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Használat előtt
Köszönjük, hogy az AKAI PHA-2890-as mobilkészüléket választotta. Ez a használati útmutató bevezeti Önt a készülék
használatának alapjaiba.
Megjegyzés:
 Kérjük a készülékhez csak a gyártó által támogatott tartozékokat használja. Bármely más tartozék által okozott
károkért a gyártó nem vállal felelősséget, és nem kezelhetjük garanciális keretek között.
 Kérjük amennyiben bármilyen beállítás, vagy megjelenítés a kijelzőn nem egyezne az itt olvashatóakkal, akkor az
aktuális beállítást használja (újabb szoftververzióknál lehetnek minimális eltérések).
Segítsen környezetünk védésében! Minden általunk gyártott készülék megfelel a nemzetközi előírásoknak, kérjük az
esetleges elektronikai hulladék kezelésével kapcsolatban egyeztessen helyi hulladékgyűjtési kirendeltségével.

Általános információ
1. Biztonság



Segélyhívás
Minden városban hívható segélyhívó telefonszám:112.
Megjegyzés: A segélyhívás sikeressége az aktuális telefonközponton múlik, általunk nem garantálható.



Biztonsági lépések
A készülék használata előtt kérjük, olvassa el az alábbi használati útmutatót, hogy kizárhassuk, vagy legalább minimálisra
csökkentsük a készülék használatából eredhető sérüléseket.
 Vezetésközben kérjük, ne telefonáljon.
 Repülőgépen kapcsolja ki a készüléket.
 Benzinkutakon, erős vegyi anyagok közelébe ne használja telefonját.
Kövesse a figyelmeztetéseket, ahol ki van írva, azokon a területeken kapcsolja ki készülékét pl: kórházakban.
 A készüléket csak a gyártó által felhatalmazott szerviz javíthatja.
 Csak gyártó által engedélyezett kiegészítőket, akkumulátort használjon.
 Ne tegye ki készülékét extrém hőmérsékleteknek (+60℃)



Akkumulátor információ

Töltéssel kapcsolatos információk





A töltőt 0 és 40℃ közti hőmérsékleten használhatja.
Ne töltse nedves helyen.
Termékeinkkel követjük a hivatalos természetvédelmi előírásokat.
Mikor már nem tölti a készüléket húzza le azt a töltőről. 12 óránál tovább tartó folyamatos töltés megrövidítheti
az akkumulátor élettartamát.

Akkumulátor információk





Ne szedje szét, vagy módosítsa az akkumulátort házilag.
Ne csatlakoztassa az akkumulátort közvetlen a hálózatra.
Ne dobja tűzbe az akkumulátort.
Ha az akkumulátor túlmelegedne, felpúposodna, vagy fura szaga lenne, azonnal fejezze be a használatát, és
lépjen kapcsolatba a kijelölt szervizzel.

2. Üzembe helyezés
2.1.1. SIM kártya behelyezése, és eltávolítása
Kapcsolja ki a készüléket – szedje le a hátlapot – távolítsa el az akkumulátort. Helyezze be a SIM kártyát az arra kijelölt
SIM foglalatba (ha csak 1 SIM-et használ, akkor azt az első foglalatba tegye). Mellőzze SIM adapter használatát.
2.1.2. Töltés
Csatlakoztassa a töltőt a konnektorba, majd az azzal kompatibilis felét a készülék oldalába. Az akkumulátor jel felvillanása
a kijelzőn jelzi a töltés megkezdését. Mikor a kijelzés megszűnt az azt jelenti a töltés befejeződött. A töltőn érezhető enyhe
melegedés normális.
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Figyelmeztetés:
 A készüléket 0C-50C –ig terjedő helységben lehet tölteni. Amennyiben a környezeti hőmérséklet ezen határértéken
kívülre esik úgy kérjük ne töltse a készüléket.
 Csak a gyártó által kompatibilisnek ítélt töltővel töltse a készüléket. Eme kritérium figyelmen kívül hagyása
automatikusan garancia vesztést von maga után.
2.2. Csatlakozás a hálózathoz
2.2.1. SIM kártya
A készülék a SIM kártyát automatikusan felismeri. Minden hálózattal kapcsolatos információ, specifikáció a SIM kártyához
köthető, ezek nem a telefon tulajdonságai. Névjegyzék, telefonszámok úgyszintén a SIM kártyán vannak, és másik
telefonba helyezés után azon is elérhetővé válnak. Bármilyen kérdés esetén keresse fel SIM szolgáltatóját.
2.2.2. Csatlakozás a hálózathoz
SIM kártya behelyezése, és bekapcsolás után a készülék automatikusan csatlakozik a SIM kártya hálózatához. A hálózat
szolgáltató nevét kis is írja. Ezt követően a készülék készenléti állapotban van, alkalmas hívások kezdeményezésére, és
fogadására.

Fő menü
3. Hívásinfó
Ezen a funkción megnézheti fogadott/ nem fogadott hívásait, telefonszámokat, és a hívás időpontját. Ezeket a listákat
törölheti a „híváslisták törlése” menü alatt. Előzmények – Hívás lista kiválasztása – Option – és itt a következő
lehetőségeket találja:
 Adatok: Hívás adatai.
 Hívás: Hívás.
 Üzenet írása: SMS írása a kijelölt személy számára.
 Kapcsolatokhoz ad: Telefonszám kapcsolatokhoz adása.
 Tiltólistához ad: Tiltó listához ad (blokkolja a későbbiekben erről a számról érkező hívásokat).
 Törlés: Elem törlése.
 Összes törlése: Összes kijelölt elem/csoport törlése.

4. Multimédia
4.1. Kamera
Az OK gomb lenyomásával aktiválhatja a kamerát. Kamera beállításai tartalmazzák:
 Képek: galéria megnyitása.
 További lehetőségek: Átállítható DC/DV üzemmód, effektek, kontraszt, fényerő, fehér/fekete arány, és
egyéb.
 Beállítások: Beállítható: kép minőség, méret.

4.2. DV (Video)
Ezzel a funkcióval felvételt készíthet rövidebb eseményekről.
Video felvétel beállítási lehetőségei tartalmazza:
 Kamerára váltás: Kamera felület aktiválása.
 Rögzítés Beállítások: Felvétel beállítási lehetőségei.
 Video beállítások: Video paramétereinek beállítása.

4.3. Kép
Kamerával készített képeket lehet ebben a menüben visszanézni.
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4.4. Hang
Zenehallgatáshoz használható funkció. A következő lehetőségekkel:
Nyomógomb

Funkció

Balra nyíl

Előző szám visszahozása.

Jobbra nyíl

Következő számra való léptetés.

OK gomb

Audio lejátszása/megállítása.

Fel/Le gombok

Hangerő fel/le.

Hosszanti nyomás: visszalépés
Hosszanti nyomás: előre lépés

4.5. Video
Ezekkel a funkciókkal játszható le a videó, a következő menügombokkal:
Nyomógomb
Balra nyíl

Funkció
Vissza léptetés.

Vissza pörgetés.

Jobbra nyíl

Előre léptetés.

Előre pörgetés.

OK gomb

Video lejátszása/megállítása.

Fel/Le gombok

Hangerő fel/le.

4.6. Hangfelvétel
Ezzel a funkcióval hangfelvételt rögzített a következő menüpontok használatával:
 Felvétel rögzítése: Felvétel rögzítésének megkezdése.
 Felvétel lista: Felvétellista megnyitása.
 Storage/tárhely: Fájlok mentési helyének megváltoztatása.
 File formátum: Formátum váltás: AMR, vagy WAV

4.7. FM rádió
Ezzel a készülékkel Ön hallgathatja, valamint fel is veheti az éppen hallgatott rádióállomás által közvetített adást.
 Automatikus keresés / mentés: Állomás keresése / mentése.
 Állomás lista: Kiválasztás, módosítás, vagy állomás törlése a listáról.
 Mentés: Aktuális állomás mentése az állomás listára.
 Manuális keresés: Rádió állomás manuális keresése.
 Kihangosítás: FM rádió kihangosítása (csak fejhallgató csatlakoztatásával lehetséges)
 Háttér lejátszás: A rádió bekapcsolva hagyása mellett visszalépés a főmenübe.
 Felvétel: Jelenleg hallgatott adó rögzítése hang file ként.
 Felvétellista: Felvett file-ok listája.
 Segítség: Súgó megnyitása lehetséges.

5. Telefonkönyv
Telefonszámokat mentheti a telefon memóriájába, és a SIM kártyára is. A kapcsolatok kiválasztása után a Bal oldalsó
gomb megnyomásával hozhatja elő a lehetőségeket:









Új: Új kapcsolat hozzáadása a telefonkönyvhöz.
Üzenet írása: A kijelölt személynek sms, vagy mms küldése.
Hívás: Híváskezdeményezés.
Törlés: Kapcsolat törlése.
Több törlése: Összes kijelölt elem törlése.
Import/Export: Exportal átmentheti a kapcsolatokat a Telefonról a SIM kártyára, Importal a SIM kártyáról a
telefonra.
Névjegy küldése: Névjegy küldése SMS, vagy Bluetooth segítségével.
További lehetőségek：Memória tárhely információ lekérdezése.
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6. Profilok
Ebben a funkcióban a különböző működéseket befolyásoló beállítások elérhetőek: Normál, Csendes, Benti, és Kinti.
 Aktiválás: Az OK gomb lenyomásával aktiválhatjuk a kijelölt profilt.
 Beállítások: Kiválasztott profil beállításainak változtatása:

Átnevezés: Profil nevének módosítása.

Csengés beállítás: SIM1 / SIM2 hívásérkezés jelzésének beállításai.

Hangerő：Hangerő módosítása a következőkhöz: Hívás, Üzenet, Jelzés & emlékeztető, beszéd hangerő.

Csengetési mód: Csengetési mód beállítása pl.: ismétlődő、hangosodó、egyet pittyen.



További értesítési hangok: Billentyű hangok, akkumulátor jelzés, csengetés hangereje.
Megjegyzés: Fejhallgató csatlakoztatása esetén minden hang automatikusan át van irányítva a fejhallgató.

7. Üzenetek
SMS, MMS-eket küldhet ezzel a funkcióval, valamint megnézheti a korábban beérkezett, küldött üzeneteket.

7.1. Üzenet írása
Üzenet olvasása, írása, kép / zene csatolása.
Küldés: Üzenet megírása után meg kell adni a címet (telefonszámot, vagy kiválasztani a telefonkönyvből).

7.2. Beérkezett/ Küldött/ Piszkozatok
Ebben a funkcióban lehet megnézni a beérkezett, elküldött üzeneteket, valamint a piszkozatokat.
7.3. Sablonok
Itt találhat, illetve ide mentheti sablon üzeneteit.
7.4. Hangüzenetek:
Itt találhatóak a hangüzenetek.
7.5. Hangüzenetek opciói:
Ide menti le a készülék a hangüzeneteket, melyeket Önnek hagytak azok a hívások után melyeket valamilyen okból
kifolyólag nem tudta fogadni.
7.6. Üzenet beállítások
Itt módosíthatja SMS beállításait, valamint kapacitását.

8.

Eszközök

8.1. Lámpa
Lámpa bekapcsolása / kikapcsolása.

8.2. Adatok
Az összes file, illetve a különböző funkciók által lementett adatok helye.

8.3. Emlékeztető
Ébresztőt / emlékeztetőt állíthat be ezen a felületen.

8.4. Számológép
OK Gomb lenyomásával előhozhatja a számológépet. Ezen a felületen a fel le, balra, jobbra nyilak segítségével hozhatja
elő a +, -, *, /, = jeleket. Törléssel törölheti az aktuális számolást.

8.5. Naptár
A naptár mindig megkülönböztető kitöltéssel jelzi az aktuális napot. Fel, le, balra, jobbra nyilakkal választhatja ki a kívánt
napot.
 Esemény hozzáadása: Menü →Új esemény→Megnevezése →Kiválasztás.

8.6. Dátum/Idő:
Aktuális városban megtekintheti az ottani pontos időt.
8.7. Bluetooth


Bluetooth: bekapcsolás / kikapcsolás
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8.8.

Bluetooth láthatóság: elérhetőség megnyitása, kikapcsolása.
Párosítható eszközök: Megmutatja a korábban párosított, illetve az aktuálisan párosítható eszközöket.
Eszköz neve: Bluetoothon ezen a néven szerepel az eszköz (itt lehet módosítani).
Bluetooth file kezelő: Használt memória kiválasztása/ módosítása.
Help: Általános információk a Bluetoothal kapcsolatban.

STK

SIM kártya kell a bekapcsolásához.

9. Beállítások
9.1.






9.2.

Hívás beállítás
2 SIM kártya: SIM kártya nevének módosítása, alapértelmezett SIM kártya megadása.
Hívás átirányítás: Átirányítja a hívást egy erre kijelölt másik készülékre. Ezt a funkciót ki, és be is lehet kapcsolni.
Hívás várakoztatás: A hálózat informálja önt amennyiben hívás közben egy új éppen beérkező hívást fogadna a
készülék, illetve ennek a beállításai elérhetőek ez a menü alatt.
Rejtett hívószám: Kijelzéskor a hálózat által megadott alap szöveg jelenik meg a hívott félnél a telefonszám
helyett.
Egyebek: Ebbe tartozik hívás idő emlékeztetés, vibrálás, sms válasz, automatikus válasz lehetőségek.

Telefon beállítás

Főbb funkciók személyre szabása lehetséges ez a funkció alatt.

Dátum és idő: Idő, dátum, kijelzés formátum beállítása.
Nyelv：Kijelzés, adatbevitel nyelvének változtatása.




9.3.







9.4.

Gyorsgomb beállítás: Gyorsgomb beállítása 1-1 programhoz, vagy híváshoz.
Automatikus kikapcsolás/bekapcsolás：Automatikus ki, és bekapcsolás beállítása a kívánt időre.

Kijelzés
Háttérkép beállítása: Kép Beállítása háttérképnek.
Készenléti állapot beállítás: Készenléti állapot kijelző beállításai.
Kontraszt: Kijelző kontraszt változtatása.
Háttérvilágítás: Háttérvilágítás kikapcsolásának időzítőjének módosítása.
Gomb lezárása: Billentyűzet lezárása bizonyos idő inaktivitás után, idő beállítása.
Automatikus billentyűzár: Automatikus billentyűzár konfiguráció.

Biztonság

Telefon zár beállítása, SIM kód beállítása (4-8 karakter). Alap gyári beállítás kódja: 1234








9.5.


PIN kód: Be, és kikapcsolás a PIN kódnak (minden alkalommal szükséges a jelenlegi kód megadása)..
PIN2 kód: PIN2 biztonsági beállítása megegyezik a PIN1-el, ugyan úgy ki, és bekapcsolható, és a kód megadása
szükséges minden változtatás alkalmával.
Telefonzár: SIM kártyától független telefonzár. A készülék a megadott kódot minden indítás alkalmával kérni fogja.
Telefonzár kód módosítása: Telefonzár jelszó módosítása (a régi jelszó szükséges hozzá).
Privát: Ez az opció kiválasztásával a készülék minden alkalommal a Telefonzár kódját fogja kérni, ha a galériába
kísérel meg belépést.
Képernyőzár hívás megszakítása gombbal: Ezzel a funkcióval a képernyő a hívás megszakító gombbal lesz
feloldható.
Tiltólista: Tiltólistát itt hozhatja elő, illetve itt oldhatja fel azokat a telefonszámokat melyeket letiltott, de
meggondolta magát.

Kapcsolódás
Internet account: Internethez való kapcsolódás előtt válassza ki a felhasználói adatokat.
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GPRS: Bekapcsolással, kikapcsolással üzemeltetheti a GPRS funkciót.
Csatlakozás beállítások: Módosíthatja a beállításokat mindig csatlakoztatottra, vagy csatlakoztatott, ha
szükségesre.
Hálózat kiválasztása: A hálózatkeresést módosíthatja.

10. Applikációk, játékok
10.1. Könyvjelzők
Mentett könyvjelzők pl.: Facebook, Twitter, MSN.

10.2. Játékok
A játékokról bővebb információ a játék leírásában. Elérhető játékok:
 Sokoban
 Snake
 Tetris

11. Internet



Internet Browser (alapbeállítás).
Beállítás: Kezdő ablak beállítása, módosítása.

12. Melléklet
12.1.FAQ
A készüléket nem lehet bekapcsolni: Ha az akkumulátor feszültség túl alacsony.
Nem lehet hívást kezdeményezni: Hívás/SIM beállításnál, ha a tiltás be van kapcsolva, akkor nem lehet hívást
kezdeményezni.
Más telefonra érkeznek a hívásaim: Hívás átirányítás beállításaiban kapcsolja ki a hívás átirányítást.

12.2.Hiba üzenetek
Csatlakoztassa SIM kártyáját:
Győződjön meg afelől, hogy jól helyezte be a SIM kártyát, javasoljuk, ne használjon adaptert. Szolgáltatójától kérjen a
készülékbe illeszkedő SIM kártyát. Ha még mindig nem érzékeli, próbálja ki másik SIM kártyával, előfordulhat, hogy a SIM
kártya okozza a kellemetlenségeket. Ha még így is jelentkezik a hiba, javasoljuk a gyári beállítás visszaállítását. Ha semmi
nem segít, keresse fel SIM szolgáltatóját, illetve a telefonnal kapcsolatban a hivatalos márkaszervizet.
Nincs hálózat:
Amennyiben érzékeli a SIM kártyát, de nincs hálózat szolgáltatójánál érdeklődjön a hálózati lefedettségekről, illetve
árnyékolási problémákat okozhat, ha fedett helyen próbál hívást indítani.
Csak segélyhívás indítható:
Mikor saját hálózaton kívül van, de másik hálózaton belül, vagy nem érzékeli a SIM kártyát a készülék akkor csak
segélyhívás indítható.
Adja meg a PUK kódot:
Miután 3 alkalommal rosszul adta meg a SIM kártya PIN kódját a készülék a PUK kódot fogja kérni. A biztonság érdekében
javasoljuk ilyen esetben a kód beírása előtt vegye fel a kapcsolatot SIM szolgáltatójával.
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