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Védjegyek 
A Bluetooth jelölés és logó a Bluetooth SIG, Inc. Tulajdona. Minden más 
márkajelzés és terméknév a megfelelő vállalatok bejegyzett márkavédjegye. 

Megjegyzés 
A kézikönyvben található információ előzetes értesítés nélkül megváltozhat. 
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Óvintézkedések és 
figyelmeztetések 

� A saját biztonságunk érdekében ne üzemeltessük a készüléket vezetés 
közben.  

� Körültekintően használjuk ezt a terméket. A készülék használatának célja a 
navigáció segítése. Nem egy precíz irány, távolság, helyzet, vagy terepmérő 
eszköz. 

� A kiszámított útvonal csak tájékoztató jellegű. A felhasználó felelőssége, 
hogy kövesse a közlekedési jelzéseket, és a helyi szabályozásokat az úton. 

� Amikor kiszállunk a gépkocsiból, akkor ne hagyjuk a készülékünket a 
műszerfalon, ahol ki van téve a közvetlen napsütésnek. Az akkumulátor 
túlmelegedése hibás működést és / vagy veszélyt okozhat. 

� A GPS-t az Amerikai Egyesült Államok kormánya működteti, és 
kizárólagosan felelős a GPS teljesítményéért. Bármilyen változás a GPS 
rendszerben befolyásolja az összes GPS berendezés pontosságát. 

� A GPS műholdak jelei nem tudnak áthatolni a szilárd anyagokon (kivéve az 
üveget). Amikor egy alagút, vagy épület belsejében vagyunk, akkor a GPS 
helymeghatározás nem lehetséges. 

� Minimum 4 GPS műhold jele szükséges az aktuális GPS pozíció 
meghatározásához. A jel vételét befolyásolja a rossz időjárás, a fej felett lévő 
sűrű akadályok (például a fák, és magas épületek). 

� Az autóban lévő más vezeték nélküli készülékek zavarhatják a műholdak 
jeleinek vételét, és a jelek vételének instabilitását okozhatják. 
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� Autós tartó szükséges, amikor a készüléket az autóban használjuk. Tegyük a 
készüléket egy alkalmas helyre, hogy ne zavarja a vezető kilátását, vagy a 
légzsákok működési tartományát. 

 
 

 
 

 

 

 

Ne helyezzük el úgy, hogy zavarja 
a vezető kilátását. 

Ne rakjuk rögzítés nélkül 
a műszerfalra. 

Ne helyezzük a 
légzsákok elé. 

Ne helyezzük a légzsákok 
működési tartományába. 
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1.1  A hardver részek azonosítása 
MEGJEGYZÉS: A megvásárolt modelltől függően, a készülék színe eltérő lehet a 
kézikönyvben bemutatottól. 

 

Első és oldalsó részek 

 

Szám Komponens Leírás 

� Töltés jelző  Sárga fénnyel világít, ha az akkumulátor töltődik, és zöld 
fénnyel világít, ha feltöltődött. 

� Bluetooth jelző  Kéken villog, ha a Bluetooth be van kapcsolva.  

� Érintő képernyő A készülék kijelzője. A menü elemek kiválasztásához, 
vagy az információ bevitelhez érintsük meg a képernyőt a 
mutató ujjunkkal. 

� Power gomb Ki és bekapcsolja a készüléket. 

� Menü gomb Megjeleníti a kezdő képernyőt.  

� Hangerő 
szabályozó 

A készülék hangerejének beállítása. 

 



2 

Hátsó részek 

 

Szám Komponens Leírás 

� Külső antenna 
csatlakozó  

Ez a csatlakozó (a gumi takarógomb alatt) lehetővé teszi egy 
mágneses autós antenna használatát, így a jobb vétel 
érdekében az antennát az autó tetejére helyezhetjük, ha 
gyenge vételi helyen tartózkodunk. 

� Hangszóró Zene, hang, és beszéd lejátszása. 

� Csuklópánt lyuk Ebbe a lyukba lehet fűzni a csuklópántot. 

 
 

Felső részek 

 

Szám Komponens Leírás 

� GPS antenna Fogadja a felettünk lévő GPS műholdak jeleit. Ellenőrizzük, 
hogy tiszta kilátása legyen az égre. 
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� SD/MMC 
kártyahely 

SD (Biztonsági digitális kártya), vagy MMC (Multimédia 
kártya) kártyán lévő adatok, például MP3 zene fogadására 
alkalmas. 

 

Alsó részek 

 

Szám Komponens Leírás 

� Reset gomb Újraindítja a készüléket (soft reset). 

� TMC / Fejhallgató 
csatlakozó  

Sztereó fejhallgató, vagy TMC (Forgalom Üzenet 
Csatorna) antenna csatlakoztatása, a TMC információ 
vételéhez. 

� Mini-USB 
csatlakozó 

Hálózati töltő, vagy USB kábel csatlakoztatása. 

� ON/OFF kapcsoló Az energia ellátás szabályozója. 

 
 

 

1.2 A kézi számítógép első használatba vétele 
1. Egy toll használatával csúsztassuk az ON/OFF kapcsolót az ON helyzetbe. 

FIGYELEM: Normál használat közben mindig hagyjuk az ON/OFF kapcsolót ON 
helyzetben. 
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2. A készülékünk automatikusan bekapcsol. A következő részben leírt módon 
csatlakoztassuk a hálózati töltőt. 

3. Megjelenik a  “Change Language” képernyő. Érintsük meg a bal / jobb nyíl 
gombokat, hogy kiválasszuk a nyelvet. Ezután érintsük meg a  gombot. 

 

4. Megjelenik a “Date&Time” képernyő. Érintsük meg a megfelelő nyíl 
gombokat, hogy kiválasszuk az időzónát, dátumot, és időt. A folytatáshoz 
érintsük meg a  gombot. 

 

5. Megjelenik a kezdő képernyő. Most már használhatjuk a készülékünket. 
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1.3 A hálózati töltő csatlakoztatása, és az 
akkumulátor töltése 

Amikor legelőször töltjük az akkumulátort, akkor töltsük legalább 8 órát. 

6. Csúsztassuk, és pattintsuk be a csatlakozó átalakítót a hálózati töltőbe. 

7. Csatlakoztassuk a töltő kábelt a készülékünk aljába.  

8. A hálózati töltőt pedig csatlakoztassuk a fali aljzatba.  
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9. A töltést jelző a töltés ideje alatt sárgán világít. A kézi számítógépet ne 
vegyük le a töltőről, amíg az akkumulátor teljesen fel nem töltődött, ekkor a 
sárga jelzőfény zöld színűre vált. A töltés néhány órát vesz igénybe. 

Megjegyzés:  
� Ne kapcsoljuk be rögtön a készüléket, miután a teljesen lemerült akkumulátor 

töltéséhez csatlakoztattuk a hálózati töltőt. Ha be kell kapcsolnunk a készüléket, akkor 
várjunk legalább egy percet. 

� Attól függően, hogy melyik régióban vásároltuk a készüléket, az adapter máshogy is 
kinézhet, mint ahogy az ábrán látjuk. 

� A készülékünk akkor is töltődik, amikor az asztali géphez csatlakozik egy USB kábellel. 
 

FIGYELEM: A lítium akkumulátor optimális teljesítménye érdekében figyeljünk a 
következőkre: 
� Ne töltsük az akkumulátort, amikor a hőmérséklet magas (például közvetlen 

napsütésben). 
� Nem szükséges teljesen lemeríteni az akkumulátort a töltés előtt. Tölthetjük az 

akkumulátort a lemerülés előtt is. 
� Ha hosszabb ideig nem fogjuk használni a készüléket, akkor minimum kéthetente 

töltsük fel teljesen az akkumulátort. Az akkumulátor túlzott kimerülése befolyásolhatja 
a töltési teljesítményt. 

1.4 A készülék használata az autóban 
A készülékhez mellékelve van az autós tartó, és az autós töltő. 
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Az autós tartó használata 

Az autós tartó használatával építsük be a 
készüléket az autóba. Úgy állítsuk be a tartót, 
hogy a készüléknek tiszta rálátása legyen az 
égre. (Az elhelyezéshez nézzük meg az autós 
tartóhoz mellékelt telepítési utasítást.) 

 
MEGJEGYZÉS: 

� A megvásárolt modelltől függően a készülékhez mellékelt autós tartó máshogy is kinézhet, 
mint amit a képen látunk. 

� Ha az autó szélvédője visszaverő bevonattal van színezve, akkor szükség lehet a külső 
antenna (opció) használatára. Az antennát az ablakon keresztül vezessük ki, és helyezzük az 
autó tetejére.  

 

Az autós töltő csatlakoztatása 

Az autós töltő látja el energiával a készüléket, amikor azt az autóban használjuk  

FIGYELEM: A kézi számítógép hirtelen áramerősség változástól való megóvása érdekében 
csak akkor csatlakoztassuk a gépet a szivargyújtóba, ha már az autót beindítottuk. 

 
1. Csatlakoztassuk az autós töltő egyik 

végét a készülék tápcsatlakozójába. 

2. Csatlakoztassuk az autós töltő másik 
végét az autó 12 voltos szivargyújtójába. 
Az autós töltő zöld színnel világít, ezzel 
jelzi, hogy szolgáltatja az energiát a 
készülék számára. 

 

 

Szivargyújtóba 
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1.5 Kezelési alapismeretek 

Be és kikapcsolás 

A power gomb használatával (  ) kapcsoljuk be és ki 
a készülékünket. 

Amikor megnyomjuk a power gombot, hogy a 
készüléket kikapcsoljuk, akkor a készülékünk 
automatikusan pihenő módba kapcsol, és a rendszer 
működése leáll. Amikor újra bekapcsoljuk, akkor a 
rendszer működése folytatódik. 

 

A készülék kezelése 

A készülékkel úgy kommunikálunk, hogy megérintjük a képernyőt a mutató 
ujjunkkal. A következő műveleteket végezhetjük el: 

� Érintés 
Az egyes elemek megnyitásához vagy egy 
lehetőség kiválasztásához érintsük meg 
egyszer a képernyőt a mutató ujjunkkal. 

� Húzás 
Tartsuk a mutató ujjunkat a képernyőn, és 
húzzuk fel/le/balra/jobbra vagy keresztül 
a képernyőn. 

� Érintés és tartás 
Érintsük és tartsuk a mutató ujjunkat 
addig, amíg az esemény befejeződik, vagy 
egy eredmény vagy menü megjelenik. 
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Fő menü  

Amikor először kapcsoljuk be a készüléket, akkor a Fő menü jelenik meg. A Fő 
menü számos feladat kiinduló helye. Érintsünk meg egy gombot, hogy 
elindítsunk egy alkalmazást, vagy megnyissunk egy másik menüt. 

Bármikor visszatérhetünk a Fő menüre, ha megnyomjuk a Menü (  ) gombot a 
készüléken. 

 

Szám Gomb 
neve Leírás Részletes 

információ 

� Névjegyek Nevek, címek, és telefonszámok listája. 2. fejezet 

� Számológé
p 

Alapvető számtani, valutaváltási, és mérték 
váltási funkciók. 

3. fejezet 

� Mio Map Megjeleníti a navigációs programot. Nézzük meg a 
térkép program 

leírását. 

� MP3 Segítségével MP3 zenét játszhatunk le. 4. fejezet 

� Képek Képek megjelenítése (.jpg, .gif, és .bmp 
formátumban). 

5. fejezet 

� Beállítások A rendszer beállítások meghatározása. 6. fejezet 

 
 

� 

� 

� 

� 

� 

� 
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Az SD/MMC kártya behelyezése 

A készülékünk rendelkezik egy SD/MMC 
kártyahellyel, melybe egy SD (Biztonsági 
digitális), vagy MMC (Multimédia) kártyát 
helyezhetünk be. 

Az SD/MMC kártyát úgy helyezzük be, hogy a 
csatlakozóval ellátott oldala a kártyahely felé, a 
kártya felirata pedig a készülék eleje felé essen.  

A kártya kivétele előtt ellenőrizzük, hogy ne 
legyen olyan nyitott alkalmazás, amely a 
kártyát használja. Ezután erőltetés nélkül 
nyomjuk meg a kártya felső részét, és húzzuk 
ki a kártyahelyből. 

 

MEJEGYZÉS: 
� Győződjünk meg arról, hogy nincs semmilyen idegen tárgy a kártyahelybe helyezve. 
� Amikor nem használjuk, akkor tartsuk az SD vagy MMC kártyát egy jól védett dobozban, 

hogy megóvjuk a portól, és a nedvességtől. 
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2 Névjegyek 

2.1 A névjegyek indítása és befejezése 
A Contacts program segítségével kezelhetjük partnereinket, címüket, és 
telefonszámaikat. 

MEGJEGYZÉS: Ha rendelkezünk Microsoft Outlook Contacts információkkal a 
számítógépünkön, akkor másoljuk át az információt a készülékünkre. (Nézzük meg a 9. 
fejezetet.) 

 
 A program indításához a kezdő képernyőn érintsük meg a Contacts gombot. 
Megjelenik a névjegyek listája. 

 �  

A programból történő kilépéshez érintsük meg a  gombot. 
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2.2 A névjegyek listájának használata 
Miután elindítottuk a programot, a névjegyek listája jelenik meg. Itt láthatjuk a 
neveket, és telefonszámokat (alapértelmezésben a mobil telefonszámokat). 

A képernyőn lévő gombok használatával kereshetünk egy partnert, navigálhatunk 
a partner címére, felhívhatjuk a partnert, és így tovább. 

 
 

         

 

2.3 Az összesítő képernyő használata 
A névjegy listában érintsük kétszer a névjegyet, hogy megjelenítsük a névjegy 
összesítő képernyőjét. 

 
 
 

Érintsük kétszer, 
hogy megjelenítsük 

az összesítő 
képernyőt. 

Névjegy hozzáadás. 

Navigálás a választott 
partner címére. 

Kilépés a programból. 

Választott névjegy törlése. 

A választott partner felhívása. 

Görgetés végig a listán. 

Érintsük meg az egyik betű csoportot, 
hogy gyorsan megtaláljuk a partnert. 

Vissza 

Görgetés végig a 
mezőkön. 
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2.4 Navigálás a partner címére 
Megadhatjuk a partner címét a GPS navigáció céljaként. 

1. Érintsük meg a Contacts gombot a kezdő képernyőn, hogy elindítsuk a 
programot. 

2. A névjegyek listájában válasszuk ki a kívánt partnert, és érintsük meg a  
gombot. 

 

3. Érintsük meg a  gombot, hogy az otthoni címet válasszuk, vagy a 
 gombot, hogy a munkahelyi címet válasszuk. 

 

4. Elindul a navigációs program. (Bővebb információ a navigációs program 
dokumentációjában található.) 
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2.5 A partner felhívása 
MEGJEGYZÉS: Egy  Bluetooth® kapcsolatot támogató mobil telefon szükséges. 

 
1. Érintsük meg a Contacts gombot a kezdő képernyőn, hogy elindítsuk a 

programot. 

2. A névjegyek listájában válasszuk ki a kívánt partnert, és érintsük meg a  
gombot. 

 

3. Érintsük meg a  gombot, hogy az otthoni számot hívjuk, vagy a 

 gombot, hogy a munkahelyi számot hívjuk, vagy a  gombot, 
hogy a mobil telefonszámot hívjuk. 

 

4. Elindul a Tárcsázó program. (Bővebb információ a 7. fejezetben.) 
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2.6 A névjegyek kezelése 

Névjegy hozzáadása  

1. Érintsük meg a Contacts gombot a kezdő képernyőn, hogy elindítsuk a 
programot. 

2. Érintsük meg a  gombot. 

 

3. Érintsük meg a beviteli mezőt kétszer. Megjelenik a szoftver billentyűzet. 

 

4. A szoftver billentyűzet használatával írjuk be a mezőbe az információt, majd 
érintsük meg az OK gombot. 
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5. Írjuk be az információt a többi mezőbe, például a cím, és telefonszám 
mezőkbe. Lefelé kell görgetni, hogy lássunk minden rendelkezésre álló 
mezőt. 

 

6. Érintsük meg a  gombot, hogy elmentsük a névjegy információkat, és 
visszatérjünk a névjegy listába. 

Érintsük a szoftver 
billentyűzetet, hogy 

beírjuk a szöveget, és 
számokat.

Hangsúlyjelek 
engedélyezése / tiltása. 

Váltás számokra. 

Váltás kis- és nagybetű 
között.
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Névjegy módosítása 

A névjegy információk módosításához: 

1. A névjegyek listájában érintsük kétszer a névjegyet, hogy megnyissuk az 
összesítő képernyőt. 

2. Érintsük kétszer a módosítani kívánt mezőt, és használjuk a szoftver 
billentyűzetet a módosításhoz. 

3. Érintsük meg a  gombot, hogy elmentsük a változtatásokat. 

Névjegy törlése 

A névjegyek listájában válasszuk ki a törölni kívánt névjegyet, és érintsük meg a 

 gombot. 
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3 Számológép 

3.1 A számológép indítása és befejezése  
A számológépnek három módja van: Számológép, Valuta, és Mértékváltás. 
Ezeket a módokat használhatjuk arra, hogy elvégezzünk alapvető számtani 
műveleteket, és átváltsunk valutákat, és mértékegységeket. 

Érintsük meg a Calculator gombot a kezdő képernyőn, hogy elindítsuk a 
programot. 

 

A számológép képernyőt fogjuk látni. Ha másik módra szeretnénk váltani, akkor 
érintsük meg a képernyő jobb felső sarkában lévő valamelyik gombot. 
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A programból való kilépéshez érintsük meg a  gombot. 

3.2 A Számológép mód használata  
A számológép módban végrehajthatjuk az összes olyan műveletet, amit általában 
egy kézi számológéppel szoktunk elvégezni. 

 

Ha nem a Számológép módban vagyunk, akkor érintsük meg a  gombot. 

Érintsük meg a numerikus billentyűzetet, hogy beírjuk a számokat, és 
matematikai jeleket. Ez után érintsük meg a  gombot, hogy kiszámítsuk az 
eredményt. 

Számológép 
módra vált.  

Valuta módra vált. 

 
Mértékváltás módra 
vált. 

Kilép
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A számológép memóriája 

 

 

 

Gomb Név Leírás 

 
Memóriatörlés Törli a memória értékét. 

 
Memória 
előhívás 

Megjeleníti a memória értékét. 

 
Memória 
összeadás 

Az aktuális szám hozzáadódik a memóriában tárolt 
számhoz. 

 
Memória kivonás Az aktuális szám kivonódik a memóriában tárolt 

számból.  

 

3.3 A Pénznem mód használata 
A pénznem mód használatával végrehajthatunk pénznem váltási műveleteket. 
Megváltoztathatjuk az árfolyamot is. 

1. A 3.1 részben bemutatott módon indítsuk el a Számológép programot. 

2. Érintsük meg a  gombot, hogy a Pénznem módra váltsunk. 

Memória gombok 
 

Memória jelző
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3. Érintsük meg a bemeneti mező mellett lévő le nyilat, hogy megnyissuk a 
pénznem listát, és kiválasszuk azt a pénznemet, amiről átváltunk. Amikor a 
pénznemet kiválasztottuk, akkor a pénznem rövidítése megjelenik a bemeneti 
mező bal felső sarkában. 

 

 

 

 
 

 

 

4. Érintsük meg a kimeneti mező mellett lévő le nyilat, hogy megnyissuk a 
pénznem listát, és kiválasszuk azt a pénznemet, amire átváltunk. Amikor a 
pénznemet kiválasztottuk, akkor a pénznem rövidítése megjelenik a kimeneti 
mező bal felső sarkában. 

Pénznem lista

Pénznem jelző

Bemeneti mező 

Gördítő sáv 
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5. A numerikus billentyűzet használatával írjuk be a pénznemet a bemeneti 
mezőbe. A bemeneti mezőben végrehajthatunk alapvető számtani 
műveleteket is. 

Az átváltott pénznem érték azonnal megjelenik a kimeneti mezőben. 

 

MEGJEGYZÉS: Ha nem változtatjuk meg, akkor a program az alapértelmezett árfolyamokat 
használja. (Bővebb információt a következő részben találunk.) 

 

Az árfolyam módosítása 

Mielőtt végrehajtjuk a pénznem átváltást, megadhatjuk az aktuális árfolyamot. 

1. Érintsük meg a  gombot a Számológép képernyőn. 

2. Válasszuk ki a forrás és cél pénznemeket. 

Bemeneti érték 

Kimeneti érték 

Érintsük meg, 
hogy a 
módosítás 
képernyőre 
váltsunk 

Pénznem lista

Pénznem jelző

Kimeneti mező 

Sroll bar 
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3. Érintsük meg a  gombot. 

4. Írjuk be az árfolyamot, és érintsük meg a  gombot, hogy mentsük a 
változtatásokat, és visszatérjünk a pénznem képernyőre. 

 

3.4 A Mértékváltás mód használata  
A Mértékváltás mód segítségével átválthatjuk az egyik mértékegységet a másikra. 

1. A 3.1 részben bemutatott módon indítsuk el a Számológép programot. 

2. Érintsük meg a  gombot, hogy átváltsunk a Mértékváltás módra. 

 

3. Érintsük meg a mérték gombot a mértékegység képernyőn, hogy 
megjelenítsünk egy mérték listát, és kiválasszuk a kívánt mértéket a listából. 
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4. Érintsük meg a bemeneti mező mellett lévő le nyilat, hogy megnyissuk az 
egység listát, és válasszuk ki azt az egységet, amiről átváltunk. Amikor 
kiválasztottuk az egységet, akkor az egység rövidítése megjelenik a bemeneti 
mező bal felső sarkában. 

 

 
 

 

5. Érintsük meg a kimeneti mező mellett lévő le nyilat, hogy megnyissuk az 
egység listát, és válasszuk ki azt az egységet, amire átváltunk. Amikor 
kiválasztottuk az egységet, akkor az egység rövidítése megjelenik a kimeneti 
mező bal felső sarkában. 

Egység jelző 

Bemeneti mező 

Egység lista
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6. A numerikus billentyűzet használatával írjuk be az értéket a bemeneti 
mezőbe. A bemeneti mezőben végrehajthatunk alapvető számtani 
műveleteket is. 

Az átváltott érték azonnal megjelenik a kimeneti mezőben. 

 

 

 

 

Bemeneti érték 

Kimeneti érték
 

Kimeneti mező 

Egység lista
 

Egység jelző
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4 MP3 

4.1 Az MP3 lejátszó indítása, és befejezése  
Az MP3 program egy MP3 lejátszóvá változtatja a készülékünket. A 
tulajdonságai: 

� MP3 fájlok lejátszása 

� Alapvető lejátszás vezérlés: lejátszás, szünet, állj, következő, és előző 

� 11 előre beállított hangszín beállítás 

� Különböző lejátszási módok: egyes lejátszás, ismétlés, egyes ismétlés, minta 
lejátszás, normál sorrend, és véletlen sorrend.  

� Lejátszás lista támogatása 

A program indításához a kezdő képernyőn érintsük meg az MP3 gombot. A 
képernyőn a vezérlőpult jelenik meg, ahol könnyen vezérelhetjük az MP3 player 
programot, ha a vezérlő gombokat megérintjük. 

 �  

Ha ki szeretnénk lépni a programból, érintsük meg a  gombot. 
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4.2 Az MP3 fájlok előkészítése a készülékünkre 
A program használata előtt az MP3 fájloknak a készülék flash memóriájában, 
vagy tároló kártyáján kell lenniük. A Mio Transfer programmal lehet egyszerűen 
átmásolni a fájlokat az asztali gépünkről a megfelelő helyre. (Nézzük meg a 10.2 
részt.) 

4.3 MP3 fájlok lejátszása  
1. Ha az MP3 fájlok a tároló kártyán vannak, akkor a helyezzük a kártyát a 

készülékünkbe. 

2. Érintsük meg az MP3 gombot a Fő menüben, hogy elindítsuk a programot. 

3. A program megkeresi a készülékünkön, és a tároló kártyán lévő MP3 fájlokat. 
A megtalált MP3 fájlok hozzáadódnak a lejátszás listához. 

MEGJEGYZÉS: Elkészíthetjük a saját lejátszás listánkat, a jövőbeli lejátszáshoz. (Nézzük 
meg a 4.5 részt.) 

4. A lejátszás elindításához érintsük meg a  gombot. A lejátszás 
vezérléséhez használjuk a lentebb bemutatott vezérlő gombokat. 

 

 

 



 29 

4.4 Az MP3 lejátszás vezérlése 
Vezérlő gomb Név Leírás 

 /  

Lejátszás/S
zünet 

A lejátszás elindítása, vagy szüneteltetése. 

 

Állj A lejátszás megállítása. 

 /  

Előző/Köve
tkező 

Váltás az előző vagy következő fájlra. 

 /  

Hangerő A hangerő növelése vagy csökkentése. 
A kijelzőn lévő jelzés mutatja az aktuális hangerő 
szintet. 

 

Kilépés A program bezárása, és visszatérés a kezdő 
képernyőre.  

 
Lejátszás 
lista 

Lejátszás lista megnyitása. (Bővebb információ a 4.5 
részben.) 

 
Hangszín Megnyitja, vagy bezárja a hangszín panelt.  

(Bővebb információ a 4.6 részben.) 

 

 

 

 

 

 

 

Lejátszás 
mód 

A következő módok kiválasztása: 

 Aktuális fájl ismétlése  

 Mintavételes lejátszás sorrendben 

 Mintavételes lejátszás véletlen sorrendben 

 Az aktuális fájl egyszeri lejátszása 

 Minden fájl ismételt lejátszása sorrendben 

 Minden fájl ismételt lejátszása véletlen 
sorrendben  

 
Súgó Bemutatja minden ikon funkcióját és működését. 

Érintsünk meg egy ikont, és a képernyő alján 
megjelenik az ikonhoz tartozó egy soros magyarázat. 

4.5 A lejátszás listák használata  
Alapértelmezésben a rendszer automatikusan betölt minden MP3 fájlt a lejátszás 
listába. Elkészíthetjük a saját lejátszás listánkat is, későbbi használata. 
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Lejátszás lista készítése 

1. Az MP3 lejátszó indítása után érintsük meg a  gombot a vezérlőpulton, 
hogy megnyissuk a lejátszás lista képernyőt.  

 

 

 
 

2. Ha egy dalt szeretnénk a listához adni, akkor érintsük meg a  gombot. A 
megjelenő képernyő tartalmaz minden MP3 fájlt. Érintsük meg a hozzáadni 

kívánt dalt, majd érintsük meg a  gombot. 

 

 

 

 

Vissza 
Dal hozzáadás 

Az aktuális dal eltávolítása a listából. Lejátszás lista mentése 

Lejátszás listák megjelenítése Minden dal eltávolítása az aktuális lejátszás 
listából.

Back 

A kiválasztott dalok hozzáadása a 
lejátszás listához, és visszatérés az 
előző képernyőre. 

Minden dal kiválasztása. 

A kiválasztott dalok 
kiválasztásának megszüntetése 

A kiválasztott dalok hozzáadása a 
lejátszás listához. 
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3. Ismételjük meg ezt a folyamatot minden hozzáadni kívánt dallal. 

4. A lejátszás lista elmentéséhez érintsük meg a  gombot, majd a Yes 
gombot.  

5. Ha vissza szeretnénk térni a vezérlőpultra, akkor érintsük meg a  gombot. 

Lejátszás lista megnyitása 

Ha meg szeretnénk nyitni az egyik általunk készített lejátszás listát: 

6. Miután elindítottuk az MP3 Player programot, érintsük meg a  gombot a 
vezérlőpulton. 

7. Érintsük meg a  gombot, hogy megjelenítsünk minden létrehozott 
lejátszás listát. 

8. Érintsük meg a megnyitni kívánt lejátszás listát, és érintsük meg a  
gombot. 

 

 
 

 

9. Ha vissza szeretnénk térni a vezérlőpultra, akkor érintsük meg a  gombot. 

Vissza 

A választott lejátszás lista megnyitása 

Minden lejátszás lista 
törlése, kivéve a választott. 

A választott lejátszás lista 
törlése
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4.6 Hangszínszabályozó 
Az MP3 Player 17 előre beállított értéket biztosít a különböző zenei hatásokhoz. 
Érintsük meg a  gombot, hogy megnyissuk a hangszínszabályozó panelt. 

 

Érintsük meg a  vagy  gombot, hogy kiválasszuk a rendelkezésre álló 
opciókat Default, Rock, Pop, Jazz, Classic, Dance, Heavy, Disco, Soft, 3D, és 
Hall. 

 

Érintsük meg a  gombot, hogy elmentsük a választást, és visszatérjünk a 

vezérlőpultra. Érintsük meg a  gombot, hogy elvessük a választásunkat, és 
visszatérjünk a vezérlőpultra. 

A Default profil választásához érintsük meg a  gombot. 

 

 



 33 

5 Képek 

5.1 A Photos program indítása és befejezése 
A Photos program segítségével megtekinthetjük a JPEG, GIF és BMP formátumú 
képeket, és megtekinthetjük a képek diavetítését a készülékünkön. 

Érintsük meg a Photos gombot a kezdő képernyőn, hogy elindítsuk a programot. 

 �  

A programból történő kilépéshez érintsük meg a   gombot. 

5.2 A képek előkészítése a készülékünkre 
A program használata előtt a JPEG/GIF/BMP fájloknak a készülékünk flash 
memóriájában, vagy a tároló kártyán kell lenniük. A “Mio Transfer” nevezetű 
segédprogrammal könnyen átmásolhatjuk a fájlokat a számítógépről a megfelelő 
helyre. (Nézzük meg a 10.2 részt.) 
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5.3 Képek megtekintése vázlat nézetben  
1. Ha a képeink tároló kártyán vannak, akkor helyezzük a tároló kártyát a 

készülékbe. 

2. A kezdő képernyőn érintsük meg a Photos gombot, hogy elindítsuk a 
programot. 

3. A program megkeresi az összes képet a készülék meghatározott mappájában, 
valamint a tároló kártya összes mappájában, és megjeleníti a képeket vázlat 
nézetben. Nyomjuk meg a fel vagy le nyíl gombot, hogy a következő, vagy 
előző oldalra váltsunk 

         
 

 
 

5.4 Kép megtekintése teljes képernyőn  
Amikor kétszer megérintünk egy képet vázlat nézetben, akkor a kép teljes 
képernyőn fog megjelenni. 

Oldal le 

Diavetítés indítása. 

Választott fájl /  
összes fájl 

A keret jelzi a 
kiválasztott képet. 

Exit 

Oldal fel 

A választott kép 
törlése 
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Ha vissza szeretnénk térni a vázlat nézetbe, akkor érintsük meg valahol a 
képernyőt, hogy megjelenjenek a vezérlő gombok, majd érintsük meg a   
gombot. 

5.5 Vezérlő gombok a képernyőn 
A képernyőn lévő vezérlő gombok számos funkciót, és beállítást biztosítanak. 
Érintsük meg valahol a képernyőt, hogy megjelenjenek a lentebb látható vezérlő 
gombok. A gombok elrejtéséhez érintsük meg a képet még egyszer. 

 

Vezérlő 
gomb Név Leírás 

 

Átvitel Képek átvitele a készülék, és a tároló kártya között. 
(Bővebb információ az 5.7 részben.) 

 
Diavetítés Elindítja a diavetítést. (Bővebb információ az 5.6 

részben.) 
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Időköz Beállítja azt az időtartamot, amíg egy oldal megjelenik, a 

következő oldalra váltás előtt. Érintsük meg a gombot, 
hogy a következő lehetséges opcióra váltsunk. 

   1 másodperc 

   2 másodperc 

   5 másodperc 

 

 

 

 

Információ Engedélyezi, vagy tiltja a fájl nevének és dátumának 
megjelenítését. 

 

 
Törlés Törli az aktuális képet. 

 
Nagyítás Megnyitja a nagyító sávot. 

Érintsük meg a gombot ahányszor csak szükséges, hogy 
beállítsuk az 1.2x, 1.5x, 1.8x, vagy 2.0x nagyítást. 
Amikor belenagyítunk egy képbe, akkor húzhatjuk a 
képet, hogy minden részét lássuk. 
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A nagyító sáv bezárásához érintsük meg a   gombot. 

 
Vissza Visszatérés vázlat nézetbe. 

 
 

 

 

 

5.6 A diavetítés megtekintése  
A következő módokon indíthatjuk el minden képünk diavetítését: 

� Amikor vázlat nézetben vagyunk, 

érintsük meg a  gombot, hogy 
elindítsuk a diavetítést. 
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� Amikor teljes képernyő nézetben 
vagyunk, érintsük meg bárhol a 
képernyőt, hogy megjelenítsük a 
képernyőn lévő vezérlő gombokat, 
majd érintsük meg a  gombot, 
hogy elindítsuk a diavetítést. 

 

 

A bal alsó sarokban egy kicsi háromszög jelzi, hogy a diavetítés folyamatban van. 
A diavetítés megállításához érintsük meg valahol a képernyőt. 

  

 

5.7 Képek átvitele 
Átmásolhatjuk képeinket a készülékről a tároló kártyára, vagy a tároló kártyáról a 
készülékre. 

1. Teljes képernyős nézetben érintsük meg a képernyőt valahol, hogy 
megjelenítsük a vezérlő gombokat. 

2. Érintsük meg a  gombot. 

3. Válasszuk ki, hová szeretnénk a képeket átvinni, vagy a készülékről a tároló 
kártyára, vagy a tároló kártyáról a készülékre.  
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4. Megjelenik a képek előnézeti képernyője. Érintéssel válasszunk ki egy képet, 
vagy több képet. Vagy érintsük meg a Select All gombot, hogy kiválasszuk a 
forrás mappában lévő összes képet.  

 
 

5. Miután kiválasztottuk a képeket, érintsük meg a   gombot, hogy 
elkezdjük a fájl átvitelt. 

6. Amikor az átvitel kész, érintsük meg a  gombot, hogy visszatérjünk 
az előnézeti képernyőre. 

 

 

 

Képek átvitele a 
készülékről a tároló 
kártyára. 

Képek átvitele a tároló 
kártyáról a készülékre. 

 

Vissza 
 

Átvitel 
Mindet kiválaszt. 

A keret jelzi, hogy a 
kép ki van 
választva. 
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6 Beállítások 

6.1 A beállítások indítása, és befejezése  
A készüléken megváltoztathatjuk például a háttérvilágítás, hangerő, és nyelv 
beállításokat. Amikor megváltoztatjuk a beállításokat, akkor a beállítások a 
következő változtatásig megmaradnak. 

Érintsük meg a Settings gombot a kezdő képernyőn. Megjelenik a következő 
Settings menü. 

 �  

A kilépéshez érintsük meg a  gombot. 

A következő részek mutatják be a gombok használatát, és funkcióját. 
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6.2 Háttérvilágítás 
1. A kezdő képernyőn érintsük meg a Settings gombot. 

2. Érintsük meg a Backlight gombot. 

 

3. A beállításhoz mozgassuk a csúszkát végig a sávban. A háttérvilágítás 
csökkentéséhez mozgassuk a csúszkát balra. A háttérvilágítás növeléséhez 
mozgassuk a csúszkát jobbra. 

 

4. A változtatások mentéséhez érintsük meg a  gombot. 
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6.3 Hangerő 
1. A kezdő képernyőn érintsük meg a Settings gombot. 

2. Érintsük meg a Volume gombot. 

 

3. A hangerő beállításhoz mozgassuk a csúszkát végig a sávban. A hangerő 
csökkentéséhez mozgassuk a csúszkát balra. A hangerő növeléséhez 
mozgassuk a csúszkát jobbra. 

 

4. A változtatások mentéséhez érintsük meg a  gombot. 
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6.4 Képernyő 
Beállíthatjuk az érintő képernyőt, ha az nem reagál megfelelően az érintésre. 

1. A kezdő képernyőn érintsük meg a Settings gombot. 

2. Érintsük meg a Screen gombot. 

 

3. A kalibrálás elkezdéséhez érintsük meg a  gombot. 

 

4. Érintsük meg hosszan a célpont közepét.  
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5. Amikor a célpont másik helyre mozog, újra érintsük meg hosszan. Ismételjük 
ezt a lépést, amíg a beállítást be nem fejezzük. 

6. Amikor kész, érintsük meg a  gombot. 

6.5 Energia 
Az akkumulátor fennmaradó energia szintjének ellenőrzéséhez, és / vagy az 
energiatakarékos funkció beállításához: 

1. A kezdő képernyőn érintsük meg a Settings gombot. 

2. Érintsük meg a Power gombot. 

 

3. A képernyőn látható az akkumulátor fennmaradó energia szintje. 

Beállíthatunk egy időzítést, hogy a készülékünk automatikusan kikapcsoljon 
egy bizonyos idejű tétlenség után. A lehetséges opciók a Never, 30 minutes, 
20 minutes, és 10 minutes. 
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4. A változtatások mentéséhez érintsük meg a  gombot. 

6.6 Dátum és idő  
1. A kezdő képernyőn érintsük meg a Settings gombot. 

2. Érintsük meg a Date&Time gombot. 

 

3. Az időzóna megváltoztatásához érintsük meg a bal / jobb nyilat a “Time 
Zone” elem mellett. 
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4. A dátum beállításához érintsük meg a le nyilat a “Date” mezőnél. Egy naptár 
jelenik meg. Érintsük meg a bal nyilat a naptáron, hogy korábbi hónapra és 
évre váltsunk, vagy a jobb nyilat, hogy későbbi hónapra és évre váltsunk. A 
hónap és év közvetlen megváltoztatásához érintsük meg a naptár tetején lévő 
évet vagy hónapot. 

Amikor a naptár az aktuális hónapot mutatja, akkor érintsük meg a dátumot a 
naptáron. 

 

5. Az idő beállításához először érintsük meg az órát, percet, vagy másodpercet a 
“Time” mezőben, majd érintsük meg a fel nyilat az érték növeléséhez, vagy a 
le nyilat az érték csökkentéséhez. 

6. A változtatások mentéséhez érintsük meg a  gombot. 

6.7 Nyelvválasztás 
MEGJEGYZÉS: A Mio Map navigációs program nyelvét a Mio Map program beállításai 
között tudjuk megváltoztatni. (Bővebb információ a navigációs program dokumentációjában 
található.) 
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1. A kezdő képernyőn érintsük meg a Settings gombot. 

2. Érintsük meg a Change Language gombot. 

 

1. Érintsük meg a bal / jobb nyíl gombot, hogy kiválasszuk a megfelelő nyelvet. 

 

3. A változtatások mentéséhez érintsük meg a  gombot. 

4. Érintsük meg a  gombot, hogy az új beállítások életbe lépjenek. 

6.8 Bluetooth 
1. A kezdő képernyőn érintsük meg a Settings gombot. 

2. Érintsük meg a Bluetooth gombot. 
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3. A következő két fejezetben nézzük meg a Bluetooth® kapcsolat használatát. 
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7 Tárcsázó 

7.1 A tárcsázóról  
A Dialer program segítségével készülékünket kéz nélküli eszközként 
használhatjuk, egy Bluetooth kapcsolatot támogató mobil telefonhoz. Ahelyett, 
hogy felvennénk a mobil telefonunkat, csak megérintjük a készülékünket, hogy 
telefonhívást fogadjunk, vagy kezdeményezzünk. 

7.2 Párosítás egy Mobil telefonnal  
1. A kezdő képernyőn érintsük meg a Settings gombot, majd a Bluetooth gombot. 

A Bluetooth rádió bekapcsol. 

 �   

2. Ha ez az első alkalom, hogy a programot használjuk, akkor a készülék 
párosítás módba kapcsol, és 60 másodpercig várja a mobil telefon párosítás 
akcióját. A kapcsolat akkor jön létre, ha ezen az időn belül a mobil telefon 
elvégzi a párosítási folyamatot. 
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3. Ha a készülék kéri a PIN kód beírását, akkor írjuk be a mobil telefonon 
megadott PIN kódot, majd nyomjuk meg az OK gombot. 

 

4. Miután a párosítás kész, a tárcsázó kezdő képernyője fog megjelenni. Az alsó 
státusz sorban láthatjuk a csatlakoztatott mobil telefon nevét. 
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Amikor legközelebb futtatjuk a tárcsázó programot, akkor a készülék 
automatikusan megkeresi, és párosítja a legutóbb csatlakoztatott mobil 
telefonokat. 

MEGJEGYZÉS: 
� A készülékünknek párosítás módban kell lennie ahhoz, hogy a mobil telefon felfedezze. Ha 

kézzel szükséges a készülékünket párosítás módba kapcsolni, akkor érintsük meg a Pair 
Mode lehetőséget a kezdő képernyőn. 

� Néhány mobil telefon automatikusan csatlakozik a kéz nélküli szolgáltatáshoz. 
� Összesen 8 párosított mobil telefon kapcsolatot lehet eltárolni. A kilencedik mobil telefon le 

fogja cserélni a legrégebbit. 
� A tárcsázó program nem tud a csatlakoztatott mobil telefonon lévő telefonkönyv, hívás történet 

adatokhoz hozzáférni. 
 

7.3 Híváskezdeményezés  
Miután párosítottuk a mobil telefont, a tárcsázó program kezdő képernyőjén lévő 
következő négy gomb használatával kezdeményezhetünk hívást (Keypad, Contact, 
Call History, és Redial). 

Keypad 

Érintsük meg a fő képernyőn lévő  Keypad gombot, és írjuk be a 
telefonszámot a képernyőn lévő billentyűzettel. Miután beírtuk a telefonszámot, 

érintsük meg a  gombot, hogy elindítsuk a hívást. 

 

MEGJEGYZÉS: 
� Ha törölni szeretnénk az utoljára beírt számjegyet, érintsük meg a visszaléptető gombot.  
� A másik két gomb segítségével átválthatunk a Contacts és Call History képernyőkre. 
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Contacts 

Érintsük meg a fő képernyőn lévő  Contacts gombot, így hozzáférhetünk a 
Contacts programban tárolt telefonszámokhoz, és kiválaszthatjuk a hívni kívánt 
telefonszámot. (Bővebb információ a Contact programról a 2. fejezetben.)  

 

 

Amikor megérintjük a kívánt névjegyet, akkor megjelenik a telefonszám lista. 
Érintsük meg a hívni kívánt telefonszámot, majd a  gombot. 

 

Érintsük meg a  gombot, hogy felhívjuk a választott telefonszámot. 

Index 

Kilépés 

A kiválasztott szám 
hívása. 
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Call History 

Érintsük meg a fő képernyőn lévő  Call History gombot, hogy megjelenítsük 
a korábbi bejövő, kimenő, vagy elmulasztott hívásokat, a hozzájuk tartozó dátum, 
idő, és hívás hossz információval együtt. 

 

 

Érintsük meg a megfelelő gombot (bejövő , kimenő , vagy 
elmulasztott ) hogy megtekinthessük a választott típushoz tartozó 
legutolsó 20 hívást. 

Ha egy elem ki van választva, akkor érintsük meg a  gombot a szám 
tárcsázásához, a  gombot az elem törléséhez, vagy a  gombot, hogy az 
elemet a Contacts programba mentsük. 

A listában lévő összes elem törléséhez érintsük meg a  gombot. 

Redial 

Érintsük meg a fő képernyőn lévő  Redial gombot, hogy felhívjuk az utolsó 
hívott, vagy fogadott számot. 
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7.4 Hívás alatti műveletek 
A hívás alatt a következő négy művelet érhető el: 

 

� további számokat kell beírni, például a melléket, akkor érintsük meg a  
gombot, hogy megnyissuk a billentyűzetet, és megérintsük a kívánt 
számjegyeket. A billentyűzet be fog csukódni, amikor újra megnyomjuk a 
gombot, vagy miután 5 másodpercig nem volt bevitel. 

� Érintsük meg a  gombot, hogy elnémítsuk a hangot, így a másik fél 
nem fog minket hallani. A néma mód befejezéséhez érintsük meg ugyanezt a 
gombot újra. 

� Érintsük meg a  gombot, hogy a hívást befejezzük. 

� Érintsük meg a  gombot, hogy átváltsuk a hívást a mobil telefonunkra. 
Ha vissza szeretnénk váltani a kézi számítógépünkre, akkor érintsük meg 
ugyanezt a gombot újra. 

 

 

 

 

 

 



 57 

7.5 Hívás fogadása 
Amikor van egy hívásunk a mobil telefonnal történt párosítás után, látni fogunk 
egy bejövő hívás képernyőt. 

 

A hívás fogadásához érintsük meg a  gombot. 

A hívás elutasításához érintsük meg a  gombot. 

Ha el szeretnénk némítani a csengőhangot, mielőtt fogadjuk vagy elutasítjuk a 

hívást, akkor érintsük meg a  gombot. 

7.6 Különféle gombok 
A hívás indítására további gombok állnak rendelkezésre, melyek a fő képernyőn 
lévő Connect, Pair Mode, Others, és Exit gombok. 

Connect 

Érintsük meg a fő képernyőn lévő  Connect gombot, hogy manuálisan 
keressük meg a legutóbb párosított rendelkezésre álló mobil telefonokat. 
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Pair Mode 

Érintsük meg a fő képernyőn lévő  Pair Mode gombot, hogy manuálisan 
párosítás módba állítsuk a készülékünket. A 60 másodperces időtartam alatt 
végezhetjük el a párosítási folyamatot a mobil telefonunkon, mellyel kéz nélküli 
tartozékként fedezzük fel a készülékünket. 

 

Bluetooth Manager 

Érintsük meg a fő képernyőn lévő  Bluetooth Manager gombot, hogy 
elindítsuk a Bluetooth Manager programot (Bővebb információ a Bluetooth 
Manager programról a 8. fejezetben.) 



 59 

Exit 

Ha be szeretnénk zárni a Dialer képernyőt, akkor érintsük meg a fő képernyőn 

lévő  Exit gombot. A tárcsázó a háttérben tovább fut.  

MEGJEGYZÉS: A 8.3 részben nézzük meg, hogyan lehet a Bluetooth rádiót kikapcsolni. 
 





 61 

8 Bluetooth Manager 

8.1 A Bluetooth Manager 
A készülékünk beépített Bluetooth vezeték nélküli kommunikációs 
technológiával rendelkezik. A Bluetooth képességgel rendelkező eszközök fizikai 
kapcsolat nélkül képesek körülbelül 10 méter távolságból információt cserélni. 

A Bluetooth Manger segítségével beállíthatjuk és használhatjuk készülékünk 
Bluetooth képességeit. 

8.2 A Bluetooth Manager indítása és befejezése 
1. Érintsük meg a Settings gombot a kezdő képernyőn, majd a Bluetooth gombot. 

 �  

2. Amikor megjelenik a Tárcsázó képernyő, érintsük meg a  gombot. 
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3. A lentebb látható Bluetooth Manager képernyő jelenik meg. 

 

 

 

A programból történő kilépéshez érintsük meg a  gombot. Visszakerülünk a 
Tárcsázó képernyőre. 

8.3 A Bluetooth rádió ki és bekapcsolása 
Amikor elindítjuk a Bluetooth Managert, akkor a Bluetooth rádió bekapcsol. A 
készüléken lévő Bluetooth jelző kéken villog. 

A Bluetooth Managerből való kilépés nem kapcsolja ki a Bluetooth rádiót. A 

Bluetooth rádió kikapcsolásához érintsük meg a  gombot a Bluetooth 
Manager képernyőn. A villogó Bluetooth jelző kikapcsol. 

Bluetooth beállítások 

Kilépés 

Bluetooth rádió kikapcsolás 

Aktív kapcsolatok 
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8.4 Készülékek felderítése  
MEGJEGYZÉS: Ha egy másik készülék Bluetooth szolgáltatását szeretnénk használni, 
akkor ellenőrizzük, hogy a másik készülék felfedezhető módban van-e. 

 
1. Indítsuk el a Bluetooth Managert a 8.2 részben bemutatott módon. 

2. Érintsük meg az Explore a Bluetooth Device lehetőséget, hogy megkeressük a 
közelben lévő készülékeket. 

 

3. A készülék lista megjelenik a képernyőn. Érintsük meg a cél készüléket, majd 

érintsük meg a  gombot, hogy megtekinthessük az eszköz 
szolgáltatásait. 

 

4. Érintsük meg a használni kívánt szolgáltatást. 
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5. Amikor a készülékünk kéri, írjuk be a cél készülék által megkövetelt jelszót, 
majd érintsük meg az OK gombot. 

 

MEGJEGYZÉS: Ha egyszer Bluetooth kapcsolatot létesítettünk egy másik készülékkel, 
akkor azt a készülék elmenti. Ezután a ’My Shortcuts’ részben később újra használhatjuk 
ugyanezt a szolgáltatást. (Nézzük meg a 8.6 részt.) 
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8.5 Fájlok átvitele 
A Bluetooth kapcsolaton keresztül lehetőség van fájlok továbbítására. 

1. Keressünk eszközöket a korábban bemutatott módon. 

2. Válasszuk ki a cél készüléket, és érintsük meg a Bluetooth File Transfer 
lehetőséget. 

 

3. Amikor a készülékünk kéri, írjuk be a cél készülék által megkövetelt jelszót, 
majd érintsük meg az OK gombot. 

4. Megjelenik a fájlkezelő ablak. A képernyő alján lévő gombok használatával 
férhetünk hozzá a másik, és a saját készülékhez. 

   

 

5. Ha a fájl egy mappában van, akkor érintsük meg a fájlt tartalmazó mappát, 
majd érintsük meg a  gombot. 

Váltás a saját készülékre Váltás a másik készülékre 
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 Másik készülék         Saját készülék 
 

6. Érintsük meg a továbbítani kívánt fájlt, majd érintsük meg a letöltés, vagy 
feltöltés gombot. 

    

 

MEGJEGYZÉS: Ha egyszer Bluetooth kapcsolatot létesítettünk egy másik készülékkel, 
akkor azt a készülék elmenti. Ezután a ’My Shortcuts’ részben később újra használhatjuk 
ugyanezt a szolgáltatást. (Nézzük meg a 8.6 részt.) 

 
 

 

 

 

 

 

Letöltés Feltöltés 
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8.6 A My Shortcuts használata 
Ha egyszer Bluetooth kapcsolatot létesítettünk egy másik készülékkel, akkor azt a 
készülék elmenti. A My Shortcuts segítségével kényelmesen újra használhatjuk 
ugyanazt a szolgáltatást, ha a megfelelő elemet megérintjük. 

1. Indítsuk el a Bluetooth Managert a 8.2 részben bemutatott módon. 

2. Érintsük meg a My Shortcuts lehetőséget. 

 �  

3. Érintsük meg a kívánt elemet, majd a  gombot, hogy újra létrehozzuk a 
kapcsolatot. 
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8.7 Az aktív kapcsolatok megtekintése 

Miután elindítottuk a Bluetooth Managert, érintsük meg a  gombot, hogy 
megtekintsük az aktív kapcsolatokat. Miután megérintettünk egy elemet, érintsük 

meg a  gombot, hogy bontsuk a kapcsolatot a választott készülékkel. 

     

8.8 Bluetooth beállítások 

Miután elindítottuk a Bluetooth Managert, érintsük meg a  gombot, hogy 
megváltoztassuk a Bluetooth beállításokat. 

     

A lehetséges opciók a következők: 

� Name 
Módosíthatjuk a készülékünk nevét. 

� Other devices can discover me 
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Más készülékek megtalálhatnak minket 

� Allow other devices to connect 

Más készülékek kapcsolódhatnak 

� Role 
A készülékünk kéz nélküli egységként, vagy hang átjáróként működik. 

� Share this Folder 
Érintsük meg a  gombot, hogy meghatározzuk a másik készülékkel 
megosztott mappát. 

Érintsük meg a  gombot, hogy a változtatásokat elmentsük. 
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9 Mio Transfer 

9.1 A Mio Transfer telepítése 
A Mio Transfer segítségével könnyen átvihetjük az adatokat, például az MP3 
fájlokat és képeket a készülékünk, és az asztali gépünk között. A Mio Transfer 
programot így telepítsük az asztali gépünkre: 

1. Kapcsoljuk be a számítógépünket, és helyezzük be az Application CD-t a 
számítógép CD-ROM meghajtójába.  

2. Amikor a nyelvválasztás képernyő megjelenik, kattintsunk arra a nyelvre, 
amelyiken a telepítést végre szeretnénk hajtani. 
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3. Kattintsunk az Install Mio Transfer lehetőségre. 

 

4. Kattintsunk a Next gombra. A telepítés végrehajtásához kövessük a képernyőn 
megjelenő utasításokat. 

MEGJEGYZÉS: Ha a Mio Transfer már telepítve volt a számítógépünkre, akkor az Installl 
Mio Transfer lehetőségre történő kattintás el fogja távolítani az alkalmazást a rendszerből. 
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9.2 A Mio Transfer indítása, és befejezése 
Kattintsunk a Windows asztalon lévő Mio Transfer ikonra, hogy a programot 
elindítsuk. Megjelenik a Mio Transfer képernyő. 

 

A Mio Transfer menü sora a következő füleket tartalmazza: 

� MP3 
MP3 fájlok átvitele a készülék, és a számítógép között. (Részletek a 9.3 
részben.) 

� Photo 
Képek átvitele a készülék, és a számítógép között. (Részletek a 9.3 részben.) 

� Contacts 
Microsoft Outlook Contacts információk átvitele a készülék, és a 
számítógép között. (Részletek a 9.4 részben.) 
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� Online 
A Mio web oldalra mutat (www.mio-tech.be). 

� About 
Program információk. 

Ha ki szeretnénk lépni a Mio Transfer programból, akkor kattintsunk a képernyő 
jobb alsó sarkában lévő Exit feliratra. 

9.3 MP3 vagy képek másolása a készülékre 
Mielőtt MP3 zenét hallgatnánk, vagy képeket nézegetnénk, az MP3 vagy kép 
fájloknak már a készüléken kell lenniük. A Mio Transfer használatával másoljuk a 
fájlokat a számítógépünkről a készülék megfelelő részére. 

1. Ha a MP3 vagy kép fájlokat tároló 
kártyára szeretnénk másolni, akkor 
helyezzük a tároló kártyát a készülékbe. 

2. Kapcsoljuk be a készülékünket, és a 
számítógépet. 

3. Csatlakoztassuk az USB kábel mini-USB 
végét a készülék aljához, a másik végét 
pedig a számítógép USB portjába. 

4. Indítsuk el a Mio Transfer programot, 
kattintsunk a Windows asztalon a Mio 
Transfer ikonra. Megjelenik a Mio 
Transfer képernyő.  

 

5. Átmásolhatjuk az MP3 vagy kép fájlokat, ha a következő gombokra 
kattintunk: 

� Az MP3 fájlok másolásához kattintsunk az MP3 menüpontra a felső 
menüsorban.  

� A képek másolásához kattintsunk a Photo menüpontra a felső 
menüsorban.  
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A bal oszlopban láthatók a számítógép meghajtói, és a jobb oszlopban 

láthatók a készülék megfelelő mappájában lévő fájlok (vagy  vagy 

). 

      

6. Válasszuk ki a cél készüléket, kattintsunk az egyik ikonra: 

�  - A készülék flash memóriája 

�  - A készülékbe helyezett tároló kártya.  

7. A baloldalon válasszuk ki az MP3 vagy kép fájlok tároló mappáját. Válasszuk 

ki a másolni kívánt fájlt, majd kattintsunk a  gombra. A státusz sor jelzi a 
fájl átvitel folyamatát, és a választott fájl átmásolódik a cél készülékre. 

MEGJEGYZÉS: A készülékünkről is másolhatunk fájlokat a számítógépünkre. Először 
válasszuk ki a másolni kívánt fájlt a jobb oszlopban, majd a bal oszlopban válasszuk ki, hogy 
melyik mappába tesszük a fájlokat. Kattintsunk a  gombra, hogy elkezdjük a fájl átvitelt. 

 
 

Készülék 
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Az MP3 és kép fájlok kezelése 

A következő gombokkal lehet a fájlokat kezelni: 

� Rename 
A választott fájl nevének megváltoztatása. 

� Delete 
A választott fájl törlése. 

FIGYELEM: Legyünk elővigyázatosak, amikor fájlokat törlünk. Ha olyan fájlt törlünk, aminek 
a funkcióját nem ismerjük, akkor azzal a programok hibás működését okozhatjuk.  

 
� Cancel 

A folyamatban lévő fájl átvitel megszakítása. 

� New Folder 
Új mappa létrehozása a választott meghajtón, vagy mappában. 

9.4 Névjegy információk másolása a készülékre 
A Mio Transfer használatával átmásolhatjuk a Microsoft Outlook Contacts 
információkat a számítógépünkről a készülékünkre. Ezzel megtakarítjuk azt az 
időt, amíg újra beírnánk minden információt a készüléken, és a számítógépen. 
(Bővebb információ a névjegyekről a 7. fejezetben) 
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1. Kapcsoljuk be a készülékünket, és a 
számítógépet. 

2. Csatlakoztassuk az USB kábel mini-USB 
végét a készülék aljához, a másik végét 
pedig a számítógép USB portjába. 

3. Indítsuk el a Mio Transfer programot, 
kattintsunk a Windows asztalon a Mio 
Transfer ikonra. Megjelenik a Mio 
Transfer képernyő. 

4. A felső menü sorban kattintsunk a 
Contacts menüpontra. 

 

5. Válasszunk opciót, és kattintsunk a Start gombra. 
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10 Hibaelhárítás és 
karbantartás 

10.1 A rendszer újraindítása 
Néhány esetben előfordulhat, hogy újra kell indítani a kézi számítógépet. Például, 
újra kell indítani a rendszert, ha a készülék nem válaszol, más szóval „lefagyott”. 

Nyomjuk meg a készülék alján lévő reset gombot például egy kiegyenesített 
gemkapoccsal. Ezt hívjuk “soft reset”-nek. Az újraindítás után a kezdő képernyő 
fog megjelenni. 

 

Ha a készülék nem reagál az újraindításra, akkor a következő lépéseket követve 
végezzük el a “hard reset” folyamatot. 

1. Távolítsunk el minden kábelt, beleértve a hálózati töltőt is a készülékből.  

2. Egy toll használatával csúsztassuk az ON/OFF kapcsolót az OFF (bal oldali) 
helyzetbe.  

3. Várjunk 1 percig, majd csúsztassuk vissza a kapcsolót az ON (jobb oldali) 
helyzetbe. 
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10.2 Hibaelhárítás 
MEGJEGYZÉS: Ha olyan problémával találkozunk, amit nem tudunk megoldani, akkor 
kérjünk segítséget a felhatalmazott szerviz központtól. 

 

Akkumulátor problémák  

A készülék nem kapcsol be, pedig benne van az akkumulátor 

� Az akkumulátor töltöttsége nem elegendő a készülék működtetéséhez. 
Csatlakoztassuk a készüléket a hálózati töltőhöz, és a külső áramforráshoz, 
majd kapcsoljuk be a készüléket.  

Képernyő problémák  

A képernyő ki van kapcsolva 

Ha a képernyő a kézi számítógép bekapcsolása után sem válaszol, próbáljuk meg 
a következőket, míg a probléma megoldódik: 

� Csatlakoztassuk a kézi számítógépet a töltőhöz és az elektromos hálózatba. 

� Indítsuk újra a rendszert. 

Várjunk 1 percig. 
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A képernyő lassan válaszol  

� Győződjünk meg arról, hogy a készülék akkumulátora nem merült-e le. Ha a 
probléma továbbra is fennáll, indítsuk újra a rendszert. 

A képernyő lefagy 

� Indítsuk újra a rendszert. 

Nehezen olvasható a képernyő 

� Bizonyosodjunk meg arról, hogy a készülék háttérvilágítása be van-e 
kapcsolva. 

� Vigyük a készüléket egy jól megvilágított helyre. 

A képernyő nehezen érzékeli a ceruzát 

� Állítsuk be újra az érintőképernyőt. (További információkért nézzük meg a 
6.4. fejezetet.) 

Csatlakozási problémák  

Kábel csatlakozási problémák 

� Ellenőrizzük, hogy a kapcsolat létesítése előtt, mind a készüléket, mind pedig 
az asztali számítógépet bekapcsoltuk-e. 

� Ellenőrizzük, hogy az USB kábelt megfelelően csatlakoztattuk-e az asztali 
számítógéphez, és a készülékhez. Az USB kábelt közvetlenül az asztali 
számítógéphez csatlakoztassuk, és ne vezessük át egy USB hub-on. 

� A kábel csatlakoztatása előtt indítsuk újra a készüléket. Mindig szakítsuk meg 
a kapcsolatot a készülék és az asztali számítógép között, mielőtt újra indítjuk 
az asztali számítógépet. 

GPS Problémák 

Amikor nincs érvényes jel, fontoljuk meg a következőket: 

� Ellenőrizzük, hogy a GPS antennának tiszta rálátása van-e az égre. 
� Jegyezzük meg, hogy a GPS vételt befolyásolhatja a: 

	 Rossz időjárás. 
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	 Sűrű fej feletti akadályok (pl. fák és magas épületek). 
	 Más vezeték nélküli készülékek a kocsiban. 
	 Az autó szélvédőjének visszatükröződő bevonata. 

10.3 A készülék karbantartása  
Az alábbi tanácsok betartásával elősegíthetjük, hogy kézi számítógépünk, 
üzemzavarmentes és megbízható legyen. 

� A készülékünket tartsuk távol a szennyeződésektől és kerüljük az extrém 
hőmérsékleti körülményeket. 

� Ne tegyük ki készülékünket hosszabb ideig közvetlen napfénynek, vagy erős 
ultraibolya sugárzásnak. 

� Ne helyezzünk, vagy ejtsünk tárgyakat a készülékünk tetejére. 

� Kerüljük a készülékünk leejtését, vagy más tárgyal való összeütődését. 

� A készülékünket ne tegyük ki hirtelen nagy hőingadozásnak, mert ez a 
készülék belsejében páralecsapódást okozhat, ami károsíthatja a 
készülékünket. Amennyiben ez mégis megtörténik, a használat előtt hagyjuk 
a készülékünket teljesen kiszáradni. 

� Vigyázzunk, hogy nehogy a készülékre ráüljünk. Ezért azt javasoljuk, hogy a 
készüléket ne hordjuk a hátsó zsebünkben. 

� A képernyő felülete könnyen karcolódik. Kerüljük a képernyő éles tárggyal 
történő érintését. A kisebb karcolódásoktól meg lehet védeni a képernyőt, ha 
képernyővédő fóliát használunk. 

� Bekapcsolt állapotban soha ne tisztítsuk a készüléket. Használjunk puha, 
pihementes, vízzel megnedvesített anyagot a képernyő, illetve a készülék 
külső felületeinek tisztítására. 

� A képernyő törléséhez ne használjunk papírtörlőt. 

� Soha ne próbáljuk meg a készüléket szétszedni, megjavítani, vagy átalakítani, 
mivel ez balesetveszélyes és a termék garanciájának elvesztésével jár  

� Utazás, vagy tárolás esetén ne tegyük a kézi számítógépet egy helyre 
gyúlékony, robbanó, vagy gáznemű anyagokkal. 
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11  Szabályozási információk 

MEGJEGYZÉS: Az eszköz külsején található jelölő címkék azt jelzik, hogy a készülék mely 
szabályozásoknak tesz eleget. Ellenőrizzük a készüléken található jelölő címkéket, és 
egyeztessük az ebben a fejezetben található ismertetéssel. Néhány jelzés csak bizonyos 
modellekre vonatkozik.  

 

11.1 A rendelkezések ismertetése 

B osztályú rendelkezések 

 

USA 
 

MEGJEGYZÉS: 

Ez a berendezés le lett ellenőrizve, és eleget tesz a B osztályú digitális eszköz 
korlátozásainak, az FCC törvények 15. részének megfelelően. Ezek a 
korlátozások biztosítják lakossági felhasználás esetén az elfogadható védelmet a 
káros interferenciával szemben. Ez a berendezés előállít, használ, és kisugároz 
rádió frekvenciás energiát, és ha nincs telepítve, és használva az előírásoknak 
megfelelően, akkor káros interferenciát okozhat a rádió kommunikációban. 
Azonban nincs arra garancia, hogy nem okoz interferenciát a konkrét telepítéskor. 
Ha ez az egység káros interferenciát okoz a rádió, vagy televízió vételben, melyet 
pontosan meg lehet határozni az eszköz ki és bekapcsolásával, akkor a felhasználó 
feladata, hogy megszüntesse az interferenciát a következő módon: 

� Irányítsuk másfelé, vagy helyezzük át a vevő antennát. 

� Növeljük a távolságot a berendezés, és a vevő között. 
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� Csatlakoztassuk a berendezést másik csatlakozó aljzatba, mint ahová a vevő 
van csatlakoztatva. 

� Konzultáljunk a rádió/TV kereskedőjével, vagy egy tapasztalt rádió/TV 
szerelővel. 

Bármilyen változtatás, vagy módosítás, amit kifejezetten nem hagyott jóvá a 
gyártó, megszünteti a felhasználó engedélyét a készülék üzemeltetésére. 

Jegyezzük meg: 

A nem földelt interfész kábel használata tilos. 

Európai értesítés  

A CE jelzéssel ellátott termékek megfelelnek a “Radio & Telecommunication 
Terminal Equipment Directive (R&TTE) (1995/5/EEC)”, az “Electromagnetic 
Compatibility Directive (89/336/EEC)” és a “Low Voltage Directive 
(73/23/EEC)” – mely módosítva lett a “Directive 93/68/ECC “–re, az Európai 
Közösség rendelkezése alapján. 

Ennek megfelelően ezek az utasítások magukban foglalják a következő Európai 
szabványokat is: 

EN301489-1: Elektronikus kompatibilitás és Radio spectrum Matters (ERM), 
Elektromágneses kompatibilitás (EMC) rádió berendezés és szolgáltatás 
szabványa; 1. rész: általános technikai követelmények  
EN301489-3: Elektronikus kompatibilitás és Radio spectrum Matters (ERM), 
Elektromágneses kompatibilitás (EMC) rádió berendezés és szolgáltatás 
szabványa; 3. rész: rövid hatótávolságú eszközök speciális körülményei (SRD) 9 
kHz és 40 GHz közötti frekvenciákon történő üzemelés 
EN55022: Rádió zavarási karakterisztikák 
EN55024: Védettség karakterisztikák 
EN6100-3-2: Harmonikus áram kibocsátás korlátozás  
EN6100-3-3: feszültség ingadozás és rezgéskorlátozás az alacsony feszültségű 
ellátó rendszerben  
EN60950 / IEC 60950: Termék biztonság 

A gyártó nem vállal felelősséget a felhasználó által végzett módosításokért, és 
ezek következményeiért, melyek módosíthatják a termék CE jelzésnek való 
megfelelőségét. 
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11.2 Biztonsági óvintézkedések 

A töltés 

� Csak a készülék saját hálózati töltőjét használjuk (PHIHONG, PSC05R-050 
PH). Más típusú hálózati töltők használata hibás működést okozhat. 

� A termék áramellátását csak a FELSOROLT töltőkkel biztosíthatjuk, melyek 
kimenő paraméterei: + 5 V DC / 1.0 A. 

� Csak a meghatározott akkumulátorral használjuk a berendezést. 

A hálózati töltő 

� Ne használjuk a töltőt magas páratartalmú környezetben. Soha ne érintsük 
meg a töltőt, ha a kezünk, vagy a lábunk nedves. 

� Biztosítsunk megfelelő szellőzést a töltő körül, amikor a készülék 
működtetésére, vagy az akkumulátor töltésére használjuk. Ne takarjuk le a 
hálózati töltőt papírral, vagy más tárgyal, ami csökkentené a lehűlést. Ne 
használjuk a hálózati töltőt, ha a hordozó táskában van. 

� A hálózati töltőt csak a megfelelő hálózatba csatlakoztassuk. A feszültség, és 
földelési követelmények a termék dobozán, és/vagy csomagolásán 
találhatóak. 

� Ne használjuk a töltőt, ha a kábele megsérült. 

� Ne próbáljuk meg javítani az eszközt. Nincsenek benne javítható alkatrészek. 
Ha az eszköz megsérült, vagy túl sok nedvességnek volt kitéve, akkor 
cseréljük ki. 

Az akkumulátor 

� Csak a gyártó által jóváhagyott töltőt használjuk. 

FIGYELEM: Ez az egység nem cserélhető belső Lithium Ion akkumulátorral rendelkezik. Ne 
rongáljuk meg, lyukasszuk ki, vagy dobjuk az akkumulátort tűzbe. Az akkumulátor 
szétpukkanhat, vagy felrobbanhat, veszélyes vegyi anyagok szabadulhatnak ki.  

  
� Fontos utasítások (a szervizes számára) 
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	 FIGYELEM: Robbanásveszély állhat elő, ha az akkumulátort hibás 
típussal cseréljük le. Az előírásoknak megfelelően kezeljük a használt 
akkumulátorokat. 

	 Csak a gyártó által jóváhagyott ugyanolyan, vagy egyenértékű típusra 
cseréljünk. 

	 Az akkumulátort újra kell hasznosítani, vagy megfelelően kell kezelni. 
	 Csak a meghatározott berendezésben használjuk az akkumulátort. 

 

 

 


