenyomása és lenntartása a „2 ICE” 
gombnak kijelzi a kapcsolatokat, melyek vészhelyzet 
esetén értesítendőek, illetve információkat jelenít meg 
a tulajdonosról) 
Nagy betűk, Egyszerű Menü 
Kihangosító funkció 
Telefonkönyv – 300 bejegyzés  
SMS küldés és fogadás 
7 gyorstárcsázó gomb 
Hivásidő kijelzése 
Hangos csengő (10 melódia) 
Lámpa 
Számológép 
Ébresztő 
Bluetooth 
Micro SD aljzat 
Készenléti idő: 120 óra.*.  
Beszélgetési idő: 3 óra.* 
Súly:91g 
Méretek: 106 X 53 X 15mm 
*a jelerősség és GSM hálózattól függően 
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1 Gombok elhelyezkedése 
 
 

 
Hangszóró 

 
Kijelző 

 
Hívásindítás 
gomb/ Funkciók 
elfogadása 

Belépés a 
Telefonkönyvbe/ 
„Le” navigációs 
gomb 

 
Menü betüméret 
változtatása 

Lenyomása 

megváltoztatja a 
betüméretet 

 

 
Belépés a 
Menübe/ 

„Fel” navigációs 
gomb 

 

Megszakítás 

gomb/Funkció 
törlése  

 

Lenyomása ki-

bekapcsolja a 

telefont 
 

ICE gomb  

 
Lenyomása kijelzi 

a fontos 

kapcsolatokat és 

a tulajdonos 

adatait 

 

Lámpa gomb 

Lenyomása ki-
bekapcsolja a 
lámpát 

Néma mód 
Lenyomása ki-

bekapcsolja a 

csengetést 
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nie w 

 
 
 

SOS gomb 
Hangszóró

 
 

 

Lenyomása aktiválja a 
segélyhívási 

folyamatot 

Hívja és SMS-t küld a 

beállított számokra 
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Felülnézet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Alulnézet 

 

Lámpa 

 

Töltési pontok 

 
 
 
 
 
 

Töltési csatlakozó 
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2 Biztonsági figyelmeztetések 

Az alábbi előírások megismerése minimalizálja a 
lehetőségét a telefon nem rendeltetésszerű 
használatának. A kézikönyv további részében részletes 
információt talál ezen pontokról. 
HASZNÁLAT – ne használja a készüléket, ahol ez tiltott, 
mint pl.: benzinkúton vagy kórházban. A telefon 
használata ilyen helyeken veszélyeztetheti mások 
biztonságát. 
LÁMPA – ne tekintsen közvetlenül a fénysugárba. 

HALLÓKÉSZÜLÉK – Amennyiben a felhasználó 

hallókészüléket használ, körültekintően kell beállítani a 
telefon hangerejét, illetve a hallókészülék érzékenységét. 
VIZÁLLÓSÁG – a telefon nem vízálló. Tartsa száraz 

helyen. 
FEJHALLGATÓ – a telefon előkészítésre került vezeték 
nélküli Bluetooth fülhallgató használatához. Fülhallgató 
egyedileg szerezhető be GSM tartozékokkal foglalkozó 
boltokban. 
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2.1 GSM Hálózat 
 

A telefont a  GSM 900/1800-as hálózatban való 
működésre tervezték. 

 
Mielőtt igénybe veszi az elérhető szolgáltatásokat a 
telefonon, érdeklődjön GSM szolgáltatójánál, hogy azok 
rendelkezésére állnak e. 
Figyelem: Nem minden szolgáltató által biztosított a 
speciális magyar karakterek küldése a szöveges 
üzenetekben. Kérjük ezzel kapcsolatosan kérjen 
információt szolgáltatójától. 

3 Telepítés 

A telefon telepítése előtt helyezze be a SIM kártyát és az 
akkumulátort. Legyen figyelemmel a kártya 
behelyezésekor, hogy a kártya semmiképp se sérüljön. 
A SIM kártyát tartsa gyermekektől távol. 
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3.1 SIM kártya telepítése 
 

A kártya behelyezése előtt győződjön meg róla, hogy a 
telefon kikapcsolt állapotban van. A töltő ne legyen 
csatlakoztatva. 

 
1. Körme használatával feszítse le az akkumulátor 

fedelét a kivágási ponton, ezen pont a telefon alján 
található (mint az ábrán) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kivágás 
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2. Helyezze be a SIM kártyát a „SIM HELYE” 
résbe úgy, mint az ábrán szerepel. 

 

 
3.1 Micro SD kártya telepítése 

 

A SIM kártya rés mellett a jobb oldalon található a MicroSD 
kártya-tárhely helye. A takarófedelet mozdítsa el az OPEN 
felirat irányába majd emelje fel a takarófedelet. Helyezze 
be a microSD kártyát úgy, hogy a microSD kártya 
érintkezői csatlakozzanak a telefon érintkezőihez, majd 
zárja a takarófedelet a LOCK irányába. 
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A memóriakártya használatakor legyen figyelemmel, 
különösen annak ki és beszerelésekor. Néhány 
memóriakártya, az első használatot megelőzően, 
számítógéppel való formázást igényel. 
Rendszeresen készítsen mentést a memóriakártyán 
található adatokról, amennyiben más eszközön is 
használja ezen memóriakártyát! Nem megelelő használat, 
vagy egyéb tényezők sérülést, vagy adatvesztést 
okozhatnak. Micro SD memóriakártyát a csomag nem 
tartalmaz. A micro SD kártyával megnövelhető a telefon 
tárhelyének mérete, mely multimédiás tartalmak 
tárolására használható. 

 

3.2 Akkumulátor telepítése 
 

1. Az akkumulátort úgy kell behelyezni, hogy a 
+/- érintkezők a készülék alsó része felé 
nézzenek. 

2. Az akkumulátor behelyezését követően 
helyezze vissza megfelelően a takarófedelet és 
pattintsa a helyére. 
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3.3 Akkumulátor töltése 
 

Figyelem! A csomagban található akkumulátort használja. 
Egyéb akkumulátor használata a telefon 
működésképtelenségét okozhatja, illetve 
garanciavesztéssel jár. Ne csatlakoztassa a töltőt, ha a 
hátsó takarófedél nincs a készüléken. 

 

A telefon töltéséhez: 
1. Csatlakoztassa a töltőt a telefon alján lévő 

csatlakozóba. 
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2. Csatlakoztassa az elektromos aljzatot a fali 
konnektorba. A kijelzőn a jobb felső sarokban 
megjelenik a töltést jelző információ. Az 
akkumulátor szimbólum mutatja az akkumulátor 
töltöttségi állapotát. 

3. Mikor az akkumulátor teljesen feltöltődött, húzza ki 
a fali konnektorból az aljzatot, majd ezután a kábelt 
a telefonból. 

 
3.3.1 Asztali töltő (opció) 

Asztali töltő használata esetén, először csatlakoztassa 
az asztali töltő csatlakozójának kábelét az asztali 
töltőhöz, majd ezután csatlakoztassa a töltő másik 
végét a fali konnektorba. Az akkumulátor töltéséhez 
elég a telefont az asztali töltőre helyezni, érintkezőkkel 
lefelé. 

 

3.4 Gyenge akkumulátor jelzés 
 

A telefon hangjelzéssel jelzi (amennyiben a profilban 
bekapcsolva van a figyelmeztetés) illetve a kijelzőn 
mutatja, ha az akkumulátor töltöttsége alacsony.A kijelzőn 
megjelenik egy piros üres akkumulátor ábra. Töltse fel 
telefonját, ha megjelenik a figyelmeztetés. 
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3.5 Telefon bekapcsolása 
 

Nyomja meg és tartsa nyomva a piros gombot , a 
telefon bekapcsolásához. 
Amennyiben megjelenik a PIN kód kérés, úgy adja meg. 
Megtalálja a kódot a SIM kártya kezdőkészletében. 

A kód megadását fogadja el a zöld gombbal . 

 

 
 

A telefon első indításakor a telefon kéri, hogy adja meg az 
aktuális időt és dátumot. Adja meg sorrendben a megfelelő 

számokat a dátumhoz, majd erősítse meg a   gombbal. 

Ezután adja meg az aktuális  és fogadja el a gombbal. 
Használhatja a  

Figyelmeztetés: A PIN kód háromszori helytelen 
megadása zárolja a SIM kártyát. A zárolást a PUK 
kóddal oldhatja fel. Amennyiben tíz alkalommal 
helytelen PUK kódot ad meg, úgy véglegesen 
zárolja a SIM kártyát. 
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FEL/LE billentyűket a számok 

közötti váltáshoz. 
 

3.6 Kikapcsolás 
 

A telefon kikapcsolásához nyomja meg és tartsa 

lenyomva a gombot. 

3.7 Billentyű zárolása 
 

A billentyű zárolásához sorrendben nyomja meg a  

gombot, majd . 
A billentyűzet automatikusan lezárásra kerül egy beállított 
tétlenségi idő után. Ezen időt megváltoztathatja, vagy 
kikapcsolhatja az alábbiak szerint: MENÜ > BEÁLLITÁSOK 
> KIJELZŐ > Auto bill. zár. 
Lehetséges zárolni a billentyűzetet a piros gombbal is 

(nem lesz szükséges a gomb megnyomása) 
MENÜ > BEÁLLITÁSOK > Biztons. > Zárolás piros 
gomb 

 

A zárolás feloldásához sorrenben nyomja meg
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 majd . 
 

Nem szükséges a billentyűzet feloldása hívás 
fogadásához. 

 

3.8 Készenlét 
 

Mikor a telefon be van kapcsolva, de nem hajt végre 
semmilyen műveletet, akkor készenléti állapotban van. 

Kijelző leírása: 
 

Térerő  

Idő 

  Akkumulátor 

tölttöttségi 
szintje 

Dátum 

Nem fog. hívás 
Olvasatlan 
üzenet 

 

 

Villogó kijelző tájékoztatja új üzenet, vagy nem fogadott 
hívás érkezéséről. A kijelző kb. egy órán át villog. A 
funkció kikapcsolható: 
MENÜ > BEÁLLITÁSOK > KIJELZŐ > Esemény jelzés 

(Hét.) 
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3.9 Ikonok a kijelzőn 
 

 Ébresztő 

 Új üzenet 

 Nem fogadott hívás 

 Néma mód 
 

3.10 Alapvető billentyű funkciók 
 

Billentyű Funkció 

Hívás billentyű 
(zöld gomb) 

 

Készenléti módban hívás fogadása és 
indítása: nyomja meg a híváslistához. 
Navigáció a MENÜ-ben: ”Elfogadás” 
Nyomja meg a kiválasztott funkció 
elfogadásához. 

Megszakít 
billentyű 

(piros 
gomb) 

 

 
Telefon ki- és bekapcsolása. 
Navigáció a MENÜ-ben: ”Vissza”  
Nyomja meg a korábbi menüponthoz való 
visszatéréshez. 
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Navigációs 
gomb 

   „FEL” 
 

Készenléti mód: Nyomja meg a 
főmenübe való belépéshez 
Navigáció a MENÜ-ben: Nyomja meg a 
kurzor felfelé mozgatásához 

Navigációs 
gomb 
„LE” 

 

 

Készenléti mód: Nyomja meg a 
telefonkönyvbe való belépéshez 
Navigáció a MENÜ-ben: Nyomja meg 
a kurzor lelfelé mozgatásához 

1-es billentyű Röviden lenyomva: 1-es szám 
Nyomva tartva: hangposta 

2-es billentyű Röviden lenyomva: 2-es szám  
Nyomva tartva: ICE MENÜ megjelenítés 
„Baleset esetén… 

3-9 billentyűk Röviden lenyomva: 3-9-ig számok  
Nyomva tartva: gyorstárcsázási számok 
hívása 

Billentyű 

 
 

Készenléti állapot: Nyomja meg és tartsa 
nyomva Néma és Normál mód közötti 
váltáshoz 
SMS írás: Nyomja meg bevitel váltáshoz 

Billentyű SMS írásakor: nyomja meg a szombólumok 
használatához. 

Lámpa bill. 

 

Készenléti állapot: Nyomja meg és tartsa 
lenyomva a lámpa ki és bekapcsolásához 
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4 MENÜ kezelése 

A MENÜ-be való belépéshez készenléti módban nyomja 
meg FEL          gombot. 
A MENÜ-ben való navigáláshoz használja a FEL 

és LE gombokat. 

A kiválasztott funkció elfogadásához nyomja meg a . 

Az előző MENÜ-be való visszatéréshez (vissza), nyomja 

meg . 

Vészhívás 
gomb 
(SOS) 

Ha a vészhívás funkció aktiválva van, 
nyomja meg és tartsa lenyomva a 
vészhívási folyamat elindításához 
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5 Lámpa 

A lámpa ki és bekapcsolásához nyomja meg NULLA . 
vagy menjen: 
MENÜ > Alkalmazások > Lámpa 

6 ICE Billentyű. 

ICE (ang. In Case of Emergency, - vészhelyzet esetén) – 
rövid információ a mentősöknek, hogy baleset esetén ki 
értesítendő. A 2-es billentyű lenyomása és nyomva tartása 
jeleníti meg az információkat a tuljadonosról és az 
értesítendő személyekről. 
Az ICE rövidítés a mentősök számára ismert az egész 
világon és megkönnyíti a sérült azonosítását és a 
segítségnyújtást, ezért érdemes megfelelően felvinni a 
vészhívási adatokat, lsd. 28.oldal, illetve a tulajdonosról 
lsd. 29.oldal. 

7 Vészhívás 

Amenniyben a telefon bekapcsolt állapotban van, szükség 
esetén billentyűzze be a 112-es számot és nyomja meg a 

 billentyűt. 
Többnyire  – de nem mindegyik – hálózat tárcsázza a 
segélyhívó számokat (112, 999, stb) inaktív, vagy nem 
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behelyezett SIM kártya esetén is. 

Lépjen kapcsolatba szolgáltatójával további 
információért. 
Az Európai Segélyhívó Szám a 112. 

 

7.1 SOS billentyű 
 

Sorrendben: 
MENÜ > Beállítások > SOS Menü > Állapot és válassza 

az Aktiválás vagy Kikapcsolás. 
 

Amennyiben a funkció be van kapcsolva, a telefon 
automatikusan segélyhívást indít az SOS gomb 
lenyomása majd nyomva tartása esetén. Ha a funkció ki 
van kapcsolva, az SOS bomb lenyomása esetén a 
kikapcsolt állapotról jelenik meg információ 

A megszakításhoz . 

7.1.1 Segélyhívási folyamat 

1. Mikor a segélyhívási funkció bekapcsolt 

állapotban van: nyomja meg és tartsa nyomva az SOS 
gombot a készülék hátulján. A telefon jelzést ad és 
üzenetet küld a beállított segélyhívási kapcsolatoknak, és 
automatikusan hívja egyiket a másik után. Három hívási 
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próbálkozás minden beállított számhoz.  Amennyiben 
nem veszik fel, a telefon hívja sorrendben a következő 
kapcsolatot. 

 

2. A telefon hangjelzést ad az üzenetküldés és hívások 
alatt. 

3. Amennyiben egyetlen kapcsolat sem veszi fel a 
hívást, a telefon segélyhívási módra kapcsol egy 

órán keresztül. Ez azt jelenti, hogy a telefon önállóan 
felveszi a hívásokat és automatikusan kihangosított 
módra kapcsol. A segélyhívások alatt, amennyiben azt 
felveszik, a hívás után a készülék visszatér normál 
állapotba. 

A segélyhívás megszakításához nyomja hosszan az 

SOS gombot, a  billentyű rövid nyomva tartása 

pusztán megszakítja az éppen kezdeményezett hívást. 

 
7.1.2 Segélyhívási kapcsolatok 

Az SOS számok beállításához lépjen be a fő MENÜ-be, 

lenyomva    gombot.  
Ezután válassza: 
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Beállítások > SOS Menü > ICE kapcsolatok 

Nyomja meg . Beállíthat maximálisan 5 segélyhívó 
számot kézzel felvíve, vagy a telefonkönyvből kiválasztva.  
A kapcsolat eltávolításához válassza Szerkesztés, majd a 
piros gombbal törölje a számot és nyomja meg OK. 

 
7.1.3 Segélyhívási szöveg 

Megváltoztathatja az SMS szövegét, mely elküldésre kerül 
segélyhívási módban. Sorrendben MENÜ > Beállítások > 
SOS Menü > Segélyhívó SMS Alapértelmezett üzenet 
szöveg: „Segélyhívó SMS! Hívjon fel!” Ki- vagy 
bekapcsolhatja az SMS küldést segélyhívó módban. Ehez 
válassza MENÜ > Beállítások > SOS Menü > 
Segélyhívó SMS >Állapot> Kikapcsol/Aktivál 

 
7.1.4 SOS információk/Tulajdonos információk 

 
Beállítások > SOS Menü > Tulaj. Info. 
Ajánlott olyan információt megadni, mely hasznos lehet 
vészhelyzet esetén, mint pl. vezetéknév, tartós betegség, 
allergia információk, vércsoport. 
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Az információ segélyhívási módban megjelenik a 
képernyőn, (ha nem veszik fel az indított segélyhívást) 
vagy a 2-es billentyű hosszantartó megnyomása esetén 
(ICE) 

 
7.1.5 Segélyhívás kikapcsolása 

Ki és bekapcsolhatja a segélyhívó jelzést a segélyhívó mód 
alatt. Ehez válassza MENÜ > Beállítások > SOS Menü 
>SOS jelzés> Kikapcsol/Aktivál 

8 Hívás 
 

8.1 Hívás kezdeményezése 
 

1. Adja meg a telefonszámot, melyet hívni szeretne 
 

 

2. Nyomja meg a  az adott szám hívásának 
indításához. 

Nemzetközi hívás indításához szükséges a „00” 
vagy „+” jel a szám előtt. 
A „+” karakter beviteléhez nyomja meg  
kétszer „  ”-ot. 
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3. A hívás befejezéséhez nyomja meg a  . 

8.1.1 Gyorstárcsázási gombok 

Amennyiben korábban felvitt kapcsolatokat a 3-9-es 
billentyűkhöz, készenléti állapotban nyomja le és 
tartsa nyomva a megfelelő billentyűt, a szám 
hívásához, lsd 44.oldal. 

 

8.2 Kihangosító mód 
 

Beszélgetés alatt kétszer nyomja meg  a hangszóró 
bekapcsolásához. Ha ki szeretné kapcsolni a 

kihangosítást, újra nyomja meg kétszer . 

8.1 Hangerő szabályozása 
 

Használhatja a FEL/LE                     billentyűket, hogy 
csökkentse, vagy növelje a hangerőt beszélgetés alatt.
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8.2 Konferencia 
 

A konferencia, egy operátori szolgáltatás, mely elérhetővé 
teszi a háromfős beszélgetést. A szolgáltatás az 
operátorától függ. Két lehetőség van konferencia 
indítására: 

 

Metódus 1 
Egy személy hívást indít a telefonra, Ön pedig hívja a 
következőt. 
1. Vegye fel a hívást 
2. Nyomja meg a zöld gombot és válassza Új hívás 

hozzáadása 
3. Hívja a harmadik fél számát. Ezt csak a szám 

beírásával és a zöld gomb megnyomásával teheti 
meg. Amikor a telefonszámot írja be, addig az első 
hívás szüneteltetve van. A konferencia indításához 
nyomja meg a zöld gombot és válassza a 
Konferencia opciót. 

  
Metódus 2 
Két bejövő hívás. 

1. Vegye fel az első hívást 

2. Második hívás felvétele: mikor a második hívás jön, a 
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kijelzőn információt kap róla. Vegye fel ezen hívást a 
zöld gombbal. A konferencia indításához ismételten 
nyomja meg a zöld gombot és válassza Konferencia. 

9 SMS üzenetek 

A telefon képes SMS üzenetek küldésére és fogadására.  
Mikor a kijelzőn megjelenik a  ikon, az azt jelenti, hogy 
van legalább egy olvasatlan szöveges üzenete. 

 

Az SMS Üzenetek MENÜ-be való belépéshez 
készenléti módban nyomja meg a  FEL         gombot, 

majd azt követően a zöld gombot . 
* A telefon 100 SMS üzenet tárolására képes.  
További SMS üzenetek menthetőek a SIM kártyára is (a 
tárolási kapacitás függ a SIM kártya típusától) 

 

9.1 SMS írása 
 

1. A MENÜ SMS-ben válassza az Üzenet írása 

opciót, az új üzenet megszerkesztéséhez. 
2. Irja meg az üzenetet. Számok írásához 

nyomja hosszan a megfelelő billentyűt. 
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3. Nyomja meg a hívás  gombot, ha sablont, 
telefonkönyvi kapcsolatot, smile-t akar beilleszteni, 
vagy vázlatként el akarja menteni az üzenetet. 
A kijelző jobb felső sarkában talál információt a 
beviteli módról, vagy a hátralévő felhasználható 
karakterszámról, mely az üzenethez elérhető. 

 

9.2 Szövegbeviteli módok 
 

Szövegbeviteli módok változtatásához (számok, nagy 
vagy kisbetűk) nyomja meg a  „#” billentyűt. 

Hu, HU,hu- ábécé magyar betükkel 
ABC, Abc, abc – alap ábécé 

 
Más beviteli mód kiválasztásához menjen a MENÜ 
> Beállítások >Tel. beállítása>Nyelv>Beviteli 
nyelv 

 Ha szimbólumokat akar bevinni, nyomja meg a . A 

FEL/LE billentyűvel válassza ki a szimbólumot, 

majd fogadja el . 
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Figyelmeztetés: 

Ékezetes betűk, szimbólumok a magyar nyelvhez 
kapcsolódóan (á,é,í,ü,ű,ö,ő,ú) több helyet foglalnak, 
korlátozva a bevihető karakterek számát az alap 
karakterekhez viszonyítva egy szöveges SMS üzenetben. 
SMS üzenet küldhető az adott karakterszám felett is ( max. 
160 karakter). Hosszabb szöveges üzenet elválasztva, 
második üzenetként kerül továbbításra. Minden egyes 
üzenetért az adott szolgáltató általi tarifa kerül 
felszámolásra. 

 

9.3 Üzenet küldése 
 

Nyomja meg  az opcióba való belépéshez és válassza 
Küldés: 
- Adja meg afogadó számát, majd nyomja meg 
Opciók és Küldés. 
vagy 
- Nyomja meg Opciók>Kapcsolatok. Válassza ki a 
kapcsolatot/kapcsolatokat és válassza 
Opciók>Kijelölés>Ok>Opciók>Ok. Nyomja meg 
ismételten Opciók>Küldés. 
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9.4 Üzenet mentése 
 

Jelenleg íródó üzenet mentéséhez nyomja meg , majd 
válassza ki az opciót Üzenet mentése mint Vázlat. 

 

9.5 SMS üzenet olvasása 
 

1. Mikor a kijelzőn információ jelenik meg új SMS üzenet 

érkezéséről, megnyomhatja a  az üzenet 

olvasásához, vagy  az üzenet olvasásának 
kihagyásához és a készenléti módba való 
visszatéréshez. A kijelzőn megjelenik az ikon az 
olvasatlan üzenetről. 

2. A fogadott üzenetek megtekintéséhez lépjen be az 

SMS MENÜ Bej. Üzenetek részébe. Az üzenet 

elolvasásához nyomja meg a , az üzenet 

olvasása közben további opciók közül választhat a       

 lenyomásával. 

3. A ikon az üzenet mellett azt jelzi, hogy az 
üzenet olvasatlan. 
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9.6 SMS 

 
9.6.1 Beérkezett üzenetek 

Beérkezett üzenetek mutatása, beérkezésük dátuma 
szerint. 

 

A beérkezett üzenetek közötti egyszerű navigáláshoz 

használja a  FEL/LE illetve a  

gombot az üzenet adatainak megtekintéséhez. 
 

Üzenet olvasása közben nyomja meg , hogy elérje 
az alábbi opciók valamelyikét: 
Törlés, Válasz, Törlés, Hívás (a megadott szám hívása), 
Zárolás (az SMS törlés elleni védelme), Kijelölés, 
Rendezés, Küldő hozzáadása (küldő kapcsolatokhoz 
adása), Hasonló szám törl. (minden SMS törlése ettől a 
feladótól), Fekete listához adás (feladó blokkolása). 

 
9.6.2 Üzenet állapota 

Az elmentett elküldött üzenetek az Elküldött mappában 
találhatóak, amennyiben a mentés funkció be van kapcsolva 
a beállításokban: 
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MENÜ> Üzenetek > Beállítások> Elküld. Üzenetek 
mentése. 

 
9.6.3 Vázlat 

Elmentheti megírt, de el nem küldött üzeneteit a „Vázlat” 
mappában. Ehez írja meg az üzenetet, és a hívás gomb 
megnyomása után válassza ki az opciót Üzenet mentése, 
mint vázlat. 

 

9.7 SMS sablonok 
 

A telefon alapesetben 5 sablon üzenettel rendelkezik. 
Ezeket törölheti, szerkesztheti, elküldheti és elküldött 
üzenetet elmenthet, mint új sablon. Üzenet szerkesztése 
alatt nyomja meg a hívás gombot az opciókhoz való 
belépéshez és válassza Sablon létrehozása. 

 

9.8 Hangposta 
 

A hangposta egy operatori szolgáltatás mely lehetővé 
teszi hangüzenet rögzítését, mikor Ön nem elérhető. 
További információért forduljon szolgáltatójához. Ha meg 
akarja változtatni hangpostája számát, válassza MENÜ > 

Üzenetek > Hangposta és nyomja meg . 
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A hangposta számát a szolgáltatója adja. 
A hangposta meghallgatásához készenléti állapotban 
elegendő az 1-es gomb lenyomása és nyomva tartása. 

 

9.9 SMS beállítás 
 

MENÜ> Üzenetek > Beállítás 

 
9.9.1 Üzenetközpont száma. 

Az előfizetők közötti közvetítő SMS üzenetek küldése 
esetén. Mobiltelefonról törénő SMS küldéséhez, szükséges 
a helyes üzenetközpont számának beállítása. 
Ezen szamot a szolgáltatója adja. 

 
9.9.2 Üzenetek érvényessége 

Beállítható az üzenetek érvényességi ideje 
Mielőtt az SMS eléri a címzettet, az üzenetközpontba 
érkezik.  Érvényessége – azon időintervallum, mely alatt a 
központ megpróbálja kézbesíteni az SMS-t a központból a 
címzettnek. 
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9.9.3 Kézbesítési jelentés 

Beállíthatja, hogy kapjon e SMS kézbesítési jelentést, az 
üzenete kézbesítéséről, mikor a címzett megkapja az 
üzenetét (hálózati szolgáltatás) 

 
9.9.4 Elküldött üzenetek mentése 

Ki és bekapcsolható az elküldött üzenetek mentése 
funkció 

 
9.9.5 Tárhely beállítása 

Kiválasztható, hogy az üzenetek mentése a telefonra, 
vagy a SIM kártyára törénjenek 

 

9.10 Tömeges üzenet törlés 

 

Törölhet minden üzenetet a következő sorrendben: 
MENÜ> Üzenetek > Összes törlése, majd válassza ki, 
hogy mely mappa tartalmát szerené törölni. 

 

9.11 Tárhely állapota 
 

MENÜ> Üzenetek > Tárhely állapota. 
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Ezen funkcióban ellenőrizheti a tárhely állapotát a SIM 
kártyán és a telefonon. 

10 Telefonkönyv 

Elmentheti a kapcsolatok nevét és telefonszámát a telefon 

vagy a SIM kártya tárhelyébe. A kapcsolat  ikonnal 

telefon memóriájába, míg  ikonnal a SIM kártyára van 
mentve. 

 

Hogy belépjen a telefonykönyvbe mentett kapcsolatok 
megtekintéséhez, készenléti állapotban nyomja meg a LE 
          gombot. 

 

A telefonkönyvben lévő opciók eléréséhez a MENÜ-ben, 
nyomja meg           , majd a    billentyű segítségével 

válassza ki Kapcsolatok, nyomja meg , a LE   

gombbal válassza ki a kapcsolatot és fogadja el a . 
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10.1 Kapcsolatok megtekintése 
 

Metódus 1 
1. Válassza MENÜ > Kapcsolatok 

2. Irja be a név első betűjét, melyet keres 
3. A telefon ezen betüvel kezdődő nevekhez lép. A listát 

görgetheti a navigációs billentyűkkel is . 
 

Metódus 2 

1. Készenléti módban nyomja meg 
2. Irja be az első betűt, amit keres 
3. A telefon ezen betüs nevekhez lép. A listát 

görgetheti a navigációs billentyűkkel is 
 

 

10.2 Új kapcsolat létrehozása 
 

1. Válassza MENÜ > Kapcsolatok > Opciók > 
Hozzáadás, az új kapcsolat beviteléhez. 

2. Válassza ki a tárhelyet (SIM/Telefon) 
3. Válassza ki Név, majd írja be a nevet, melyet a 

számhoz akar. Nyomja meg Ok. 
4. Válassza ki Telefon és írja be a telefonszámot, 

melyet menteni akar, majd nyomja meg Ok. 
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5. Elmenthet a kapcsolathoz egyedi csengőhangot.  
6. Nyomja meg Mentés. 

 

10.3 Kapcsolat törlése 
 

Ha törölni akar egy kapcsolatot a telefonról, vagy SIM 
kártyáról, tegye a következőket:  
1.    Válassza: MENÜ > Kapcsolatok > Opciók > Törlés. 

       Fogadja el .             
  2. Ha több kapcsolatot szeretne törölni, válassza: MENÜ 

> Kapcsolatok > Opciók > Törlés > Több törlése, 
majd jelölje ki a kapcsolatokat a törléshez. Nyomja 
meg Opciók>Ok válassza OK. 

  3.  Ha minden kapcsolatot törölni szeretne a telefon               
tárhelyről, válassza: MENÜ > Kapcsolatok > Opciók > 
Törlés > Törlés telefonról > Ok 

 

10.4 Kapcsolat másolása 
 

Ha kapcsolatot szeretne másolni a SIM kártyáról a 
telefonra, vagy a telefonról a SIM-re, tegye:  
1. Válassza: MENÜ > Kapcsolatok > Opciók > Másolás, 
2. Majd válassza ki a forrást és a mentés helyét. 



44  

3. Nyomja meg Opciók>Másolás. Válassza ki a kívánt 
kapcsolatot és nyomja meg Opciók>Kijelöl. Kijelölhet 
több kapcsolatot. Ezután válassza Opciók>Ok. 

 

10.5 Kapcsolat áthelyezése 
 

Kapcsolat áthelyezése a SIM kártyáról a telefonra, 
vagy a telefonról a SIM kártyára, válassza MENÜ > 
Kapcsolatok > Opciók > Áthelyez. Ezután, mint a 
kapcsolat másolásánál. 

 

10.6 Gyorstárcsázás programozása 
 

A telefonon 7 numerikus billentyűzetet (3-9) lehet 
programozni gyorstárcsázásra. A megfelelő 
billentyű hosszanti lenyomásával tárcsázható az 
előre beállított telefonszám. Az 1-es billentyű a 
hangposta számára foglalt. 
Billentyűk programozása 

A gyorstárcsázó billentyűk programozásához válassza: 
 

MENÜ > Kapcsolatok > Opciók > Gyors tárcs.>OK 
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Válassza ki mely billentyűhöz akar számot rendelni, írja be, 
vagy válassza ki a telefonkönyvből a telefonszámot.  

 

10.7 Szám feketelistához adása 
 

Ha kapcsolatot ad a feketelistához, akkor az ezen számról 
hívók mindíg foglalt jelzést hallanak.  
Hozzáadhat kapcsolatot a feketelistához a 
telefonkönyvből: 
MENÜ > Kapcsolatok > Opciók >Feketelistához adás 

 
Kapcsolatot törölni a feketelistáról a következőképp lehet:  
MENÜ > Beállítás > Biztons. > Feketelista 

 

10.8 További telefonkönyv beállítások 

 
10.8.1 Saját szám 

A legtöbb SIM kártya lehetővé teszi a saját szám 
rögzítését. A szerkesztéshez, vagy saját szám kézi 
felviteléhez válassza:  
MENÜ > Kapcsolatok > Opciók > További>Saját szám 
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10.8.2 Szolgáltatói számok 

A SIM kártyán tárolt szolgáltatói számokhoz válassza  
 

MENÜ > Kapcsolatok > Opciók > További>Hál. számok 

 
10.8.3 Tárhely állapota 

Az opció lehetővé teszi a telefon és memória kártya 
állapotának ellenőrzését. Válassza sorrendben: 
MENÜ>Kapcsolatok> Opciók> További> Tárhely állapota 

 

11 Hívási bejegyzés rögzítése 

A hívási bejegyzés rögzítéséhez lépjen be a   
MENÜ> Hívás rögz. majd válassza: 
Nem fog. hívás 
Választott szám 
Fogadott hívás  
Elutasított hívás 

 
Az utolsó rögzített hívási bejegyzésekhez beléphet 

készenléti állapotban a hívás gombbal . 



47  

11.1 Bejegyzés törlése 
 

Minden rögzített hívási bejegyzés törléséhez válassza: 
MENÜ > Bejegyz. hivás > Összes törlése 

 

11.2 Hívási időtartam 
 

Megtekintheti az utolsó hívás, az összes bejövő illetve 
kezdeményezett hívás időtartamát az alábbi módon: 
MENÜ > Bejegyz. hívás > Hívás időtart. Az összes 
hívásidőtartam törléséhez válassza a Törlés-t. 

12 Multimédia 

 

A telefon rendelkezik kép és hangszolgáltatásokkal. Az 
alábbi részben megtekinthet a készülékre, vagy a 
memóriakártyára rögzített képeket és hangfelvételeket. 
MENÜ > Multimédia. 
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12.1 Kamera 
A telefon képes fényképeket és videókat. 
A kamera bekapcsolásához válassza menü-> 
multimédia> Kamera. Ha bekapcsolja akkor megjelenik 
egy kép a képernyőn. 
A fényképezéshez nyomja meg a Fel és mentése. Ha azt 
szeretnénk, hogy küldjön egy képet, nyomja meg a Fel. 
Nyomjuk meg az Opciók megjelenítéséhez további 
jellemzői: 
• Photo Album 
• Hatások (normál, B & W, kék, zöld, sárga, piros, szépia, 
negatív) 
• Beállítások 
- A kép mérete (320x240, 640x480, 1280x960) 
- A képminőség (alacsony, normál, magas) 
- A villódzásmentes 
- Zárhang 
- Az automatikus mentés 
- Memória 
 
A belső memória a telefon lehetővé teszi, hogy csak 
néhány alacsony felbontású képeket. Tárolni több fotót, 
telepítsen egy Micro SD memóriakártya.   
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12.2 Kamera 
Videó rögzítéséhez válasszuk a Média> Kamera. A 
felvétel indításához nyomja meg a Fel. Ha azt 
szeretnénk, hogy a felvétel szüneteltetéséhez 
nyomja meg a Fel, a felvétel leállításához nyomjuk 
meg a hívás gombot felvétel megszakításához 
nyomja meg a piros telefon. 
Nyomjuk meg az Opciók megjelenítéséhez további 
jellemzői: 
• track record videó - megnyit egy mappát 
felvételek 
• Hatások (normál, B & W, kék, zöld, sárga, piros, 
szépia, negatív) 
• Beállítások 
- Méret (128x96, 160x128, 176x144, 320x240) 
- A villódzásmentes 
- Hang, engedélyezése / tiltása hangfelvétel 

12.3 Galéria 
 

A galériában megtekintheti a memóriakártyán tárolt 
képeket. 

 

12.4 Zenelejátszó 
 

A lejátszó segítségével hangfájlokat nyithat meg melyek a 
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telefonon, vagy memóriakártyán rögzített. 
Billentyűfunkciók a hangfájlok lejátszása közben: 
- #: hangerő növelése 
- *: hangerő csökkentése 
- FEL: előző szám megnyitása 
- LE: következő szám megnyitása 
A lejátszáshoz, nyomja meg Opciók>Megnyitás. A 
lejátszás szüneteltetéséhez válassza Opciók>Szünet. 
A lejátszóból való kilépéshez válassza Opciók>Kilépés, 
majd ezt követően nyomja meg a piros gombot. Egyéb 
esetben a zenelejátszás folyamatos lesz a háttérben. 

 

12.5 Diktafon 
 

A diktafon bekapcsolásához: MENÜ > Multimédia > 
Diktafon > Opciók > Start. 
Az opciókban megváltoztathatja a mentés helyét, a fájl 
formátumát, vagy meghallgathatja a kész felvételeket. 

13 FM Rádió 

A telefon használható, mint FM rádió. A rádió 
bekapcsolásához: MENÜ > FM Rádió. A rádió 
beállításához válassza: MENÜ > FM Rádió > Opciók. 
A szüneteltetéshez vagy újraindításhoz válassza Opciók 
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> Szünet/Megnyitás. 

A hangerő változtatásáhpz nyomja meg a  vagy  
billentyűt. Csatorna keresése: Opciók > Csat. 
keresése. A csatorna mentéséhez válassza: Opciók > 
Mentés. A kézi frekvencia beállításához válassza: 
Opciók > Kézi keresés. 

A rádió háttérben való hallgatásához és a hallgatás 
közbeni egyéb tevékenységhez válassza: Opciók > Zene 
háttérben. 

14 Ébresztő (jelzés) 

A telefon rendelkezik Ébresztési (jelzési) funkcióval. 
Beállíthatja az ébresztés idejét, és az ébresztési jelzést. 
Az ébresztés beállításához válassza: 
MENÜ > Jelzés. 

 

14.1 Ébresztés beállítása 
 

Válassza: MENÜ > Jelzés 

Válasszon egyet a 3 lehetséges mezőből a jelzés 
mentéséhez, majd fogadja el a hívás gombbal. Válassza 
Opciók > Szerkesztés. 
Ezután válasszon elnevezést, időpontot, hangjelzést, és 
állítsa be, hogy a jelzés naponta, vagy munkanapokon 
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ismétlődjön e. A beállítások után fogadja el . 

14.2 Ébresztés törlése 
 

Programozott ébresztés törléséhez válassza:: 
MENÜ > Jelzés > Opciók > Kikapcsolás 

Ezen módon aktiválhatja a korábban beállított jelzést. 

15 Alkalmazások 

15.1 SIM szolgáltatások 
 

A SIM szolgáltatások olyan többlet funkciók, melyeket a 
SIM kártya nyújt (általában fizetős). A telefon korlátozott 
képességeinek következtében, nem minden szolgáltatás 
érhető el az MM461-es készüléken. 

 

15.1 Fájlkezelő 
 

A felhasználó megtekintheti a telefonon vagy a kártyán 
tárolt fájlokat. Válassza: 
MENÜ > Alkalmazások > Fájlok 

 
 

15.2 Lámpa 
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Válassza Menü>Alkalmazások>Lámpa majd bekapcsolás 
vagy kikapcsolás, a lámpa ki- bekapcsolásához. 

 

15.3 Naptár 
 

A telefon rendelkezikbeépített naptárral, mely elérhető 
MENÜ > Alkalmazások > Naptár. A megtekintésen kívül 
létrehozhatóak saját bejegyzések, pontos időponttal, 
nappal, ismétléssel, vagy hangjelzéssel. A napitervhez a     
billentyűzet                   segítségével lépjen a naphoz, 

majd nyomja meg  az opciókhoz: 
- Új bejegyzés 
- Bejegyzések megtekintése 
- Összes bejegyzés 
- Mai bejegyzések törlése 
- Összes törlése 
- Dátumhoz ugrás 

A hónapok közötti váltáshoz használja a * és # billentyűt. 
 

15.4 Számológép 
 

A telefon rendlekezik egy egyszerű számológéppel. Az 
olyan feladatokat hajthatja végre, mint összeadás, kivonás, 
szorzás és osztás. 

                                      51  
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Válassza: MENÜ > Alkalmazások > Számológép 

1. Irja be az első számot, mikor a kijelzőn a 0 látható. 

2. Válassza ki azon művelet szimbólumát a                
billentyűkkel, melyet végre akar hajtani, majd 
nyomja meg a zöld gombot.Vigye fel a második 

számot, majd . 
3. Az utolsó felvitt szám, vagy matematikai jel 

törléséhez nyomja meg . 
4. A számológépből való kilépéshez nyomja meg többször 

 gombot. 

15.5 Bluetooth 
 

A Bluetooth kapcsolatnak köszönhetően küldhet és 
fogadhat fájlokat. Továbbá különböző eszközöket 
csatlakoztathat, mint pl. vezetéknélküli kihangosító. 
Válassza a MENÜ-ben: Alkalmazások> Bluetooth 
A Bluetooth MENÜben az alábbi opciók közül választhat: 

Bluetooth állapota Bluetooth ki és bekapcsolása 

Láthatóság 
Kapcsolja be,hogy mások 

láthassák telefonját 
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Saját eszközök 
Eszközök, melyekhez már 

korábban kapcsolódott 

Saját név 
Nevezze el saját telefonját 

 

 

16 Beállítások 

A beállítások eléréséhez, lépjen be a MENÜ-be a FEL 
billentyű             használatával, majd válassza a 
Beállítások opciót. 

 

16.1   Hívás beállítások 

 
16.1.1 Hívásátirányítás 

Hálózati szolgáltatás. Amennyiben a szolgáltató 
kínálatában szerepl ezen szolgáltatás, úgy megfelelően 
be kell állítani. A felhasználó átirányíthatja a bejövő 
hívásokat közvetlenül a hangpostára, vagy egyéb 
kiválasztott számra. 
1. A Hívásátirányítási szolgáltatás beállításához 

lépjen be: MENÜ > Beállítások > Hívás beáll. > 
Hívás átirány. 

Tárhely 
Válassza ki a menteni 

kívánt fájlok helyét 
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2. Ezután válassza ki az elérhető listából, hogy mikor 
szeretné a hívásokat átirányítani: 1 Feltétel nélküli 
(Minden bejövő hívás átirányítása az előre megadott 
számra), 2 Mikor foglalt (Az épp zajló beszélgetések 
alatt bejövő hívások átirányítása az előre megadott 
számra), 3 Ha nincs válasz (Átirányítja a hívásokat, 
amennyiben nem veszi fel őket), 4 Ha nem elérhető 
(Átirányítja a hívásokat, ha kikapcsolja a telefonját, vagy 
nincs hálózati lefedettsége). 

3. Nyomja meg Aktiválás, adja meg a számot, 
melyre a hívásokat akarja átirányítani a szolgáltatás 
indításához, vagy válassza Minden átir. törlése, ha 
szeretné kikapcsolni a szolgáltatást. 

 
16.1.2 Hívásvárakoztatás 

Hálózati szolgáltatás. Amennyiben a szolgáltató biztosítja 
ezen szolgáltatást, úgy megfelelően be kell állítani. 
Lépjen be MENÜ > Beállítások > Hívás beáll. 
> Hívás várakozt. Ellenőrizheti a szolgáltatás állapotát, 

vagy kiválaszthatja, hogy aktiválja e a szolgáltatást. 
Ha a hívásvárakoztatás be van kapcsolva és beszélgetés 
zajlik, az összes többi időközben bejövő hívásról jelzést 
kap (5 mp-ként), továbbá a kijelzőn megjelenik a hívó fél 
száma. Felvehető ezen második hívás, miközben az első 
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hívásvárakoztatásra kerül. 

16.1.3 Híváskorlátozás 

Hálózati szolgáltatás. Amennyiben a szolgáltató biztosítja 
ezen szolgáltatást, úgy megfelelően be kell állítani. Ezen 
funkció lehetővé teszi különböző típusú hívások korlátozását. 
1. Lépjen be: 
2. MENÜ > Beállítások > Hívás beáll. > Hívás korl. A 

listáról válassza ki a hívás típusát, melyet korlátozni 
szeretne. Korlátozhat minden kimenő hívást, minden 
nemzetközi kimenő hívást, nemzetközi bejövő hívásokat 
(kivétel az adott országból indított), minden bejövő hívást, 
illetve bejövő hívásokat roaming esetén. 

 
16.1.4 Szám rejtése 

Hálózati szolgáltatás. Amennyiben a szolgáltató biztosítja 
ezen szolgáltatást, úgy megfelelően be kell állítani. Ezen 
funkció lehetővé teszi a saját szám rejtését hívásindítás 
esetén. Válassza: 
MENÜ > Beállítások > Hívás beáll. >Szám rejtése 

További hívási beállítások 

További hívással kapcsolatos funkciókat állíthat be, mint: 

 Beszélgetés időtertam jelzés, 

 Választott szám automatikus újratárcsázása, 
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 Rezgés bejövő hívás esetén, 

 Nem fogadott hívás esetén üzenetküldés 

 Automatikus beszélgetés rögzítés 

 

Válassza: 
MENÜ > Beállítások > Hívás beáll. > Továbbiak. 

Majd jelölje ki a megfelelő opciót a  billentyűvel. 

16.2   Telefon beállítása 
 

A telefon beállításához menjen sorrendben: MENÜ > 
Beállítások > Telefon beáll. 

 
16.2.1 Idő és dátum 

Az aktuális idő beállításához menjen sorrendben: MENÜ 
> Beállítások > Telefon beáll. > Idő és dátum. Az idő 
és dátumon kívül beállíthatja a kijelzett idő formátumát és 
a kijelzett dátum formátumát. 
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16.2.2 Telefon nyelv 

A nyelv megváltoztatásához menjen sorrendben: MENÜ > 
Beállítások > Telefon beáll. > Nyelv. Itt egyedileg 
beállíthatja a Menü nyelvét és a Szövegbeviteli nyelvet. 
Amennyiben véletlenül idegen nyelvet állít be és szeretné 
beállítani a megfelelőt, úgy készenléti állapoban nyomja 
meg: 

 2x Fel 

 1x OK 

 2x Le 

 1x OK 

 1x Le 

 2x OK 

 
16.2.3 Automatikus telefon ki-bekapcsolás 

Menjen sorrendben: MENÜ > Beállítások > Telefon beáll. > 
Automatikus ki-bekapcsolás  

Beállíthatja az órát, vagy a hét napját, mikor a telefon 
automatikusan ki vagy bekapcsoljon. 

 
16.2.4 Gyári beállítások 

A gyári beállítások visszaállításához válassza: MENÜ > 
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Beállítások > Telefon beáll. > Gyári beáll. A művelet 
végrehajtásához jelszó megadása szükséges. 
Az alapértelmezett jelszó az 1234 

 

16.3   Kijelző beállítása 

 
16.3.1 Háttér 

MENÜ > Beállítások > Kijelző > Háttér. 

Kiválaszthat egy hátteret a rendszerből, vagy szabadon a 
memóriakártyáról. 

 
16.3.2 Kijelző kontraszt 

MENÜ > Beállítások > Kijelző > Kontraszt. Állítsa 

be a kijelző kontrasztját a billentyűkkel                      . 
 

16.3.3 Billentyűzet világítás 

MENÜ > Beállítások > Kijelző > Bill. világítás Válassza 

ki a megvilágítási időt, vagy kapcsolja ki teljesen a 
billentyűzet megvilágítását. 
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16.3.4 Automatikus billentyűzár 

A billentyűzet automatikusan lezáródik egy beállított 
tétlenségi idő után. Az automatikus lezárást 
kikapcsolhatja, vagy módosíthatja a lezárási időt a 
következő sorrendben: MENÜ > Beállítások > Kijelző > 
Auto bill. zár. 

 
16.3.5 Háttérvilágítás 

Válassza MENÜ > Beállítás > Kijelző > Háttérvilágítás a 
háttérvilágítás idejének beállításáh, vagy válassza a 
folyamatos megvilágítást. 

 
16.3.6 Esemény jelzés 

Esemény jelzés (villogó kijelző) tájékoztatja új üzenet 
érkezéséről, vagy nem fogadott hívásról. A kijelző kb. 1 
órán keresztül jelez. 
Ezen opciót be vagy kikapcsolhatja, ha belép 
MENÜ > Beállítások > Kijelző > Esemény jelzés 

 

16.4   Biztonsági beállítások 
 

A biztonsági beállítások megváltoztatásához válassza: 
MENÜ > Beállítás > Biztonság. 
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16.4.1 PIN 

Ki- és bekapcsolhatja a PIN kód kérést, vagy 
megváltoztathatja a: 
MENÜ > Beállítás > Biztons. > PIN 

 
16.4.2 PIN 2 

A PIN 2 egy biztonsági kód, mely lehetővé teszi a 
belépést a mobiltelefon haladó funkcióihoz, melyek a SIM 
kártyán találhatóak. JSzükséges például a hívásköltség 
számláló nullázásához, vagy a rögzített tárcsázási mód 
konfigurálásához (FDN). A PIN2 kód megszerzéséhez 
lépjen kapcsolatba szolgáltatójával. 

 

Megváltoztathatja PIN 2 kódját: 
MENÜ > Beállítások > Biztons. > PIN2 vált. 

 
16.4.3 Telefon zárolása 

Zárolhatja telefonját. A telefon bekapcsolásához fel kell 
vinnie a zárolási kódot. Az alapértelmezett kód 1234 
A zárolási kód kérő opció bekapcsolásához válassza:: 
MENÜ > Beállítás > Biztons. > Telefon zárolás, 
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A telefon zárolási kódjának megváltoztatásához válassza: 
MENÜ > Beállítás > Biztons. > Tel. jelszó megvált. 

 
16.4.4 Adatvédelem 

Egy kód segítségével zárolhatod a hozzáférést a: 
hiváslistához, üzenetekhez, kapcsolatokhoz, fájlokhoz, 
naptárhoz, USB-hez és Zene Lejátszóhoz. Válassza 
MENÜ > Beállítás > Biztons. > Adatvédelem. 
Adja meg a telefon kódot, jelölje ki mely elemeket akar 
védeni a hozzáféréstől, majd kattintson Vissza. 

 
16.4.5 Billentyűzár a piros gombbal 

Lépjen be, mint a korábbi módon a billentyűzár funkcióhoz, 
hogy aktiválja a billentyűzár opciót egy gombbal: MENÜ > 
Beállítás > Biztons. > Bill. zár piros gomb. 

 
Készenléti állapotban a billentyűzet lezáródik a piros 
gomb nyomva tartásával. 

 

16.4.6 Fix számok 

Hálózati szolgáltatás. Amennyiben a szolgáltató biztosítja 
ezen szolgáltatást, úgy megfelelően be kell állítani. Ezen 
funkció lehetővé teszi különböző számok hívásának tiltását. 
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Lépjen be: 
MENÜ > Beállítás > Biztons. > Fix számok. 

 
A szolgáltatás elindításához szüksége lesz a PIN 2 
kódra (kérje szolgáltatójától). 
A listáról válassza ki a hívás típusát, melyet tiltani 
szeretne, vagy adjon meg egy számot a fix számok 
listájához. 

 
16.4.7 Feketelista 

Válassza MENÜ > Beállítás > Biztons. > Feketelista> 
Fekete lista beáll, hogy be-, vagy kikapcsolja az 
elutasított hívások funkciót, illetve tiltsa, vagy feloldja az 
üzenetek kézbesítését a listán szereplő számoktól. Ha a 
feketelista aktív, úgy a feketelistán lévő számokról érkező 
hívások kapcsolása nem jön létre, a hivó ezen számról 
folyamatosan foglalt jelzést kap. 

 

16.5   Személyes beállítások 
 

A profil beállításoknál változtathatunk csengőhangot és 
telefon hangerőt. Válassza a következő sorrendben: 
MENÜ > Beállítás > Profil, majd válassza ki a 
szerkesztendő profilt. Aktiválhatja vagy szerkesztheti a 
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profilt. A profil váltásához lépjen be MENÜ 
> Beállítás > Profil > Beállítás 

 
16.5.1 Csengőhang 

Itt megváltoztathatja a csengőhangot bejövő 
hívások esetén és a beérkezett üzenetek jelzését 
MENÜ > Beállítás > Profil > Beállítás > Hangok. 
Választhat egy csengőhangot az alap hangok közül, vagy 
akár a memóriakártyájáról. 

 
16.5.2 Hangerő 

MENÜ > Beállítás > Profil > Beállítás > Hangerő Ezen 

almenüben állíthatja be a csengetés hangerejét, 
üzenetjelző hang hangerejét, beszélgetési hangerőt, 
indítási animáció hangerejét. Ezen hangok erősségét a 
navigációs billentyűkkel                      teheti meg. 

A beállítást követően nyomja meg a   a mentéshez. 

 
16.5.3 Rezgés 

MENÜ > Beállítás > Profil > Beállítás > Csengés tip. 



65  

Ezen almenüben beállíthatja a bejövő hívások, SMS-ek és 
jelzések típusát. Az elábbiak érhetőek el: 

 Csak csengés 

 Csak rezgés 

 Hang nélkül 

 Rezgés, mejd csengetés 

 Csengés és rezgés 

Válassza ki az Önnek megfelelőt, fogadja el az 

OK-val. Ezek után nyomja meg a  gombot a 
mentéshez. 

 
16.5.4 Billentyűhang és figyelmeztető jelzések 

MENÜ > Beállítás > Profil > Beállítás > Egyéb figyelm. 
hangok 
Belépve a fenti sorrendben, beállíthatja a billentyű 
hangját, alacsony akku töltöttség jelzését, ki és 
bekapcsolási hangot, illetve a billentyű lenoymásakori 
hangot. 
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16.6   Hálózatválasztás 
 

Megváltaszthatja a hálózatválasztás módját, hogy az 
kézzel, vagy automatikusan történjen. 
Válassza: 
MENÜ > Beállítások > Hálózatválasztás 

A kézi választásnál megjelenik az összes elérhető 
hálózat. 

 

17 Csatlakoztatás számítógéphez 

USB kabel segítségével csatlakoztathatja telefonját a 
számítógéphez, ennek köszönhetően másolhat és 
áthelyezhet fájlokat a számítógép és a telefon között. 
Csatlakoztatás: 
- Csatlakoztassa az USB kábelt a telefonba 
- A kábel másik végét dugja a számítógépbe portjába 
- a kijelzőn megjelennek következő információk: 

„Töltés” illetve „Udisk”. Válassza Udisk 
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18 GYIK (Problémamegoldás) 

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

 

„Nem lehet 
hívást indítani” 

 
 
 
 

 
„SIM kártya 

behelyezve, de 
csak 

segélyhívás 
kezdeményezh

ető(112)” 
 

Telefon nem 
működik, 

Ellenőrizze a tárcsázott számot, pl. hogy 
nemzetközi hívószámnál a szám elején meg van-e 
adva a 00 vagy a + előhívó az országkód előtt (pl. 
németországi hívásnak +49-cel vagy 0049-cel kell 
kezdődnie).Ha feltöltőkártyás előfizetése van, 
akkor ellenőrizze, hogy az egyenlege lehetővé 
teszi-e a hívásindítást. 

Ellenőrizze, hogy a SIM kártya megfelelően van-e  

behelyezve. 
 
 
 
 

 
Ha ki van kapcsolva a készülék, akkor kapcsolja 
be a piros gomb hosszan tartó megnyomásával 
(kb. 3 mp). 
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A töltőt 
csatlakoztatva 
nem töltődik 

Ha a telefont hosszabb ideig nem használtuk, 
akkor az akku ún. mélykisütés állapotba kerülhet. 
Előfordulhat, hogy a töltés nem indul meg 
azonnal, esetlegesen csak több perc múlva. 
Ezen átmeneti idő alatt a kijelző sötét maradhat. 

„Indíthatok e 
hívásokat 
külföldön? 

Külföldi tartózkodás esetén a készülék 
bejelentkezik az idegen hálózatba, ha a 
ROAMING funkció aktiválva van.  
További információért érdeklődjön a 
szolgáltatójánál. 

„Lehet-e 
segélyhívást 
indítani, ha 

nincs 
lefedettség 

vagy ha nem 
elég az 

egyenleg?” 

Ha nincs lefedettség, akkor nem lehet hívni és 
hívást fogadni. 
Ha az egyenlege nem elég a hívás 
kezdeményezésére,akkor a segélyhívás 
lehetséges (112), de csak ha a lefedettség 
megvan a saját vagy valamelyik másik 
szolgáltató irányában. 

„Hogyan 
növelhető a 
lefedettség

?” 

Épületek nagy sűrűsége esetén csökkenhet a 
lefedettség mértéke. Ilyenkor az épületben 
tartózkodva jobb térerőre számíthatunk valamelyik 
ablak közelében. 

Billentyű 
nem 

működik”. 

Billentyűzár aktív, oldja fel a billentyűzárat. 
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„Mi az az SMS 
üzenetközpont

?” 

A szolgáltató központ száma, ahol a szöveges 
üzenetek tárolódnak. A számot tartalmazhatja a 
SIM kártya, de a telefon menüjében ez beírható 
vagy megváltoztatható. 

„Hogyan 
történik a 
hívások 
díjának 

elszámolása? 

A hívásdíj számlálása a hívottal való kapcsolat 
létrejöttekor kezdődik. A díjak mértékéről, a 
számolás módjáról a szolgáltatónál érdeklődjön. 
Nemzetközi hívások esetén ez bizonyos 
késéssel törénik. 

„Hogyan 
ellenőrizhető, 
hogy a küldött 

SMS 
megérkezett-

e?” 

Be kell kapcsolni a kézbesítési jelentést. A 
kézbesítésről válasz SMS-t kap, hogy az üzenete 
kézbesítésre került (hálózati szolgáltatás). 
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19 Felhasználói és biztonsági feltételek 

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

 Tilos autóvezetés közben használni a telefont 
megfelelő, szabad kezet biztosító kiegészítő 
egység nélkül (pl. Bluetooth kihangosító). 

 A telefon elektromágneses sugárzást bocsát ki, 
amely negatív hatással lehet más elektronikus 
eszközök (pl. orvosi műszerek) működésére. 

 Ne használjuk a telefont kórházakban, repülőgépek, 
benzinkutak és gyúlékony anyagok közelében. 

 Tilos a készülék javítása vagy módosítása házilag. 
Minden hiba javítása csak szakszervizben 
történhet. 

 A telefon nem vízhatlan, így azt nem érheti sem 
víz, sem egyéb folyadék. Ne hagyjuk az eszközt 
olyan helyen, ahol folyadék ráfröccsenhet. 

 A készülék és tartozékai apró részekből állhatnak. 
Ezeket gyermekektől védve kell tartani. 
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 A telefon tisztításához ne használjunk kémiai 
vagy maró anyagokat. 

 Ne használjuk a készüléket bankkártya közvetlen 
közelében, mert az a kártyán adatvesztést 
eredményezhet. 

 Biztonsági okból ne használjuk a telefont 
beszélgetésre, miközben a töltő csatlakoztatva van. 

 Az eszközt ne tegyük ki alacsony vagy magas 
hőmérséklet és közvetlen napfény hatásának. Ne 
helyezzük a készüléket fűtőberendezések közelébe – 
pl. radiátor, vízmelegítő, sütő, tűz, grillező stb. 
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20 Garancia feltételek 

A telefon garanciája a vásárlást igazoló blokkal vagy 
számlával együtt érvényes. 
A helytelen használatból, elektrosztatikus kisülésből 
vagy láng közvetlen hatásából eredő meghibásodás 
javítása csak térítés ellenében történik. Ha a 
felhasználó megpróbálja a telefont javítani vagy 
módosítani önhatalmúlag, az a garancia elvesztését 
eredményezi! 
A fenti információk tájékoztató jellegűek. 
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21 Akkumulátorral kapcsolatos információk 

A telefonban lévő akkumulátor a mellékelt töltő 
használatával tölthető újra. A telefon működési ideje függ a 
működés feltételeitől. Ez az idő jelentősen lerövidülhet attól 
függően, hogy a szolgáltató GSM bázisállomásától milyen 
távolságra vagyunk, valamint a hívásaink számától és 
hosszától. Mozgás közben a telefon a bázisállomások 
között automatikusan vált, aminek szintén jelentős hatása 
lehet a működési időre.  

Az akku több száz feltöltési és lemerülési ciklus után 
természetes módon veszít kapacitásából. Ha jelentős 
mértékű kapacitáscsökkenést tapasztalunk, ajánlatos új 
akkut beszereznünk. 

Csak a gyártó által ajánlott akkumulátort használjunk. 

Ne tartsuk a telefont túl meleg helyen, mert ez negatív 
hatással lehet az akkura és magára a készülékre is.  

Soha ne használjunk olyan akkut, amelyen látható sérülés 
van. 
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Ez rövidzárlatot vagy meghibásodást eredményezhet. A 
beüzemelt akku polaritása megfelelő legyen. 

A túl magas vagy alacsony hőmérséklet lerövidíti az akku 
élettartamát. Az ajánlott optimális hőmérséklet 15-25 °C.  

Hideg akkumulátor behelyezése esetén előfordulhat, hogy 
az nem működik megfelelően, és növeli a meghibásodás 
kockázatát. 

A csomag Li-ion akkumulátort tartalmaz. Az 
elhasznált akkuk és elemek károsítják a 
környezetet. Ezeket speciális elkülönített 
helyen kell tárolni az ide vonatkozó szabályok 
betartásával. Ne dobjuk ki az akkumulátort 

vagy elemet a háztartási hulladékkal együtt! Tegyük ezeket 
a szelektív hulladékgyűjtésre alkalmas tárolóba. 

NE DOBJA TŰZBE AZ AKKUT VAGY AZ ELEMET! 
 

22 SAR információk 

 
Ez a készülék megfelel a nemzetközi ajánlásoknak annak 
tekintetében, hogy mekkora a kibocsátott rádióhullámok 
mértéke az emberi szervezetre gyakorolt hatások 
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szempontjából. Ez az eszköz rádióhullámokat bocsát ki és 
vételez egy időben, de a tervezési szempontoknál 
figyelembe vették, hogy ez a mérték a szabványban 
rögzített határérték alatt legyen. Az útmutatásokat az 
ICNIRP független nemzetközi szervezet definiálta. A 
szervezet biztonsági sugárzási határértékeket határozott 
meg készülékkategóriák szerint úgy, hogy az eszköz 
típusától függően milyen mértékű a határérték. A 
határértékek kimondottan az emberi szervezetre kifejtett 
hatások szerint lettek megállapítva, tekintet nélkül az 
egészségi állapotra vagy korra. A határértéket SAR-nek 
(Specific Absorbtion Rate) nevezik, és W/kg-ban adják 
meg. A hordozható eszközök SAR-je 2 W/kg, mely érték 
átlagosan az emberi szövetre vetítve 10 gramm. Ennek a 
készüléknek a tesztek során a fülnél mért legnagyobb 
értéke 0,529 -10g (W/Kg), tehát lényegesen a küszöbszint 
alatt van. A SAR küszöbértékek az egyes országokban 
eltérhetnek, esetenként a hazai szabványok 
különbözhetnek. Az SAR értékek a legnagyobb adási 
teljesítménynél lettek mérve. A valódi  használat közben a 
valódi SAR az itt mértnél kisebb. Ez annak köszönhető, 
hogy a készülék mindig azzal a legkisebb teljesítménnyel 
üzemel, amely még éppen elég az adott viszonyok között a 
megfelelő minőségű GSM kapcsolathoz. 
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23 Környezetvédelemmel kapcsolatos információ 

 
Figyelem: Ezt az eszközt 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.  
 

Figyelem: A kidobás helyett a készüléket a megfelelő 
szelektív hulladékhasznosító átvételi ponton adja le. Az 
elektronikus hulladékok megfelelő kezelése esetén azok nem 
fognak környezetünkben kárt tenni, és nem fognak emberi 
életeket veszélyeztető hatásokat kiváltani. 
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Az ebben a kézikönyvben lévő információk helyenként 
pontatlanok lehetnek,mert  a  készülék  működése  függ  a  
telepített  szoftvertől, és a szolgáltatótól.  A  gyártó  nem vállal 
felelősséget a nem megfelelő használatból, visszaélésekből, 
illetve a használati utasítás be nem tartásából eredő károkért. 

 

 

 

 
Amennyiben technikai segítségre van szüksége, kérjük 
lépjen kapcsolatba technikai támogatásunkkal az alábbi 
számon: 32 325 07 00 vagy email serwis@maxcom.pl 
Weboldalunk: 

http://www.maxcom.pl 

mailto:serwis@maxcom.pl
http://www.maxcom.pl/


 

 
 

Megfelelősségi nyilatkozat 07/2014/EC 

 
Maxcom S.A., ul. Towarowa23a, 43-100 Tychy teljes felelősséget vállal: 

 
Kétfázisú GSM mobiltelefon  nyílvános felhasználásra a  

900/1800MHz hálózatban 
Maxcom MM461BB hálózati tápegységgel 

 

Megfelel az Európai Parlament  2011/65/UE 2011. vi Június 8-i veszélyes anyagok és 

berendezések korlázozásáról szóló direktívájának 
Illetve teljesíti minden fontos követelméynét az  1999/5/EC - R&TTE direktívának  

(Rádióberendezések és Távközlési végberendezések). 
 

A készülék megfelel az alábbi harmonizált előírásoknak: 

 
Egészségügyi ellátás és  

biztonság                                EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011 

 

 
Elektormágneses EN 300 328 V1.8.1 

kompatibilitás EMC:              EN 301 489-1V1.9.2 

EN 301 489-7V1.3.1 

EN 301 489-17V2.2.1 

 
Telefonok sugárzása             EN50360:2001 / EN62209-1:206 / EN62209-2:2010/ 

(SAR): EN 50566:2013/ EN 62479:2010 

 
 

 
Rádiókapcsolat: ETSI EN301 511 V9.0.2 

 

 

Az említett megelelősségi minőségi eljárásokat, melyről a 10-es cikk szól, részletesen a IV 1999/5/EC direktíva alapján  

végeztük együttműködve a következő intézményekkel : 

 

Phoenix Testlab: Azonosító kód: 0700 

 
Műszeki jelentések és vizsgálati igazolások 

 

Report No.: TRS14080201 Egészségügyi ellátás és biztonság 

Report No.: TRE1408012802/ TRE1408012803  (Elektromágneses kompatibilitás EMC) 

Report No.: TRE1408012801  (Rádiókapcsolat) 

Report No.: TRE14080129  Telefonok sugárzása (SAR): 
 
 
 

Év utolsó két számjegye, melyen az alkalmazott jelölés CE : 14 

 

  
Tychy, 2014 szeptember 17. 

Hely, dátum Megbízott személy neve 

 
 

A Nemzeti Vállalkozói Nyilvántartásban szereplő bejegyzési szám KRS 0000410197 
 

ING Bank Slaski Tychy-kirendeltségi számlaszám: 60 1050 1214 1000 0022 6197 4329 
 

Adószám 646-25-37-364  Statisztikai szám 277703221       GIOS regisztrációs szám. E0001274WZBW 
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