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BEVEZETŐ 

Köszönjük, hogy a mi termékünket választotta. 
A mobiltelefonnak és funkcióinak teljes körű kihasználása érdekében 
javasoljuk, hogy figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót. 

Előfordulhat, hogy egyes funkciók nem kompatibilisek más 
hálózati konfigurációkkal és a szolgáltatók egyéb szolgáltatásaival. 
Megerősítésért forduljon az eladóhoz vagy a szolgáltatóhoz.  
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BILLENTYŰZET  

1. BAL FUNKCIÓGOMB, JOBB FUNKCIÓGOMB   
Elindítja a kijelző alsó részében balra/jobbra megjelenített funkciót. 

Balra belépés a főmenübe, jobbra belépés a névjegyzékbe, ha a 

telefon készenléti üzemmódban van. 

2. HÍVÁS/HÍVÁSFOGADÁS GOMB 
Telefonszám tárcsázása vagy a bejövő hívás fogadása. 
Ha a telefon készenléti üzemmódjában nyomja meg a gombot, 
megjelenítheti az előző hívásokat. 
3. HÍVÁS BEFEJEZÉSE / A TELEFON BE-(KI-)KAPCSOLÁSA GOMB 
A folyamatban lévő hívás befejezése.  
A gomb hosszabb megnyomásával bekapcsolhatja vagy kikapcsolhatja 
a telefont.  
Továbbá lehetővé teszi a visszatérést a készenléti üzemmódba.  
4. OK GOMB 
A kiválasztott opció megerősítése. 
5. NAVIGÁCIÓS GOMBOK 
Bal/Jobb：Mozgás balra/jobbra szerkesztéskor.  
Fel/Le：Lapozás a névjegyek / telefonszámok / üzenetek között és az 
összes almenüben. A fel és le navigációs kurzort mozgásra és 
szerkesztésre használhatja. 
6. ALFANUMERIKUS GOMBOK 
Számjegyek és betűk bevitele. 
7. *   
Különböző funkciók elindítása a kiválasztott menütől függően. 
A * gomb ismételt megnyomásával írhat „+” jelet. 



 

 

8. #  
Különböző funkciók a kiválasztott menütől függően. 
A gomb megnyomásával megváltoztathatja a szövegbevitel módját. 
Készenléti üzemmódban a gomb hosszabb nyomva tartásával 
módosíthatja a felhasználó profilját. 
Megjegyzés:  
1). A rövid megnyomás a gomb gyors megnyomását és elengedését 
jelenti; A hosszú megnyomás azt jelenti, hogy a gombot 3 
másodpercnél hosszabb ideig nyomva tartja. 
2). Valamennyi menü a billentyűzet segítségével vezérelhető. 
Érintőképernyős kezelés esetén a telefon kijelzőjén megjelenő 
utasítások szerint járjon el. 
 

ELŐKÉSZÍTÉS 

A SIM KÁRTYA BEHELYEZÉSE 
Minden karcolás vagy meghajlítás kárt okozhat a SIM-kártyában. Ezért 
legyen nagyon óvatos a SIM-kártya behelyezésekor és kivételekor. 
Mielőtt a SIM-kártyával valamit tenne, kapcsolja ki a telefont és húzza 
ki a töltőadaptert. 
Nyissa ki a telefon hátsó borítását, vegye ki az akkumulátort és találja 
meg a SIM-kártya nyílását. Tegye be a SIM-kártyát a jobboldali 
nyílásba. Győződjön meg róla, hogy a SIM-kártya aranyszínű érintkezői 
lefelé néznek és a kártya levágott sarka illeszkedik a nyílás alakjához.  
AZ SD-KÁRTYA BEHELYEZÉSE 
A készülék támogatja az SD-kártyát. Győződjön meg róla, hogy 
helyesen van betéve az SD-kártya. 



 

 

Vegye ki az akkumulátort és találja meg az SD-kártya nyílását. Nyissa 
ki az SD-kártyanyílás burkolatát és tegye be a kártyát úgy, hogy az 
érintkezői lefelé nézzenek. Győződjön meg róla, hogy a kártya 
levágott sarka illeszkedik a nyílás alakjához. Dugja az SD-kártyát a 
nyílásba és csukja vissza a nyílás burkolatát.  
AZ AKKUMULÁTOR BEHELYEZÉSE 
Nyissa fel a telefon burkolatát. 
Tegye be az akkumulátort a helyére. 
Zárja vissza a telefon burkolatát.   
AZ AKKUMULÁTOR ELTÁVOLÍTÁSA 
Először kapcsolja ki a telefont, majd lefelé csúsztatva nyissa fel a 
telefon hátsó burkolatát.  
Vegye ki az akkumulátort.  
AZ AKKUMULÁTOR TÖLTÉSE 
Csatlakoztassa a töltőt az elektromos aljzathoz és a telefon megfelelő 
bemenetéhez. Ha a telefon be van kapcsolva, a kijelzőn megjelenik a 
töltéskijelző, ami mozogni fog.  Amint az akkumulátor teljesen fel 
van töltve, a töltés kijelzője abbahagyja a mozgást; a telefont 
kikapcsolt állapotban is lehet tölteni.  
Ha a telefon teljesen fel van töltve, húzza ki a töltőt a telefonból és az 
elektromos aljzatból. 
A telefon figyelmezteti Önt az akkumulátor alacsony töltöttségi 
szintjére. Ha az akkumulátor töltöttségi szintje túl alacsony, a telefon 
automatikusan kikapcsol.  Ne hagyja az akkumulátort túl hosszú 
ideig alacsony töltési állapotban, mert az meghibásodhat és 
csökkenhet az élettartama.    
Ha az akkumulátor töltöttségi szintje túl alacsony, előfordulhat, hogy 



 

 

a töltés kezdetén nem látható a töltéskijelző a telefonon.  
BIZTONSÁGI JELSZÓ 
Jelszó a mobiltelefonhoz 
A jelszó megakadályozza a telefon jogosulatlan használatát. (a gyárilag 
beállított jelszó 1234) A gyári jelszót minél előbb változtassa meg.  
 

ÁLTALÁNOS FUNKCIÓK 

A TELEFON BEKAPCSOLÁSA 
A Hívás befejezése / Kikapcsolás (Bekapcsolás) gomb hosszabb 
megnyomásával kapcsolhatja be a telefont. Bekapcsol a telefon 
háttérvilágítása és lefut a beindítást kísérő animáció.  
Ez a telefon lehetővé teszi két SIM-kártya és a duális készenléti mód 
használatát a GSM hálózatból. 
 
A HÍVÁS MEGKEZDÉSE 
Amint a kijelzőn megjelenik a hálózati szolgáltató logója, 
kezdeményezhet vagy fogadhat hívást. A hálózati jel a kijelző bal felső 
sarkában látható. A jel erősségét a környezeti akadályok befolyásolják.  
Adja meg a telefonszámot, ha a telefon készenléti üzemmódban van.  
HÍVÁS KEZDEMÉNYEZÉSE A NÉVJEGYZÉKBŐL 
A névjegyzékből tetszőleges telefonszámot tárcsázhat.   
Lépjen be a főmenübe, válassza a [Névjegyek] opciót és lépjen be a 
névjegyzékbe. Keresse meg a kívánt névjegyet és nyomja meg a 
[Hívás] / [Hívásfogadás] gombot. 
Kövesse a [Névjegyek] részben levő utasításokat. 



 

 

HÍVÁS KEZDEMÉNYEZÉSE A HÍVÁSNAPLÓBÓL 
Minden hívott/fogadott/elmulasztott hívás megtalálható a hívásnapló 
megfelelő részében.  Ha a hívásnapló megtelik, a régi bejegyzések 
automatikusan eltávolításra kerülnek. A [Hívás] / [Hívásfogadás] gomb 
megnyomásával beléphet az utolsó hívásról szóló bejegyzésbe. A 
hívásnaplóból közvetlenül is tárcsázhat bármilyen telefonszámot.  
HÍVÁS FOGADÁSA 
A készülék jelzi a bejövő hívást (rezgés vagy csengőhang). A hívást a 
következő módokon fogadhatja:  
1. A [Hívások→Hívások beállításai→Haladó beállítások→Válasz 
módja] menüben válassza ki az [Előre beállított válasz] opciót.  
2. A [Hívások→Hívások beállításai→Haladó beállítások→Válasz 
módja] menüben válassza ki a [Bármelyik gomb] opciót.  
3. A [Hívások→Hívások beállításai→Haladó beállítások→Válasz 
módja] menüben válassza ki az [Automatikus válasz headseten 
keresztül] opciót. 
A HÍVÁS ELUTASÍTÁSA 
Ha a hívást el akarja utasítani, nyomja meg a [Hívás befejezése / Be 
(Ki)] billentyűt vagy a [Jobb funkciógomb] -ot.  
A HÍVÁS BEFEJEZÉSE 
A [Hívás befejezése / Be (Ki)] gomb megnyomásával befejezi a hívást 
vagy megszakítja a tárcsázást.  
A HANGERŐ VEZÉRLÉSE 
A hangerőt beszélgetés közben a navigációs gombokkal vezérelheti. 
HÍVÁSI LEHETŐSÉGEK 
A jobb funkciógomb megnyomásával beszélgetés közben aktiválhatja 
a hands-free funkciót. Ismételt gombnyomással a hands-free funkciót 



 

 

kikapcsolhatja.  
A [BAL] gomb megnyomásával beszélgetés közben beléphet a 
hívásbeállításokba. A menü a hívástól függ, és csak beszélgetés 
közben jeleníthető meg. A hívásátirányítás, hívásvárakoztatás és 
konferenciahívás funkcióhoz szükség van a szolgáltató támogatására. 
A részleteket megtudhatja a szolgáltatótól. 

·A telefonbeszélgetés fenntartása / folytatása: fenntartja az aktuális 

beszélgetést vagy folytatja az aktuális beszélgetést  

·Hívás befejezése：a folyamatban lévő hívás befejezése  
·Új hívás：belépés a tárcsázás felületre  
·Névjegyek：belépés a névjegyek listájába 
·Hívásnapló：belépés a hívásnaplóba   
·Üzenetek：belépés az üzenetküldésbe  
·Hangfelvétel ：belépés a beszélgetés felvétele felületre 
·Némítás： a némítás be/kikapcsolása 
·DTMF：Többfrekvenciás dual hang 
 
HÍVÁS KIKAPCSOLÁSA 
A [Hívás befejezése / Be (Ki)] gomb megnyomásával készenléti 
üzemmódban kikapcsolja a telefont.  
 

FUNKCIÓ 

HÍVÁSNAPLÓ 

1. Hívásnapló 

Elmulasztott hívások / Hívott számok / Fogadott hívások / A 
hívásnapló törlése. A fentiek mindegyikének listáját megjelenítheti.  



 

 

2. Hívásbeállítások 

A SIM-kártyák beállítása 

Hívásvárakoztatás / Hívásátirányítás / Hívásblokkolás / Vonalak közötti 
átkapcsolás. A fenti opciók listáit áttekintheti. 
－Hívásvárakoztatás: Választhat a hívásvárakoztatás aktiválása, 
deaktiválása. Megjegyzés: Ez a funkció a szolgáltató által nyújtott 
szolgáltatástól függ. Részletesebb információért forduljon a 
szolgáltatóhoz. 
－Hívásátirányítás: Az alábbi opciók lehetségesek: „Minden 
hanghívás átirányítása”, „Átirányítás, ha nem elérhető”, „Átirányítás, 
ha nem fogadott a hívás”, „Átirányítás foglaltság esetén”, „Minden 
adathívás átirányítása”, „Minden átirányítás törlése”. Megjegyzés: Ez a 
funkció a szolgáltató által nyújtott szolgáltatástól függ. Részletesebb 
információért forduljon a szolgáltatóhoz. 
－ Hívás blokkolása: Az alábbi opciók lehetségesek: „Minden 
hanghívás”, „Nemzetközi hanghívások”, „Nemzetközi hanghívások, 
kivéve otthon”, „Minden hanghívás”, „Hanghívások roaming esetén”, 
„Minden törlése”, „A blokkolási jelszó módosítása”. Megjegyzés: Ez a 
funkció a szolgáltató által nyújtott szolgáltatástól függ. Részletesebb 
információért forduljon a szolgáltatóhoz. 
－Vonalak közötti átkapcsolás: Át lehet kapcsolni az 1. és a 2. vonal 
között. 
Haladó beállítások 
E funkció segítségével állíthatja be az automatikus újrahívást, a hívás 
időtartamának megjelenítését, figyelmeztetést a hívás hosszára, az 
SMS segítségével történő elutasítást, a válaszüzemmódot stb.  
－Automatikus újrahívás: Lehetővé teszi az automatikus újrahívás 



 

 

funkció be- vagy kikapcsolását. Ha a funkció be van kapcsolva, a 
telefon automatikusan újratárcsázza az előzőleg sikertelenül hívott 
számot. 
－Figyelmeztetés a hívás hosszára: Ha a funkció be van kapcsolva, a 
folyamatban lévő beszélgetés közben jelzi, ha túllépte az előre 
beállított időtartamot. 
－ SMS segítségével történő elutasítás: Ha a funkció be van 
kapcsolva, a bejövő hívást automatikusan elutasítja és automatikusan 
szöveges üzenetet küld.  
－Figyelmeztetés a kapcsolat létrejöttére: Ha a funkció be van 
kapcsolva, figyelmeztet a hívás sikeres kapcsolódására. 
－Válaszüzemmód: Ez a funkció lehetővé teszi a hívás fogadását 
bármelyik gombbal, a telefon kinyitásával vagy automatikusan, ha a 
telefonhoz fülhallgató van csatlakoztatva. 
JÁTÉKOK 

A mobiltelefonban talál egy F1 Race játékot és játékbeállításokat. 

FELHASZNÁLÓI PROFILOK  
A mobiltelefon több felhasználói profilt is nyújt: Normál, Csendes, 
Találkozó és Kint. 
A profilok beállításait módosíthatja és a kiválasztott profilt aktiválni 
tudja. 
A headset üzemmódot nem lehet a kijelzőn aktiválni. A headset 
üzemmód automatikusan aktiválódik, ha a telefonhoz fülhallgatót 
csatlakoztat. Részletesebb információkat az Általános fejezetben talál. 
A Hívásbeállítások > Általános hívásbeállítások > Fogadás bármelyik 
gombbal opció beállítása esetén a telefon a bejövő hívásokat 
automatikusan fogadja.  



 

 

Figyelmeztetés: Több lehetőség közül lehet választani (csengés, 
rezgés, néma, rezgés, majd csengés). 
Csengés：Be lehet állítani a csengés típusát (figyelmeztetés módja: 
ismétlődő, erősödő, egyszeri). 
SIM 1 csengés: Be lehet állítani a SIM 1-re érkező hívás 
csengőhangját. 
SIM 2 csengés: Be lehet állítani a SIM 2-re érkező hívás 
csengőhangját. 
A csengés hangereje: A csengőhang hangerejét a bal vagy jobb 
navigációs gombbal vagy a telefon oldalán lévő gombbal 
módosíthatja. 
SIM 1 üzenetek: Lehetővé teszi, hogy figyelmeztetést állítson be, ha a 
SIM 1-re üzenet érkezik. 
SIM 2 üzenetek: Lehetővé teszi, hogy figyelmeztetést állítson be, ha a 
SIM 2-re üzenet érkezik. 
A bejövő üzenetekre való figyelmeztetés hangereje: A bejövő 
üzenetekre való figyelmeztetés hangerejét a bal vagy jobb navigációs 
gombbal vagy a telefon oldalán lévő gombbal módosíthatja. 
Billentyűzet: Ki lehet választani a billentyűzet hangját: „néma”, 
„kattanás”, „hang”. 
A billentyűzet hangereje: Be lehet állítani a billentyűzet hangerejét. 
Rendszerüzenetek: A rendszerüzeneteket be vagy ki lehet kapcsolni. 
ÜZENETEK 
Az SMS rövid szöveges üzenet szolgáltatást a szolgáltatónak 
támogatnia kell.   Küldhet/fogadhat/szerkeszthet SMS üzeneteket. A 
részleteket megtudhatja a szolgáltatótól. 



 

 

ÜZENETÍRÁS 
Lépjen az üzenetíró felületre, írja meg az üzenetet, és nyomja meg a 
bal gombot a lehetőségek menübe való belépéshez. 
Válassza a „Lehetőségek” pontot és lépjen be a menübe, ahol ezután 
választhat a „Küldés”, „Mentés sablonként”, „Kapcsolattartási 
információk hozzáadása”, „Emotikon hozzáadása”, „Üzenet mentése” 
stb. opciók közül. 
Válassza a „Küldés” menüpontot vagy nyomja meg az OK gombot a 
telefonszám megadásához: 
－Telefonszám megadása: adja meg közvetlenül a címzett számát; 
－Választás a névjegyzékből: hívja elő a névjegyzéket és válassza ki a 
kívánt címzettet. 
Adja meg a címzett számát, és az OK gomb megnyomásával küldje el a 
szöveges üzenetet. 
BEJÖVŐ POSTA 
A beérkezett üzenetek tárhelye és kezelése. 
Lépjen be a Bejövő posta kiválasztott részébe, a navigációs gomb 
megnyomásával válassza ki a szöveget, és az OK gombot megnyomva 
olvassa el a tartalmát. 
A bal funkciógomb megnyomásával átlép a Lehetőségek menübe, 
ahol visszaállíthat, eltávolíthat, továbbíthat, hívhat, lezárhat, 
megjelölhet, osztályozhat stb. 
PISZKOZAT 
A Bejövő posta részben böngészheti és szerkesztheti félbehagyott 
SMS üzeneteit.  
KIMENŐ POSTA 
Az elküldendő és a nem kézbesített üzenetek tárhelye és kezelése. 



 

 

Olvassa el a Beérkezett üzenetek részt. 
ELKÜLDÖTT ÜZENETEK 
Az elküldött és mentett üzenetek tárhelye és kezelése. Olvassa el a 
Beérkezett üzenetek részt. 
SABLONOK 
A telefonban előre be van állítva egy sor gyakran használt mondat, 
amelyeket lehet módosítani, törölni vagy felhasználni az üzenetírás 
során.   
ÜZENETEK BEÁLLÍTÁSAI 
SIM: 
－Profil beállítása：az SMS központ számának beállítása  
－Érvényességi idő: az SMS érvényességi idejének beállítása  
－Üzenet típusa: az SMS üzenet típusának beállítása  
－Értesítés a kézbesítésről: A kézbesítésről szóló üzenet 
megnyitásának beállítása  
- A válasz útvonala: a válasz útvonala kapcsolójának beállítása  
－Preferált csatlakozás: A preferált SMS csatlakozás beállítása  
－Hangposta-szerver: Minden SIM-kártya beállításai között 
beállítható két hangposta-szám, a hangüzenet meghallgatásához 
nyomja meg az „1” gombot. Ezt a funkciót a szolgáltatónak kell 
biztosítania. 
A memória állapota: A SIM-kártya és a telefon memóriájának 
állapota látható.   
Az elküldött üzenetek mentése: Az elküldött üzenetek mentésének 
beállítása. 
Preferált mentési hely: az SMS üzenetek preferált mentési helye  



 

 

MULTIMÉDIA 
FÉNYKÉPEZŐGÉP  
Fényképezhet, és a fényképeket a telefonba mentheti.  
Ha a fényképezőgép be van kapcsolva, különböző beállításokat 
végezhet rajta.  
A fényképezőgépet a [Fel] és [Le] gombbal élesítheti. 
Nyomja meg a [Lehetőségek] gombot:  
－Videófelvétel：Kapcsoljon át Videófelvétel funkcióra  
－Fényképek：Az SD-kártyán megnézheti a fényképeket, 
kiválaszthatja őket háttérképnek, átnevezheti vagy törölheti őket.   
－A fényképezőgép beállításai：  
         Előzze meg a túlexponálást ：Szükség szerint „50 Hz” 
vagy „60 Hz” értékre állíthatja. 
         Időzítő：5/10/15 másodperc szükség szerint  
－A fényképezőgép beállításai： 
          A fénykép mérete：160*120、320*240、240*320 
          A fénykép minősége：alacsony/közepes/magas    
－Fehéregyensúly：Auto, Nap, Mesterséges, Nappal, Borús, Tompa 
－Üzemmód：Auto/ Éjszakai felvétel  
－Tárhely：A fényképeket a telefonba vagy az SD-kártyára lehet 
menteni  
－Gyári beállítások visszaállítása：Visszatérés a gyári beállításokhoz.  
A beállítás után az [OK] gomb megnyomásával fényképezzen. 
FÉNYKÉPEK  
Képnézegetés közben a [bal] gombbal válasszon:  
－Nézegetés：Fényképek böngészése 
－Küldés：Fénykép elküldése Bluetooth-on keresztül  



 

 

－Beállítás：Beállítás háttérképnek  
－Átnevezés：A fénykép átnevezése  
－Törlés：A fénykép törlése 
－Információ：A kép paramétereinek megtekintése  
VIDEÓFELVÉTEL  
A [Lehetőségek] megnyomásával az alábbi funkciókhoz jut:  
－Átkapcsolás fényképezőgépre：Átkapcsolás fényképezőgépre 
－Videófelvétel beállítása：A túlexponálás megelőzése 
－Videóbeállítás：A videó minőségének beállítása  
VIDEÓLEJÁTSZÓ  
Jelenítsen meg és játsszon le egy videót a listából. 
Válassza ki a videót és a bal gomb megnyomásával válasszon funkciót: 
－Lejátszás：A kiválasztott videó lejátszása  
－Küldés： Videó elküldése Bluetooth-on keresztül  
－Átnevezés：A videó átnevezése 
－Törlés：A videó törlése  
Az [OK] gomb megnyomásával játszhatja le vagy szüneteltetheti a 

videót.  A [balra] és [jobbra] navigációs gombok hosszú 
megnyomásával gyorsíthatja fel vagy léptetheti vissza a videót.  A 
[fel] gomb megnyomásával kapcsolhat teljes képernyős üzemmódba. 
A [le] gomb megnyomásával megállíthatja a lejátszást.  

ZENELEJÁTSZÓ  
Játssza le a mappában tárolt zenei állományokat. Az [OK] gomb 
megnyomásával játssza le vagy szüneteltesse a zeneszámot.  A [bal] 
és [jobb] gomb megnyomásával lépjen az utolsó vagy a következő 
számra.  A [bal] és [jobb] gomb hosszú megnyomásával gyorsítsa a 
lejátszást vagy játsszon le visszafelé.   



 

 

A hangerő vezérléséhez nyomja meg a * vagy # gombot.  
A zenelistájába való belépéshez nyomja meg a [Playlist] gombot.  
Válassza ki a számot és a [Lehetőségek] gomb megnyomásával 
válasszon funkciót:  

－Lejátszás：A szám lejátszása 

－Részletek：Információk megjelenítése a számról  
－A zenelista frissítése：A zenelista frissítése 
－Beállítások：Válassza ki a megfelelő paramétert  
HANGFELVÉTEL 
A [bal] navigációs gomb megnyomásával átkapcsolhat az új felvétel, 
felvételek listája vagy beállítások opciókra.   
FM RÁDIÓ 

A telefon része egy FM rádió is.   
A [fel]/[le] navigációs gombok megnyomásával léphet a 

következő/utolsó csatornára.  A [bal] és [jobb] navigációs gombok 

megnyomásával automatikusan kereshet.  Az [OK] gomb 

megnyomásával be- és kikapcsolhatja az FM rádiót. A [bal] gomb 

megnyomásával léphet az opciókra:  
－Csatornalista： Módosíthatja a csatornák nevét és frekvenciáját. 

－Kézi hangolás：Kézzel hangolhatja be a frekvenciát.  

－Automatikus keresés：Automatikusan találja meg és menti el a 

csatornát.  

－Beállítások：A háttérben történő lejátszás be – vagy kikapcsolása.  



 

 

ÉBRESZTÉS  
Ha a hívás ki van kapcsolva vagy le van némítva, több ébresztés is 
aktiválódik.  Válassza ki bármelyik ébresztést, és a [Módosítás] 
gombbal módosíthatja a feltételeket. A beállítás befejezése után ne 
felejtse el megnyomni a [Mentés] gombot.   
TELEFONKÖNYV  
Ez a funkció lehetővé teszi a telefonban és az SD-kártyán tárolt 
telefonszám megjelenítését és kezelését 
1. Névjegyzék  
A képernyőn a jobb gomb megnyomásával nyitja meg a Névjegyeket. 
Alapértelmezésben a névjegyek listájának minden bejegyzése a 
mobiltelefonban és az SD-kártyán kerül mentésre. A névjegyzék 
megjelenítésének beállításához nyomja meg a „lehetőségek” opciót 
és lépjen be a menübe. Ezután válassza ki a „Névjegyek beállítása“ -> 
„preferált tárhely“ opciót.  
A lista felületén az alábbiakat teheti:  
  - Választhatja az „Új névjegy hozzáadása” opciót és hozzáadhat egy 
SIM-kártyát vagy telefonszámot;  
  - A navigációs gomb megnyomásával ellenőrizheti a bejegyzéseket; 
  - A számbillentyűk megnyomásával megtalálhat egy telefonszámot; 
  - A számbillentyűk megnyomásával tárcsázhatja az aktuális számot; 
  - A bal funkciógomb megnyomásával átléphet a Lehetőségek 
menübe, és használhatja a menüben található funkciókat  
 - Az OK gomb megnyomásával több információt kaphat az aktuális 
bejegyzésről. 
2. Lehetőségek menü  
A Névjegyzék felületén az alábbiakat teheti: 



 

 

- Megjelenítés: módosíthatja a névjegy részleteit. 
－Szöveges üzenet küldése: Szöveges üzenet küldése az aktuális 
számra.  
- Hívás: Tárcsázhatja az aktuális számot 
- Szerkesztés: Módosíthatja a szám részleteit.  
－Törlés: a szám törlése. 
- Másolás: Az aktuális szám másolása. 
- Hozzáadás a blokkoltak hoz: A szám hozzáadása a blokkolt 
névjegyekhez. 
- Több kijelölése: Néhány névjegy kiválasztása. 
3. A névjegyek beállításai: Az alábbiakat teszi lehetővé:  
- További számok: Beállíthatja a tulajdonos számát, rögzített 
számokat és SOS számokat.  
- A memória állapota: A SIM-kártya és a telefon memóriájának 
állapota látható.  
- Névjegyek másolása: A névjegyeket a SIM-kártyáról a telefonba, a 
telefonból a SIM-kártyára lehet másolni.  
- Névjegyek áthelyezése: A névjegyeket a SIM-kártyáról a telefonba, a 
telefonból a SIM-kártyára át lehet helyezni. 
- Minden névjegy eltávolítása: A telefonból és a SIM-kártyáról 
minden névjegyet törölni lehet.  
Ebben a menüben lehet névjegyet hozzáadni.  
Adja meg a számot, és a [bal] gomb készenléti üzemmódban történő 
megnyomásával mentse a számot a telefonba, a SIM-kártyára és a 
névjegyek közé.  
FÁJLKEZELŐ  
A telefon támogatja a Micro SD-kártyát.  A fájlkezelő segítségével 



 

 

kényelmesen kezelheti a Micro SD-kártyán lévő különböző mappákat 
és állományokat.  
Az OK gombra kattintva belép a kívánt mappába;  
A bal funkciógomb megnyomásával belép az opciókba, ahol az 
alábbiakat teheti: 
－Megnyitás: megnyithatja az aktuális állományt 
－Küldés: a kiválasztott állományokat elküldheti Bluetooth-on vagy 
MMS-en keresztül. 
- Új mappa: új mappát hozhat létre a tárhelyen. 
－Átnevezés: átnevezheti az aktuális állományt. 
- Törlés: törölheti a kiválasztott állományokat, ez a funkció 
rendszerfájlok esetén nem áll rendelkezésre.  
- Több kijelölése: egy vagy több mappa kijelölése.  
- Másolás: egy állomány bemásolása egy dokumentumba. 
- Áthelyezés: egy állomány áthelyezése egy dokumentumba. 
- Részletek: Ellenőrizze a mappával kapcsolatos információkat.  
BEÁLLÍTÁSOK  
A TELEFON BEÁLLÍTÁSAI 
- Idő és dátum 

·A hely beállítása：Állítsa be tartózkodási helyét.  
·Idő / Dátum: Állítsa be az időt és a dátumot. 

·Formátum beállítása ： Állítsa be az idő és a dátum 
formátumát.   

- Nyelv  
A telefon menüjében szereplő bármelyik nyelvet kiválaszthatja.   
- Alapértelmezett beviteli mód   
Adja meg az alapértelmezett bemeneti módot a módosításokhoz.   



 

 

- A készenléti üzemmód kijelzője  
Készenléti üzemmódban kiválaszthatja az LCD megjelenését.  
·Háttérkép：Válassza ki kedvenc háttérképét. 
·Animáció bekapcsoláskor：Válassza ki a bekapcsoláskor megjelenő 

animációt.  
·Animáció kikapcsoláskor：Válassza ki a kikapcsoláskor megjelenő 

animációt.  
·Az idő és a dátum megjelenítése：Az [OK] gomb megnyomásával 

aktiválhatja vagy kikapcsolhatja ezt a funkciót. Aktiválás után az 
idő és a dátum megjelenik a képernyőn.   

- A gombok beállítása 
Állítson be a navigációs gombokhoz kapcsolódó billentyűparancsot.   
- További beállítások  
·LCD háttérvilágítás ： Az LCD háttérvilágítás fényerejének és 

időtartamának beállítása.   
BIZTONSÁG  
Ez a funkció a biztonságos használattal kapcsolatos beállításokat teszi 
lehetővé.  
- A SIM biztonsága  
·PIN zár ：  A PIN (Személyes azonosító szám, 4 - 8 számjegy) 
megakadályozza, hogy jogosulatlan személy használja a SIM-kártyát.   
·PIN módosítása：A PIN-t általában a szolgáltató adja a SIM-kártyával 
együtt.  Ha a PIN-kód ellenőrzése aktiválva van, a telefon minden 
bekapcsolásakor meg kell adni a PIN-kódot.  Ha háromszor egymás 
után hibás PIN-kódot ad meg, a SIM-kártya lezár.   
- A telefon biztonsága:  
A telefonzárat aktiválhatja vagy kikapcsolhatja, az alapértelmezett 



 

 

jelszó 1234. A jelszó megváltoztatásához először adja meg a kezdeti 
1234 jelszót, majd adja meg az új jelszót. 
HÁLÓZATI BEÁLLÍTÁSOK  
Újra kereshet a hálózatok között.  Válassza ki kedvenc hálózatát, és 
válassza ki, hogy automatikusan vagy manuálisan jelentkezik be.   
DUAL SIM BEÁLLÍTÁSOK   

－Dual Sim（2 SIM kártya） 

Két SIM-kártya használható, SIM 1 és SIM 2.  
- Csak SIM 1 
A SIM 1 engedélyezett, a SIM 2 ki van kapcsolva. 
- Csak SIM 2  
A SIM 2 engedélyezett, a SIM 1 ki van kapcsolva.  
A GYÁRI BEÁLLÍTÁSOK VISSZAÁLLÍTÁSA  
Adja meg a PIN-kódot (1234), és hagyja jóvá. A telefon kikapcsol, és 
visszaáll a gyári beállításokra.  
BLUETOOTH  

-TELJESÍTMÉNY：Válassza ki, engedélyezi-e a Bluetooth-t vagy nem.  

-LÁTHATÓSÁG：Válassza ki, hogy megosztani akarja a Bluetooth-t 

vagy elrejteni.  Ha a Bluetooth rejtve van, más készülékek nem 

találják meg.   

-Saját készülékem：Más Bluetooth keresése a környéken  

-Saját nevem： Az a név, amelyen saját Bluetooth-a megjelenik, ha 

megtalálható.  

ZSEBLÁMPA 

Be- vagy kikapcsolhatja, valamint használhatja SOS-lámpaként.  



 

 

BEVITEL 

A számjegyek és szöveg bevitelének többféle módja van. A [#] gomb 
megnyomásával körbejárhatja az egyes módokat: 
ABC/abc/Abc/Számok.  
 

Az útmutató elolvasása után is tanácsra van szüksége?  
Először olvassa el a „Gyakori kérdések“ részt a www.evolveo.com 

címen, vagy kérje az EVOLVEO cég műszaki támogatását. 

 

A garancia nem vonatkozik a következő esetekre: 

• az eredeti, gyári EVOLVEO firmware-től vagy  
firmware telepítése esetén 
• nem megfelelő használatból eredő elektromechanikai  
vagy mechanikai sérülések esetén (pl. megrepedt képernyő,  
elő, illetve hátlap, sérült microUSB csatlakozó, SIM kártya foglalat, 
micro SDHC kártya foglalat, fülhallgató jackdugó csatlakozó stb.) 
• a hangszóró és fülhallgató apró fémdarab által okozott sérülése 
• természeti erők által okozott kár (tűz, víz, statikus elektromosság, 
Túl alacsony vagy magas hőmérséklet stb.) 
• a telefon átlagos használatából adódó meghibásodások 
• illetéktelen javításból okozott sérülés 
• amennyiben a telefon firmware-nek a mobil hálózatban történt 
paraméterek változása miatt frissítésre van szüksége: 
• a mobil szolgáltató hálózatában bekövetkezett hiba 
• amennyiben az akkumulátor 6 hónapon túl nem éri el eredeti 



 

 

kapacitását (az akkumulátor kapacitás megtartására vonatkozó  
garancia ideje 6 hónap) 
• szándékos károkozás 

 

Garanciális és garancián túli szolgáltatások 

Javítás és karbantartás csak az EVOLVEO telefonok számára 
kijelölt szervízközpontokban végezhető (további információ: 
www.evolveo.com), egyéb esetben a ön kárt okozhat a telefonban, a  
garancia pedig érvénytelenné válhat.  
 

 
Megsemmisítés: Az áthúzott szemétkosár jelzés a terméken, a 

mellékelt dokumentációban vagy a csomagoláson azt jelenti, hogy az 
Európai Unió tagállamaiban minden elektromos és elektronikus 
berendezést, elemet és akkumulátort élettartama lejárta után 
szelektíven kell megsemmisíteni. Ne dobja ezeket a termékeket a 
vegyes háztartási hulladék közé. 

  



 

 

   MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT 

Az Abacus Electric, s.r.o. vállalat ezúton kijelenti, hogy az EVOLVEO 
StrongPhone F5 telefon megfelel az adott készüléktípusra vonatkozó 
szabványoknak és előírásoknak. 
 
Gyártó: Naxya Limited 
No. 5, 17 / F Bonham Trade Centre, 50 Bonham Strand, Sheung Wan, 
Hong Kong 
 
Importőr: Abacus Electric, s.r.o. 
Planá 2, České Budějovice 370 01, Czech Republic 
 
A Megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege megtalálható: 
ftp://ftp.evolveo.com/ce 
Copyright © Abacus Electric, s.r.o. 
www.evolveo.com 
www.facebook.com/EvolveoCZ 
 
Minden jog fenntartva. 
A termék szerkezete és jellemzői előzetes figyelmeztetés nélkül 
változhatnak. 
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