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2. A telefonkészülék 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



A készülék részei 
 
 Megnevezés Funkció 

1  POWER gomb A gomb nyomva tartására a készülék bekapcsol. A készülék bekapcsolt 
állapotában a gomb megnyomására a képernyı átmenetileg kikapcsol. Ezzel 
a készülék készenléti módba áll át, azonban hívások és üzenetek fogadására 
továbbra is képes. A teljes kikapcsoláshoz nyomja meg a gombot és tartsa 
lenyomva 5 másodpercig. A készülék teljes kikapcsolásakor minden funkció -  
így a telefon funkció is - kikapcsol. 

2  Figyelmeztetı LED 1 Ez a kétszínő (zöld és sárga) LED a GSM/GPRS/EDGE készenléti, üzeneti 
és hálózati állapotát, valamint a figyelmeztetéseket és az akkumulátor 
töltöttségi állapotát jelzi. 

3  Hangszóró Híváskor innen hallja a beszélıt. 
4  Figyelmeztetı LED 2 A villogó kék LED Bluetooth kapcsolat észlelését, a villogó zöld LED pedig a 

WiFi állapotát jelzi. Amikor mindkét eszköz be van kapcsolva, a LED-ek 
felváltva villognak. 

5  Érintıképernyı Az írópálcát a képernyıhöz érintve írhat, rajzolhat és választhat ki 
menüpontokat. 

6  TALK gomb Bejövı hívás fogadására és hívásindításhoz. 
7  START gomb A Start menü elıhívására. 
8  Bal SOFT gomb A gomb funkciója a gomb felett a képernyın jelenik meg 
9  Navigációs gomb / ENTER Le-, fel- ill. oldalra nyomásával a menük közötti navigáció érhetı el. 

Lenyomásával menüpontot választ ki. 
10  Jobb SOFT gomb A gomb funkciója a gomb felett a képernyın jelenik meg 
11  OK gomb A bevitt adatok jóváhagyása, vagy kilépés az aktuális programból. 
12  END gomb Hívás megszakítására, vagy a Today képernyıhöz való visszatérésre szolgál. 
13  Beépített billentyőzet A QWERTY billentyőzet egy normál asztali számítógépéhez hasonló. 
14  CAMERA gomb A kamera indítására szolgál. Újbóli megnyomásakor a beállításoktól függıen 

fénykép vagy videofelvétel készíthetı. 
15  Hangerıszabályzó gomb A hangszóró hangereje szabályozható vele. 
16  RESET gomb Az írópálcával megnyomva a készülék újraindul. 
17  microSD kártyafoglalat Ebbe a foglalatba microSD memóriakártya helyezhetı. 
18  Hordozószíj helye Ide rögzíthetı a hordozószíj. 



 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 Megnevezés Funkció 

19  Autó-antenna csatlakozó Ha az autó-antenna csatlakoztatva van, az autóban ülve jobb minıséget 
érhetünk el. Egyszerően távolítsa el a csatlakozóról a mőanyag sapkát, ha 
használni akarja, majd használat után helyezze vissza a sapkát. 

20  Hátsó borítás Ez alatt helyezkedik el a SIM kártya és az akkumulátor. A borítás 
eltávolításához csúsztassa el a készülék alján található tológombot. 

21  Hangszóró A lejátszott zeneszámok innen hallhatóak. 
22  Tükör önarckép készítéséhez A készülék megfordításával saját magáról készíthet fényképet. 
23  Kamera Ezzel a 2.0 megapixeles CMOS színes kamerával fényképeket és 

videofelvételeket készíthet. 
24  Comm Manager gomb A Comm Manager indítására szolgál. A Comm Manager a készülék 

kapcsolatait (Bluetooth és WiFi), csöngését és telefonfunkcióját tudja 
egyszerően ki-és bekapcsolni 

25  Hangutasítás gomb Megnyomásával kezdeményezhetı hangtárcsázás. Nyomva tartásával 
hangfelvétel indítható. 

26  Írópálca A képernyıhöz érintve írhat, rajzolhat és választhat ki menüpontokat. 
27  Sync csatlakozó / Fejhallgató 

csatlakozó 
Adatszinkronizálásra (az USB kábel segítségével), az akkumulátor töltésére, 
valamint a headset csatlakoztatására alkalmas. 
 

28  Hátsó borítást rögzítı 
tológomb 

A hátsó borítás eltávolításához csúsztassa el ezt a gombot. 

 
 
 
 



3. Üzembe helyezés 
A készülék elsı bekapcsolása elıtt helyezze be a SIM kártyát és a feltöltött akkumulátort. A SIM kártya a telefonszám és a 
szolgáltató információit tartalmazza, ahogy üzenetek és telefonkönyv-bejegyzések is tárolódnak rajta. MicroSD memóriakártya 
behelyezésével a készülék memóriája tovább bıvíthetı. 
 

A SIM kártya behelyezése 
1. Gyızıdjön meg róla, hogy a telefon kikapcsolt állapotban van. 

2. Húzza a tológombot nyitott állásba , így a hátsó borítás kinyílik, majd emelje le a borítást az aljánál fogva. 
 

 
 
3. Ha az akkumulátor a helyén van, akkor azt a REMOVE nyíllal jelzett végénél fogva emelje ki a foglalatból. 
 

 
 
4. Húzza meg lefelé le a SIM kártyát tartó rögzítılapot a foglalat kinyitásához. Helyezze a SIM kártyát a foglalatba úgy, hogy az 
aranyszínő chip lefelé nézzen és a SIM kártya levágott sarka kifelé nézzen (a foglalat alján ezt egy ábra is mutatja). A SIM kártya 
behelyezése után a rögzítılapot nyomja a helyére. 

 
 
 
5. Helyezze be az akkumulátort, ügyelve arra, hogy az akkumulátor rézcsatlakozója a foglalat jobb felsı szélén lévı 
rézcsatlakozóhoz kerüljön. Elıször az akkumulátor jobb oldalát tegye a foglalatba, majd óvatosan nyomja bele teljesen a foglalatba.  

 

6. Helyezze vissza a hátsó borítást, majd állítsa a tológombot a zárt  állásba. 
 



A microSD kártya behelyezése 
Ha a készülék beépített memóriája kevésnek bizonyul, microSD kártya behelyezésével tudja azt bıvíteni. A kártya foglalata a 
készülék bal oldalán található. A microSD kártya behelyezése elıtt a foglalatot takaró mőanyag borítást nyissa ki, majd a kártyát 
helyezze a foglalatba (az aranyszínő csatlakozófelületével lefelé), majd nyomja meg, amíg be nem kattan a helyére. A kártya 
behelyezése után tegye vissza a foglalat mőanyag borítását. 
 
A microSD kártya eltávolítása elıtt gyızıdjön meg róla, hogy nem fut olyan alkalmazás a készüléken, ami a memóriakártyát 
használja. Nyissa ki a mőanyag borítást, majd a kártyát nyomja meg, így kiugrik helyébıl. Ezután húzza ki a kártyát a foglalatból, és 
tegye vissza a mőanyag borítást. 
 
 
 
 

Az akkumulátor feltöltése 
A csomagban található új akkumulátor csak részlegesen feltöltött állapotban van. A készülék használata elıtt az akkumulátort be kell 
helyezni a készülékbe, és fel kell tölteni. Az akkumulátor a legjobb teljesítményt több feltöltési-lemerülési ciklus után nyújtja. Az 
akkumulátor feltöltése két módon lehetséges: 
 
• AC adapter segítségével csatlakoztassa a készüléket egy fali dugaljhoz. 
 

 
 
• A szinkronizációs kábellel csatlakoztassa a készüléket a számítógép egyik USB portjához. 
 

 
 
A készülék kikapcsolt állapotában az akkumulátor töltését a folyamatosan égı narancsszínő LED mutatja.  

Bekapcsolt állapotban a narancsszínő LED mellett a képernyın megjelenı töltési ikon (  ) mutatja az akkumulátor töltés közbeni 
állapotát. (Az ikon a Today képernyı jobb alsó sarkában található) 
Amikor az akkumulátor teljesen feltöltıdött, a képernyın egy másik ikon (         ) jelenik meg, a narancsszínő LED pedig zöld színőre 
vált. 

 



Az akkumulátor töltöttségi szintjének ellenırzése 
• Érintse meg az akkumulátor töltöttségi szint ikonját ( ) a Today képernyı címsorában. 
 
vagy 
 
• Írópálcával bökjön a Start > Settings > Systems (Start > Beállítások > Rendszer) menü    
> Power (Energiaellátás) fülére.  
 
Ekkor megjelenik Power Settings (Energiaellátási beállítások) képernyı, ahol az 
akkumulátor pillanatnyi töltöttsége látható. 
 
Amikor az akkumulátor lemerülıben van, egy figyelmeztetı üzenet jelenik meg. Ebben az 
esetben haladéktalanul mentse az adatait az eszközt a számítógéppel szinkronizálva, vagy 
használjon más külsı adatmentési eszközt az adatok elmentéséhez, majd kapcsolja ki a 
készüléket. Ne próbálja újra bekapcsolni a telefont, amíg az akkumulátort fel nem töltötte.  
 
 
 
 

A készülék bekapcsolása 
Nyomja meg és tartsa lenyomva a POWER gombot a készüléken. Az elsı bekapcsoláskor egy Indítási Varázsló segít a különbözı 
beállítások végrehajtását. Ezek: a képernyı kalibrálása, területi beállítások, dátum és idı beállítása, jelszó, Outlook e-mail és 
POP3/IMAP4 email postafiókok. 
 
A készülék kikapcsolásához nyomja meg még egyszer a POWER gombot. 
 
 
 

 



4. Hívás kezdeményezése 
Mint bármely hagyományos mobiltelefon, ez a készülék is használható híváskezdeményezésre, hívásfogadásra, híváslista 
megjelenítésére és SMS üzenetek küldésére. 
 

A Phone (telefon) képernyı 
A Phone képernyırıl a Híváslista, a Gyorshívás és a Telefon beállításai érhetıek el. A Phone képernyı megnyitása: 
 
• Az írópálcával bökjön a Start > Phone (Start > Telefon) menüpontra. 
 
vagy 
 
• Nyomja meg a TALK (Beszélgetés) gombot. 
 
 
 
 

 
 

 
Hívás kezdeményezése 
• Válassza ki a kívánt telefonszámot a Phone képernyın, majd bökjön a  ikonra, vagy nyomja meg a TALK gombot. 
 



5. Szinkronizáció az Outlook adataival 
A Microsoft® ActiveSync® szoftverét használva tudja szinkronizálni adatait a számítógépen tárolt adatokkal, pl. az Outlook 
bejegyzéseivel. Az eszközre az ActiveSync gyárilag telepítve van, de a számítógépre Önnek kell feltelepítenie. Helyezze be a 
Getting Started feliratú CD-lemezt a számítógép CD-meghajtójába. Kövesse a Telepítés varázsló ablakában megjelenı 
utasításokat az ActiveSync feltelepítéséhez. A telepítés befejezésekor csatlakoztassa a szinkronizációs kábel egyik felét az 
eszközhöz, a másik végét a számítógép USB portjához. 
  
A kapcsolat létesítéséhez kapcsolja be a telefont. Amint a számítógép eszközt érzékel az USB portra csatlakoztatva, elindítja az 
ActiveSync Synchronization Setup Wizard –ot (ActiveSync Szinkronizációs Beállítások Varázsló). Kövesse a képernyın 
megjelenı utasításokat, majd jelölje ki azokat az Outlook bejegyzéseket, amiket szinkronizálni szeretne. 
  

 
 
Synchronization Setup Wizard (ActiveSync Szinkronizációs Beállítások Varázsló) 

 
 
Az ActiveSync 4.x futtatásához szükséges minimális 
rendszerkövetelmények 
Az eszköz számítógéphez csatlakoztatásához szükséges, hogy az ActiveSync a számítógépre fel legyen telepítve. Az Installation 
CD tartalmazza az ActiveSync programot, ami a következı operációs rendszerekkel és alkalmazásokkal kompatibilis: 
• Microsoft

®
 Windows

®
 2000 Service Pack 4  

• Microsoft
®

 Windows
®

 Server 2003 Service Pack 1  

• Microsoft
®

 Windows
®

 Server 2003 IA64 Edition Service Pack 1 

 • Microsoft
®

 Windows
®

 Server 2003 x64 Edition Service Pack 1  

• Microsoft
®

 Windows
®

 XP Professional Service Packs 1 a 2  

• Microsoft
®

 Windows
®

 XP Home Service Packs 1 és 2  

• Microsoft
®

 Windows
®

 XP Tablet PC Edition 2005  

• Microsoft
®

 Windows
®

 XP Media Center Edition 2005  

• Microsoft
®

 Windows® XP Professional x64 Edition  

• Microsoft
®

 Outlook
®

 98, Microsoft
®

 Outlook
®

 2000 és Microsoft
®

 Outlook
®

 XP és Microsoft
®

 Outlook
®

 2003 üzenetküldési és 
együttmőködési kliens 
• Microsoft

®
 Office 97, az Outlook nélkül 

• Microsoft
®

 Office 2000  

• Microsoft
®

 Office XP  

• Microsoft
®

 Office 2003  

• Microsoft
®

 Internet Explorer 4.01 vagy késıbbi verzió (ajánlott)  

• Microsoft
®

 Systems Management Server 2.0 
 



6. E-mail postafiók beállítása 
Az E-mail Beállítás Varázsló segítségével könnyen és egyszerően beállítható az Outlook e-mail és POP3/IMAP4 postafiók az 
eszközön. 
  
 

E-mail postafiók beállítása az E-mail 
Beállítás Varázslóval 
 
1. Bökjön a Start > Messaging (Start > Üzenetek) menüpontra. 
2. Bökjön a Menu > Tools > New Account (Menü > Eszközök > Új postafiók) 
menüpontra az E-mail Beállítás Varázsló elindításához. 
3. Kövesse a Varázsló utasításait lépésrıl lépésre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Outlook e-mail beállítása 
Ahhoz, hogy Outlook e-mail üzeneteket küldhessen és kaphasson, be kell állítania az ActiveSync szinkronizációt a számítógéppel 
vagy az Exchange szerverrel. Az ActiveSync szinkronizáció beállításáról bıvebben a használati kézikönyvben olvashat. 
 
 
  

POP3/IMAP4 e-mail postafiók 
POP3/IMAP4 e-mail postafiókot állíthat be az eszközön, amennyiben rendelkezik egy internetszolgáltató (ISP) által megadott 
postafiókkal, vagy VPN szerver kapcsolattal (általában munkahelyi hálózatoknál használt).  

  
1. Bökjön a Start > Messaging (Start > Üzenetek) menüpontra. 
2. Bökjön a Menu > Tools > New Account (Menü > Eszközök > Új postafiók) menüpontra. 
3. Az elsı E-mail Beállítás képernyın válassza az Other(POP3/IMAP) (egyéb) opciót a Your e-mail provider (az Ön 
internetszolgáltatója) listán, majd bökjön a Next (Tovább) gombra. 
4. A következı képernyın adja meg e-mail címét, majd bökjön a Next (Tovább) gombra. Az automata konfigurátor (Auto 
configuration) segít a szükséges e-mail szerver beállítások letöltésében. 
 

 
 
5. Az auto konfiguráció végeztével bökjön a Next gombra. 
6. Adja meg a nevét (az e-mailek küldésekor megjelenı név) és a jelszavát. 
 
 
Tipp: Válassza a Save password (jelszó mentése) opciót, így nem kell minden belépésnél újra beírnia a jelszót.  



7. Üzenet küldése 
Az eszköz alkalmas email, SMS és MMS üzenetek küldésére és fogadására, de csak hálózati kapcsolat esetén. Az SMS üzenetek 
csak más mobiltelefonra küldetık, míg MMS üzenetet mobiltelefonszámra és email-címre is küldhetı. 
 

Üzenet írása és elküldése 
1. Az üzenetlistában bökjön a Menu > Switch Accounts (Menü > Postafiókok 
kiválasztása) menüpontra. 
2. Bökjön a New (Új) gombra. 
3. Írja be a címzett(ek) email-címét, több cím esetén pontosvesszıvel elválasztva. A 
telefonkönyv bejegyzéseihez a To (címzett) gomb megnyomásával férhet hozzá. 
4. Írja be az üzenetet. 
• Üzenetsablonok beszúrásához bökjön a Menu > My Text (Menü > Saját szöveg) 
menüpontra és válassza ki a beszúrandó szöveget. 
• A helyesírás ellenırzéséhez bökjön a  Menu > Spell Check (Menü > Nyelvi 
ellenırzés) menüpontra. 
5. Bökjön a Send (Küldés) gombra. 
 
 
 
 
 

Üzenet írása 
 
Megjegyzés: SMS vagy MMS üzenet csak abban az esetben küldhetı, ha az eszköz GSM vagy WCDMA hálózatra csatlakozva van. 
E-mail üzenet csak internetkapcsolat esetén küldhetı (pl. GSM/WCDMA hálózat, USB/Bluetooth kapcsolat számítógéppel)  



8. Böngészés az Interneten 
Az Internet böngészéséhez internetkapcsolatot vagy céges hálózattal való kapcsolatot kell létesítenie. A készülékre gyárilag 
telepített Internet Explorer Mobile, egy teljes értékő internetböngészı alkalmazás, amely az eszközzel tökéletesen együttmőködik. 
 

Az Internet Explorer Mobile használata 
1. Bökjön a Start > Internet Explorer menüpontra. 
2. Egy weboldal megjelenítéséhez írja be annak URL címét a képernyı tetején található 
címsorba. A lefelé nyílra bökve elızıleg megjelenített weboldalak címei közül tud 
választani.  

3. Bökjön a Go (Ugrás) ( ). Ikonra a webhely megjelenítéséhez 
4. A Back (vissza) gombra bökve az elızı weboldalra ugrik vissza. 
5. A Menu > Refresh (Menü > Frissítés) paranccsal a weboldal újra behívható 
6. A Menu > Home (Menü > Kezdılap) paranccsal a kezdılap jelenik meg. 
7. Bökjön  Menu > Favorites (Menü > Kedvencek) menüpontra, majd válassza ki a 
kívánt kedvenc webhely címét. Az Internet böngészése közben új kedvenc webcím 
megadása az aktuális oldal behívása majd a Menu > Add to Favorites (Menü > 
Kedvencek hozzáadása) paranccsal lehetséges, vagy a gyorsmenübıl az Add to 
Favorites megbökésével.   
 
 
 
 

Internet Explorer Mobile 
 

 



9. A kamera használata 
A készülék beépített kamerájának köszönhetıen nagyon egyszerően készíthet fényképeket és rögzíthet videofelvételeket. 
 
 

A fényképezıgép funkció aktiválása 
• Bökjön a Start > Programs > Camera (Start > Programok > 
Fényképezıgép) menüpontra. 
• Bökjön a Start > Programs > Pictures & Videos (Start > Programok > 
Képek és videók) menüpontra, majd a Camera ikonra. 
• Nyomja meg a CAMERA gombot. 
 

A fényképezıgép kikapcsolásához bökjön az Exit (Kilépés) ( ) ikonra a 
képernyın. 
 
 
 

F
Fényképezıgép képernyı 

 

 
Fénykép készítése 
1. A fényképezıgép funkció elindítása után bökjön a képernyı bal felsı részén található   vagy  nyilakra, vagy nyomja meg a 
navigációs gombok közül a balt vagy a jobbat a Photo capture (Fénykép készítése) mód kiválasztásához. 
2. Nyomja meg a CAMERA vagy az ENTER gombot fénykép készítéséhez. 
 

Videofelvétel rögzítése 
1. A fényképezıgép funkció elindítása után bökjön a képernyı bal felsı részén található   vagy  nyilakra, vagy nyomja meg a 
navigációs gombok közül a balt vagy a jobbat a Video capture (Videofelvétel készítése) mód kiválasztásához. 
2. Nyomja meg a CAMERA vagy az ENTER gombot videofelvétel készítéséhez. A felvétel befejezéséhez nyomja meg újból az 
ENTER vagy a CAMERA gombot. 
 



10. A Pictures & Videos (képek és videók) alkalmazás 
használata 
A Pictures & Videos (képek és videók) alkalmazás tárolja és rendszerezi a készülékkel rögzített összes fényképet és videofelvételt.  
 
A program segítségével nézheti meg a rögzített fényképeket, GIF animációkat és videofelvételeket. A fényképek diavetítés 
formájában is megtekinthetıek, elküldhetıek e-mailben, szerkeszthetıek, illetve a Today (Ma) képernyı hátterének állíthatóak be.  

 
 
Lefelé nyíl 
GIF animáció ikon 
Ide bökjön a kiválasztott kép megtekintéséhez 
 
 

Fényképek megtekintése 
1. Bökjön a Start > Programs > Pictures & Videos (Start > Programok  > Képek és videók) menüpontra. Alapesetben a My 
Pictures (Képeim) mappában tárolt fotók jelennek meg miniatőrök formájában. 
2. Válasszon ki egy képet és bökjön a View (Megtekintés) gombra. 
 

GIF animációs fájlok megtekintése 
1. Bökjön a Start > Programs > Pictures & Videos (Start > Programok > Képek és videók) menüpontra.  

2. Válasszon ki egy GIF animációs fájlt (  ikonnal jelölve) és bökjön a View (Megtekintés) gombra. Ekkor a GIF fájlokat kezelı 
program nyílik meg, mely lejátssza a kiválasztott animációt. 
 

Videofelvételek lejátszása 
1. Bökjön a Start > Programs > Pictures & Videos (Start > Programok  > Képek és videók) menüpontra. Alapesetben a My 
Pictures (Képeim) mappában tárolt fotók jelennek meg. 
2. A rögzített videofelvételek megkereséséhez bökjön a My Pictures (Képeim) mappa melletti lefelé nyílra ( ), majd bökjön a My 
documents (Dokumentumaim) ikonra, ezután a My Videos (Videofelvételeim) ikonra. Alapesetben a megjelennek a videofelvételek 
miniatőrök formájában, média ikonnal jelölve ( ). 
 

A média ikon 
 
3. Bökjön a kívánt videofelvétel ikonjára annak lejátszásához. A lejátszás a beépített Windows Media Player programmal történik. 
 



11. Információk beadása 
Ha olyan alkalmazást indít el, vagy mezıt jelöl ki, amelybe számokat vagy betőket kell beírni, az Input Panel (beviteli mezı) 
automatikusan megjelenik.  
Bökjön az Input Selector (Beviteli mód választása) nyílra (amely az Input Panel ikon mellett található). Itt tudja kiválasztani a beviteli 
módot és testre szabni a beviteli beállításokat. A szöveg beviteli mód kiválasztása után a megfelelı beviteli panel jelenik meg, 
mellyel szöveget tud begépelni. A beviteli panel elrejtéséhez, majd újbóli megnyitásához kattintson egyszerően az Input Panel 
(Beviteli mezı) ikonra.  

 
Beviteli mezı (klaviatúra) 
Beviteli mód választása nyíl 
Input Panel ikon 
 
Ikon  Beviteli mód 

 Billentyőzet 

 Tömb felismerı vagy bető felismerı 

 Jelkészlet 

 Átíró 
 
 
 
Megjegyzés: Elıfordulhat, hogy néhány szövegbeviteli mód nem elérhetı az eszköz bizonyos nyelvi verzióiban. 
 
 
 



A billentyőzet használata 
 
A QWERTY billentyőzetet is használhatja szöveg begépelésére. A billentyőzet felfedéséhez csúsztassa el balra a képernyı panelt. 

 
 
• Kisbetők írásához nyomja meg egyszerően a gombokat. 

• Csupa nagybetővel való íráshoz elıször nyomja meg a  majd a  gombot. A kisbetőhöz való visszatéréshez nyomja meg 
még egyszer ugyanezeket a gombokat. 

• Egy nagybető beírásához nyomja meg a  gombot, majd a kívánt bető gombját.   

• Számjegy vagy szimbólum írásához (kék színnel jelölve a billentyőzeten) elıször nyomja meg a  gombot, majd a kívánt 
karakter gombját. 

• A szimbólumlista elıhívásához nyomja meg a  majd a  a gombot. 

• A bal vagy a jobb SOFT gomb (  ) megnyomásával a gomb felett megjelenı parancsot tudja végrehajtani. 

• A beírt adatok helyességének ellenırzése illetve a programból való kilépés a  gomb megnyomásával történhet. 

• A Start menü elıhívásához nyomja meg a  gombot. 

• A nyíl gombok ( ) megnyomásával a különbözı irányokba tud navigálni. 

• Ékezetes karakterek (pl. á, ã, ç, ê, í, ó, ü, stb.) beviteléhez elıször nyomja meg a bető billentyőjét, majd tartsa lenyomva a  
gombot, míg a szóköz billentyő többszöri lenyomásával ki nem választotta a kívánt karaktert. 



12. Állapotjelzık 
A Today (Ma) képernyın információk jelennek meg, úgymint aktuális megbeszélések és állapotjelzı ikonok. Az alábbiakban 
felsorolunk az állapotjelzı ikonok közül néhányat: 
 
 

Ikon Leírás 

 Új e-mail, szöveges vagy hangüzenet 

 
Új multimédia üzenet (MMS) 

 
Új MSN üzenet 

 
Figyelmeztetı üzenet érkezett. Megtekintéséhez kattintson az ikonra. 

 Hanghívás folyamatban 

 Hívásvárakoztatás 

 
Hívások átirányítva 

 
Nem fogadott hívás 

 Tárcsázás SIM kártya nélkül. 

 
A kihangosító aktív. 

 
Maximális jelerısség 

 
Nincs jel 

 
Telefonfunkció kikapcsolva. 

 
Nincs hálózati lefedettség 

 
Telefonhálózat keresése 

 GPRS elérhetı. 

 GPSR csatlakozás. 

 GPRS használatban. 

 
EDGE elérhetı 

 EDGE csatlakozás 

 
EDGE használatban 

 Roaming. 

 A kapcsolat aktív. 

 A kapcsolat nem él. 

 Szinkronizáció folyamatban. 

 ActiveSync figyelmeztetés 

 
Szinkronizációs hiba. 

 A WiFi funkció aktív, de még nincs hálózathoz csatlakoztatva 

 Vezeték nélküli hálózat(ok) észlelve. 



 
Ikon Leírás 

 
A nyilak mozognak: csatlakozás a vezeték nélküli hálózathoz; egyébként: csatlakoztatva. 

 
Szinkronizáció vezeték nélküli hálózaton keresztül. 

 Az akkumulátor teljesen fel van töltve. 

 Az akkumulátorfeszültség alacsony. 

 Az akkumulátor töltés alatt van. 

 
Hangos üzemmód. 

 Néma üzemmód. 

 A telefon vibrációs csöngetés módban van. 

 Ébresztı 

 Nem található SIM kártya. 

 Az eszköz le van zárva. 

 Az eszköz nincs lezárva 

 Bluetooth fejhallgató észlelve 

 GPRS monitor aktív 

 Sprite Backup figyelmeztetés 

 
USB csatlakozás aktív 

 
 
Megjegyzés: Az USB kapcsolódás ikonja ( ) akkor látható a Today képernyın, ha az eszközt számítógéphez csatlakoztatta 
USB porton keresztül. Errıl a kapcsolódásfajtáról a használati kézikönyvben talál bıvebb útmutatást. 



13. A Pocket PC telefon személyre szabása 
Az eszköz kinézete személyre szabható, illetve a dátum és idı beállításai az aktuális idızóna szerint módosíthatóak.  
 

A Today képernyı személyre szabása 
1. Bökjön a Start > Settings > Personal (Start > Beállítások > Személyre 
szabás) menüpont Today (Ma) fülére. 
2. Az Appearance (megjelenés) fülön válassza ki a Today képernyı 
kívánt háttértémáját 
3. Az Items (elemek) fülön válassza ki a Today képernyın megjeleníteni 
kívánt elemeket. 
 
 

A Start menü személyre szabása 
1. Bökjön a Start > Settings > Personal (Start > Beállítások > Személyre 
szabás) menüpont Menus (menük) fülére. 
2. Jelölje be azokat az elemeket, amelyeket megjeleníteni kíván a Start 
menüben. Max. 7 elem választható ki. 
 

Dátum és idı beállítása 
1.  Bökjön a Start > Settings > System (Start > Beállítások > Rendszer) 
menüpont Clock & Alarms (Óra és ébresztı) fülére. 
2. Válassza ki a helyes idızónát és állítsa be az idıt és a dátumot.  
 

 
 
 
  
                   Today beállításai    Menü beállításai 
 



14. A Pocket PC telefon biztonsági beállításai 
A készülék két biztonsági rendszerrel felszerelt. A SIM kártya az illetéktelen használat ellen PIN-kód megadásával védhetı. Ezen 
kívül a készülék illetéktelen használata ellen jelszó megadásával védekezhet. 
  

A SIM kártya PIN-kódos védelme 
1. Bökjön a Start > Phone (Start > Telefon) menüpontra. 
2. A Phone képernyın bökjön a Menu > Options > Phone (Menü > 
Lehetıségek > Telefon) fülre. 
3. Bökjön a Require PIN when phone is used (PIN-kód kérése 
telefonhasználathoz) gombra. A PIN-kód megváltoztatásához bökjön a 
Change PIN (PIN-kód megváltoztatása) gombra. 
 

Készülék védelme jelszóval 
1. Bökjön a Start > Settings > Personal (Start > Beállítások > Személyre 
szabás) menüpont  > Password (Jelszó) fülére. 
2. Jelölje be a Prompt if device unused for (Jelszó kérése tétlenség esetén) 
opciót, majd a jobb oldali mezıbe írja be, mennyi idı tétlenség után kérjen a 
készülék jelszót. A Password type (Jelszó típusa) mezıben válassza ki a 
használni kívánt jelszó típusát 
3. A Hint (Segítség) fülön adjon meg egy mondatot, ami a jelszó elfelejtése 
esetén emlékezetébe juttatja azt, azonban mások nem tudnak belıle a jelszóra 
következtetni. A segítı mondat a jelszó négyszeri rossz megadása után jelenik 
meg.  
4. Bökjön az OK - ra. A készülék a következı bekapcsolásakor jelszót kér. 
 
   
 
        
 
 
 
 
 

 
PIN-kód beállítása  Jelszó beállítása 

 



15. További információk 
További információkat a készülékrıl a használati kézikönyvben talál. További segítségért lépjen kapcsolatba viszonteladójával 
 


