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Használati útmutató
Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz
A termék kezelése és karbantartása
FIGYELMEZTETÉS
Csak az ennek a telefontípusnak megfelelő akkumulátort, töltőt és tartozékokat használjon.
Bármely más típus használata érvénytelenítheti a telefonra vonatkozó jótállást vagy garanciát
és veszélyes is lehet.
Ne szerelje szét a telefont. Ha javításra van szükség, forduljon a szakszervizhez. A
garanciális javítások az AKAT Kft. döntése alapján történhetnek az alkatrészek vagy panelek
újra vagy felújítottra cserélésével, feltéve, hogy ezek teljesítménye azonos a kicserélt
alkatrésszel.
Tartsa távol a telefont az elektromos berendezésektől, mint pl. a televíziótól, a rádiótól és a
számítógéptől.
Tartsa távol a telefont a hőforrásoktól, mint pl. a radiátortól és a tűzhelytől.
Ne ejtse le.
Ne tegye ki a készüléket rázkódásnak vagy ütésnek.
Kapcsolja ki a telefont azokon a helyeken, ahol ezt a szabályok kifejezetten előírják. Például
ne használja a telefont kórházakban, mert az zavarhatja az érzékeny orvosi berendezéseket.
Töltés közben ne nyúljon a telefonhoz nedves kézzel. Áramütés érheti, vagy telefonja
súlyosan károsodhat.
Ne töltse a telefont gyúlékony anyagok mellett, mert a készülék felforrósodhat és
tűzveszélyessé válhat. A készülék külsejét száraz ruhával tisztítsa (ne használjon semmiféle
tisztítószert, benzolt, higítót vagy alkoholt).
Ne töltse a telefont puha felületű bútoron.
A telefont jól szellőző helyen kell tölteni. Ne tegye ki nagy mennyiségű füstnek vagy pornak
a készüléket. Ne tartsa telefonját hitelkártyáinak vagy elektronikus belépőkártyáinak
közelében, mivel az megváltoztathatja a mágnescsíkokon lévő információt.
Ne érjen a képernyőhöz éles tárggyal, mert megrongálhatja a telefont. Ne tegye ki a telefont
folyadék vagy nedvesség hatásának. A tartozékokat, mint pl. a fülhallgatót óvatosan
használja. Fölöslegesen ne érjen az antennához.
Ha a kijelző eltörött, megsérült vagy megrepedt ne használja, ne érintse meg és ne próbálja
meg eltávolítani vagy megjavítani. A kijelző üvegének rongálása vagy helytelen használat
miatti sérülésére a garancia nem vonatkozik.
A telefon egy elektronikus készülék, amely a normális működés során hőt gerjeszt. Ha
a készülék hosszan, megfelelő szellőzés nélkül közvetlenül érintkezik a bőrrel, fájdalmas
érzést vagy akár apróbb égési sérüléseket is okozhat. Ezért mindig óvatosan bánjon
a telefonnal használat során, vagy közvetlenül azt követően.
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Használati útmutató
Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz
Hatékony telefonhasználat

Minden mobiltelefont érhet interferencia, ami befolyásolhatja a készülék teljesítményét. Ne
használja mobiltelefonját engedély nélkül orvosi berendezések közelében. Ügyeljen arra,
hogy ne tartsa a telefont szívritmus-szabályozó készülékhez közel, pl. felső ingzsebben. A
mobiltelefonok zavarhatják a hallókészülékeket.

Közlekedésbiztonság

Tájékozódjon az adott térségben a vezetés közbeni mobiltelefon-használatra vonatkozó
előírásokról és szabályokról. Vezetés közben ne használjon kézben tartott mobiltelefont.
Teljes figyelmét fordítsa a vezetésre. Ha a vezetési feltételek ezt megkívánják, álljon félre
autójával, mielőtt hívást kezdeményezne vagy fogadna.
A rádiófrekvenciás (RF) energia zavarhatj a jármű bizonyos elektromos rendszereinek, pl. az
autórádió vagy a biztonsági berendezések működését.
Ha gépkocsiját légzsákkal szerelték fel, ne tegyen az útjába beépített vagy hordozható
vezeték nélküli készüléket. A légzsák meghibásodhat, vagy a nem megfelelő működés
következtében súlyos sérülést okozhat.
Ha az utcán zenét hallgat, ügyeljen arra, hogy a hangerő ésszerű szintre legyen beállítva,
hogy észlelhesse az Ön körül zajló eseményeket. Ez különösen fontos utak közelében.

A halláskárosodás megelőzése

A halláskárosodás elkerülése érdekében ne hallgassa hosszú ideig nagy hangerőn.
Ha huzamosabb ideig nagy hangerővel használja a készüléket, halláskárosodást szenvedhet.
Ezért azt javasoljuk, hogy a készüléket ne a füléhez közel kapcsolja ki és be.
Javasoljuk továbbá, hogy a zenehallgatás és a hívások hangerejét állítsa ésszerű szintre.
Füllhallgató használata esetén: ha nem hallja az Ön körül ülők beszédét, vagy haz az Ön
mellett ülő személy hallja az Ön által hallgatott zenét, halkítsa le az eszközt.
MEGJEGYZÉS: A fülhallgatóból és fejhallgatóból érkező túlzott hangerő és hangnyomás
halláskárosodást okozhat.

Üveg alkatrészek

A mobiltelefon egyes részei üvegből készülnek. Az üveg eltörhet, ha kemény felületre ejti a
telefonkészüléket, vagy azt erős ütés éri. Ha eltörne az üveg, ne érintse meg, és ne próbálja
meg eltávolítani. Ne használja a mobiltelefont mindaddig, amíg az üveget szakszervizben ki
nem cserélik.
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Használati útmutató
Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz
Robbantási terület

Ne használja a telefont robbantási területen.
Tájékozódjon a korlátozásokról, és kövesse az előírásokat és a szabályokat.

Robbanásveszélyes területek

Ne használja a telefont benzinkúton.
Ne használja a készüléket üzemanyag vagy vegyi anyagok közelében.
Ne szállítson és ne tároljon éghető gázokat, folyadékokat vagy robbanóanyagokat
járművének abban a részében, ahol a mobiltelefont és annak tartozékait tárolja.

Légi utazás

A vezeték nélküli berendezések interferenciát okozhatnak a repülőgépben.
Mielőtt beszállna a repülőgépbe, kapcsolja ki mobiltelefonját.
A személyzet engedélye nélkül a földön se használja.

Gyermekek

Tartsa a telefont kigyermekektől távol, biztonságos helyen. A készülék kisméretű
alkatrészeket tartalmaz, amelyek leszerelésük esetén fulladást okozhatnak.

Segélyhívások

Előfordulhat, hogy a segélyhívások nem érhető el minden mobilhálózatról. Segélyhívások
esetén soha ne hagyatkozzon kizárólag a mobiltelefonjára. Érdeklődjön hálózati
szolgáltatójánál.

Az akkumulátor használata és karbantartása

Feltöltés előtt nem szükséges teljesen lemeríteni az akkumulátort. Más
akkumulátorrendszerektől eltérően, itt nics memóriahatás, ami veszélyeztetné az
akkumulátor teljesítményét.
Csak iLIKE akkumulátorokat és töltőket használjon. Az iLIKE töltőket úgy tervezték, hogy
maximalizálják az akkumulátor élettartamát. Ha az akkumulátor már nem nyújtja a kívánt
teljesítményt, cserélje ki. Az akkumulátor a csere előtt több száz alkalommal újratölthető.
A maximális használhatóság érdekében hosszabb használaton kívüli időszak után töltse fel
újra az akkumulátort.
A töltőt ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak, és ne használja magas páratartalmú helyen,
mint pl. fürdőszobában.
Ne hagyja az akkumulátort forró vagy hideg helyen, mert az ronthatja a teljesítményét.
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Használati útmutató
Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz
Ha az akkumulátort nem a megfelelő típusra cseréli, az akkumulátor felrobbanhat.
Az elemek újrahasznosítását a gyártó utasításai szerint végezze. Kérjük, lehetőség szerint
hasznosítsa újra. Ne kezelje háztartási hulladékként.
Ha ki kell cserélni az akkumulátort, vigye a készüléket a legközelebbi hivatalos iLIKE
márkaszervizbe vagy márkakereskedőhöz.
A töltő felesleges áramfogyasztásának elkerülése érdekében mindig húzza ki a töltő
csatlakozóját az aljzatból, miután a telefon teljesen feltöltődött.
Az akkumulátor tényleges élettartama függ a hálózati beállításoktól, a készülék beállításaitól,
a használati szokásoktól, valamint az akkumulátor állapotától és a környezeti feltételektől.
Gondoskodjon arról, hogy semmilyen éles tárgy, mint pl. állati fog, köröm ne kerülhessen az
akkumulátorral érintkezésbe. Ez tűzveszélyes lehet.
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Használati útmutató
Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

A régi készülék leselejtezése
A terméken látható áthúzott, kerekes szeméttároló azt jelzi, hogy a termék a
2002/96/EK EU-irányelv hatálya alá esik.
A leselejtezett elektromos és elektronikai termékeket a háztartási hulladéktól
elkülönítve kell begyűjteni, a kormány vagy az önkormányzatok által kijelölt
módon és helyen.
Régi eszközeinek megfelelő leselejtezése segíthet megelőzni az esetleges
egészségre vagy környezetre ártalmas hatásokat.
Ha további információra van szüksége régi készülékeinek leselejtezésével
kapcsolatban, tanulmányozza a vonatkozó környezetvédelmi szabályokat, vagy
lépjen kapcsolatba az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.

Használt akkumulátorok leselejtezése
A termék akkumulátorán látható áthúzott, kerekes szeméttároló azt jelzi, hogy az
akkumulátor a 2006/66/EK EU-irányelv hatálya alá esik.
A szimbólum mellett a higany (Hg), kadmium (Cd), illetve ólom (Pb) vegyjele is fel
van tüntetve, ha az akkumulátor legalább 0,0005% higanyt, 0,002% kadmiumot,
illetve 0,004% ólmot tartalmaz.
A leselejtezett akumulátorokat a háztartási hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni
a kormány vagy az önkormányzatok által kijelölt módon és helyen.
Régi akkumulátorainak megfelelő leselejtezése segíthet megelőzni az esetleges
egészségre vagy környezetre ártalmas hatásokat.
Ha további információra van szüksége régi készülékeinek leselejtezésével
kapcsolatban, tanulmányozza a vonatkozó környezetvédelmi szabályokat, vagy
lépjen kapcsolatba az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.
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Használati útmutató
Általános tudnivalók
Kérjük, hogy a telefon használatba vétele előtt olvassa el

Ellenőrizze, hogy a készülékkel előforduló problémák leírását megtalálja-e ebben a részben,
mielőtt szervizbe vinné a készüléket, vagy a szervizképviselőhöz fordulna.

Telefonmemória

Ha a telefonmemóriában az elérhető terület 2MB alá csökken, a telefon nem tud új
üzeneteket fogadni. Ellenőrizze a telefonmemóriát és töröljön róla adatokat, pl.
alkalmazásokat vagy üzeneteket, hogy így nagyobb memóriaterület szabaduljon fel.

Alkalmazások eltávolítása

Érintse meg a következőket: Rendszerbeállítások>Alkalmazások
Amikor minden alkalmazás megjelenik, görgessen le, és válassza ki az eltávolítani kívánt
alkalmazást.
Érintse meg a Letiltás elemet.

Az akkumulátor élettartamának optimalizálása

Hosszabbítsa meg az akkumulátortöltések között eltelt időt azon funkciók kikapcsolásával,
amelyeknél nem szükséges, hogy a háttérben folyamatosan fussanak. Nyomon követheti,
hogy az alkalmazások és a rendszerforrások hogyan fogyasztják az akkumulátort.

Az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása

Kapcsolja ki a nem használt rádiókommunikációs eszközöket. Ha nem használja a WiFi,
Bluetooth vagy GPS funkciót, kapcsolja ki azokat.
Csökkentse a képernyő fényerejét, és állítson be rövidebb képernyő-világítás várakozási időt.
Kapcsolja ki a Google Mail™, Naptár, Névjegyek és egyéb alkalmazások automatikus
szinkronizálását. Bizonyos letöltött alkalmazások csökkenthetik az akkumulátor töltöttségét.
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Használati útmutató
Általános tudnivalók
Az akkumulátor töltöttségének figyelemmel kísérése és ellenőrzése

Érintse meg a következőket: Rendszerbeállítások>Akkumulátor
Az akkumulátorhasználat ideje a képernyőn látható. Kijelzi, hogy mikor csatlakoztatta a
telefont legutóbb tápforráshoz, illetve, ha jelenleg csatlakozik egy áramforráshoz, akkor
legutóbb mennyi ideig működött a telefon akkumulátorról. A képernyőn megjelenik az
akkumulátort használó alkalmazások vagy szolgáltatások listája, a legnagyobb fogyasztásútól
a legkisebb fogyasztásúig.

Mappák használata

Több alkalmazás ikonja kombinálható egy mappában.
MEGJEGYZÉS: Az egyik alkalmazás megnyitását követően rendszerint módosíthatja
beállításait úgy, hogy elemeket választ ki a Menü ikonjáról, amely a képernyő tetejének vagy
aljának közelében található.

Nyílt forráskódú alkalmazások és operációs rendszerek telepítésével
kapcsolatos figyelmeztetések

Ha nem a gyártó által biztosított operációs rendszert telepíti és használja, az eszköz
meghibásodhat. Ezenkívül érvényét veszti a hozzá tartozó garancia.
Telefonjának és személyes adatainak védelme érdekében csak biztonságos forrásból töltsön
le alkalmazásokat, mint amilyen a Google Play. Ha a telefonon nem megfelelően telepített
alkalmazások találhatók, előfordulhat, hogy nem működik megfelelően, vagy komoly hiba lép
fel. Az adott alkalmazásokat és valamennyi kapcsolódó adatot és beállítást el kell távolítani a
készülékről.

Alkalmazások megnyitása és váltás az alkalmazások között

Az Android készülék egyszerűen megbírkózik több feladattal is, mert egyszerre több
alkalmazás is futtatható rajta. Egy alkalmazás megnyitása előtt nem kell bezárnia egy másikat.
Válthat a különböző megnyitott alkalmazások között. Az Android minden alkalmazást kezel,
szükség szerint leállítja vagy elindítja azt, így biztosítva, hogy a készenléti állapotban lévő
alkalmazások ne fogyasszanak feleslegesen energiát.

A legutóbb használt alkalmazások listájának megtekintése
Tartsa lenyomva a Kezdőlap gombot.

Alkalmazások leállítása

Érintse meg a következőket: Beállítások>Alkalmazások>Futó alkalmazások
Görgessen le és érintse meg a kívánt alkalmazást, majd érintse meg a Leállít gombot.

8

Használati útmutató
Általános tudnivalók
Tartsa függőlegesen a telefont

Tartsa álló helyzetben a telefont úgy, mint telefonáláskor. Ügyeljen arra, hogy ne karcolja meg,
illetve ne sértse fel a készülék hátoldalát, mert az befolyásolhatja a teljesítményt.
Híváskezdeményezés/-fogadás vagy adatküldés/-fogadás közben lehetőleg ne érintse meg a
telefon alsó részét, ahol az antenna helyezkedik el. Ellenkező esetben romolhat a hívás
minősége.

Lefagyott képernyő

Ha lefagy a képernyő vagy nem válaszol, amikor megpróbálja használni azt:
- Vegye ki az akkumulátort, helyezze vissza, majd kapcsolja be a telefont.
- a BE/KI/Lezárás gomb 10 másodperces lenyomásával kapcsoja ki a telefont.
Ha így sem működik, forduljon a szervizközponthoz.
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Használati útmutató
Általános tudnivalók
A telefon részei

A telefon bekapcsolásához tartsa lenyomva a Be/-Kikapcsológombot. A telefon
kikapcsolásához tartsa lenyomva a Be/-Kikapcsológombot 3 másodpercig, majd érintse
meg a Kikapcsolás lehetőséget.

FIGYELMEZTETÉS
Ha nehéz tárgyat helyez a telefonra vagy ráül, az LCD-érintőképernyő megsérülhet, és
lehtséges, hogy nem fog működni.
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Használati útmutató
Általános tudnivalók
A SIM kártya és az akkumulátor behelyezése

Mielőtt elkezdene ismerkedeni telefonjával, el kell végeznie néhány beállítást.
A SIM kártya behelyezése:
1. A hátlap eltávolításához erősen tartsa kezében a telefont. A másik kezével pattintsa le
a hátlapot az erre kialakított vájat segítségével.
2. Csúsztassa be a SIM kártyát a SIM kártya foglalatába. Győződjön meg arról, hogy a
kártya aranyszínű csatlakozói lefelé néznek.
3. Illessze a helyére az akkumulátort úgy, hogy a telefon és az akkumulátor aranyszínű
csatlakozói egymással szemben legyenek.
4. Helyezze vissza a telefon hátlapját.

A telefon töltése

Csúsztassa be a töltőt, majd csatlakoztassa a hálózati aljzathoz. Az ILIKE X3 készüléket
addig kell tölteni, amíg meg nem jelenik a
jel.
MEGJEGYZÉS: Az akkumulátort a hosszabb élettartam érdekében az első alkalommal
teljesen fel kell tölteni.
FIGYELMEZTETÉS
Csak az adott telefontípusnak megfelelő töltőt és adatkábelt használjon, mivel ezek úgy
vannak kialakítva, hogy maximalizálják az akkumulátor élettartamát. Más töltők és
adatkábelek használatával nem garantálható az akkumulátor teljes feltöltése és a normál
töltési idő.

A memóriakártya behelyezése

Tegye be a memóriakártyát a nyílásba, győződjön meg arról, hogy a kártya aranyszínű
csatlakozói lefelé néznek. Tegye rá a fedelet és pattintsa a helyére.
MEGJEGYZÉS: A készülékkel legfeljebb 32GB méretű memóriakártya használható.

A memóriakártya eltávolítása

Óvatosan távolítsa el a memóriakártyát. Erős fizikai behatás során a kártya és a foglalat is
megsérülhet.
FIGYELMEZTETÉS
Ne helyezzen be, vagy távolítson el memóriakártyát, amikor a telefon be van kapcsolva.
Ellenkező esetben károsodhat a memóriakártya vagy a telefon, és a memóriakártyán tárolt
adatok sérülhetnek.
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Használati útmutató
Általános tudnivalók
A memóriakártya formázása

Előfordulhat, hogy a memóriakártya már formázva van. Ha nincs, használat előtt formáznia
kell.
MEGJEGYZÉS: A memóriakártyán található fájlok formázáskor törlésre kerülnek.
Az alkalmazások menü megnyitásához érintse meg a kezdőképernyőn az Alkalmazások fület.
1. Görgessen a Beállítások opcióra és érintse meg.
2. Görgessen a Tárhely opcióra és érintse meg.
3. Érintse meg az SD kártya törlése menüpontot, majd erősítse meg a szándékát.
4. Ha beállította a képernyőzár-feloldási mintát, adja meg azt, majd válassza a Mindent
töröl lehetőséget. Megtörténik a kártya formázása, és már használhatja is.
MEGJEGYZÉS: Ha már van tartalom a memóriakártyán, a mappaszerkezet a formázást
követően megváltozhat, mert a rendszer az összes fájlt törli.

A kijelző zárolása és feloldása

Ha egy ideig nem használja a telefont, a képernő automatikusan kikapcsol, és a billentyűk
lezárnak. Így nem nyomódnak le véletlenül a gombok, és kíméli az akkumulátort.
Ha a képernyőzár beállításakor vannak futó programok, előfordulhat, hogy azok a készülék
lezárása után is tovább működnek. A lezárási módba lépés előtt ajánlott a programok
bezárása, mert így elkerülheti a nem kívánt költségeket (pl. telefonhívások, internetelérés és
adatforgalom).
A telefon felébresztéséhez nyomja meg a Be/Ki/Zárolás gombot. Megjelenik a lezárt képernyő.
A kezdőképernyő feloldásához érintse meg és csúsztassa fel a képernyőzárat. Megnyílik az
utoljára megtekintett képernyő.
Ha nem használja a telefont, a telefon zárolásához nyomja meg a Be/Ki/Zárolás gombot.

A képernyőzár védelme

Az érintőképernyőt a képernyőzár funkció aktiválásával zárolhatja. A telefon minden
alkalommal feloldási kódot kér, amikor bekapcsolja a telefont vagy feloldja az érintőképernyőt.
Az AKAT Kft. nem felelős a biztonsági kódok, személyes adatok elvesztéséért, vagy illegális
szoftverek által okozott egyéb károkért.

A zárolás húzással történő feloldásának beállítása

1. Érintse meg a képernyőn a
elemet az alkalmazások listájának megnyitásához, és
válassza ki a következőket:
Beállítások>Képernyő zárolása>Válassza ki a képernyőzárat
2. Húzza végig az ujját a képernyőn a képernyő feloldásához.
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Használati útmutató
Általános tudnivalók
Feloldási minta beállítása
1. Érintse meg a kezdőképernyőn a

2.
3.
4.
5.
6.

elemet az alkalmazások listájának

megnyitásához, és válassza ki a következőket:
Beállítások>Biztonság>Képernyő zárolása>Válassza ki a képernyőzárat>Minta
Nézze meg a képernyőn megjelenő utasításokat és példákat a feloldási mintákra,
majd válassza a Tovább lehetőséget.
Ujjával rajzoljon egy mintát legalább 4 pont összekötésével.
Válassza a Folytatás lehetőséget.
A megerősítéshez ismételten rajzoljon egy mintát.
Nyomja meg a Megerősít gombot.

Feloldási PIN kód beállítása
1. Érintse meg a kezdőképernyőn a

elemet az alkalmazások listájának

megnyitásához, és válassza ki a következőket:
Beállítások>Biztonság>Képernyő zárolása>Válassza ki a képernyőzárat>PIN
2. Adja meg a új PIN kódot (numerikus), és nyomja meg a Tovább gombot.
3. Ismét írja be a PIN kódot, majd nyomja meg az OK gombot.

Feloldási jelszó beállítása
1. Érintse meg a kezdőképernyőn a

elemet az alkalmazások listájának

megnyitásához, és válassza ki a következőket:
Beállítások>Biztonság>Képernyő zárolása>Válassza ki a képernyőzárat>Jelszó
2. Adja meg a új jelszót (alfanumerikus), és nyomja meg a Tovább gombot.
3. Ismét írja be a jelszót, majd nyomja meg az OK gombot
MEGJEGYZÉS: Nagyon fontos, hogy emlékezzen a beállított képernyőzár-feloldási mintára.
Ha ötször rossz mintát ad meg, nem tudja majd használni a telefont. Öt lehetősége van a
feloldási minta, a PIN kód vagy a jelszó megadására. Ha elfelejtette PIN kódját vagy jelszavát,
jutassa el készülékét a márkaszervizbe.
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Használati útmutató
A kezdőképernyő
Tippek az érintőképernyő használatához

Ebben a részben tippeket olvashat a telefonon történő navigáláshoz.
Érintés – Menü/opció, alkalamazások megnyitására szolgál.
Hosszan tartó érintés – opciókat tartalmazó menü megnyitásához, vagy egy áthelyezni kívánt
elem megragadásához érintse meg azokat, majd tartsa rajtuk az ujját.
Elhúzás – lista lassú görgetéséhez vagy a lassú mozgatáshoz húzza végig az ujját az
érintőképernyőn.
Pöccintés – a listák gyors végiggörgetéséhez vagy a gyors mozgatásához pöccintse meg
ujjával az érintőképernyőt (hirtelen húzza el az ujját a képernyőn, majd emelje fel).
MEGJEGYZÉS: Valamely elem kiválasztásához érintse meg az ikon középpontját. Ne
nyomja meg túl erősen, mivel az érintőképernyő elég érzékeny ahhoz, hogy finom, de
határozott érintéseket is érzékeljen.

Kezdőképernyő

A panelek megtekintéséhez egyszerűen húzza végig az ujját a képernyőn balra vagy jobbra.
Az alkalmazások, letöltések, widgetek és háttérképek funkciókkal testre szabhatja a
paneleket.
MEGJEGYZÉS: Szolgáltatótól függően bizonyos képek a képernyőn eltérőek lehetnek.
A kezdőképernyőn a képernyő alján láthatja a gyorsgombokat. A gyorsgombok egyszerű, egy
érintéssel használható hozzáférést biztosítanak a leggyakrabban használt funkciókhoz.
Ha hívást kíván kezdeményezni, a tárcsázó gombok megjelenítéséhez érintse meg a Telefon
ikont.
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Használati útmutató
A kezdőképernyő
Elem törlése a kezdőképernyőről
Kezdőképernyő>hosszan érintse meg az eltávolítani
kívánt ikont>húzza ehhez: X Törlés
Az üzenet menü megnyitásához érintse meg az
Üzenet ikont. Ezen a helyen küldhet új üzenetet.
Érintse meg a Névjegyek elemet a névjegyek
megnyitásához.
Érintse meg az Alkalmazások ikont a képernyő alján.
Ekkor megtekintheti az összes telepített alkalmazást.
Valamely alkalmazás megnyitásához egyszerűen
érintse meg a megfelelő ikont az alkalmazások
listájában.

A kezdőképernyő testreszabása

Testre szabhatja a kezdőképernyőt alkalmazások,
letöltések, widgetek vagy háttérképek hozzáadásával.
A telefon még kényelmesebb használata érdekében
hozzáadhatja kedvenc alkalmazásainak
parancsikonjait a kezdőképernyőhöz.
Ha hozzá kíván adni egy alkalmazásikont a
kezdőképernyőhöz, az Alkalmazás menüben érintse
meg és tartsa az ujját a hozzáadni kívánt alkalmazáson.
Balra vagy jobbra görgetve lépjen a kívánt elemet
tartalmazó panelre, majd érintse meg és tartsa nyomva az áthelyezni kívánt helyre vagy
panelre.
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Használati útmutató
A kezdőképernyő
Visszatérés a korábban használt alkalmazásokhoz

Érintse meg hosszan a Kezdőlap gombot. A képernyőn megjelenik egy felugró ablak a
korábban használt alkalmazások ikonjaival.
Az alkalmazás megnyitásához érintse meg az adott ikont. A jelenlegi alkalmazáshoz való
visszatéréshez pedig érintse meg a Vissza gombot.

Értesítési fiók

Az értesítési fiók a képernyő felső részén fut végig. A fiók kétszeri lehúzásával további
funkciókat érhet el. Itt ellenőrizheti és kezelheti a Fényerő, a WiFi, a Bluetooth, a Repülési
mód, a Beállítások, a Képernyő auto fordítása, a Zseblámpa, az Adatkapcsolat engedélyezve,
a Tartózkodási hely vagy a Képernyő átküldése funkciókat.

Képernyő-billentyűzet

A képernyő-billentyűzet segítségével is vihet be szöveget. A képernyő-billentyűzet
automatikusan megjelenik a képernyőn, ha szöveget kell beírni. A billentyűzet manuális
megjelenítéséhez érintse meg azt a szövegmezőt, ahová szöveget szeretne beírni.

A billentyűzet használata és szövegbevitel
Egyszeri megérintése esetén a következő betű nagybetű lesz. Érintse meg duplán, vagy
tartsa lenyomva, hogy minden nagybetű legyen.
Váltás a szám-illetve a szimbólumbillentyűzet között. Tartsa rajta az ujját a
Beállítások menü megtekintéséhez.
Szóköz bevitele.
Új sorba lépés az üzenet mezőben.
Az előző karakter törlése.

Ékezetes betűk megadása

Ha például „á“ betűt szeretne írni, hosszan érintse meg az „a“ billentyűt. Ekkor a billentyű
teljes méretben jelenik meg, és láthatóvá válnak a különböző nyelvek különleges karakterei.
Ezután válassza ki a kívánt speciális karaktert.
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Használati útmutató
A kezdőképernyő
Az állapotsáv megtekintése

Az állapotsáv küönböző ikonok használatával jelzi a telefon állapotát, pl. a jelerősséget, az új
üzeneteket, az akkumulátor töltöttségét, valamint a Bluetooth és egyéb adatátviteli módok
aktív állapotát.

Az alábbi táblázat tartalmazza az állapotsávban előforduló ikonok jelentését.

MEGJEGYZÉS: A kijelzőn látható ikonok régiónként vagy szolgáltatóként különbözőek
lehetnek.
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Használati útmutató
Google fiók beállítása
A telefon első bekapcsolásakor aktiválhatja a hálózatot, bejelentkezhet Google fiókjába és
beállíthatja hogyan szeretné használni az egyes Google szolgáltatásokat.

A Google fiók beállítása

A megjelenő beállítási képernyőn jelentkezzen be a Google fiókba, vagy új fiók
létrehozásához érintse meg az Alkalmazások fület>Beállítások>Fiókok>Fiók hozzáadása
Ha már rendelkezik Google fiókkal, érintse meg a Google elemet, adja meg e-mail címét és
jelszavát, majd érintse meg a Bejelentkezés gombot.
Miután a telefonon beállította a Google fiókját, a készülék automatikusan szinkronizálja azt az
internetes Google fiókjával. Bejelentkezéskor a rendszer a névjegyek, a Gmail üzenetek, a
naptárbejegyzések, valamint az alkalmazások és webes szolgáltatások adatait szinkronizálja
a telefonnal. (Ez a szinkronizálási beállításoktól függ) A bejelentkezést követően használhatja
a Gmail™ és a Google által nyújtott szolgáltatásokat a készülékén.

Fontos

Bizonyos alkalmazások, pl. a Naptár, csak az első hozzáadott Google fiókot használják, Ha
több Google fiókot szeretne használni a telefonjával, abba jelentkezzen be először, amelyiket
ezekkel az alkalmazásokkal szeretné használni. Bejelentkezéskor a Névjegyek, a Gmail
üzenetek, a naptárbejegyzések, valamint az ilyen alkalmazások és szolgáltatások interneten
tárolt adatai szinkronizálásra kerülnek a telefonnal. Ha a beállításkor nem jelentkezik be
Google fiókba, és olyan alkalmazást indít el, amelyhez ez szükséges, ilyen pl. a Gmail
alkalmazás, a rendszer kéri, hogy jelentkezzen be, vagy hozzon létre Google fiókot.
Ha céges vagy vállalati fiókot használ, előfordulhat, hogy az informatikai részleg különleges
utasításait követve kell bejelentkeznie fiókjába.
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Használati útmutató
Hálózatokhoz és más eszközökhöz való csatlakozás
WiFi
A Wi-Fi segítségével gyors internet- hozzáférést élvezhet a vezeték nélküli hozzáférési pont
lefedettségén belül. A vezeték nélküli internet használata Wi-Fi segítségével, extra költségek
nélkül.

Csatlakozás WiFi hálózatokhoz
Ahhoz, hogy használhassa a Wi-Fi szolgáltatást a telefonon, vezeték nélküli hozzáférési ponthoz
vagy „hotspot”-hoz kell csatlakoznia. Vannak olyan hozzáférési pontok, melyek nyitottak; ezekhez
egyszerűen csatlakozhat. Más hozzáférési pontok rejtettek vagy biztonsági funkciókat használnak;
ezekhez csak a telefon konfigurálásával csatlakozhat.
Kapcsolja ki a Wi-Fi funkciót, amikor nem használja; ezzel meghosszabbíthatja az akkumulátor
élettartamát.

MEGJEGYZÉS: Ha Ön olyan helyen tartózkodik, ahol nincs Wi-Fi lefedettség, vagy kikapcsolta a
Wi-Fi funkciót, a hálózat a mobil adatforgalom miatt többletdíjakat számíthat fel.

A WiFi bekapcsolása és csatlakozás a WiFi hálózathoz

Érintse meg: Menü gomb > Rendszerbeállítások > WiFi
A bekapcsoláshoz állítsa a WiFi funkciót Be állapotba, és keressen elérhető WiFi hálózatokat.
Érintse meg ismét a WiFi menüt, így láthatók az aktív és tartományon belüli WiFi hálózatok.
A jelszóval védett hálózatokat egy lakat ikon jelzi.
Érintse meg a hálózatot a csatlakozáshoz.
Ha a hálózat nyíltan hozzáférhető, akkor a Kapcsolódás opció megérintésével erősítse meg,
hogy csatlakozni kíván a hálózathoz. Ha a hálózat jelszóval védett, meg kell adnia a jelszót
vagy az egyéb adatokat. (A részletekért forduljon a hálózati rendszergazdához.)
Az állapotsávon megjelenő ikonok jelzik a WiFi állapotot.

Bluetooth

A Bluetooth-funkcióval történő adatküldéshez használhatja a megfelelő alkalmazást, és nem
a legtöbb mobiltelefonon megszokott Bluetooth menüt.
MEGJEGYZÉS: Az AKAT Kft nem vállal felelősséget a Bluetooth-funkcióval küldött vagy fogadott
adatok elvesztéséért, az átvitel megszakadásáért, illetve az információk illetéktelen használatáért.
Ügyeljen arra, hogy csak megbízható és megfelelő biztonsággal védett eszközökkel osszon meg
információt, illetve olyanokról fogadjon adatokat. A két eszköz közötti akadályok lecsökkenthetik a
működési távolságot.
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Használati útmutató
Hálózatokhoz és más eszközökhöz való csatlakozás
A Bluetooth bekapcsolása és a telefon párosítása egy Bluetooth eszközzel

A csatlakozás előtt először párosítania kell az eszközt a csatlakoztatni kívánt eszközzel.
1. Érintse meg: Menu>Rendszerbeállítások>állítsa a Bluetooth opciót Be állapotba.
2. Érintse meg ismét a Bluetooth. Az eszközök kereséséhez érintse meg az „Eszközök
keresése“ gombot. A telefon megjeleníti a tartományon belül elérhető összes
Bluetooth eszköz azonosítóját. Ha a párosítani kívánt eszköz nem szerepel a listán,
ellenőrizze, hogy a céleszköz látható módban van-e, majd érintse meg ismét a
Készülékek keresése opciót.
3. Válassza ki a párosítani kívánt eszközt a listából. Ha a párosítás sikerrel járt, az Ön
eszköze csatlakozni fog a céleszközhöz.
MEGJEGYZÉS: Egyes eszközök, főleg a fejhallgatók vagy az autós kihangosító készletek fix
Bluetooth PIN kóddal (például 0000) rendelkezhetnek. Ha a másik eszköznek van PIN kódja,
azt kell beírnia.

Adatküldés a vezeték nélküli Bluetooth funkcióval

1. Válassza ki az egyik elemet vagy fájlt (pl. az egyik névjegyet, naptári eseményt vagy
média fájlt) a megfelelő alkalmazásból vagy a Letöltések menüből.
2. Válassza ki az egyik lehetőséget a Bluetooth-on keresztül való adatküldéshez.

MEGJEGYZÉS: Az opció kiválasztásának módja adattípustól függően eltérő lehet.
3. Keressen egy Bluetooth-t támogató eszközt, és párosítsa a telefonnal.

Adatfogadás a vezeték nélküli Bluetooth funkcióval

Ha más eszközök számára is láthatóvá szeretné tenni készülékét, érintse meg a
Menü gomb > Rendszerbeállítások > Bluetooth>állítsa a Bluetooth opciót Be állapotba.
MEGJEGYZÉS: Az eszköz láthatósági idejének kiválasztásához érintse meg a
Menü gomb> Láthatóság időkerete elemet értesítési fiókban.
Válassza a Párosítás opciót annak megerősítéséhez, hogy hajlandó adatokat fogadni az
eszközről.
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Használati útmutató
Hálózatokhoz és más eszközökhöz való csatlakozás
A telefon adatkapcsolatának megosztása

Az internetmegosztás SB-n és a Hordozható Wi-Fi vezeték nélküli hozzáférési pont funkció
nagyon hasznos, ha a környéken nincs elérhető vezeték nélküli kapcsolat. SB-kábel
segítségével telefonja mobil adatkapcsolatát megoszthatja egy számítógéppel
(internetmegosztás SB-n keresztül). Telefonja adatkapcsolatát megoszthatja továbbá
egyszerre több eszközzel, ha bekapcsolja a telefon hordozható Wi-Fi hozzáférési pontját.
Amikor a telefon megosztja adatkapcsolatát, egy ikon jelenik meg az állapotsávon, és – mint
folyamatban lévő értesítés – az értesítési fiókban.
Az internetmegosztással és a hordozható hozzáférési pontokkal kapcsolatos legfrissebb
információkért, például a támogatott operációs rendszerek listájáért és egyéb részletekért
látogasson el a http:// www.android.com/tether honlapra.

A hordozható WiFI hotspot beállítások módosítása

Érintse meg: Menü gomb>Rendszerbeállítások>Továbbiak>Megosztás és
hord.csatl.pont>WiFi hotspot>Válassza ki a kívánt opciókat.

TIPP! Ha számítógépén Windows 7 vagy valamelyik Linux-változat (pl. Ubuntu) friss kiadása

fut, akkor általában nem kell előkészítenie a számítógépet a megosztáshoz. De ha a
Windows vagy más operációs rendszer korábbi változatát használja, akkor előfordulhat, hogy
elő kell készítenie a számítógépet az USB-kapcsolaton keresztül létrehozandó hálózati
kapcsolathoz. Az USB-kapcsolaton történő megosztást támogató operációs rendszerekre és
ezek beállítására vonatkozó, legfrissebb információkat lásd a következő oldalon:
http://www.android.com/tether.

A hordozható hozzáférési pont átnevezése és védetté tétele

A telefon WiFi hálózatának nevét (SSID) megváltoztathatja, és védetté teheti a WiFi
hálózatot.
1. A kezdőképernyőn érintse meg: Menü gomb > Rendszerbeállítások.
2. Érintse meg: További > és válassza a WiFi hotspot opciót.
3. Érintse meg a WiFi hotspot beállítása lehetőséget.
Megnyílik a WiFi hotspot beállítása párbeszédpanel. Megváltoztathatja a hálózat SSID
azonosítóját, azt a nevet, melyet a többi számítógép észlel WiFi hálózatok keresésekor.
A Biztonság menü megérintésével előzetesen osztott kulccsal (PSK) konfigurálhatja a
hálózatot WiFi Protected Access 2 (WPA2) biztonsági protokollal. Ha megérinti a WPA2
PSK biztonsági opciót, megjelenik egy jelszó mező és a WiFi hotspot beállítása
párbeszédpanelen. Jelszó beállítása esetén a jelszót minden alkalommal meg kell adnia,
amikor a telefon hozzáférési pontjához kapcsolódik számítógéppel vagy egyéb eszközzel.
4 Érintse meg a Mentés gombot.
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Használati útmutató
Hálózatokhoz és más eszközökhöz való csatlakozás
Csatlakoztatás számítógéphez adatkábellel

Tudja meg, hogyan kell készülékét számítógéphez csatlakoztatni számítógépes adatkábellel,
USB kapcsolati módban. Ha telefont számítógéphez csatlakoztatja, adatokat vihet át
közvetlenül az eszközről és az eszközre.
1. Az USB adatkábellel csatlakoztassa a telefont
a számítógéphez. A felugró ablakban válassza
ki az Önnek megfelelő opciót.
2. Érintse meg az USB-tár bekapcsolása gombot
(USB Storage). Ilyenkor a számítógép
automatikusan felismeri a készüléket.
3. A számítógépén megtekintheti a tömegtároló
egység tartalmát, és átmásolhatja a fájlokat.
4. Az adatátvitel befejeztével válassza le
biztonságosan a számítógépről az USB
adathordozót, majd húzza ki a kábelt.
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Használati útmutató
Hívások
Híváskezdeményezés
Érintse meg a

gombot a billentyűzet megnyitásához. A billentyűzet segítségével adja

meg a telefonszámot. Számjegy törléséhez érintse meg a
gombot. A hívás indításához
érintse meg a
ikont. A hívás befejezéséhez érintse meg a Vége
ikont.

TIPP! Nemzetközi hívás kezdeményezésekor a „+” jel beviteléhez érintse meg a
ikont, és tartsa rajta az ujját.

Videohívás indítása
Érintse meg a
gombot a billentyűzet megnyitásához. Videohívás indításához érintse meg
a Videohívás gombot.
Ha nem akarja használni a kihangosítás funkciót, érintse meg a Kihangosítás ikont, és
csatlakoztassa a fejhallgatót.
A videohívás csatlakozása közben a saját képet láthatja, amint a másik fél válaszol a hívásra,
az ő képe lesz látható a képernyőn. Állítsa be a belső kamera helyzetét, ha szükséges.
A videohívás befejezéséhez érintse meg a Vége opciót.
Elrejt: A kép módosítása a jelenlegi személyes kép megjelenítése helyett.
Tárcsáz: Szám megadása
Tartás: A hang elnémítása és a videó szüneteltése.
Némítás: A hang elnémítása
Hangszóró: Hangszóró Ki/Be kapcsolása

Videohívás menü

Társ pillanatképe – fénykép készítése másik személyről
Kameraváltás – lehetőség kamera váltásra
Rögzítés indítása – felvételt készíthet a beszélgetésről
Video beállítása

Partnerek hívása

1. Telefonkönyv megnyitásához érintse meg a Névjegykártya ikont.
2. A listában görgessen a felhívni kívánt névjegyhez, vagy adja meg a partner nevének
első betűjét, és érintse meg a Keresés ikont.
3. A listában érintse meg a felhívni kívánt partnert.

Hívás fogadása és elutasítása
A lezárt telefonra érkező hívások esetén tartsa és csúsztassa a
fogadásához.
A bejövő hívás mellőzéséhez tartsa és csúsztassa a
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ikont.

ikont a hívás

Használati útmutató
Hívások
Hívásnaplók megtekintése

A kezdőképernyőn érintse meg a
ikont, és válassza ki a Híváslista opciót.
Megtekintheti az összes tárcsázott, fogadott és nem fogadott hanghívás teljes listáját.

TIPP!

• Bármely bejegyzést megérintve a hívásnaplóban megtekintheti az adott hívás dátumát,
időpontját és időtartamát.
• Nyomja meg a Menü gombot, majd érintse meg az Törlés opciót az összes rögzített elem
törléséhez.

Hívás hangerejének beállítása

Ha a bejövő hívás hangerejét meg kívánja változtatni a hívás közben, használja a telefon jobb
oldalán található hangerőnövelő, ill. -csökkentő gombot.

Második hívás kezdeményezése

Az első hívás közben érintse meg a Menü > Hívás hozzáadása opciót, és tárcsázza a számot.
A legutoljára tárcsázott számok listáját a
névjegyek között is kereshet az
számot.

megérintésével jelenítheti meg, vagy a

elem megérintésével, majd kiválaszthatja a hívni kívánt

A hívás indításához érintse meg a
ikont. Mindkét hívás megjelenik a hívás képernyőn.
Ezzel zárolja és várakoztatja az első hívást.
A hívások közötti váltáshoz érintse meg a kijelzett számot. Konferenciahívás
kezdeményezéséhez pedig érintse meg a Hívás összekapcsolás

gombot. Aktív hívás

befejezéséhez érintse meg Vége elemet, vagy nyomja meg a Kezdőképernyő gombját,
csúsztassa le az információs sávot, majd válassza ki a Hívás befejezése
MEGJEGYZÉS: Minden Ön által kezdeményezett hívás díja Önt terheli.
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Használati útmutató
Névjegyek
Partnereket adhat hozzá a telefonhoz, és adataikat szinkronizálhatja a Google vagy egyéb
adatszinkronizálást támogató fiókhoz tartozó partneradatokkal.

Partner keresése
A kezdőképernyőn a telefonkönyv megnyitásához érintse meg a Névjegyek
ikont.
Érintse meg a Keresés a Névjegyek közt opciót, és írja be a névjegyet a billentyűzeten.

Új partner hozzáadása
A telefonkönyv megnyitásához érintse meg a Névjegyek
ikont.
Válassza a Névjegy hozzáadása opciót
Válasszon ki egy memóriahelyet. Ha több fiókkal rendelkezik, válassza ki azt, amelyikhez
szeretné hozzárendelni a névjegyet, például Telefon vagy Google.
Érintse meg az egyik névjegyadat kategóriát, és adja meg a partner adatait.
Érintse meg a Kész gombot, hogy a névjegy a memóriába kerüljön.
Névjegyet létrehozhat a tárcsázási képernyőről is:
Érintse meg a

>

gombokat a tárcsázási képernyő megnyitásához.

Írjon be egy telefonszámot. Érintse meg: Menü gomb > Hozzáadás a névjegyekhez
Válasszon ki egy memóriahelyet. Ha több fiókkal rendelkezik, válassza ki azt, amelyikhez
szeretné hozzárendelni a névjegyet, pl. Telefon vagy Google.
Írja be a névjegy adatait.
Érintse meg az egyik névjegyadat kategóriát, és adja meg a partner adatait.
Érintse meg a Kész gombot, hogy a névjegy a memóriába kerüljön.

Névjegy hozzáadása a kedvencekhez

A gyakran hívott partnereket a kedvencek közé sorolhatja.
A telefonkönyv megnyitásához érintse meg a Névjegyek
ikont.
A névjegyhez tartozó adatokat a név megérintésével tekintheti meg. Érintse meg a csillagot a
partner neve mellett, jobb oldalon.
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Használati útmutató
Üzenetküldése/-fogadás
A készülék az SMS és MMS üzenetek kezelését egy könnyen használható menüben egyesíti.

Üzenetküldés

1. Új üzenet megnyitásához érintse meg a
kezdőképernyőn az Üzenetek ikont, majd az Új
üzenet ikont.
2. Adja meg a partner nevét vagy telefonszámát a
Címzett mezőben.
A név beírása közben megjelennek a feltételeknek
megfelelő partnerek. Érintse meg a felajánlott
címzettek közül a megfelelőt. Több partnert is
hozzáadhat
3. Az üzenet megírásához érintse meg az Új üzenet
mezőt

MEGJEGYZÉS: A szöveges üzenet díja annyiszor kerül
felszámításra, ahány személynek elküldi az üzenetet.
4. Csatolmány hozzáadásához érintse meg a + jelet.
5. Érintse meg azt a SIM kártya jelet, amelyikkel az
üzenetet el kívánja küldeni.
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Használati útmutató
Üzenetküldése/-fogadás
Hangulatjelek használata
Tegye kifejezőbbé üzeneteit hangulatjelek használatával. Új üzenet írásakor érintse meg a
Hangulatjel gombot.

Az MMS beállítások módosítása

A készülék előre meghatározott üzenet beállításaival azonnal küldhet üzeneteket. Ezeket a
beállításokat tetszése szerint módosíthatja.
MEGJEGYZÉS: Ha hívás közben SMS érkezik, a telefon hangjelzést ad.
FIGYELEM
• A 160 karakteres korlát az adott nyelvtől és az SMS kódolásától függően országonként
eltérő lehet.
• Ha képet, videót vagy hangot csatol az SMS üzenethez, azt a készülék automatikusan MMS
üzenetté alakítja át, és a szolgáltató annak megfelelő díjat számol fel érte.

Összefűzött

A partnerekkel folytatott üzenetváltások (SMS, MMS) időrendi sorrendben is megjeleníthetők,
így kényelmesen áttekintheti a beszélgetéseket.
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Használati útmutató
E-mail
Az E-mail alkalmazás segítségével elolvashatja a nem a Google Mail szolgáltatáson keresztül
kapott e-maileket. Az e-mail alkalmazás a következő fióktípusokat támogatja: POP3, IMAP és
Exchange.
A fiókbeállítás módjával kapcsolatban forduljon a szolgáltatóhoz vagy a rendszergazdához.

E-mail fiók kezelése

Amikor először megnyitja az E-mail alkalmazást, megnyílik a beállítási varázsló, hogy
segítséget nyújtson az e-mail fiók beállításában.

További e-mail fiók hozzáadása

Érintse meg: Alkalmazások > E-mail > Fiók beállítása
A kezdeti telepítés után az E-mail megjeleníti fiókja tartalmát. Ha egynél több fiókot is
hozzáadott, válthat is a fiókok között.

E-mail fiók törlése

Érintse meg: Alkalmazások > E-mail > érintse meg a törölni kívánt fiókot > Fiók törlése

E-mail fiókhoz tartozó képernyő

Valamely fiók megérintésével megtekintheti a hozzátartozó bejövő üzeneteket. Az
alapértelmezés szerint az üzenetküldéshez használt fiókot egy pipa jelöli.
A fiók mappáinak megnyitásához érintse meg a mappa ikont.
A telefon csak a fiókokba érkező legfrissebb üzeneteket tölti le.

A fiókok mappái

Minden fiók tartalmaz egy Bejövő üzenetek, egy Kimenő üzenetek, egy Elküldött és egy
Piszkozatok mappát. A fiók szolgáltatója által támogatott funkcióktól függően lehetnek további
mappák is.
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Használati útmutató
E-mail
E-mail létrehozása és küldése
1. Az E-mail alkalmazásban érintse meg a
2. Adja meg az üzenet címzettjének címét.
A szöveg beírása közben megjelennek a Telefonkönyvből a feltételeknek megfelelő
címek. A különböző címzetteket pontosvesszővel válassza el egymástól.
3. Adja meg a másolat/titkos másolat címzettjeit és csatoljon fájlokat, ha szükséges.
4. Írja be az üzenet szövegét.
5. Érintse meg a

opciót. Ha nem csatlakozik hálózathoz, például ha repülőgép

módban dolgozik, az elküldött üzeneteket a rendszer a Kimenő üzenetek mappában
tárolja, amíg nem csatlakozik ismét a hálózathoz. Ha a Kimenő üzenetek mappában
üzenet várakozik, az is megjelenik a Fiókok képernyőn.

TIPP! Új bejövő e-mail érkezéséről a készülék hang- vagy rezgő jelzéssel értesít. Az
értesítés beállításához érintse meg az e-mail értesítést.

Kamera
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Használati útmutató
A Kamera alkalmazás megnyitásához érintse meg az Alkalmazások > Kamera elemet.

Fényképezés

1. Nyissa meg a Kamera alkalmazást.
2. A telefont a kezében tartva fordítsa az objektívet a lefényképezni kívánt téma felé.
3. Kattintson a Fénykép készítése gombra a kép rögzítéséhez

MEGJEGYZÉS: Ha beltérben próbál képet készíteni, árnyékolási probléma léphet fel a
fényképezőgép jellemzőiből adódóan (Árnyékolási probléma alatt azt értjük, hogy a színek a
kép közepén és szélén nem teljesen egységesek.)
4. Az elkészült képet a Galériában találja meg. A képet számos módon megoszthatja,
például: Bluetooth, E-mail,Üzenet vagy bármely egyéb támogatott letölthető
alkalmazás használatával.
MEGJEGYZÉS: MMS üzenetek küldése barangolás használatakor további költségekkel
járhat.

Kamera
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Használati útmutató
Mentett fényképek megtekintése

Az elmentett fényképekhez érintse meg a Galéria gombot, és megjelenik az Ön Galériája.
Menü gomb – Diavetítés, Elem kiválasztása, Csoportosítás.
Képre kattintva Menü gomb:
Törlés, Diavetítés, Szerkesztés, Körbevágás, Kép beállítása, mint, Részletek, nyomtatás.
Képre kattintva a felső sorban előugrik a Fénykép megosztása különböző módszerekkel,
például Bluetooth vagy Üzenetek használatával.
Az alsó sorban előugrik a szerkesztés mód.
TIPP! Balra vagy jobbra pöccintve megtekintheti a többi fényképet vagy videót.

Videó

Videófelvételnél lehetőség van a felbontás, kódolás, lassítás beállítására.

Az elmentett videók

1. Érintse meg az Alkalmazások > Videólejátszó gombot.
2. Ha egyszer megérinti a videót, elindul az automatikus lejátszás.
A videót hosszan nyomva további opciókat lehet elérni: Törlés- Részletek.
Lejátszás közben megérintve a videót, a felső sorban megjelenik a megosztás opció.

A hangerő beállítása videólejátszás közben

A videofelvétel hangerejének lejátszás közbeni beállításához használja a készülék jobb
oldalán található hangerőgombokat.

Multimédia
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Használati útmutató
Zene-/videófájlok mentése a telefonra

USB kábel segítségével csatlakoztassa a telefont a számítógéphez. Értesítést kap, hogy az
USB csatlakoztatva van, és láthatja az USB kapcsolati mód felugró ablakát. Majd nyissa meg
azt a mappát, amelyet meg kíván tekinteni a számítógépről.
Zene- vagy videofájlok letöltésekor tiszteletben kell tartani a szerzői jogokat. A sérült, illetve a
hibás kiterjesztésű fájlok kárt okozhatnak a telefonban.

Videófájlok lejátszása a telefonon

Keresse meg a videólejátszóban a kívánt fájlt, majd érintse meg a lejátszáshoz.

Zenelejátszó

A telefon előre telepeített zenelejátszóval rendelkezik, amellyel lejátszhatja összes kedvenc
zeneszámát. A zenelejátszó eléréséhez a kezdőképernyőről érintse meg az Alkalmazások
gombot és érintse meg a Zene

elemet.

Zeneszám lejátszása
1. A kezdőképernyőn érintse meg az Alkalmazások gombot
2. Érintse meg a Dalok fület.
3. Érintse meg a lejátszani kívánt zeneszámot.
4.
Zeneszám szüneteltetése.
5.
Ugrás a következő számra.
6.
Ugrás a zeneszám elejére. Érintse meg a gombot kétszer az előző zeneszám
visszaléptetéséhez.
Nyomja meg a készülék jobb oldalán található hangerő állító gombot, a hangerő
zenehallgatás közben történő beállításához.

A zeneszámhoz kapcsolódó opciók megjelenítéséhez érintse meg és tartsa az adott számot a
listában. Az alábbi opciók jelennek meg: Lejátszás, Hozzáadás lejátszási listához,
Felhasználás csengőhangként, Töröl, Keresés.
A Menü gomb lenyomásával a következő lehetőségek jönnek elő:
Összes lejátszása, Keverés bulihoz, Mind véletlen sorrend, Hangeffketek, Keresés

Lejátszái listák használata

Lejátszási listák létrehozásával a zenefájlokat zeneszám-csoportokba rendezheti, amelyeket
lejátszhat az Ön által beállított vagy véletlenszerű sorrendben.

Multimédia
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Használati útmutató
Lejátszási lista létrehozása
1.
2.
3.
4.

A könyvtár megjelenítésekor hosszan érintse meg valamelyik zeneszámot.
Érintse meg a Hozzáadás lejátszási listához elemet.
Érintse meg az Új elemet.
Írjon be egy címet az új lejátszási listához, majd nyomja meg az OK gombot.

Zeneszám eltávolítása lejátszási listáról

1. Lejátszási lista megnyitása.
2. Érintse meg és tartsa az eltávolítani kívánt zeneszámot, majd érintse meg az
Eltávolítás a lejátszási listából elemet

Lejátszási lista átnevezése vagy törlése

1. Nyissa meg a Lejátszási lista könyvtárat.
2. Érintse meg és tartsa a lejátszási listát a menü megjelenítéséhez, majd érintse meg a
Törlés vagy Átnevezés elemet.

MEGJEGYZÉS: A zenefájlok szerzői joga nemzetközi egyezmények és állami szerzői
jogvédelmi törvények szabályozása alatt állhat. Ezért elképzelhető, hogy a zene
reprodukáláshoz vagy lemásolásához engedélyt, licencet kell vásárolnia. Bizonyos
országokban az állami törvények tiltják a szerzői jog által védett anyagok magán célra történő
lemásolását. Fájlok letöltése vagy másolása előtt ellenőrizze az adott országban érvényben
lévő, az ilyen anyagok felhasználására vonatkozó törvényi előírásokat.

Kellékek
Az ébresztő beállítása
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Használati útmutató
1. A kezdőképernyőn érintse meg az Alkalmazások gombot
, majd érintse meg az
Óra elemet.
2. Új ébresztés hozzáadásához érintse mega bal sarokban található Óra jelet és állítsa
be az ébresztés idejét.
3. Tegye meg az egyéb beállításokat szükség szerint, majd érintse meg az OK elemet.
4. Érintse meg a Ki gombot az ébresztés törléséhez vagy a Menü gombot az ébresztés
beállításainak módosításához.

A számológép használata
1. A kezdőképernyőn érintse meg az Alkalmazások gombot
, majd érintse meg a
Számológép elemet.
2. Egyszerű számítások végzéséhez érintse meg a kívánt funkciót (+, –, x vagy ÷), majd
az = jelet.
3. Bonyolultabb számításokhoz érintse meg a Menü gombot, érintse meg a
Speciális panel elemet, majd válasszon ki egy opciót.

Új esemény felvétele a naptárba

MEGJEGYZÉS: A Naptár használatához létre kell hoznia egy Google fiókot.
1. A kezdőképernyőn érintse meg az Alkalmazások gombot
majd érintse meg a
Naptár elemet.
2. Esemény megtekintéséhez érintse meg az adott dátumot. Az adott napon zajló
események a Naptár alatt Hónap nézetben jelennek meg. A részletek
megtekintéséhez érintse meg az eseményt. Ha eseményt kíván hozzáadni, érintse
meg a Menü gombot.
3. Érintse meg az Új esemény mezőt és írja be az esemény nevét. Ellenőrizze a dátumot,
és adja meg az esemény kezdetének és végének időpontját.
4. A hely megadásához érintse meg a Hely mezőt.
Ha szeretne az eseményhez megjegyzést fűzni, érintse meg a Leírás mezőt, és adja
meg a részleteket.
6. Az esemény megismétléséhez érintse meg az Ismétlés elemet, majd szükség esetén
állítsa be az Emlékeztető opciót
7. Érintse meg a Kész opciót, hogy az eseményt elmentse a naptárba. A naptárban egy
színes négyzet jelzi azokat a napokat, amelyekre eseményeket mentett el.
Amennyiben beállítja, az esemény kezdetének időpontjában megszólal egy
hangriasztás.

Kellékek
A naptár nézetének megváltoztatása
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Használati útmutató
1. A kezdőképernyőn érintse meg az Alkalmazások gombot
Naptár elemet.
2. A Naptár bal felső részén érintse meg a
Hónap elemeket mutatja.

majd érintse meg a

gombot, amely a Nap, Hét, Napló vagy

Letöltések

Gyors hozzáférést tesz lehetővé a legutóbbi internetes és egyéb letöltött fájlok listáját
tartalmazó lapokhoz.
1. A kezdőképernyőn érintse meg az Alkalmazások gombot
>
majd érintse meg a
Letöltések elemet.
2. Érintse meg az egyik rendelkezésre álló kategóriafület (internetes letöltések vagy
egyéb letöltések), majd válassza ki a kívánt fájlt.

FM rádió

Az iLike X3 készülék rendelkezik egy beépített FM-rádióval, amelyen megkeresheti kedvenc
csatornáit, és hallgathatja azokat útközben.
MEGJEGYZÉS: Rádióhallgatáshoz fejhallgatót kell használnia. Csatlakoztassa a telefon
fejhallgató csatlakozójához.

Hangrögzítő

A diktafonnal hangjegyzeteket vagy egyéb hangfájlokat is rögzíthet.
Hangfelvétel készítése
1. A kezdőképernyőn érintse meg az Alkalmazások gombot
Hangrögzítő elemet.
2. A felvétel indításához érintse meg a
gombot.
3. A felvétel befejezéséhez érintse meg a
gombot.

majd érintse meg a

MEGJEGYZÉS: A hangfelvétel eléréséhez érintse meg a Menü gombot.

Beállítások
Adathasználat
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Használati útmutató
Ellenőrizheti az aktuális adatfelhasználást, beállíthatja a mobil adatátvitel
engedélyezését/tiltását, vagy beállíthat mobil adatátviteli korlátot.
A Menü gomb megnyomásával további opciókat lehet beállítani, Automatikus szinkronizálás,
Mobil hotspotok.

SIM kezelés

Konfigurálhatja a hívásbeállításokat.
Fix hívószámok - A Fix hívószámok kiválasztásával összeállíthatja azoknak a számoknak a
listáját, amelyek hívhatóak a telefonjáról. Ehhez szüksége lesz a szolgáltatótól kapott PIN2
kódra. Csak a rögzített tárcsázási számok listáján található számok lesznek hívhatóak a
telefonról.

Hangposta

Kiválaszthatja saját szolgáltatójának hangposta- szolgáltatását. Ezt a számot a szolgáltatótól
szerezheti meg.

Hangposta beállítás

Ha a szolgáltatója hangposta-szolgáltatását használja, itt adhatja meg a telefonszámot a
hangüzenetek meghallgatásához és kezeléséhez.

Hívásátirányítás

Kiválaszthatja, hogy minden alkalommal át kívánja-e irányítani a hívásokat, vagy csak akkor,
amikor foglalt a vonal, amikor nincs válasz vagy amikor nincs térerő.

További beállítások

Hívóazonosító – válassza ki, hogy kimenő hívás esetén telefonszámát kijelezze-e a hívott fél
készüléke.
Hívásvárakoztatás – ha a hívásvárakoztatás aktív, a készülék egy zajló beszélgetés közben
jelzi a bejövő hívást (a szolgáltatótól függően).

Továbbiak...

Repülőgép üzemmód – ez a mód lehetővé teszi az összes vezeték nélküli kapcsolat gyors
kikapcsolását.
1. A Vezeték nélküli beállítások képernyőn érintse meg a További elemet, majd a
jelölőnégyzettel kapcsolja be a Repülési mód elemet (megjelenik egy kék pipa).
2. Kikapcsoláshoz érintse meg ismét.

Beállítások
Megosztás és hord.csatl.pont
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Használati útmutató
USB internet – internet megosztása PC-ről USB kábelen keresztül.
Hordozható WiFi hotspot A telefon segítségével akár 8 más készülék számára is biztosíthat
mobil szélessávú kapcsolatot. Hozzon létre egy hotspotot és ossza meg a kapcsolatát.
Hordozható hotspot létrehozásához a kezdőképernyőn érintse meg a
Menü gomb> Rendszerbeállítások elemet. A Vezeték nélküli beállítások részben érintse meg
a Megosztás és hord.csatl.pont > Hordozható Wi-Fi hotspot elemet. Majd a funkció
aktiválásához érintse meg még egyszer a Hordozható Wi-Fi hotspot elemet. Egy pipa jelöli,
hogy a funkció aktív. Érintse meg a Wi-Fi hotspot beállítása lehetőséget az SSID, biztonság
típusa, és jelszó elemek módosításához.
Bluetooth megosztása– érintse meg ezt a menüpontot, ha meg szeretné osztani a telefon
Bluetooth kapcsolatát.
MEGJEGYZÉS: A mobil hotspothoz megfelelő adatátviteli csomag szükséges. A mobil
hotspothoz csatlakoztatott készülékek az Ön csomagjában foglalt adatátvitelt használják. A
csomagok nem korlátlanok, és jelentős díjak léphetnek fel, ha a rendelkezésre álló
adatmennyiséget átlépi. A teljesítmény a csatlakoztatott készülékek számától
és egyéb tényezőktől függően változhat. Ha nem használ jelszót, mások is tudják használni a
mobil hotspot kapcsolatot.

Adatmegosztás

Telefonjával adatátviteli kapcsolatot biztosíthat egy számítógép számára az adatmegosztás
aktiválásával.
1. Csatlakoztassa a telefont a számítógéphez USB kábel segítségével.
2. Megjelenik az USB kapcsolat típusára kérdező ablak. Hagyja jóvá a döntést az
USB megosztás gomb megérintésével.
MEGJEGYZÉS: Az internetes adatmegosztáshoz megfelelő adatátviteli csomag szükséges.
Az internetmegosztás keretében csatlakoztatott készülékek az Ön csomagjában foglalt
adatátvitelt használják. A csomagok nem korlátlanok, és jelentős díjak léphetnek fel, ha a
rendelkezésre álló adatmennyiséget átlépi. A teljesítmény a csatlakoztatott készülékek
számától és egyéb tényezőktől függően változhat.
Az Internetmegosztás USB-n funkció használata közben nem érhető el a telefon microSD
kártyája.

Mobilhálózatok

Az adatbarangolás, a hálózati mód és szolgáltató, a hozzáférési pontok nevének (APN) stb.
beállítása.

Beállítások
Audió profilok
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Használati útmutató
A hang, értesítések, Általános, Néma, Rezgés, Kültéri üzemmódok beállításai. Kezelhetők a
hallható és érintési visszajelzések is.
Hangerő – a telefon hangerő-beállításait bármikor beállíthatja az igényei és az adott
környezet alapján.
Beszédhívás csengőhang – válassza ki a bejövő hívások csengőhangját.
Alapértelmezett értesítés – válasszon ki egy csengőhangot az értesítésekhez, mint például az
új üzenetek beérkezése vagy naptáresemények.
Rezgés – jelölje be, ha rezgő visszajelzést szeretne a hívások és értesítések esetén.
Tárcsázó érintési hang – válassza ki, hogy a tárcsázó használatakor hallhatóak legyenek-e
dallamok.
Érintés hangja – válassza ki, hogy kíván-e hangot hallani, amikor gombokat, ikonokat és
egyéb képernyőelemeket érint meg.
Képernyőzár hangja – válassza ki, hogy kíván-e hangot hallani a képernyő zárolásakor vagy
feloldásakor.
Rezgés érintéskor – válassza ki, hogy legyen-e rezgés, amikor gombokat és billentyűket érint
meg.

Megjelenítés

Háttérkép - kiválasztható a Galériából, Háttérképekből, Élő és videó háttérképekből.
Fényerő - a képernyő fényerejének beállítása.
Az eszköz forgatásakor - forgatás/ Álló nézet megtartása
Alvó mód - a képernyő automatikus kikapcsolása előtt eltelt idő beállítása.
Álmodozás - beállíthatja, hogy mit csináljon a telefon dokkolt vagy alvó állapotban
Betűméret - a kívánt betűméret kiválasztása.
Képernyő tartalmának átküldése az arra alkalmas eszközre.

Tárhely

Nyomon követheti a rendszermemória felhasznált és még rendelkezésre álló részét.
Kiválaszthatja az alapértelmezett írás lemezt.
Telefon-memória törlése – a telefon belső tárhelyéről törli az összes adatot.
SD kártya eltávolítása – ezt megérintve eltávolíthatja a microSD kártyát a telefonról, hogy
biztonságosan kivesse azt a készülékből.
SD kártya törlése – a microSD kártya teljes tartalmának végleges törlése és előkészítés a
telefonnal való használatra.

Beállítások
Alkalmazások
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Használati útmutató
Az eszközön telepített alkalmazások részleteinek megtekintése, az adataik kezelése, az
alkalmazások kényszerített leállítása, és annak megadása, hogy le kívánja-e tiltani a
webhelyekről letöltött és az e-mailben kapott alkalmazások telepítését. Érintse meg a Letöltött,
SD kártyán, Futó alkalmazások vagy Összes lapot a telepített alkalmazásokra vonatkozó
információk megtekintéséhez.

Fiókok

A Fiókok és szinkronizálás beállítások menü segítségével hozzáadhat, eltávolíthat és
kezelhet GoogleTM és egyéb támogatott fiókokat. Ezekkel a beállításokkal adhatja meg azt is,
hogy az alkalmazások saját ütemezésük szerint szinkronizálhassanak, küldhessenek és
fogadhassanak-e adatokat, és hogy ezt milyen módon tegyék, továbbá itt engedélyezheti,
hogy valamennyi alkalmazás automatikusan szinkronizálja a felhasználói adatokat. A
GmailTM, a Naptár és egyéb alkalmazások saját beállításokkal is rendelkezhetnek az adatok
szinkronizálására vonatkozóan; lásd az adott alkalmazásokra vonatkozó részeket. Új fiók
hozzáadásához érintse meg a Fiók Hozzáadása elemet.

Tartózkodási hely

A tartózkodási hely menü segítségével megteheti beállításait a tartózkodási helyének
használatával és megosztásával kapcsolatban, amikor információkat keres és helyalapú
szolgáltatásokat, például a Maps alkalmazást használja.

Biztonság

A Biztonság beállításai segítségével konfigurálja a telefon és annak adatai biztonságának
garantálását.
Képernyő zárolása – válassza ki a kívánt opciót a telefon védelmére
SIM kártyazár beállítása - megnyílik egy képernyő, ahol beállíthatja, hogy szükség legyen-e
PIN-kód használatára, és ha beállítja, akkor itt módosíthatja a PIN-kódot.
Jelszó láthatóvá tétele – a jelszó karaktereinek rövid megjelenítése gépeléskor, így láthatja,
hogy mit ír be.
Eszköz-rendszergazdák – eszközkezelők hozzáadása és eltávolítása.
Ismeretlen forrás – nem a Play Áruház helyről származó alkalmazások telepítésének
engedélyezése.
Alkalmazások ellenőrzése – bekapcsolhatja, hogy tiltás vagy figyelmeztetés jelenjen meg
olyan alkalmazások telepítése előtt, melyek károsak lehetnek
Automatikus indítás kezelése – itt engedélyezheti vagy tilthatja le az automatikusan elinduló
programokat a rendszer bootolásakor.
Alkalmazások engedélyezése – itt kezelheti az applikációkhoz tartozó engedélyeket.

Beállítások
Nyelv és bevitel

39

Használati útmutató
Jelölje be melyik billentyűzetet kívánja használni.
Mutató sebessége - a mutató sebességének beállítása.

Biztonsági mentés és visszaállítás

Biztonsági mentés az adatokról – biztonsági mentés az alkalmazásadatokról, a Wi-Fi
jelszavakról és más beállításokról a Google szerverekre.
Auto visszaállítás – egy adott alkalmazás újratelepítésekor a beállítások és adatok
visszaállítása a biztonsági mentésből.
Gyári adatok visszaállítása – a telefon összes adata törlődik.

Dátum és idő

Állítsa be, hogy legyen megjelenítve a dátum és az idő.

Kisegítő lehetőségek

A kisegítő lehetőségek vak és gyengénlátó felhasználóknak nyújt segítséget, valamint
leegyszerüsíti a készülék kezelését.

A telefonról

A jogi nyilatkozat, a rendszerfrissítés valamint a telefon állapotának és szoftververziójának
megtekintése.

Műszaki adatok
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Használati útmutató
Processzor
RAM
Belső tárhely
Memória bővítés
Operációs rendszer
SIM foglalat
Kijelző mérete
Kijelző felbontása
Előlapi kamera
Hátlapi kamera
FM rádió
WiFi
Bluetooth
GPS vevő
Akkumulátor kapacitás

QUAD CORE 1.0 Ghz
512MB
4GB
32GB-ig
Android 6.0
DualSIM, Dual Stand-By
4” WVGA IPS
800x480
1.3 Mp
3.2 Mp
igen
igen
igen
igen
1500 mAh

Hibaelhárítás
Ebben a fejezetben olyan problémákról olvashat, amelyek előfordulhatnak a telefon
használata során. Adódhatnak olyan esetek, amelyek megoldásához a szolgáltatóhoz kell
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Használati útmutató
fordulnia, de a legtöbb problémát saját maga is könnyen elháríthatja.
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