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Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz
A termék kezelése és
karbantartása
A telefon működése és egyes tulajdonságai eltérhetnek
az ebben a kézikönyvben leírtaktól a telefonon telepített
szoftvertől és a szolgáltatótól függően.

FIGYELEM!.
Előzze meg az áramütést, a tüzet és a
robbanást.
Ne használjon sérült tápkábelt, tápcsatlakozót vagy
kilazult csatlakozóaljzatot.
Ne érjen a tápkábelhez nedves kézzel, és ne a
kábelnél fogva húzza ki a töltőt.
Ne törje meg és ne sértse meg a tápkábelt.
Ne használja a készüléket töltés közben, és ne
érjen hozzá nedves kézzel.
Ne zárja rövidre a töltőt vagy az akkumulátort.
Ne ejtse le és ne üsse neki semminek a töltőt
vagy az akkumulátort.
Ne töltse a készüléket a gyártó által jóvá nem
hagyott töltővel.
Vihar közben ne használja a készüléket.
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Hatékony telefonhasználat
Elektronikus berendezések
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 vagy mellényzsebben.
A mobiltelefonok zavarhatják a
hallókészülékeket.
Enyhe interferenciát okozhatnak a
tv-készülékek, rádiók, számítógépek stb.
esetén.

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.

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
zavarhatja a jármű bizonyos elektromos
rendszereinek, például az autórádió vagy a
biztonsági berendezések működését.
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Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz
A halláskárosodás megelőzése

Robbantási terület

A halláskárosodás elkerülése érdekében
ne hallgassa hosszú ideig nagy hangerőn

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

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.
Fülhallgató használata esetén: ha nem
hallja az Ön körül ülők beszédét, vagy ha
az Ön mellett ülő személy hallja az Ön által
hallgatott zenét, halkítsa le az eszközt.

Robbanásveszélyes területek

MEGJEGYZÉS: A fülhallgatóból és a
fejhallgatóból érkező túlzott hangerő és
hangnyomás halláskárosodást okozhat.

Üveg alkatrészek
A mobiltelefon egyes részei üvegből
készültek. 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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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 kisgyermekektől távol,
biztonságos helyen. A készülék kisméretű
alkatrészeket tartalmaz, amelyek
lenyelésük esetén fulladást okozhatnak.

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz
Segélyhívások
Előfordulhat, hogy a segélyhívások nem
érhetők el minden mobilhálózatból.
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 nincs
memóriahatás, ami veszélyeztetné az
akkumulátor teljesítményét.
Csak AKAI akkumulátorokat és töltőket
használjon. Az AKAI töltőket úgy
tervezték, hogy maximalizálják az
akkumulátor élettartamát.
Az akkumulátort ne szedje szét és ne
okozzon benne rövidzárlatot.
Tartsa tisztán az akkumulátor fém
érintkezőit.
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, pl. fürdőszobában.
Ne hagyja az akkumulátort forró vagy
hideg helyen, mert az ronthatja a
teljesítményét.
Ha az akkumulátort nem a megfelelő
típusúra cseréli, az akkumulátor
felrobbanhat.
Az elemek újrahasznosítását a gyártó
utasításai szerint végezze. Kérjük,
lehetőség szerint hasznosítsa újra. Ne
kezelje háztartási hulladékként.
Ha ki kell cserélnie az akkumulátort, vigye
a készüléket a legközelebbi hivatalos
AKAI 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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Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz
A régi készülék leselejtezése
1 A terméken látható áthúzott, kerekes szeméttároló azt jelzi, hogy a termék a 2002/96/EK
EU-irányelv hatálya alá esik.
2 A leselejtezett elektromos és elektronikai termékeket a háztartási hulladéktól elkülönítve kell
begyűjteni, a kormány vagy az önkormányzatok által kijelölt módon és helyen.
3 Régi eszközeinek megfelelő leselejtezése segíthet megelőzni az esetleges egészségre vagy
környezetre ártalmas hatásokat.
4 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
1 A termék akkumulátorán látható áthúzott, kerekes szeméttároló azt jelzi, hogy az
akkumulátor a 2006/66/EK EU-irányelv hatálya alá esik.
2 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.
3 A leselejtezett akkumulátorokat a háztartási hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a kormány
vagy az önkormányzatok által kijelölt módon és helyen.
4 Régi akkumulátorainak megfelelő leselejtezése segíthet megelőzni az esetleges környezetre,
állati vagy emberi egészségre gyakorolt negatív hatásokat.
5 Ha további információra van szüksége régi akkumulátora leselejtezésével kapcsolatban,
forduljon a területi önkormányzathoz vagy a helyi illetékes hatósághoz, illetve az üzlethez,
ahol a terméket vásárolta.
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Általános tudnivalók
Kérjük, hogy a telefon használatba vétele előtt olvassa el!

A készülék megjelenése

Hangszóró

Navigálógomb
A menübeállítások lapozása;
készenléti állapotban a felhasználó
által beállított menük elérése.

Programgombok
A kijelző alján látható
műveletek végrehajtása
Jóváhagyó gomb

Hívás gomb
Hangposta-szolgáltatás gombja

Bekapcsolóbefejezésgomb
Alfanumerikus gombok

Billentyűzár gomb

7

Némítás gomb

Általános tudnivalók
SIM kártya és akkumulátor behelyezése
Vegye le a hátlapot, helyezze be a SIM kártyát/kártyákat a megfelelő
foglalatba, csúsztassa be az akkumulátort és pattintsa a helyére. Figyeljen
arra, hogy a csatlakozók jó helyre kerüljenek.

Memóriakártya behelyezése
A memóriakártya behelyezéséhez távolítsa el az akkumulátort. Helyezze a
kártyát a helyére. A készülék automatikusan felismeri a memóriakártyát.

Telefon ki és bekapcsolása, hívás indítása

A telefon be vagy kikapcsolásához nyomja meg hosszan a
Hívás indításához válassza ki a nevet a telefonkönyvben és nyomja meg
Hívás befejezéséhez nyomja meg a

gombot.

Segélykérő hívások
A telefon bekapcsolása után (ha nincs benne Sim kártya) segélykérő hívás
indítható, amennyiben van elérhető hálózat. Ez az információ LCD kijelzőn
meg is jelenik SOS hívás gomb formájában.
Hangerő szabályozás hívás közben

A hangerő csökkentését vagy növelését telefonhívás közben tudja változtatni.
Nyomja meg hívás közben a menü gombot, majd válassza ki a hangerszabályozó
lehetőséget, ahol beállíthatja a kívánt hangerőt.
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A telefon kezelése

Menü

A középső jóváhagyó gomb megnyomásával megnyithatja a
menüt. A navigálógomb megnyomásával navigálhat az elérhető
funkciók között.
1. Hívásnaplók
- Nem fogadott hívások menüpont megnyitásához nyomja meg a jóvá-

hagyó gombot. A jobb oldali navigáló gomb segítségével megnézheti,
melyik hívásokat szalasztotta el, tárcsázta, fogadta, vagy utasította el. A
vissza gomb segtségével visszaléphet a menüpontok közé.
- A hívott számok menüpontjában az előbbihez hasonlóan megnézheti,
mely számokat hívta korábban.
- A fogadott hívások menüpontban megnézheti a a korábban fogadott
beszélgetéseket.
- A visszautasított hívások menüpontban megnézheti, mely hívásokat
utasított el.
- Az összes törlés menüpont kiválasztásával törölheti az előző pontokban
felsorolt hívás listáit.
- A hívásmérők menüpontban megnézheti a bejövő és kimenő hívásainak
időtartamát. A visszaállítás gomb megnyomásával lenullázhatja adatait.
- GPRS számláló megmutatja azt az adatmennyiséget, amelyet GPRS
kapcsolat alkalmával használt. A visszaállítás gomb megnyomásával
lenullázhatja a mért adatokat.

2. Kapcsolatok

A kapcsolatok menüpontban menthet el telefonszámokat. Válassza ki a a
kapcsolatok menüpontot és nyomja meg a jóváhagy gombot. Új kapcsolat beviteléhez az opciók menüponban válassza ki az "új" lehetőséget.
Válassza ki, hogy a telefon memóriájába, a SIM1-re, vagy SIM2-re
9 szeretné menteni a telefonszámot.

1. Ikon változtatása: választás kép albumból, új kép rögzítése, vagy
alapméretezett ikon választása
2. Név megadása numerikus gombok segítségével. Utolsó karakter törlése a
jobb oldali program gomb megnyovásával lehetséges. Szóközt a "0" gomb
megnyomásával tehet, míg speciális karaktereket az "1"-es gomb
megnyomásával választhat.
3. Mobil: telefonszám megadása
4. Besorolatlan opció választásával besorolhatja a telefonszámot valamelyik
csoportba: család, barát, üzleti, osztálytárs.
Végezetül az elment gomb megnyovásával mentse el telefonkapcsolatát.
Hívás kezdeményezéséhez válassza ki a kívánt személyt a telefonkapcsolatok
közül, és nyomja meg a zöld hívás gombot.
Lépjen ki a menüből, ha a numerikus gombok segítségével szeretne tárcsázni.

3. Internet

Internet használatához menjen az internet menüpontban, és a jóváhagy
gomb megnyomásával lépjen be. Internet használatához GPRS adatforgalomra van szükség.
Figyelem! GPRS adatforgalom során felmerülő költségekkel kapcsolatban érdeklődjön szolgáltatójánál. Interneten való böngészéshez adjon
meg URL címet. A továbbiakban megadhat könyvjelzőket, megtekintheti
az előzményeket, vagy offline módban elérhető oldalakon böngészhet.

4. Multimédia

Hang, kép, videó formátumú tartalmak készítéséhez helyezzen be
memóriakártyát.
- Kép: képeket készíthet és nézhet meg. Az opciók menüpontban
beállíthatja a felbontást, képminőséget
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DV: videó készítése
Videó: videók megtekintése
FM rádió
Felvevő: hangfelvételek készítésére alkalmas funkció

5. Üzenet

- Üzenet írása: új SMS vagy MMS
- Bejövő üzenetek megtekintése
- Postázandó üzenetek a megírt, de még el nem küldött üzenetek
- Piszkozatok a be nem fejezett üzenetek. Folytathatja korábban elmentett
üzeneteit, majd továbbíthatja a címzettnek
- Elküldött elemek megtekintése
- Biztonságos beérkezett üzenetek: jelszóval levédheti üzeneteit
- Sablonok: előre megírt sablon üzeneteket adhat meg

6. Alkalmazások

- Naptár
- Ébresztő
- Torch: zseblámpa. Torch on: zseblámpa bekapcsolása, Torch off: zseblámpa
kikapcsolása
- Számológép
- Bluetooth

7. Időtöltés

Játékok, szórakoztató programok

8. Fájllista

Memóriakártya tartalmát itt tekintheti meg.

9. Beállítások

- Hívásbeállítások
- Telefonbeállítások
- Egyéb beállítások
- Biztonsági beállítások
- Kapcsolat beállítások
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10. Profilok

- Normál: a telefon hangjelzéssel és rezgő üzemmóddal működik
- Csendes mód: a telefon nem ad ki hangjelzéseket.
- Vibrál: a telefon csak rezgő üzemmódban van, hangjelzést nem ad ki
- Beltéri funkció
- Szabadtéri funkció

11. Kamera

Fényképek, videó fájlok készítése. Figyelem! Külső memóriakártya
behelyezése szükséges. Az opciók menüben választhat:
- Képnéző: képek megtekintése
- DV-mód: videók készítése
- Effektek beállítása
- Kontraszt beállítása
- Fényerő beállítása
- Fehéregyensúly beállítása
- Beállítások

12. Audió

Zenéket játszhat le. Zene kiválasztásához az opciók menüben válassza ki
a zenei lista vagy a hozzáad menüpontot. Ha csengőhangként szeretné
beállítani, válassza ki a beállítás csengőhangként opciót.
A zenék véletlenszerű lejátszásához válassza ki a vél.lej. menüpontot. Ha
egy zeneszámot többször szeretne meghallgatni egymás után, válssza az
ismétel opciót. A beáll. menüpontban hangminőségi beállításokat állíthat be. Hangerőt a felső és alsó navigáló gombokkal emelheti vagy
csökkentheti. A következő, vagy az előző zeneszám meghallgatásához
nyomja meg a jobb vagy baloldali navigáló gombot.

Hibaelhárítás
Üzenet

Lehetséges ok
Túl röviden nyomta meg a
be-/kikapcsoló gombot.

A telefont nem
lehet bekapcsolni

Az akkumulátor nincs
feltöltve.
Az akkumulátor érintkezőit
szennyeződés borítja.

Töltési hiba

Lehetséges megoldás
Legalább két másodpercig tartsa lenyomva a be-/
kikapcsoló gombot.
Töltse fel az akkumulátort. Ellenőrizze a kijelzőn a
töltésmutatót.
Tisztítsa meg az akkumulátor érintkezőit.

Az akkumulátor nincs
feltöltve.

Töltse fel az akkumulátort.

A külső hőmérséklet túl
magas vagy túl alacsony.

Ellenőrizze, hogy a telefon normál hőmérsékleten
tölt-e.

Érintkezési probléma

Ellenőrizze a töltőt és a telefonhoz való csatlakozást.
Ellenőrizze az akkumulátor érintkezőit, és szükség
esetén tisztítsa meg azokat.

Nincs feszültség

Csatlakoztassa a töltőt egy másik aljzathoz.

A töltő hibás

Cserélje ki a töltőt.

A töltő nem megfelelő

Csak eredeti AKAI tartozékokat használjon.

Hibás akkumulátor

Cserélje ki az akkumulátort.
Ellenőrizze a hangmenü állapotát, és bizonyosodjon
meg róla, hogy a telefon nincs rezgő vagy néma
módban.

Nincs hang

Rezgő mód

Nem lehet SMS-t
és képet küldeni/
fogadni.

A memória megtelt

Töröljön üzeneteket a telefonról.

A fájlok nem
nyílnak meg

Nem támogatott
fájlformátum

Ellenőrizze a fájlformátumot. Lehet, hogy nem
támogatott.

Az SD kártya nem
működik

A FAT16 és FAT32
fájlrendszer támogatott.

Ellenőrizze az SD kártya fájlrendszerét a
kártyaolvasó segítségével, vagy a telefon
segítségével formázza meg az SD kártyát.
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