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Az ön biztonsága érdekében 

A termék biztonságosságára 
vonatkozó információk 

 

Olvassa el ezen az 
oldalon a felhasználói 
útmutató biztonsági 
tájékoztatását 

Ne használja tankolás 
közben 

 

Vezetés közben ne 
használja kézben 
tartva 

A készülék erős, illetve 
villogó fényt bocsáthat ki 
magából 

 

A testétől tartson 15 
mm távolságot, amikor 
magára erősítve 
hordja a készüléket 

Ne dobja tűzbe 

 

Az apró alkatrészek 
fulladásveszélyt 
okozhatnak 

Ne érintse mágneses 
anyagokhoz 

 
A készülék erős hang 
kibocsátására képes 

Kerülje a szélsőséges 
hőmérsékleteket 
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Tartsa távol a 
szívritmus-szabályzókt
ól és más gyógyászati 
készülékektől 

Tartsa távol mindenféle 
folyadéktól és tartsa 
szárazon 

 

Kapcsolja ki, amikor 
erre utasítják 
kórházakban, 
egészségügyi 
intézményekben 

Ne próbálja meg 
szétszerelni 

 

Kapcsolja ki, amikor 
repülőgépen vagy 
reptéren erre utasítják  

Segélyhíváshoz ne 
támaszkodjon kizárólag 
erre a készülékre  

 
Robbanásveszélyes 
helyen kapcsolja ki 

Csak jóváhagyott 
kiegészítőket használjon a 
készülékhez 

Nagyfrekvenciás sugárzás 

Általános megállapítások a 
nagyfrekvenciás sugárzásról 
A telefon adó és vevő áramkört tartalmaz. Amikor be van 
kapcsolva, nagyfrekvenciás energiát fogad és sugároz ki 
magából. Amikor ön a telefonjával folytat kommunikációt, 
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az ön hívását kezelő rendszer szabályozza azt a 
teljesítményszintet, amellyel a készülék jelet sugároz. 

Fajlagos elnyelési tényező (SAR) 
A mobiltelefon rádió adót és vevőt tartalmazó készülék. 
Úgy tervezték, hogy a rádiófrekvenciás energiakibocsátása 
ne haladja meg a nemzetközi irányelvek által javasolt 
határértékeket. Ezeket az irányelveket az ICNIRP nevű 
független tudományos szervezet dolgozta ki és olyan 
határértékeket tartalmaznak, amelyeket úgy határoztak 
meg, hogy védelmet biztosítsanak mindenkinek, 
függetlenül az életkortól és az egészségi állapottól. 
Ezek az irányelvek a Specifikus Elnyelési Rátát (SAR) 
használják mértékegységként. A mobil készülékek SAR 
határértéke 2 W/kg és legmagasabb SAR érték, amit ennél 
a készüléknél teszteredményként a fül közelében kaptak 
1,35 W/kg * volt. Mivel a mobil készülékek sokféle funkciót 
kínálnak, felhasználhatók más helyzetekben is, például 
övtartóban, ahogy ebben az útmutatóban leírjuk **. 
A SAR értékét a készülék legnagyobb adóteljesítménye 
mellett mérték. A készülék tényleges SAR értéke jellemző 
üzemeltetés közben a megadott érték alatt marad. Ez 
annak köszönhető, hogy a készülék automatikusan úgy 
változtatja a teljesítményszintjét, hogy a hálózattal történő 
kommunikáció a szükséges minimális szinttel működjön. 
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* A teszteket a PT62209-1 IEC szabványnak megfelelően 
végezték el. 
** Kérjük, tekintse meg a testre erősített készülék 
működtetésére vonatkozó leírást. 

Testre erősített készülék használata 
A rádiófrekvenciás (RF) sugárzási kitettségre vonatkozó 
fontos biztonsági információk: 
A rádiófrekvenciás kitettségre vonatkozó irányelveknek 
megfelelően a telefont használat közben legalább 15 cm 
távol kell tartani az emberi testtől. 
Ha nem tartják be azt az előírást, az RF kitettség 
meghaladhatja a vonatkozó irányelvekben megszabott 
határértékeket. 

A rádiófrekvenciás (RF) mezőknek való 
kitettség korlátozása 
Azon személyek számára, akik aggódnak az RF mezőknek 
való kitettségük miatt, az Egészségügyi Világszervezet 
(WHO) a következő tanácsot adja: 
Óvintézkedések: A jelenlegi tudományos információk 
szerint nincs szükség különleges óvintézkedésekre a 
mobilkészülékek használatával kapcsolatban. Ha valaki 
aggódik, korlátozhatják saját maguk és gyerekeik RF 
sugárzásnak való kitettségét azáltal, korlátozzák a 
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telefonhívások hosszúságát, kihangosító készülékeket 
használnak és távol tartják a mobiltelefonjukat a fejüktől és 
a testüktől. 
Erről a témáról további információkat a WHO honlapján 
találhat: http://www.who.int/peh-emf WHO Fact sheet 193: 
June 2000. 

Szabályozási tájékoztató 
A következő jóváhagyások és szabályok a megadott 
területekre vonatkoznak. 
Tekintse meg a veszélyes anyag felhasználás korlátozási 
(RoHS) és CE megfelelőségéről szóló fejezetet az 
útmutató végén. 

Zavaró hatás 

Járművezetés 
Járművezetés közben minden figyelmet a vezetésnek kell 
szentelni, hogy csökkenjen a balesetveszély. Ha vezetés 
közben használják a telefont (akkor is, ha kihangosító 
készüléket használnak), az elvonja a figyelmet és 
balesethez vezethet. Vezetés közben tartsa be a 
rádiókészülékek használatának a korlátozására vonatkozó 
helyi törvényeket és előírásokat. 
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Gép működtetése 
Minden figyelmet a gép működtetésének kell szentelni, 
hogy csökkenjen a balesetveszély. 

A készülék kezelése 

A készülék általános kezelési szabályai 
Egyedül ön a felelős azért, amilyen módon használja a 
telefonját, illetve a telefonhasználat következményeiért. 
Mindig ki kell kapcsolnia a telefont olyan helyeken, ahol 
tiltják a használatát. A telefon használatát biztonsági 
szabályok korlátozhatják annak érdekében, hogy 
megvédjék a felhasználókat és azok környezetét. 
• Mindig kezelje óvatosan a készüléket és tartozékait. 

Tartsa őket tiszta, pormentes helyen. 
• Telefonját és tartozékait ne tegye ki nyílt láng, égő 

cigaretta stb. hatásainak. 
• Telefonját és tartozékait ne tegye ki folyadék, 

nedvesség vagy magas páratartalom hatásának. 
• Ne kísérelje meg leejteni, elhajítani vagy meghajlítani a 

telefont vagy annak tartozékait. 
• A telefon és tartozékai tisztításához ne használjon maró 

hatású vegyszereket, oldószereket, illetve permeteket. 
• Ne fesse le telefonját, illetve a telefon tartozékait. 
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• Ne kísérelje meg szétszerelni a telefonját, illetve a 
telefon tartozékait. Ezt csak arra felhatalmazott 
szakemberek tehetik. 

• Ne tegye ki telefonját, illetve a telefon tartozékait túl 
magas (max. 50°C), illetve túl alacsony (-5°C) 
hőmérsékletnek. 

• Kérjük, ellenőrizze az elektronikus készülékek 
megsemmisítésére vonatkozó helyi rendelkezéseket. 

• Telefonját ne hordja a farzsebében, mert eltörhet 
amikor leül. 

Kisgyerekek 
Ne hagyja, hogy kisgyerekek hozzáférjenek a telefonhoz 
és a telefon tartozékaihoz, és játszanak velük. 
Megsérülhetnek, másoknak sérülést okozhatnak vagy kárt 
tehetnek a készülékben is. 
A telefon apró, éles alkatrészeket tartalmaz, amelyek 
sérülést okozhatnak, leválhatnak és fulladásveszélyt 
okozhatnak. 

Lemágnesezés 
A lemágnesezés elkerülése érdekében ne hagyja, hogy 
elektronikus készülékek vagy mágneses anyagok hosszú 
időn keresztül a telefonja közelében legyenek. 
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Elektrosztatikus kisülés (ESD) 
Ne érintse meg a SIM kártya fém érintkezőit. 

Antenna 

 
Ha nem szükséges, ne érintse meg az antennát. 

Normál használati helyzet 
Amikor hívást fogad vagy kezdeményez, úgy tartsa a 
telefont a füléhez, hogy az alsó része a szája felé nézzen. 
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Légzsákok 
Ne tegye a telefont légzsák feletti helyre, illetve oda, ahova 
a légzsák kinyílik. 
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Tegye telefonját biztonságos helyre, mielőtt elindulna a 
járművével. 

Rohamok és ájulások 
A készülék erős, illetve villogó fényt tud kibocsátani. 

Ismétlődő mozgás okozta bántalmak 
Amikor telefonjával üzenetet ír vagy játszik, a 
következőképpen csökkentse az ismétlődő mozgásból 
eredő bántalmakat: 
• Ne markolja túl erősen a telefont. 
• Gyengén nyomogassa a gombokat. 
• Használja azokat a szolgáltatásokat, amelyekkel 

minimálisra csökkentheti a gombnyomások számát. 
Ilyenek például az üzenetsablonok és a prediktív 
szövegbevitel. 

• Tartson sok szünetet, hogy kinyújtózzon és pihenjen. 

Segélyhívások 
Ez a telefon, mint minden rádiótelefon, rádiójelekkel 
működik, ami nem garantál kapcsolatot minden körülmény 
esetén, ezért nem támaszkodhat kizárólag rádiótelefonra, 
ha segélyhívásra van szükség. 
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Hangos zaj 
A telefon erős hanghatásokat tud kelteni, ami károsíthatja 
az ön hallását. Halkítsa le a telefont, mielőtt fejhallgatót, 
Bluetooth fülhallgatót vagy más audio-készüléket kezdene 
használni. 

A telefon melegedése 
Töltés és normál használat közben felmelegedhet a 
telefon. 

Elektronikai biztonság 

Tartozékok 
Csak jóváhagyott kiegészítőket használjon a készülékhez 
Ne csatlakoztassa nem kompatibilis termékekhez, illetve 
tartozékokhoz. 
Ne érintse meg az akkumulátor érintkezőit és ne hagyja 
hogy pénzérme, kulcskarika hozzájuk érjen és rövidre 
zárja őket. 

Csatlakoztatás gépkocsihoz 
Kérjen szaktanácsot, amikor a telefont a gépkocsi 
elektromos rendszeréhez kívánja csatlakoztatni. 
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Hibás és sérült termékek 
Ne próbálja meg szétszerelni a telefont vagy a telefon 
kiegészítőit. 
Csak szakképzett szerelő javíthatja a telefont és 
tartozékait. 
Ha telefonját vagy tartozékait vízbe merítette, megszúrta 
valamivel vagy leejtett őket, ne használja őket addig, amíg 
meg nem vizsgáltatta egy arra felhatalmazott szervizben. 

Zavarás  

Általános szabályok a zavarás 
csökkentésére 
Gondosan kell eljárni, amikor a telefont olyan személyes 
gyógyászati eszközök közelében használják, mint a 
szívritmus-szabályzók és a hallókészülékek. 

Szívritmus-szabályzók 
A szívritmus-szabályzó gyártók azt ajánlják, hogy a telefont 
tartsák legalább 15 cm távolságra a 
szívritmus-szabályzótól, hogy elkerüljék az esetleges 
zavarást. Ennek eléréséhez telefonját használja a 
szívritmus-szabályzóval ellentétes oldalon, és ne holdja 
mellényzsebben. 
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Hallókészülékek 
Hallókészüléket vagy más hallásjavító implantátumot 
használó emberek zavaró zajt hallhatnak, amikor 
rádiótelefont használnak vagy ha ilyen készülék van a 
közelükben. 
A zavarás mértéke függ a hallókészülék típusától és a 
zavaró forrás távolságától. A távolság növelésével 
csökkenthető a zavarás. Alternatív megoldásokért tanácsot 
kérhet a hallókészülék gyártójától is. 

Gyógyászati készülékek 
Forduljon orvosához és a készülék gyártójához, hogy 
megtudja, zavarhatja-e telefonja az orvosi készülék 
működését. 

Kórházak 
Kapcsolja ki a telefonját, amikor erre kérik kórházakban, 
klinikákon vagy más egészségügyi létesítményekben. Erre 
azért van szükség, hogy megelőzzék az érzékeny 
gyógyászati készülékek esetleges zavarását. 

Repülőgép 
Kapcsolja ki a telefonját, amikor reptéren vagy 
repülőgépen erre kérik.  
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Kérdezze meg a repülőgép személyzetétől, hogy 
használhat-e rádiótelefont a repülőgépen. Ha telefonjának 
van „repülési” üzemmódja, akkor erre kell váltania, mielőtt 
felszállna a repülőgépre. 

Zavarás a gépkocsikban 
Az elektronikus berendezések esetleges zavarása miatt 
egyes gépkocsigyártók tiltják mobiltelefonok használatát a 
gépkocsijaikban, kivéve ha külső antennát és kihangosítót 
kapcsolnak a telefonhoz. 

Robbanásveszélyes helyek 

Benzinkutak és robbanásveszélyes helyek 
Az olyan helyeken, ahol robbanásveszélyes anyag lehet a 
levegőben, a feltüntetett utasításoknak megfelelően 
kapcsolja ki a rádiótelefonját és egyéb rádiókészülékeit. 
Az olyan helyeken, ahol robbanásveszélyes anyag lehet a 
levegőben, például üzemanyagtöltő állomásoknál, hajók 
fedélzete alatt, üzemanyag vagy vegyszerek átfejtésénél, 
raktárakban, ahol a levegőben vegyszerek, porok, 
fémporok stb. lehetnek. 
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Robbantási területek 
Kapcsolja ki a mobiltelefonját, illetve vezeték nélküli 
készülékét amikor robbantási területen jár, illetve ahol 
kitáblázták, hogy ki kell kapcsolni az adóvevő rádiókat és 
az elektronikai készülékeket, hogy elkerüljék a robbantási 
műveletek zavarását. 
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Kezdő lépések 

Áttekintés 
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A gombok neve 
Gomb Funkció 

Tápfeszültség 
kapcsoló 

• Tartsa lenyomva a választási lehetőség 
megtekintéséhez. Választhat Néma, Rezgő, 
Repülőgép üzemmódot, illetve kikapcsolhatja 
a telefonját. 

• A gomb megnyomásával készenléti 
üzemmódra válthat. 

• Az újbóli aktiváláshoz nyomja meg még 
egyszer ezt a gombot. 
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Gomb Funkció 

Kezdő gomb 

• Ezt a gombot megnyomva bármelyik 
alkalmazásból vagy képernyőről visszatérhet 
a kezdő képernyőre. 

• Nyomva tartva megtekintheti a legutóbb 
használt alkalmazásokat. 

Menü gomb 
Nyomja le az aktuális képernyő opcióinak a 
megtekintéséhez. 

Vissza gomb 
Nyomja meg az előző képernyő újbóli 
megtekintéséhez. 

Hangerő gombok

• A hangerő növeléséhez nyomja meg a 
Hangerő növelése gombot. 

• A hangerő csökkentéséhez nyomja meg a 
Hangerő csökkentése gombot. 

Kezdő lépések 

A SIM, a microSD kártya és az akkumulátor 
beszerelése 
Kapcsolja ki a telefont, mielőtt beszerelné vagy kicserélné 
az akkumulátort, a SIM kártyát vagy a microSD kártyát.  
1. Távolítsa el az akkumulátorfedelet. 
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2. Tartsa úgy a SIM kártyát, hogy a levágott sarka az 
alábbi ábra szerint álljon, majd illessze be a 
kártyatartóba.  

 
 
 

 

3. Nyissa ki a microSD kártya tartót, fogja úgy a microSD 
kártyát, hogy a levágott sarka az alábbi ábra szerint 
álljon, majd illessze be a kártyatartóba. 
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Megjegyzés: 
A microSD logo az SD Card Association védjegye. 

4. Úgy tegye be az akkumulátort, hogy az akkumulátor 
aranyozott érintkezői a telefon akkumulátortartójának 
az érintkezőire csússzanak. Nyomja le az akkumulátor 
annyira, hogy a helyére kattanjon. 

 
 
 

 

5. Tegye vissza az akkumulátorfedelet a készülékre és 
nyomja addig, amíg kattanást nem hall. 

 
 
 

 

Az akkumulátor, a SIM és a microSD kártya 
eltávolítása 
1. Gondoskodjon róla, hogy a telefon legyen kikapcsolva. 
2. Távolítsa el az akkumulátorfedelet. 
3. Húzza felfelé az akkumulátort és vegye ki a 

mobiltelefonból. 
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4. Húzza ki a SIM kártyát és távolítsa el a mobiltelefonból. 
5. Nyissa ki a microSD tartót, csúsztassa le óvatosan a 

microSD kártyát a tartójából és vegye ki belőle. 

Akkumulátortöltés 
Az új akkumulátor nincs teljesen feltöltve. Az akkumulátor 
feltöltéséhez a következőket kell tennie: 
1. Csatlakoztassa az adaptert a töltőcsatlakozóhoz. 

 
 
 
 
 

 

2. Dugja be a töltőt egy hálózati konnektorba. 
Megjegyzés: 
• Amikor lemerül az akkumulátor, a képernyőn 

megjelenik egy üzenet és a jelzőlámpa vörös 
fénnyel kezd világítani. 

• A telefon töltése közben a jelzőlámpa fénye a 
töltöttség szintje szerint változik: 
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Jelzőszín Akkumulátortöltési szint 

Vörös  Kevesebb, mint a teljes akkumulátor töltöttségi 
szint 10%-a 

Narancs Több, mint a teljes akkumulátor töltöttségi szint 
10%-a, de 90%-nál kevesebb. 

Zöld Több, mint a teljes akkumulátor töltöttségi szint 
90%-a. 

• Amikor a telefon be van kapcsolva, az állapotsorban 
megjelenik a  ikon. A töltés befejezésekor az 
állapotsorban megjelenik a akkumulátor 
állapotjelző. 

3. Akkor válassza le a töltőt, amikor teljesen feltöltötte az 
akkumulátort. 

A telefon be- és kikapcsolása 
1. A SIM kártya legyen a telefonban és gondoskodjon róla, 

hogy az akkumulátor fel legyen töltve.  
2. A telefon bekapcsolásához nyomja le hosszan a Power 

gombot. 
A telefon kikapcsolásához nyomja le hosszan a Power 
gombot. A felajánlott opciók közül válassza ki a 
Kikapcsolást, majd kattintson az OK-re. 
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A telefon üzembe helyezése 
Miután megvásárolta a WayteQ Libra készüléket, vagy a 
gyári alapbeállításokra tért vissza (lásd. Telefon beállítások 
– Magán beállítások – Gyári alapértékek visszaállítása), 
használat előtt néhány beállítást el kell végezni. 
1. Ha szükséges, érintse meg a Nyelv kiválasztása 

opciót a nyelv módosításához. 
2. Érintse meg a képernyőn az Android robotot a súgó 

elindításához. 
3. A súgó elhagyásához érintse meg az Átugrás 

utasításra. A folytatáshoz érintse meg az Elkezdés 
gombot. 

4. Tekintse meg a képernyőn megjelenő útmutatást, majd 
érintse meg a Következő utasítást. 

5. Érintse meg a Google hozzáférés Létrehozásához 
vagy hogy Bejelentkezzen egy hozzáférésre. 
Érintse meg az Átugrás utasítást akkor is, ha majd a 
későbbiekben fog hozzáférést létrehozni. 

6. Állítsa be a Google hely opciókat és érintse meg a 
Következő utasítást. 
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A telefon átkapcsolása készenléti 
üzemmódba 
Készenléti üzemmódban a telefon alacsony fogyasztású 
állapotba kerül és kikapcsolódik a kijelzője, hogy kímélje 
az akkumulátor töltését. A telefon akkor is készenléti 
állapotba kerül, ha egy meghatározott időn keresztül nem 
használják. 
A Power gomb megnyomásával készenléti üzemmódra 
válthat. 

A telefon visszakapcsolása készenléti 
üzemmódból 
Ha a telefon készenléti állapotban van, az alábbi módon 
kapcsolhatja vissza: 
1. A kijelző bekapcsolásához nyomja meg a Power 

gombot. 
2. Húzza el jobbra a  ikont. 
Megjegyzés: 
Ha beállított egy kioldási ábrát a telefonjához (lásd Telefon 
beállítások – Biztonsági beállítások – A telefon megvédése 
képernyőzárral – Kijelző kioldó ábra beállítása), fel kell 
rajzolnia a megfelelő ábrát a kijelző kioldásához. 
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Ismerkedés a telefonnal 

Ujjparancsok használata 
Telefonját ujjmozdulatokkal is irányíthatja. Az 
érintőképernyő kezelőszervei dinamikusan változnak az 
elvégzendő feladatoktól függően. 
1. Az egyes elemek kijelöléséhez, alkalmazások 

megnyitásához érintse meg a megfelelő gombot, ikont 
vagy alkalmazást. 

2. Az elérhető opciók megjelenítéséhez érintse meg 
hosszasan az adott képernyőelemet. 

3. Ha fel, le, balra vagy jobbra szeretne görgetni, pöckölje 
meg a kijelzőt. 

4. Áthelyezéshez vagy más művelet elvégzéséhez húzza 
át a megfelelő elemet. 

Ötlet:  
Ujjmozgatáson kívül átválthatja a telefon képernyőjét (pl. a 
szövegbeviteli képernyőt vagy a galériát) állóról fekvőre 
azáltal, hogy a telefont függőlegesen vagy vízszintesen 
tartja.  

Kezdő képernyő 
A kezdőképernyőre új elemeket vehet fel, másokat pedig 
eltávolíthat onnan.  
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Kiterjesztett kezdő képernyő 
A Kezdő képernyő a kijelző szélességén túl további helyet 
ad újabb elemek felvételéhez. A kiterjesztett Kezdő 
képernyő eléréséhez érintse meg a pöttyöket vagy 
csúsztassa az ujját balra vagy jobbra.  

A kezdő képernyő hátterének egyedi beállítása 
1. A Kezdő képernyőre a Kezdő gomb megérintésével 

térhet vissza. 
2. Nyomja le a Menü gombot és jelölje ki a Tapéta 

Itt adhat meg

alapelemeket

Értesítések

Google keresés

Tapéta

Pontok
Érintse meg nagyobb

képernyő kiválasztásához

Alkalmazások
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utasítást. 
3. A Tapéta alkalmazása menüben jelölje ki a Kezdő 

opciót. 
A zárolt kijelző hátterének egyedi beállításához 
kijelölheti a Zárolt kijelző opciót is. 

4. Az alkalmazandó tapétát kiválaszthatja a Galériából, 
Élő tapéták vagy a Tapéták közül. 

5. Érintse meg a Mentés vagy a Tapéta beállítása 
utasítást. 

Elemek hozzáadása a kezdő képernyőhöz 
1. A Kezdő képernyőre a Kezdő gomb megérintésével 

térhet vissza. 
2. Csúsztassa el az ujját balra vagy jobbra, hogy eljusson 

a kiterjesztett Kezdő képernyőre, ahol helyet talál újabb 
elem felvételéhez. 

3. Érintse meg a Menü gombot és jelölje ki a Hozzáadás 
utasítást. 
Megérintheti és tarthatja a Kezdő képernyő egy üres 
pontját is, hogy behívja a Hozzáadás a kezdő 
képernyőhöz helyi menüt. 

4. Válassza ki a Kezdő képernyőhöz hozzá adni kívánt 
elem típusát és magát az elemet is. 
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Elemek törlése a Kezdő képernyőről 
1. A Kezdő képernyőre a Kezdő gomb megérintésével 

térhet vissza. 
2. Fogja addig a törlendő elemet, amíg meg nem jelenik a 

képernyőn az  ikon. 
3. Húzza az elemet a  ikonra. 

 
Telefonállapotok és üzenetek 

 GPRS 
csatlakoztatva  Térerő 

 GPRS használatban  Barangolás 
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 EDGE 
csatlakoztatva  Telefonhangszóró 

némítva 

 EDGE használatban  Telefonmikrofon 
némítva 

 3G csatlakoztatva  Nincs SIM kártya a 
készülékben 

 3G használatban  GPS bekapcsolva 

 Nagyon lemerült az 
akkumulátor  GPS csatlakoztatva 

 Lemerült az 
akkumulátor  USB csatlakoztatva 

 Az akkumulátor fel 
van töltve  microSD kártya van a 

készülékben 

 
Akkumulátortöltés 
folyamatban 

 Wi-Fi hálózathoz 
csatlakozott 

 Rezgő üzemmód  Riasztás bekapcsolva 

 Repülőgépes 
üzemmód  Vezetékes mikrofonos 

fülhallgató  
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 Nincs térerő  Bluetooth 
bekapcsolva 

 Új levél  Hangszóró 
bekapcsolva 

 Új SMS/MMS  Új azonnali üzenet 

 Új wapos üzenet  Következő esemény 

 Új SMS és wapos 
üzenet  Zeneszám lejátszása 

folyik 

 Új hangposta üzenet  Adatok letöltése 

 Sikertelen hívás  Tartalom letöltése és 
telepítése sikeres volt 

 Folyamatban levő 
hívás  Adatok feltöltése 

 Tartásban levő hívás  Több (nem 
megjelenített) 
értesítés 

 Hívásátirányítás 
folyamatban  Küldés befejezve 
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 Sikertelen 
SMS/MMS 
kézbesítés 

 Letöltés befejezve 

Értesítési oldal megnyitása 
Az Értesítési oldalról tájékoztatást kaphat a naptár 
eseményekről, új üzenetekről és az olyan folyamatban levő 
eseményekről, mint a hívásátirányítás vagy az aktuális 
hívásállapot. Az Értesítési oldalról megnyithat üzenetet, 
emlékeztetőt, eseményértesítést stb. 
1. Érintse hosszasan az értesítési sávot, amíg  keret 

meg nem jelenik a képernyő felső részén. 
2. Húzza lefelé a  keretet. 
Ötlet: 
Megnyithatja az Értesítési oldalt a Kezdő képernyő 
indítóról is a Menü gomb > Értesítések utasítás 
megérintésével.  

Az alkalmazások és a beállítások előnézete 
Program előnézet 
Az ön WayteQ Libra készüléke rengeteg funkcióval 
rendelkezik. Érintse meg a  ikont a készülékre előre 
telepített alábbi programok eléréséhez.  
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Alkalmazások Leírás 

Riasztás Riasztások beállítása. 

Számológép Alapműveletek elvégzéséhez. 

Naptár Találkozók és események ütemezéséhez. 

Hívásnapló Fogadott, kezdeményezett és sikertelen 
hívások ellenőrzéséhez. 

Videokamera Rövid videofelvételek készítéséhez. 

Fényképezőgép Nagyszerű fényképek készítéséhez. 

Kapcsolatok Barátok kollégák elérési adatinak tárolása. 

Tárcsázó Egy telefonszám felhívásához. 

Docs To Go Dokumentumok megtekintéséhez. 

Email Emailek fogadása és küldése 

Fájlkezelő MicroSD kártyán tárolt fájlok kezelése. 

FM rádió Rádióállomások keresése, hallgatása és 
tárolása. 

Galéria Multimédiás fájlok kezelése. 

Gmail Lehetővé teszi a Gmail levelezés elérését és a 
Gmail levelesláda ellenőrzését a 
mobiltelefonról. 

Internet Internet böngészéséhez. 
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Alkalmazások Leírás 

Földrajzi hely Tekintse meg barátai helyét és ossza meg a 
saját helyét velük a Google Maps Latitude 
segítségével. 

Térképek Saját helyének nyomon követése, valós idejű 
forgalom megtekintése és részletes utasítások 
fogadása az úti cél eléréséhez. 

Piac Hozzáférés hasznos alkalmazások és érdekes 
játékok letöltéséhez 

Üzenetek Nyissa meg az Üzenetek képernyőt, ahol SMS 
és MMS üzenetek fogadhat, illetve küldhet. 

Zene Saját hangfájlok böngészése és 
meghallgatása. 

Navigáció Találja meg az útját a Google Maps Navigation 
segítéségével. 

Jegyzetfüzet Hozzon létre szöveges jegyzeteket. 

Helyek Találja meg a közelben levő vendéglőket, 
ATM-eket, más vállalkozásokat és látnivalókat. 

Beállítások Végezze el a telefon beállításait. 

SIM eszközkészlet Csak akkor jelenik meg a kijelzőn, ha a SIM 
kártya rendelkezik ezzel a funkcióval. További 
felvilágosításért forduljon az E-PLUS-hoz. 

Hangrögzítő Hangfelvételek készítéséhez. 
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Alkalmazások Leírás 

Stopperóra Mérje meg, hogy pontosan mennyi idő 
szükséges valamilyen feladat elvégzéséhez. 

Talk Használja a Google Talk alkalmazást. 

Feladatkezelő A telefonján futó összes program kezelése. 

Videók Videófájlok böngészése és megtekintése. 

Hangos keresés Mondja ki, hogy mit keres, és találja meg az 
eredményeket a Googleban. 

YouTube You Tube videófelvételek megtekintése.  

Beállítások előnézet 
Az alábbi beállításokat ön is módosíthatja. A készülék 
összes beállításának a megtekintéséhez érintse meg a 
Kezdő gomb >  > Beállítások utasítást. 
Ötlet: 
Megérintheti a kezdő képernyőn a Menü gomb > 
Beállítások utasítást is. 

Vezeték nélküli elérés 
és hálózatok 

Lehetővé teszi a telefon vezeték nélküli 
kapcsolatainak az elérés, legyen az Wi-Fi, 
Bluetooth, mobil hálózat vagy virtuális 
magánhálózat (vpn). Engedélyezheti a 
Repülőgépes üzemmódot is. 
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Hívás beállítások Ön beállíthat rögzített telefonszámokat, 
hangpostát, DTMF telefonszámokat, 
híváskorlátozást, hívásátirányítást, 
hívásvárakoztatást, hívószámkijelzést stb. 

Hang és kijelző Olyan hangbeállításokat végezhet el, mint a 
csengőhangok, értesítések, kijelző fényerő 
stb. 

Hely és biztonság Beállíthat kioldó ábrát, engedélyezheti a SIM 
kártya zárolását, illetve kezelheti a 
felhasználónevek és jelszavak tárolását. 
Kiválaszthat forrásokat a hely 
megállapításához, amikor a My Locationt 
használja. 

Alkalmazások Alkalmazásokat, új programok telepítését 
irányíthatja. 

USB beállítások Konfigurálhatja a PC kapcsolat és az USB-s 
töltés beállításait. 

Hozzáférés és 
szinkronizálás 

Kezelheti a hozzáférését és általános 
szinkronizálási beállításokat konfigurálhat. 

Személyes adatok 
kezelése 

Elvégezhet olyan személyes beállításokat, 
mint a Hely, biztonsági mentés és személyes 
adatok. 
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SD kártya, USB 
tömegtároló és 
telefontároló 

Lehetővé teszi külső memóriakártya és a belső 
telefonmemória szabad területének az 
ellenőrzését. 

Keresés Lehetővé teszi a keresési opciók beállítását 

Nyelv és billentyűzet Elvégezheti a nyelvi (operációs rendszer 
nyelve és területi beállítások), illetve a 
szövegbeviteli beállításokat. 

Hozzáférhetőség Elvégezheti a hozzáférési opciók beállítását. 

Szövegfelolvasó Konfigurálhatja a szövegfelolvasó 
beállításokat, ha telepítette a szövegfelolvasó 
(beszédadat) alkalmazást. 

Dátum és pontos idő Lehetővé teszi a dátum, pontos idő, időzóna 
és a dátum/idő formátum beállítását. Ha a 
hálózat támogatja, engedélyezheti a pontos 
idő automatikus frissítését. 

Telefonállapot Lehetővé teszi a telefonállapot, az 
akkumulátortöltés és a jogi információk 
megtekintését. 

Az utoljára használt alkalmazások megnyitása 
1. Tartsa meg a Kezdő gombot bármelyik képernyőn, 

amíg meg nem jelenik az utoljára használt 
alkalmazások képernyője. 
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2. Érintse meg a megnyitni kívánt alkalmazást. 
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Telefonhívások 

Hívás kezdeményezése 

Hívás kezdeményezése tárcsázással 
1. Érintse meg a Kezdő gombot >  > Tárcsázó. 
2. Írja be a hívandó telefonszámot vagy a kapcsolat nevét. 

A hibásan beírt adat törléséhez érintse meg az  
ikont. Az összes számjegy törléséhez hosszabb ideig 
érintse meg ezt a gombot. A telefon automatikusan 
kilistázza a beírt számjegyeknek megfelelő 
kapcsolatokat. Az  ikon megérintésével elrejtheti a 
billentyűzetet, hogy még több megfelelő számot vagy 
kapcsolatot megjelenítsen. 

3. Érintse meg a  ikont. 

Hívás létesítése a Kapcsolatokból 
1. Érintse meg a Kezdő gombot >  > Kapcsolatok 

elemet. 
2. Az ujja csúsztatásával vegyes sorra a kapcsolatlistát és 

érintse meg a felhívandó kapcsolatot. 
Ötlet: 
Kikereshet egy kapcsolatot a Menü gomb > Keresés 
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megérintésével. 
3. Érintse meg a  ikont. 

Hívás kezdeményezése a híváslistából 
1. Érintse meg a Kezdő gomb >  > Híváslista elemet. 

Ötlet: 
A híváslistát megnyithatja, ha megérinti a Híváslista 
fület a Kapcsolatok képernyőn, vagy megérinti az  
ikont a Tárcsázó képernyőn. 

2. A listán érintse meg az egyik nemrégiben tárcsázott 
vagy fogadott hívást. Még több korábbi hívást is 
megtekinthet, ha legördül ezen a listán. 

3. Érintse meg a  ikont. 

Hívás létesítése egy szöveges üzenetből 
Ha egy szöveges üzenetben (sms) szerepel a felhívandó 
telefonszám, akkor kezdeményezheti a telefonhívást, 
miközben megtekinti a szöveges üzenetet. 
1. Érintse meg a Kezdő gombot >  > Üzenetek elemet, 

majd érintse meg azt az üzenetet, amelyik tartalmazza 
a tárcsázandó számot. 

2. Érintse meg a számot.  
3. Jelölje ki a telefonszámot, majd érintse meg a 

 ikont. 
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Konferenciahívás létesítése 
Telefonkapcsolatot hozhat létre saját maga és kettő vagy 
több másik fél között. 
Megjegyzés: 
Ez a funkció függ a szolgáltatótól és a hálózat állapotától. 
1. Hívja fel az első számot. 
2. Miközben az első számhoz már hozzá van kapcsolódva, 

érintse meg a Menü gombot > További hívás elemet.  
3. Hívja fel a második számot. 
4. Miközben a második telefonszámhoz kapcsolódik, 

érintse meg a Menü gombot > Hívások 
összekapcsolása elemet. 

5. A harmadik fél bekapcsolásához érintse meg a Menü 
gombot > További hívás elemet. 

6. Tárcsázza fel a telefonszámot és érintse meg a Menü 
gombot > Hívások összekapcsolása elemet. 

Segélyhívás létesítése 
1. Írja be a Tárcsázóba a földrajzi helyének megfelelő 

segélyhívó számot. 
2. Érintse meg a  ikont. 
Megjegyzés: 
• Segélyhívó számokat akkor is fel lehet hívni, amikor 
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nincs SIM kártya a telefonban. 
• Az ön SIM kártyáján további segélyhívó számok is el 

lehetnek tárolva. Ha további felvilágosításra van 
szüksége, forduljon szolgáltatójához. 

Nemzetközi hívás kezdeményezése 
Megjegyzés: 
Ez a funkció függ a szolgáltatótól és a hálózat állapotától. 
1. A „+” szimbólum beviteléhez a Tárcsázón érintse meg 

hosszasan a  gombot. 
2. Írja be a teljes telefonszámot. 
3. Például: +49-123-12345678 számot a következő 

formátumban: + országkód-körzetkód-telefonszám. 
4. Érintse meg a  ikont. 

Hívás fogadása 

Bejövő hívás fogadása 
Bejövő hívás fogadása esetén a telefon információkat 
jelenít meg a kijelzőjén.  
A hívás fogadásához húzza el jobbra a  ikont. 



 

52 

 

Bejövő hívás visszautasítása 
Hívás elutasításához húzza el balra a  ikont. 

Hívásnémítás 
Hívás közben elnémíthatja a mikrofonját, hogy az a 
személy, akivel ön beszél, ne hallja az ön hangját, 
miközben ön hallja az övét. 
Érintse meg a Menü gombot > Némítás elemet. 
Amikor a mikrofon ki van kapcsolva, a képernyőn 
megjelenik a  némítás ikon. 

Hívás tartásba helyezése 
Hívás közben a következő módokon teheti hívásba a 
folyamatban levő hívást. 
Érintse meg a Menü gombot > Tartás elemet. 
Amikor egy hívás tartásban van, a kijelzőn megjelenik az 

 ikon. 
Amikor ön már fogadott egy hívást és felvesz egy újabbat, 
az első hívás automatikusan tartott állapotba kerül. A két 
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hívás között úgy tud átkapcsolni, hogy megérinti a Menü 
gombot > Hívás átkapcsolása elemet. 

A hangszóró be- és kikapcsolása 
Hívás közben a hangszóró bekapcsolásához húzza el 
balra a  ikont. 

 
Amikor a kihangosító be van kapcsolva, az állapotsorban 
megjelenik a kihangosító ikon ( ). 

Hívás befejezése 
Miközben hívásban van, a hívás befejezéséhez húzza el 
jobbra a  ikont. 

Hívásbeállítások 
A hívásbeállításokat módosíthatja a telefonján. A 
hívásbeállítások megnyitásához nyomja meg a kezdő 
képernyőn a Menü gombot > Beállítások > 
Hívásbeállítások elemet. 

Rögzített 
hívószámok 

Ön meghatározott telefonszámokra korlátozhatja a kimenő 
hívásokat. Ennek a funkciónak az engedélyezéséhez ismernie 
kell a SIM kártya PIN2 kódját. 
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Hangposta 
szolgáltatás 

Kiválaszthat egy hangposta szolgáltatót. 

Hangposta 
beállítások 

Meghatározhat egy hangposta telefonszámot. 

DTMF hangok Beállíthatja a DTMF hangok hosszát. 

GSM/WCDMA 
hívásbeállítások 

Hívásátirányítás 

Lehetővé teszi a bejövő hívások továbbítását 
egy másik telefonszámra. Átirányítás esetén 
a következőkből választhat: Átirányítás 
minden esetben, átirányítás foglaltság 
esetén, átirányítás ha nincs válasz, 
átirányítás, ha nem elérhető. 

További 
beállítások 

Hívó azonosító 

Kiválaszthatja, hogy 
megjeleníti-e saját 
telefonszámát a kimenő 
hívások esetén.  

Hívásvárakoztatás

Bekapcsolhatja, hogy 
értesítést kapjon újabb 
bejövő hívásokról, 
amikor már fogadott egy 
másik hívást. 

Híváskorlátozás 
beállítások 

Bizonyos típusú hívások tiltása. 
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Kapcsolatok 

Kapcsolatok használata 
Újabb kapcsolatokat vehet fel a hozzájuk tartozó 
információkkal együtt. Azzal, hogy kommunikációs 
információkat állít be egy-egy kapcsolathoz, gyorsan fel 
tudja hívni az érintett személyt, és böngészhet a kapcsolat 
információi között. Kapcsolat információkat a telefon 
memóriájába vagy a SIM kártyára menthet. Ha SIM 
kártyára menti a kapcsolat információkat, akkor nevet és 
telefonszámot tárolhat el. Ha a telefon memóriáját 
használja tárolóként, olyan további információkat is 
elmenthet, mint az e-mail cím, levelezési cím, képek, 
becenév, honlap stb. 
A Kapcsolat képernyő behívásához érintse meg a Kezdő 
gombot >  > Kapcsolatok elemet. 

Kapcsolatok képernyő 
A Kapcsolatok képernyőn három fül 
található: Hívásnapló, Kapcsolatok, Kedvencek és 
Csoportok. 

 

Csillagozott kapcsolatok 

Híváslista

Összes kapcsolat

Kapcsolatok 
csoportos 
megjelenítése 
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Kapcsolatok kezelése 

Kapcsolatok importálása és exportálása 
Kapcsolatokat SIM kártyájáról és microSD kártyájáról 
importálhat, illetve exportálhat. 
Kapcsolatok importálása SIM kártyáról, illetve 
exportálás SIM kártyára 
1. Érintse meg a Kapcsolatok képernyőn a Menü 

gombot > Import/Export elemet. 
2. Jelölje ki az importálandó, illetve exportálandó 

kapcsolatokat. 
Az ön WayteQ Libra telefonja automatikusan beolvassa 
a kapcsolat információkat.  

3. Jelölje ki az importálandó, illetve exportálandó 
kapcsolatokat.  
Ötlet: 
Ha kapcsolatokat kíván importálni, illetve exportálni, 
érintse meg a Menü gombot > Összes kijelölése 
elemet. 

4. Érintse meg a Kész utasítást. 
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Kapcsolatlista importálása microSD kártyáról vagy 
exportálása a kártyára 
1. Érintse meg a Kapcsolat képernyőn a Menü gombot > 

Import/Export utasítást. 
2. Jelölje ki az importálandó, illetve exportálandó 

kapcsolatokat. 
Ha kapcsolatokat kíván exportálni a microSD kártyáról, 
rendelkeznie kell vCard fájlokkal, melyeket a microSD 
kártyára mentett el. Ha egynél több vCard fájlja van, ki 
kell jelölnie az egyiket. 

3. Szükség esetén érintse meg az OK gombot. 

Kapcsolat létrehozása 
1. Érintse meg a Kapcsolat képernyőn a Menü gombot > 

Új kapcsolat elemet. 
2. Jelölje ki a kapcsolat elmentésének a helyét. 
3. Írja be a nevet és a telefonszámokat. Ha telefonos 

kapcsolat létrehozását választja, megadhat e-mail 
címet, azonnali üzenet címeket, levelezési címeket, 
munkahelyeket stb. 

4. A kapcsolat elmentéséhez érintse meg a Kész 
utasítást. 
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Kapcsolat hozzáadása a Kedvencekhez 
1. Jelölje ki a Kapcsolatok képernyőn a Kedvencekhez 

hozzáadandó kapcsolatot. 
2. Tartsa (érintse) meg a kapcsolatot addig, amíg meg 

nem jelenik a helyi menü. 

 
3. Érintse meg a Hozzáadás a kedvencekhez utasítást. 

Egy Csoport létrehozása és Kapcsolat 
hozzáadása 
1. Érintse meg a Csoportok fület a Kapcsolatok  

képernyőn. 
2. Érintse meg a Menü gombot > Új csoport elemet. 
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3. Írja be a csoport nevét és érintse meg az OK-t. 
4. A megnyitáshoz érintse meg a csoportlistán az éppen 

létrehozott csoport nevét. 
5. Érintse meg a Menü gombot > Hozzáadás elemet. 
6. Jelölje ki a csoporthoz hozzáadandó kapcsolatokat. 
7. Érintse meg a Kész utasítást. 

Kapcsolat keresése 
1. Érintse meg a Kapcsolatok képernyőn a Menü 

gombot > Keresés elemet. 
2. Írja be a keresett kapcsolat nevét. 

A készülék kilistázza a keresésnek megfelelő 
kapcsolatokat. 

Kapcsolat módosítása 
1. Jelölje ki a Kapcsolatok képernyőn a módosítandó 

kapcsolatot. 
2. Érintse meg a Menü gombot > Kapcsolat módosítása 

elemet. 
Ötlet: 
Úgy is módosíthat egy kapcsolatot, hogy megfogja a 
Kapcsolatok képernyőn és kijelöli a Kapcsolat 
módosítása utasítást a felbukkanó helyi menüben. 
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3. Módosítsa a kapcsolatot, majd érintse meg a Kész 
gombot. 

Kapcsolat törlése 
1. Jelölje ki a Kapcsolatok képernyőn a törlendő 

kapcsolatot. 
2. Érintse meg a Menü gombot > Egyebek > Kapcsolat 

törlése elemet. 
Ötlet: 
Úgy is törölhet egy kapcsolatot, hogy megfogja a 
Kapcsolatok képernyőn és kijelöli a Kapcsolat törlése 
utasítást a felbukkanó helyi menüben. 

3. Érintse meg az OK gombot. 
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Szövegbevitel 

Kijelzőbillentyűzet használata 
Amikor olyan mezőbe lép, ahova szöveget vagy számokat 
kell beírni, fogja meg a beviteli mezőt, válasszon Beviteli 
módot a felugró menüből és változtassa meg a beviteli 
módot. 
Megjegyzés: A rendelkezésre álló nyelvek az ön 
országától és körzetétől függnek. Eltérhetnek az 
útmutatóban felsoroltaktól. 

Android billentyűzet 
Az Android billentyűzet hasonló a normál számítógépes 
billentyűzethez. A telefont oldalra fordítva a képernyős 
billentyűzetet is fekvő helyzetben használhatja. 
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Ötlet: 
• Ha fekvő billentyűzetet szeretne használni, pipálja be 

az Orientáció jelölőnégyzetet a Beállítások > Hang és 
kijelző képernyőn. 

• Nem mindegyik alkalmazásban támogatott a fekvő 
QWERTY billentyűzet. 

XT9 szövegbevitel 
Az XT9 szövegbevitel  felgyorsíthatja a szövegbevitelt 
azáltal, hogy felváltja a betű megérintését, illetve 
begépelését azáltal, hogy követi az ön ujjmozdulatait egyik 
betűről a másikra anélkül, hogy felemelné az ujját a szó 
végének az eléréséig. 

Érintse meg a kurzor előtti 
szöveg törléséhez 

Érintse meg az beszédhangos 
bevitelhez  

Érintse meg a nagy- és 
kisbetűs írás átváltásához

Érintse meg kétszer a nagybetűs
bevitelhez

Érintse vagy fogja meg a 
betűk, szóközök és írásjelek 
beviteléhez 

Érintse vagy fogja meg az 
érzelmi ikonok beviteléhez 

Érintse meg a számok és
szimbólumok beviteléhez



 

63 

Az XT9 szövegbeviteli billentyűzethez három 
billentyűzetkiosztás közül választhat (billentyűzet, 
egyszerűsített billentyűzet, telefon billentyűzet). 
• Billentyűzet 

 
Mozgassa az ujjait egyik betűről a másikra anélkül, hogy 
felemelné az ujját a szó végének az eléréséig.  
A követési funkció rendelkezésre áll az egyszerűsített és a 
telefon billentyűzetkiosztás esetén is. 

Érintse meg a kurzor előtti 
szöveg törléséhez 

Érintse vagy fogja meg az 
érzelmi ikonok beviteléhez 

Érintse meg a nagy- és kisbetűs 
írás átváltásához. Érintse meg 
kétszer a nagybetűs bevitelhez

Érintse vagy fogja meg a betűk, 
szóközök és írásjelek beviteléhez

 

Érintse meg a számok és
szimbólumok beviteléhez
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• Egyszerűsített billentyűzet 

 

• Telefon billentyűzet 

 

szó vége 

szó eleje

mozgassa az ujját betűről
betűre anélkül, hogy felemelné

Fogja meg, a 
többérintéses és 
prediktív bevitel 
közötti átváltáshoz. 
 

Fogja meg, a 
többérintéses és 
prediktív bevitel 
közötti átváltáshoz. 
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Az eszköztár használata 
 
 
 
 
 
 
 
 
Megjegyzés: Az  ikon akkor jelenik meg, ha egynél 
több nyelv használata is be van kapcsolva. Több beviteli 
nyelvet is választhat, ha a kezdő képernyőn megnyomja a 
Menü gombot > Beállítások > Nyelv és billentyűzet > XT9 
szövegbevitel  > Nyelvek és beállítások elemet. 
Ötletek az XT9 szövegbevitel  alkalmazásához 
• Hagyja figyelmen kívül a kettős betűket – az XT9 

szövegbevitel  ezt a feladatot automatikusan elvégzi 
önnek. 

• Amikor kívánja, érintse meg. Amikor csak egyetlen 
betűt akar beírni, érintse meg. 

• A szó végén emelje fel az ujját. A rendszer 
automatikusan hozzáad egy szóközt, amikor ön elkezdi 
írni a következő szót. 

Érintse meg az eszköztár 
megnyitásához.. 

 

Érintse meg a beviteli nyelv átváltásához. Fogja meg, amíg 
felugrik a helyi menü, majd válassza ki a beviteli nyelvet.. 

Érintse meg a beállítási menü 
eléréséhez.. 

 Érintse meg az eszköztár 
bezárásához.. 

 Érintse meg a billentyűzet-kiosztás átváltására. Fogja 
meg, amíg felugrik a helyi menü, majd válassza ki a 
billentyűzet-kiosztást.. 
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Érintéses beviteli beállítások 
A kezdő képernyőn a Menü gombot > Beállítások > Nyelv 
és billentyűzet elemet megérintve konfigurálhatja az 
érintéses beviteli beállításokat. 
Android billentyűzet 
• Rezgés a gombnyomások alkalmával: Engedélyezi a 

rezgő visszajelzést, amikor ön megérinti a 
billentyűzetet. 

• Hangjelzés a gombnyomás alatt: Engedélyezi a 
hangvisszajelzést, amikor ön megérinti a billentyűzetet. 

• Automatikus nagybetűk: Pipálja ki a jelölőnégyzetet, 
hogy minden mondat első betűje automatikusan 
nagybetűssé változzon. 

XT9 szövegbevitel  
Nyelvek és beállítások: Válasszon szövegbeviteli 
nyelveket. Érintse meg a nyelvet a billentyűzet elrendezés 
beállításához, a szójavaslat beállításokat, a billentyűs 
beviteli beállításokat, a rajzolási beviteli beállításokat és a 
kézírásos beviteli beállításokat. 
• Preferenciák: A gombnyomás rezgés, gombnyomás 

hangjelzés, automatikus nagy kezdőbetű és 
automatikus pontozás beállítása. 

• Névjegy: Az XT9 verzióinformációk megtekintése. 
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Üzenetek 
Az ön SMS (szöveges) és MMS (multimédiás) üzenet 
fájljai az Üzenetek alatt találhatók (Kezdő gomb >  > 
Üzenetek). 

Üzenetváltás 
Az Üzenetek alól SMS és MMS üzeneteket fogadhat, 
illetve küldhet. 
Amikor új üzenetet kap, az Értesítések táblán vagy az 
Üzenetek képernyőn tudja megnyitni. Egyszerűen csak 
érintse meg az új üzenetet, ha el kívánja olvasni. 
A készülék az állapotsorban megjelenő  /  /  
ikonnal figyelmezteti az olvasatlan üzenetekre. 

SMS küldése 
1. Érintse meg a Kezdő gombot >  > Üzenetek 

elemet. 
2. Érintse meg az Új üzenet elemet. 
3. Szükség esetén érintse meg a Címzett mezőt és írja be 

a címzett személy telefonszámát, vagy érintse meg a 
Menü gomb > Emberek elemet, hogy kijelölje a 
címzetteket a Kapcsolatok közül.  
Ötlet: Beírhatja a címzett nevének az első betűjét is, 



 

68 

hogy megjelenítse az ezzel a betűvel kezdődő neveket 
a Kapcsolatok közül, majd válasszon ki egy címzettet 
a listából. 

4. Szükség esetén érintse meg az Üzenettípus 
mezőt, és írja be az SMS üzenet tartalmát. 

5. Az SMS elküldéséhez érintse meg a Küldés 
gombot. 

MMS küldése 
1. Érintse meg a Kezdő gombot >  > Üzenetek 

elemet. 
2. Érintse meg az Új üzenet elemet. 
3. Írja be a címzett telefonszámát, és ha szükséges, az 

üzenet szövegét ugyanúgy, mintha szöveges üzenetet 
küldene. 

4. Az MMS tárgyának megadásához érintse meg a Menü 
gombot > Tárgy megadása elemet. 

5. Szükség esetén érintse meg az Üzenettípus mezőt, és 
írja be az MMS üzenet tartalmát. 

6. Ha csatolmányt kíván hozzáadni az MMS-hez, érintse 
meg a Menü gomb > Csatolás elemet. 
Képek: Válasszon ki egy képet, amit hozzá kíván adni 
az MMS üzenethez. 
Kép rögzítése: Készítsen fényképet és adja hozzá az 
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MMS-hez. 
Videók: Válasszon ki egy videoklipet, amit hozzá kíván 
adni az MMS üzenethez. 
Videofelvétel készítése: Készítsen videoklipet és adja 
hozzá az MMS-hez. 
Hang: Válasszon ki egy hangfájlt, amit hozzá kíván 
adni az MMS üzenethez. 
Hangfelvétel készítése: Vegyen fel egy hangfájlt, amit 
hozzá kíván adni az MMS üzenethez. 
Diavetítés: Állítson össze egy diavetítést és adja hozzá 
az MMS-hez. 

7. Az MMS elküldéséhez érintse meg a Küldés gombot. 
Ötlet: 
• Ha hozzáad egy tárgyat vagy csatolmányt az SMS 

üzenetéhez, akkor a rendszer automatikusan átalakítja 
MMS-é az SMS üzenetet. 

• Ha ön eltávolítja a tárgyat és a csatolmányt az MMS 
üzenetből, akkor a rendszer automatikusan SMS-é 
alakítja át az MMS üzenetet.. 

Üzenetek és üzenetláncok kezelése 
Azokat az SMS és MMS üzeneteket, amelyeket egy 
személynek (vagy egy telefonszámra) küldött el, illetve 
amelyeket ugyanonnan kapott, a rendszer üzenetláncokba 
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csoportosítja az Üzenetek képernyőn. A láncba kapcsolt 
üzenetek azokat az üzeneteket mutatják a képernyőn (az 
azonnali üzenet programokhoz hasonlóan), amelyeket ön 
egy konkrét személlyel váltott. Az üzenetláncokat a vétel 
ideje szerint teszi sorba a rendszer úgy, hogy az utolsó 
üzenet lesz legfelül. 

Válasz küldése egy üzenetre 
1. Érintse meg az Üzenetek képernyőn azt az üzenetet, 

amelyre válaszolni kíván. 
2. Érintse meg az Üzenettípus gombot és írja be az 

üzenete szövegét. 
3. Érintse meg a Küldés gombot. 

Egy üzenet (lánc) törlése 
1. Érintse meg a Menü gombot > Üzenetlánc törlése 

gombot az Üzenetek képernyőn. 
2. Jelölje ki a törlendő üzeneteket, illetve üzenetláncokat.  
3. Érintse meg az OK gombot. 

Üzenet beállítások 
Érintse meg a Menü gombot > Beállítások gombot az 
Üzenetek képernyőn. Itt konfigurálhatja az üzenet 
beállításait. 
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Tároló beállítások 
• Régi üzenetek törlése: Amikor elérte a küszöböt, 

jelölje ki a régi üzenetek törléséhez. 
• Szöveges üzenet korlát: Azt állítja be, hogy egy 

üzenetláncban legfeljebb hány szöveges üzenet lehet. 
• Multimédiás üzenet korlát: Azt állítja be, hogy egy 

üzenetláncban legfeljebb hány multimédiás üzenet 
lehet. 

Szöveges üzenet (SMS) beállítások 
• Kézbesítésjelzés: Kézbesítésjelzést kérhet minden 

egyes elküldött SMS-hez- 
• SIM kártya üzenetek kezelése: A SIM kártyára mentett 

üzenetek kezelése. 
• Szolgáltatási központ: Megtekintheti és módosíthatja 

a szolgáltatási központot. 
Multimédiás üzenet (MMS) beállítások 
• Kézbesítésjelzések: Kézbesítésjelzést kérhet minden 

egyes elküldött MMS-hez. 
• Olvasásjelzések: Olvasás-jelzést kérhet minden egyes 

elküldött MMS-hez. 
• Automatikus betöltés: Az automatikusan betöltendő 

MMS üzenetek kijelölése. 
• Automatikus betöltés barangolás 

közben:Automatikusan Barangolás közben 
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automatikusan betöltendő MMS üzenetek kijelölése. 
Értesítés beállítások 
• Értesítések: Az állapotsorban megjelenő 

üzenetértesítések kijelölése. 
• Csengőhang választása: Csengőhang választása a 

bejövő üzenetekhez. 
• Rezgés: Jelölje ki, hogy új üzenet fogadását rezgéssel 

jelezze a telefon. 

Az email használata 
Érintse meg a Kezdő gombot >  > Email gombot. 
Beléphet az Email képernyőre, hogy beállítsa az email 
hozzáférést, és leveleket váltson ismerőseivel. 

Email hozzáférés létrehozása 
1. Amikor első alkalommal lép be az Email képernyőre, 

írja be az email címét és jelszavát, majd érintse meg a 
Következő gombot. 
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2. Válassza ki a hozzáférése típusát, végezze a bejövő 

szerver beállításokat, majd érintse meg a 
Következő/Következő[Ellenőrzés] gombot. 
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Ha a Következő[Ellenőrzés] opciót választotta, a 
telefonja ellenőrzi a bejövő szerver beállításokat és 
automatikusan befejezi a beállítást. Ha arról kap 
értesítést, hogy a beállítás nem fejezhető be, 
valamelyik paramétert valószínűleg módosítania kell 
ahhoz, hogy be lehessen fejezni a beállítást. Ha 
bármilyen probléma adódik, forduljon a mobil 
szolgáltatóhoz és az email szolgáltatóhoz. 

3. Módosítsa a kimenő szerver beállításokat és érintse 
meg a Következő/Következő[Ellenőrzés] gombot. 
Ha a Következő[Ellenőrzés] opciót választotta, a 
telefonja ellenőrzi a kimenő szerver beállításokat és 
automatikusan befejezi a beállítást. 

4. Állítsa be az email ellenőrzés gyakoriságát, állítsa be, 
hogy ezt a hozzáférést kívánja-e használni 
alapértelmezés szerint, illetve hogy kapjon-e értesítést 
amikor e-mailt kap, majd érintse meg a Következő 
gombot. 

5. Adjon nevet a hozzáférésének, állítsa be a kimenő 
üzeneten megjelenő nevet, majd érintse meg a Kész 
gombot. 
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Email írása és elküldése 
Miután létrehozott egy email hozzáférést, email üzeneteket 
írhat és küldhet. 
1. Érintse meg a Menü gombot > Írás gombot az Email 

képernyőn. 
2. Szükség esetén érintse meg a Címzett mezőt, és írja 

be a címzett email címét. 
Amikor a címet írja, megjelennek azok a címek, 
amelyeket a Kapcsolatok közé mentett el és 
ugyanazokkal a betűkkel kezdődnek. Megérintheti a 
listán a megfelelő nevet is. 
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Ötlet: 
Címzettek hozzáadásához megérintheti a Menü 
gombot > Címzett/Rejtett címzett hozzáadása 
gombot. 

3. Írja be az elektronikus levél tárgyát és tartalmát. 
4. Érintse meg a Küldés gombot. 

Email megválaszolása és továbbítása 
1. Nyissa meg az Email képernyőn azt a levelet, amelyiket 

megválaszolja, illetve továbbítani kívánja. 
2. Az email megválaszolásához, illetve továbbításához 

érintse meg a Menü gombot > Válasz/Továbbítás 
gombot. 
Ha az email összes címzettjének kíván választ küldeni, 
akkor érintse meg a Menü gomb > Válasz 
mindenkinek gombot. 

3. Írja meg az elektronikus levele tartalmát és adja meg a 
címzetteket. 

4. Érintse meg a Küldés gombot. 

Email beállítások 
Érintse meg azt a hozzáférést, amelyiket be kívánja állítani 
az Email képernyőn keresztül, majd érintse meg a Menü 
gomb > Hozzáférés beállítások gombot. Megkapja az 
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email beállításokat. 
Általános beállítások 
• A hozzáférés neve: A hozzáférés nevének a 

beállítása. 
• Az ön neve: A kimenő üzeneteken megjelenő név 

beállítása. 
• Email cím: Email címének megtekintése és 

módosítása. 
• Aláírás használata: Aláírás használat választása. 
• Aláírás: A saját aláírás beállítása. 
• Email ellenőrzés gyakorisága: Beállíthatja az email 

ellenőrzés gyakoriságát. 
• Energiatakarékos üzemmód: Engedélyezheti az 

email szinkronizálási idő intelligens szabályozását. 
• Alapértelmezett hozzáférés: Kijelöléssel megadhatja, 

hogy erről a hozzáférésről kíván-e alapértelmezés 
szerint leveleket küldeni. 

Értesítés beállítások 
• Email értesítések: Bekapcsolhatja, hogy az 

állapotsoron kapjon-e értesítést, amikor e-mailt kap. 
• Csengőhang választása: Csengőhang választása a 

bejövő email értesítéshez. 
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• Rezgés: Bekapcsolhatja, hogy rezegjen-e a telefon, 
amikor e-mailt kap. 

Szerver beállítások 
• Bejövő oldali beállítások: A bejövő szerver beállítások 

elvégzése. 
• Kimenő oldali beállítások: A kimenőoldali szerver 

beállítások elvégzése. 
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Kapcsolódás létesítése 

Kapcsolódás az internethez 
Telefonkészüléke hálózati funkciói révén lehetővé teszi 
önnek, hogy hozzáférjen az internethez vagy munkahelyi 
hálózatához. 

Az internethez való kapcsolódás módjai 
Az alapértelmezett kapcsolódási beállításokkal 
kapcsolódhat az internethez mobil hálózatán 
(GPRS/EDGE/3G) vagy Wi-Fi hálózatokon keresztül.  

GPRS/EDGE/3G 
GPRS/EDGE/3G segítségével kapcsolódhat az 
internethez, és MMS, illetve e-mail üzeneteket küldhet és 
fogadhat. Adattervre lesz szüksége ahhoz, hogy 
szolgáltatója GPRS/EDGE/3G hálózatához kapcsolódjon. 
Ellenőrizze szolgáltatójánál a GPRS/EDGE/3G 
adatforgalomra vonatkozó díjakat. Ha nincsenek előre 
beállítva készülékén a GPRS/EDGE/3G paraméterek, a 
megfelelő beállításokat kérje el szolgáltatójától. Ezeket a 
beállításokat ne módosítsa, mert megakadályozhatja a 
szolgáltatások működését. 
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Új GPRS/EDGE/3G csatlakozás hozzáadása 
Mielőtt hozzáfogna, szerezze meg a következő 
információkat a szolgáltatójától: 
• A hozzáférési pont neve (APN) 
• Az ön felhasználóneve és jelszava, ha szükséges. 
• Szerver IP cím és portszám, ha a hálózat proxiszervert 

használ. 
1. Érintse meg a Kezdő gombot >  > Beállítások > 

Vezeték nélküli és vezetékes hálózatok > Mobil 
hálózatok > Hozzáférési pont nevek. 

2. Érintse meg a Menü gomb > Új APN utasítást. 
3. Az APN név bevitelhez érintse meg a Név gombot 

(tetszőlegesen elnevezheti).  
4. A kívánt APN hozzáadásához érintse meg az APN 

gombot.  
5. A Szerver IP cím és Port megadásához érintse meg a 

Proxy és a Port gombot, ha a hálózat proxiszervert 
használ. 

6. Érintse meg a Felhasználónév és a Jelszó gombot, 
majd írja be a megfelelő értékeket (ha nincs 
felhasználóneve és jelszava, hagyja üresen ezeket a 
mezőket). 

7. Ha meg kell adni az APN típusát is, érintse meg az 
APN típusa gombot és írja be a megfelelő értéket. 
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8. Befejezésül érintse meg a Menü gomb > Mentés 
gombot. 

Megjegyzés: 
Ha be kívánja állítani az alapértelmezett APN értékeket, 
érintse meg a Menü gomb > Alapértékek beállítása 
gombot. 

Wi-Fi 
A Wi-Fi vezeték nélküli Internet hozzáférést biztosít 100 
méteres körzeten belül. 

A Wi-Fi bekapcsolása 
1. Érintse meg Kezdő gomb >  > Beállítások > 

Vezeték nélküli és vezetékes hálózatok. 
2. A Wi-FI bekapcsolásához jelölje be a Wi-Fi 

jelölőnégyzetet. 

Wi-Fi hálózat hozzáadása 
1. Érintse meg Kezdő gomb > Beállítások > Vezeték 

nélküli és vezetékes hálózatok > Wi-Fi beállítások 
gombot. 
A detektált Wi-Fi hálózatok nevét és biztonsági 
beállításait (nyílt vagy védett hálózat) a Wi-Fi hálózatok 
részben lehet megtekinteni. 

2. A kapcsolódáshoz érintse meg az egyik hálózat nevét. 
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 Ha nyitott hálózatot választott, akkor automatikusan 
kapcsolódni fog hozzá. 

 Ha védett hálózatot választott, be kell írnia a 
vezeték nélküli hálózat jelszavát. 

A Wi-Fi hálózat állapotellenőrzése 
Az állapotsorban és a vezeték nélküli kezelőszerveken 
ellenőrizheti a Wi-Fi hálózat állapotát. 
1. Ellenőrizze az  ikont az állapotsorban. 
2. Érintse meg a Kezdő gomb >  > Beállítások > 

Vezeték nélküli és vezetékes hálózatok > Wi-Fi 
beállítások opciót, majd érintse meg azt a vezeték 
nélküli hálózatot, amelyhez a telefon kapcsolódik. 
A hálózat állapotát a felbukkanó ablakban ellenőrizheti. 
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Böngésző használata 
Böngészője segítségével megtekinthető a legtöbb 
weblapot. Egyes weboldalak nem jelennek meg 
megfelelően, mivel a telefon nem támogat minden weblap 
technikát. Ilyen pl. a Flash. A telefon automatikusan 
létrehoz EDGE vagy GPRS/3G kapcsolatot, miközben ön 
weblapokat böngész. 

Böngésző megnyitása 
A böngésző megnyitásához érintse meg a Kezdő gomb > 

 > Internet opciót. 

Weblapok megnyitása 
A Böngészőben a következő módokon nyithat meg 
weblapokat: 
1. Érintse meg a címsort, hogy beírhassa a kívánt 

webhely címét, majd érintse meg a Go opciót 
2. Érintse meg a Menü gombot > Könyvjelzők gombot és 

jelölje ki a megnyitandó elemet.  
3. A Könyvjelzők képernyőn jelöljön ki egy tételt a 

Leggyakrabban látogatott, illetve az Előzmények 
fülről. 
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Böngészési opciók 
• Frissítés: Menü gomb > Frissítés.  
• Ugrás a következő oldalra: Menü gomb > Egyebek > 

Tovább. 
• Új oldal hozzáadása a Könyvjelzőkhöz: Menü 

gomb > Egyebek > Könyvjelző hozzáadása. 
• Keresés: Menü gomb > Egyebek > Keresés az 

oldalon és írja be a keresendő tételt.  
• Másolás: Menü gomb > Egyebek > Szöveg 

kijelölése majd az ujjával jelölje ki a másolandó 
szövegrészt. Telefonja automatikusan a vágólapra 
másolja a kijelölt szöveget. 

• Oldalak megosztása: Menü gomb > Egyebek > 
Oldal megosztása segítségével elküldhet egy oldalt 
Email, Google Mail, Üzenetek segítségével. 

• Letöltések / oldal info: Menü gomb > Egyebek > 
Oldal info / Letöltések.  

• Fekvő böngésző: Kezdő gomb >  > Beállítások > 
Hang és kijelző. Ha fekvő helyzetben szeretné 
használni a böngészőt, kattintson a Tájolás keretre és 
fordítsa oldalra a telefont.  

• Új böngésző ablak nyitása: Menü gomb > Új ablak. 
Ezután érintse meg a címsort, hogy beírja a kívánt 
weblap elérési címét. 
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• Átváltás a böngésző ablakok között: Ha több 
böngészőablakot is megnyitott, átválthat egyikről a 
másikra a Menü gomb > Ablakok opció 
megérintésével. Ezután érintse meg a kívánt oldalt. Egy 
ablak bezárásához megérintheti az  ikont is. 

Linkek megnyitása a weblapokon 
1. Nyisson meg egy olyan weblapot, amely linket 

tartalmaz. 
2. Az oldal megnyitásához érintse meg a linket. 

Helyi menü megnyitásához fogja meg a linket: 
 Megnyitás: Weblap megnyitása. 
 Megnyitás új ablakban: Weblap megnyitása új 

ablakban. 
 Link mentése a kedvencek közé: Link elmentése a 

Kedvencek közé. 
 Link mentése: A linkkel elérhető oldal lementése a 

telefonra. 
 Link megosztása: Link elküldése Email, Google Mail, 

üzenet vagy levél segítésével. 
 A link URL másolása: Link másolása a vágólapra. 

Alkalmazások letöltése a weblapokról 
1. Nyisson meg egy olyan weblapon, melyen 

alkalmazáslink található. 
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2. Érintse vagy fogja meg a linket és válassza a Link 
mentése utasítást, hogy telefonjára mentse az 
alkalmazást. 

Megjegyzés: 
A letöltött alkalmazásokat a készülék a microSD kártyára 
menti. 

Kedvencek használata 
Gyakran használt oldalait kedvencként telefonjára 
mentheti. 

Új kedvenc hozzáadása 
1. Nyisson meg egy weblapot. 
2. Érintse meg a Menü gomb > Kedvencek elemet. 
3. Érintse meg a Hozzáadás/Kedvenc hozzáadása 

gombot. 
Ötlet: 
A megjelenítés módját megváltoztathatja a Menü 
gomb > Lista nézet / Miniatűr nézet opció 
megérintésével. 

4. Írja be a kedvenc nevét és érintse meg az OK-t. 
A kedvenceket időrendbe sorolja a készülék úgy, hogy a 
legújabb kerüljön legfelülre. 
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Kedvenc módosítása 
1. Nyisson meg egy Böngésző ablakot. 
2. Érintse meg a Menü gomb > Kedvencek elemet. 
3. Jelölje ki a módosítandó kedvencet és addig tartsa meg, 

amíg felugrik a helyi menü. 
4. Jelölje ki a Kedvenc módosítása opciót. 
5. Módosítsa a nevet vagy a helyet, majd a mentéshez 

érintse meg az OK-t. 

Kedvenc törlése 
1. Nyisson meg egy Böngésző ablakot. 
2. Érintse meg a Menü gomb > Kedvencek elemet. 
3. Jelölje ki a törlendő kedvencet és addig tartsa meg, 

amíg felugrik a helyi menü. 
4. Jelölje ki a Kedvenc törlése opciót, majd a törlés 

jóváhagyásához érintse meg az OK-t. 

Böngésző beállítások 
Beállíthatja a Böngésző szövegméretét, kezdő oldalát stb. 
a böngésző ablakban megérintve a Menü gomb > 
Egyebek > Beállítások opciót. 
Oldaltartalom beállítások 
• Szövegméret: A böngésző szövegméretének 

beállítása. 



 

88 

• Alapértelmezett nagyítás: A böngésző 
alapértelmezett nagyításának a beállítása. 

• Lapok megnyitása áttekintő nézetben: Áttekintő 
nézet választása az újonnan megnyitott oldalakhoz. 

• Szövegkódolás: Szövegkódolási típus kiválasztása. 
• Előugró ablakok blokkolása: Előugró ablakok 

blokkolásának a kiválasztása. 
• Képek betöltése: A weboldalképek megjelenítésének a 

bekapcsolása. 
• Oldalak automatikus átméretezése: Olyan formátum 

kiválasztása, hogy a weboldal kitöltse a képernyőt. 
• Csak fekvő kijelző: A weboldalakat csak fekvő 

tájolásban jeleníti meg. 
• JavaScript engedélyezése: JavaScript 

engedélyezésének a kiválasztása.. 
• Beépülők engedélyezése: Beépülők 

engedélyezésének a kiválasztása. 
• Megnyitás a háttérben: Új ablakok megnyitása az 

aktuális ablak mögött. 
• Kezdőoldal beállítása: A kezdő weblap kiválasztása 

vagy módosítása. 
Személyes beállítások 
• Gyorsító tár törlése: Az összes átmenetileg tárolt oldal 

törlése. 
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• Előzmények törlése: A böngésző keresési 
előzményeinek törlése. 

• Sütik elfogadása: Annak engedélyezése, hogy az 
oldalak elmentsék és elolvassák a sütiket. 

• Az összes süti adat törlése: A böngésző sütik törlése 
és ezzel az összes előzmény adat törlése.  

• Az űrlap adatok megjegyzése: Űrlapokba beírt adatok 
megjegyzésének bekapcsolása későbbi 
felhasználáshoz. 

• Űrlap adatok törlése: Az összes elmentett űrlap adat 
törlése. 

• Helyadatok engedélyezése: Annak engedélyezése, 
hogy a weboldalak hozzáférést kérhessenek az ön 
helyadataihoz. 

• Helyhozzáférés törlése: Hozzáférés törlése az összes 
weboldal vonatkozásában. 

Biztonsági beállítások 
• Jelszavak megjegyzése: Webhely felhasználónevek 

és jelszavak mentésének bekapcsolása. 
• Jelszavak törlése: Az elmentett jelszavak törlése. 
• Biztonsági figyelmeztetések megjelenítése: 

Válassza a figyelmeztetések megjelenítését, ha 
probléma van a webhely biztonságával. 
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Speciális beállítások 
• Webhely beállítások: Az egyes webhelyek speciális 

beállításainak a megtekintése. Csak egyes 
webhelyeken áll rendelkezésre. 

• Alapértékre állítás: Az összes böngészőadat törlése 
és az összes beállítás visszaállítása az alapértelmezett 
értékre. 

Bluetooth 
A Bluetooth kis távolságú rádiókommunikációs technika. A 
Bluetooth funkcióval rendelkező telefonok kb. 10 méteres 
távolságon belül információt tudnak cserélni egymás között 
anélkül, hogy fizikai kapcsolat lenne közöttük. A 
Bluetooth-os készülékeket össze kell párosítani egymással 
a kommunikáció megkezdése előtt. 

A Bluetooth be- és kikapcsolása 
1. Érintse meg a Kezdő gomb >  > Beállítások > 

Vezeték nélküli és vezetékes hálózatok opciót. 
2. A Bluetooth bekapcsolásához jelölje be a Bluetooth 

jelölőnégyzetet. 
Az állapotsorban megjelenik a ikon. Ha ki kívánja 
kapcsolni a Bluetooth funkciót, törölje a Bluetooth 
jelölőnégyzetet. 
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Megjegyzés: 
A Bluetooth alapértelmezés szerint ki van kapcsolva. Ha 
bekapcsolja, majd kikapcsolja a telefont, a Bluetooth is 
kikapcsolódik. Amikor újra bekapcsolja a telefont, a 
Bluetooth is automatikusan bekapcsolódik. 

A készülék láthatóvá tétele 
Más készülékek, amelyek szintén rendelkeznek Bluetooth 
funkcióval, detektálhatják az ön telefonját, kapcsolatot 
létesíthetnek egymással, vagy Bluetooth szolgáltatást 
használhatnak. 
1. Érintse meg a Kezdő gomb >  > Beállítások > 

Vezeték nélküli és vezetékes hálózatok > Bluetooth 
beállítások opciót. 

2. Szükség esetén jelölje be a Bluetooth jelölőnégyzetet. 
3. A készülék láthatóvá tételéhez jelölje be a 

Felfedezhető jelölőnégyzetet. 

A készüléknév módosítása 
1. Érintse meg a Kezdő gomb >  > Beállítások > 

Vezeték nélküli és vezetékes hálózatok > Bluetooth 
beállítások opciót. 

2. Szükség esetén jelölje be a Bluetooth jelölőnégyzetet. 
3. Érintse meg a Készülék neve opciót. 
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4. Írja be a nevet és érintse meg az OK-t. 

Párosítás egy másik Bluetooth készülékkel 
Telefonját párosíthatja egy másik készülékkel, amely 
szintén rendelkezik Bluetooth funkcióval. Ehhez mindkét 
készüléknek bekapcsolt állapotban kell lennie, de nem kell 
láthatóknak lenniük ahhoz, hogy információt tudjanak 
cserélni egymás között. 
1. Érintse meg a Kezdő gomb >  > Beállítások > 

Vezeték nélküli és vezetékes hálózatok > Bluetooth 
beállítások opciót. 

2. Érintse meg a Készülékek pásztázása opciót. 
Az ön WAYTEQ LIBRA telefonja megjeleníti az összes 
elérhető Bluetooth készüléket a Bluetooth készülékek 
mezőben. 

3. Érintse meg azt a készüléket, amellyel párosítani 
kívánja a telefonját. 

4. Szükség esetén a párosításhoz írja be a PIN kódját és 
érintse meg az OK-t. 

Ötlet: 
A másik készüléken is ugyanazt a PIN kódot kell beírni. 
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Multimédiás élmények 

Fényképezőgép 
A telefonba 3,2 megapixeles kamera van beépítve, mellyel 
éles fényképeket készíthet. 

A fényképező megnyitása 
A fényképező megnyitásához érintse meg a Kezdő 
gomb >  > Kamera opciót. 
Megjegyzés: 
Egyszerűen átválthat fényképezőgépről videokamera 
funkcióra: Húzza fel a  kapcsolót. 

Fényképezés 
Irányítsa a kamerát a tárgyra, majd az exponáláshoz 
érintse meg a  gombot. 
• Az elkészített fénykép megtekintéséhez érintse meg a 

Kamera képernyő jobb sarkában látható képet. 
• Az összes fénykép megtekintéséhez érintse meg a 

Menü gomb > Galéria opciót. 

Kamera beállítások 
Módosíthatja a kamera beállításokat a Kamera képernyőn 
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a Menü gomb > Beállítások opció megérintésével. 
Kamera beállítások 
• Fehéregyensúly: Érintse meg a fehéregyensúly 

beállításához. A fehéregyensúly beállítása lehetővé 
teszi a kamera számára, hogy az aktuális megvilágítást 
követve pontosabban rögzítse a színeket. 

• Sávosodás csökkentése: Az előnézeti képek 
automatikus vagy meghatározott AC frekvenciákhoz 
való szabályzásához kapcsolja be, hogy elkerülje a 
zavarás miatt keletkező sávos előnézetek kialakulását. 

• Színhatás: Érintse meg a képhatás kiválasztásához. 
• A tárolás helye: Annak kiválasztása, hogy a készülék 

hol tárolja a képadatokat. 
• ISO választás: Érintse meg az ISO érték beállításához. 

Ez lehet 100, 200, 400 vagy 800, illetve visszaállíthatja 
Automatikusra. Magasabb ISO érték mellett jobb képek 
készíthetők gyenge fényviszonyok mellett. 

• Képméret: Érintse meg az exponált képek méretének 
megadásához. 

• Képminőség: Érintse meg a jpeg (tömörített) 
képminőség beállításához. 

• Fókusz mód: Az automatikus fókuszálást kapcsolhatja 
be, illetve ki. 

• Élesség: Érintse meg az élesség beállításához. 
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• Kontraszt: Érintse meg a kontraszt beállításához. 
Magasabb kontraszttal jobban látható a kék, vörös és a 
zöld éles színe a sötét színekhez képest. 

• Telítettség: Érintse meg a telítettség beállításához. 
Az alapértelmezett beállítások visszaállítása 
Visszaállítás az alapértékekre: A kamera beállítások 
visszaállítása az alapértékekre. 

Videokamera 
A videokamerával videoklipek készíthetők. 

A videokamera megnyitása 
A videokamera megnyitásához érintse meg a Kezdő 
gomb >  > Videokamera opciót. 
Megjegyzés: 
Gyorsan átválthat videokameráról fényképezőgépre: 
Húzza le a  kapcsolót. 

Videofelvételek készítése 
1. A felvétel elindításához érintse meg a  gombot. 
2. A felvétel megállításához érintse meg a  gombot. 
Megjegyzés: 
• Az éppen elkészített videofelvétel megtekintéséhez 
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érintse meg a Videokamera képernyő jobb sarkában 
látható képet. 

• Az összes videoklip megtekintéséhez érintse meg a 
Menü gomb > Galéria opciót. 

Video beállítások 
A Videokamera képernyőn módosíthatja a video 
beállításokat a Menü gomb > Beállítások opció 
megérintésével. 
Videokamera beállítások 
• Video minőség: A videominőség típus kiválasztása. 
• Video kódoló rendszer: A videokódoló rendszer 

kiválasztása. 
• Audio kódoló rendszer: Az audiokódoló rendszer 

kiválasztása. 
• A video időtartama: Érintse meg a video időtartam 

beállításához. 
Az alapértelmezett beállítások visszaállítása 
Visszaállítás az alapértékekre: A videokamera 
beállítások visszaállítása az alapértékekre. 

FM rádió 
Az FM rádióval ráhangolhat rádiócsatornákra, 
meghallgathatja őket és elmentheti a készülékére. A 
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rádióadás minősége az adott hely rádiós lefedettségétől 
függ. A vezetékes fülhallgató antennaként működik, ezért a 
rádió használatához mindig csatlakoztassa a telefonhoz a 
fülhallgatóját. Amikor rádióhallgatás közben bejövő hívást 
kap a telefonján, a rádió kikapcsolódik. 

Az FM rádió megnyitása 
Az FM rádió bekapcsolása előtt csatlakoztassa 
fülhallgatóját a telefonhoz. 
Az FM rádió megnyitásához érintse meg a Kezdő gomb > 

 > FM Rádió opciót. 
Az FM rádió megnyitása után megjelenik a  ikon az 
állapotsorban. 

Az FM rádió hallgatása 
1. A csatornák automatikus pásztázásához érintse meg a 

 vagy  gombot. 
2. Érintse meg a Menü gomb > Szabályzás opciót, majd 

érintse meg a /  gombot a frekvencia +/–0,1 
MHz-es manuális hangolásához. 

3. Fogja meg a frekvenciát addig, amíg meg nem jelenik 
egy vörös keret a kijelzőn, majd az elmentéshez húzza 
a frekvenciaértéket ebbe a keretbe. 
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4. A hangerő szabályzásához nyomja le a Hangerő 

gombokat. 
5. Az FM rádió készenlét időzítőjének a beállításához 

érintse meg a Menü gomb > Készenlét opciót.  
6. Az FM rádió kikapcsolásához érintse meg a  

gombot. 

Zene 
A telefon microSD kártyáján tárolt digitális hangfájlokat a 
Zene alkalmazással játszhatja le.  

Zene megnyitása 
Először a microSD kártyára kell másolni a lejátszani kívánt 
hangfájlokat. 
1. A Zene képernyő megnyitásához érintse meg a  > 

Zene gombot. 
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2. A zenelejátszó megnyitásához jelöljön ki egy fájlt. 

Zene lejátszása 
1. A lejátszandó zeneszámok listázásához érintse meg az 

Előadó/Album/Szám/Lejátszási lista opciót. 
2. A lejátszás elindításához érintsen meg egy számot a 

listán. 

 
 

Megjegyzés: 
A hangerő szabályzásához nyomja le a Hangerő 
gombokat. 

Érintse meg az előző szám
lejátszásához.

Fogja meg és húzza el a szám
bármelyik részéhez..

Információ megjelenítése a 

lejátszott számról.

 
Érintse meg a Most játszott lista 
megnyitásához. 
 
Érintse meg a véletlen sorrendű 
lejátszás be- és kikapcsolásához. 
Érintse meg az ismétlési módok 
sorravételéhez: 
- az aktuális szám ismétlése. 
- az összes szám ismétlése 
- nincs ismétlés 
 
Érintse meg a következő szám 
lejátszásához. 
 
Érintse meg a zenelejátszás 
szüneteltetéséhez, illetve 
folytatásához... 
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Lejátszási listák létrehozása 
A zenefájlok rendezéséhez, szervezéséhez lejátszási 
listákat állíthat össze. 
1. Jelöljön ki egy zenefájlt, amit hozzá kíván adni egy új 

lejátszási listához. 
2. Érintse és fogja meg addig, amíg elő nem ugrik egy 

helyi menü. 
3. Érintse meg a Hozzáadás a lejátszási listához 

utasítást. 
4. Érintse meg az Új utasítást. 
5. Írja be a lejátszási lista nevét és érintse meg a Mentés 

gombot. 
Létrejön a lejátszási lista a kijelölt fájl szerepelni fog ezen a 
listán. 

Lejátszási listák kezelése 
1. Az összes lejátszási lista megtekintéséhez érintse meg 

a Lejátszási listák opciót a Zene képernyőn. 
2. Fogja meg a lejátszandó vagy módosítandó lejátszási 

listát addig, amíg fel nem ugrik a helyi menü. 
i. A lejátszási lista lejátszásához érintse meg a 

Lejátszás gombot. 
ii. A lejátszási lista törléséhez érintse meg a Törlés 

gombot. 
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iii. A lejátszási lista átnevezéséhez érintse meg az 
Átnevezés gombot. 

Számok hozzáadása a lejátszási listához 
1. Nyissa meg azt a mappát, amelyben a lejátszási 

listához adandó számot tárolja. 
2. Fogja meg a zeneszám fájlját addig, amíg fel nem ugrik 

a helyi menü. 
3. Jelölje ki a Hozzáadás a lejátszási listához opciót. 
4. Jelöljön ki egy lejátszási listát a felsorolásból. 

Zeneszám beállítása csengőhangként 
1. Nyissa meg azt a mappát, amelyben a csengőhangként 

beállítandó számot tárolja. 
2. Fogja meg a zeneszám fájlját addig, amíg fel nem ugrik 

a helyi menü. 
3. Jelölje ki a Felhasználás telefon csengőhangként 

opciót. 
Ötlet: 
Lejátszás közben is beállíthat csengőhangnak egy számot 
a Menü gomb > Felhasználás csengőhangként opciót 
megérintve. 
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Videók 
Videófájlok lejátszásához használhatja a Videók 
alkalmazást. 

Videók megnyitása 
1. A Videók képernyő megnyitásához érintse meg a 

Kezdő gomb >  > Videók opciót. 
A telefonon megtekintheti a microSD kártyán tárolt 
összes videó fájlt. 

2. A videólejátszó megnyitásához érintsen meg egy videó 
fájlt. 

Videók lejátszása 
Mielőtt lejátszaná, másolja a videó fájlt a microSD kártyára. 
1. A Videók képernyőn érintse meg a lejátszandó videó 

fájlt. 
2. A vezérlősáv megtekintéséhez érintse meg a 

képernyőt. 
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Galéria 
A Galéria segít megtekinteni a fényképeket és lejátszani a 
videókat. A fényképekkel elvégezhet néhány alapvető 
szerkesztési műveletet. Beállíthatja őket például tapétának, 
kapcsolat ikonnak és megoszthatja ismerőseivel. 

Érintse meg a videolejátszás 
megállításához és folytatásához. 

Érintse meg a videó gyors 
visszacsévéléséhez. 

Érintse meg a videó gyors 
visszacsévéléséhez. 

Fogja meg és húzza el a
videő bármelyik részéhez.
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Hangrögzítő 
A Hangrögzítővel hangos emlékeztetőket vehet fel, 
amiket csengőhangnak is beállíthat. 

A hangrögzítő megnyitása 
A hangrögzítő megnyitásához érintse meg a Kezdő 
gomb >  > Hangrögzítő opciót. 
Megjegyzés: 
A Hangrögzítő használatához be kell tennie egy microSD 
kártyát a telefonba. 

A mappában található képek száma. 

Érintse meg a mappában levő
képek diavetítéssel történő

megtekintéséhez.

Érintse meg az előző
mappára való

visszalépéshez.

Érintse meg a
Galériába történő

visszatéréshez

Érintse meg a 
nagyítás 
beállításához. 
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Emlékeztető felvétele 
1. Tegye a mikrofont a szája közelébe. 
2. A felvétel elindításához érintse meg a  gombot. 
3. A felvétel leállításához érintse meg a  gombot. 
4. A hangfelvétel lejátszásához érintse meg a  

gombot. 
5. A beszédhangos felvétel elmentéséhez érintse meg az 

OK-t. A törléshez érintse meg az Elvetés opciót. 
Megjegyzés: 
Felvételeit megtalálhatja a Kezdő gomb >  > Zene > 
Lejátszási listák > Felvételeim opció alatt. Ha egy 
felvételt csengőhangnak kíván beállítani, fogja meg a 
felvételt és jelölje ki a Felhasználás csengőhangként 
opciót a felugró menüben. 
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Google alkalmazások 

Bejelentkezés a Google hozzáférésbe 
A Google hozzáférésbe történő bejelentkezéssel ön 
szinkronizálhatja Google Mail leveleit, naptárját és 
kapcsolatait a web és a telefon között.  
1. Érintsen meg ez Google alkalmazást, legyen az például 

a Talk. 
2. Olvassa el az útmutatást, majd érintse meg a 

Következő utasítást. 
3. Érintse meg a Bejelentkezés opciót, ha rendelkezik 

Google hozzáféréssel. Írja be a felhasználónevét és a 
jelszavát, majd érintse meg a Bejelentkezés opciót.  

Ha még nem rendelkezik Google hozzáféréssel, érintse 
meg a Létrehozás opciót. 

Google Mail használata 
A Google Mail a Google web alapú levelező szolgáltatása. 
A Google Mailt akkor konfigurálhatja, amikor belép a 
Google hozzáférésbe. A szinkronizálási beállításoktól 
függően a Google Mail a telefonján automatikusan 
szinkronizálódik a weben levő Google Mail hozzáférés 
adataival. 
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Google Mail megnyitása 
Érintse meg a  > Gmail opciót. 

Email írása és elküldése 
1. A Beérkező levelek képernyőn nyomja meg a Menü 

gombot, majd érintse meg a Levélírás opciót. 
2. A Címzett mezőbe írja be a címzett email címét. Ha 

több személynek is elküldi a levelet, pontosvesszővel 
válassza el egymástól az email címeket. Tetszőleges 
számú címzettet megadhat. 

3. Írja be az elektronikus levél tárgyát, majd írja meg a 
levelet. 

4. A levél megírása után érintse meg a Küldés gombot. 

Google naptár használata 
Érintse meg a Kezdő gomb >  > Naptár opciót a 
Google Calendar időbeosztás-kezelő alkalmazás 
használatához.. Naptárját találkozók és más események 
ütemezésére használhatja. Találkozói a képernyőn 
ütemezettként jelennek meg. Az összes beállított időpont 
szinkronizálódik a Google hozzáférés adataival. Ez 
lehetővé teszi, hogy menet közben megkapja a naptárját, 
megossza másokkal az időbeosztását és email értesítést 
kapjon a közelgő eseményekről. 
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A Google Talk használata 
A Google Talk a Google azonnali üzenetküldő programja, 
amely lehetővé teszi önnek, hogy kommunikáljon 
másokkal, akik szintén Google Talk alkalmazást 
használnak. 

A Google Talk megnyitása 
Érintse meg a  > Talk opciót. 

Egy új ismerős hozzáadása 
Csak olyan személyeket tud hozzáadni, akik rendelkeznek 
Google hozzáféréssel. 
1. Az Ismerősök listában nyomja meg a Menü gomb > 

Ismerős hozzáadása opciót. 
2. Írja be a hozzáadandó ismerős Google Talk 

azonosítóját vagy e-mail címét. 

Meghívás megtekintése és elfogadása 
1. Az Ismerősök listában nyomja meg a Menü gomb > 

Meghívások opciót.  
A függő meghívások képernyőn megtekinthető az 
összes elküldött és fogadott csevegési meghívó 
felsorolása. 

2. Érintsen meg egy függőben levő meghívást amit 
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valakitől kapott, majd érintse meg az Elfogadás vagy 
az Elutasítás opciót. 

Az online állapot megváltoztatása 
1. Érintse meg az online állapot ikont az állapotüzenet 

mellett, majd jelölje ki azt az állapotot, amit a menüben 
kíván látni. 

2. Érintse meg az állapotüzenet keretet, majd írja be a 
személyre szabott állapotüzenetét a képernyőn 
megjelenő billentyűzet segítségével. 

Csevegés elkezdése 
1. Érintsen meg egy ismerőst az Ismerősök listán. 
2. Beszélgessen el az ismerősével a szöveget a 

képernyőn megjelenő billentyűzettel beírva. 
3. Az üzenet beírása után érintse meg a Küldés gombot. 
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Telefon beállítások 

Alapbeállítások 

A pontos idő és a dátum beállítása 
1. Érintse meg a Kezdő gomb > Menü gomb > 

Beállítások > Dátum és idő opciót. 
2. Ha saját maga kívánja beállítani a pontos idős és a 

dátumot, törölje az Automatikus jelölőnégyzet 
jelölését. 

3. A pontos idő és a dátum beállítások konfigurálása: 
– Érintse meg a Dátum beállítása opciót. Állítsa be a 
dátumot és a mentéshez érintse meg a Beállítás 
opciót. 
– Érintse meg az Időzóna kiválasztása opciót és 
érintse meg azt a területet, ahol tartózkodik. 
– Érintse meg az Idő beállítása opciót. Állítsa be a 
pontos időt és a mentéshez érintse meg a Beállítás 
opciót. 
– Érintse meg a jelölőnégyzetet a 24 órás formátum 
használata opció mögött és váltsa át az időformátumot. 
– Érintse meg a Dátumformátum használata opciót és 
válassza ki a kívánt típust. 
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Kijelző beállítások 
A Kezdő gomb > Menü gomb > Beállítások > Hang és 
kijelző opció megérintésével konfigurálhatja az olyan 
kijelző beállításokat, mint a tájolás, animálás, fényerő és 
képernyő időtúllépés. 

A kijelző fényerő beállítása 
1. Válassza ki a Fényerő opciót a Kijelző beállítások 

közül. 
2. Állítsa be a fényerőt és érintse meg az OK-t. 

A késleltetés beállítása a képernyő kikapcsolódása 
előtt 
1. Érintse meg a Képernyő időtúllépés opciót a Kijelző 

beállítások között. 
2. Válassza ki az időt a listáról. 

Automatikus képernyőtájolás választása 
Beállíthatja, hogy a képernyő tájolása automatikusan állóra 
vagy fekvőre váltson át, amikor elfordítja a telefont. 
Válassza ki a Tájolás opciót a Kijelző beállítások közül. 
Ha ki szeretné kapcsolni ezt a funkciót, törölje a Tájolás 
jelölőnégyzetet. 
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Animáció megjelenítése az ablakok megnyitásakor 
és bezárásakor 
Beállíthatja az animálást az ablakok megnyitása és 
bezárása esetére. 
1. Érintse meg az Animálás opciót a Kijelző beállítások 

között. 
2. Jelölje ki a kívánt animáció típust. 
Ha ki kívánja kapcsolni ezt a funkciót válassza a Nincs 
animáció opciót. 

Hang beállítások 
A Kezdő gomb > Menü gomb > Beállítások > Hang és 
kijelző opció megérintésével konfigurálhatja az olyan 
beállításokat, mint a csengőhangok és az értesítések. 

A csengőhang beállítása 
1. Érintse meg a Telefon csengőhang opciót a Hang 

beállítások között. 
2. A felugró ablakban jelölje be a használni kívánt 

csengőhangot. 
Ötlet: 
Csengőhangként beállíthat egy hangfájlt is, amikor a 
zenelistát böngészi. 
1. Nyissa meg a listás a Kezdő gomb >  > Zene > 

Dalok opció megérintésével. 
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2. Fogja meg a zeneszámot addig, amíg fel nem ugrik a 
helyi menü. 

3. Jelölje ki a Felhasználás telefon csengőhangként 
opciót. 

Az alapértelmezett értesítési csengőhang beállítása 
1. Válassza ki az Értesítési csengőhang opciót a Hang 

és kijelző beállítások közül. 
2. Pásztázza végig a csengőhang listát és válasszon ki 

egyet alapértelmezett csengőhangnak. 
3. A mentéshez érintse meg az OK-t. 

A telefon átkapcsolása néma üzemmódba 
1. Jelölje be a Néma mód jelölőnégyzetet a Hang és 

kijelző beállításoknál. 
2. Úgy is átválthat néma módra, hogy nyomva tartja a 

Hangerő (csökkentése) gombot, illetve amikor 
zárolva van a kijelző, a Hang kikapcsolása sávot balra 
húzva, ahogy az alábbi ábrán látható. 
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Az állapotsorban megjelenik a némítás  ikon. 

A telefon átkapcsolása rezgő üzemmódba 
Jelölje be a Telefonrezgés jelölőnégyzetet a Hang és 
kijelző beállításoknál. 
Ha a telefon már néma üzemmódban van, akkor az 
állapotsorban megjelenik a  rezgés ikon. 
Az érintés-visszajelzés engedélyezése 
Rezgő visszajelzést kaphat, miközben a szoftveres 
gombokat nyomogatja, illetve egyes képernyőkön, ha 
engedélyezte az érintés-visszajelzés funkciót. 
1. Érintse meg a Kezdő gomb >  > Beállítások > 

Hang és kijelző opciót. 
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2. Jelölje be az Érintés-visszajelzés jelölőnégyzetet. 

A csengőhang hangerő beállítása 
Ha be kívánja állítani a csengetés hangerejét, győződjön 
meg róla, hogy nincs-e néma üzemmódban a telefon. 
1. Válassza a Csengetés hangerő opciót a Hang és 

kijelző beállításoknál. 
2. Állítsa be a csengetés hangerőt és a mentéshez érintse 

meg az OK-t. 
Ötlet: 
A csengetés hangerejét gyorsan be tudja állítani, ha 
bármelyik képernyőn lenyomja a Hangerő gombokat. 
Megjegyzés: 
Ha a csengetés hangerejével együtt az értesítési hangerőt 
is be kívánja állítani, jelölje be az Alkalmazza a bejövő 
hívás hangerejét az értesítésekhez jelölőnégyzetet. 

A média hangerő beállítása 
Beállíthatja a média hangerőt a Zene és a Videó 
lejátszóhoz. 
1. Válassza a Média Hangerő opciót a Hang és kijelző 

beállításoknál. 
2. Állítsa be a média hangerőt és a mentéshez érintse 

meg az OK-t. 
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A gombhangok engedélyezése 
Beállíthatja a telefonon, hogy a Tárcsázó gombjainak 
érintésekor különböző hangokat játsszon le a készülék. 
Jelölje be a Hallható gombhangok jelölőnégyzetet a 
Hang és kijelző beállításoknál. 

Képernyőválasztási hangok engedélyezése 
Beállíthatja a telefonon, hogy hangot játsszon le, amikor 
valamit kiválaszt a képernyő megérintésével. 
Jelölje be a Hallható kiválasztás jelölőnégyzetet a Hang 
és kijelző beállításoknál. 

SD kártya értesítések engedélyezése 
Beállíthatja a telefonján, hogy hangot játsszon le a 
microSD kártya értesítések mellé. 
Jelölje be az SD kártya értesítések jelölőnégyzetet a 
Hang és kijelző beállításoknál. 

Nyelvi beállítások 
Módosíthatja a telefon rendszernyelvét. 

Az operációs rendszer nyelvének megváltoztatása 
1. Érintse meg a  > Beállítások > Nyelv és 

billentyűzet > Hely kiválasztása opciót. 
2. Válasszon nyelvet a helylistáról, hogy 

rendszernyelvnek állítsa be. 
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Mobilhálózati szolgáltatások 
Telefonja a GSM és a WCDMA szolgáltatásokat támogatja. 
A telefonszolgáltatásának megfelelően konfigurálhatja 
hálózati beállításait. 

Barangoló adatátviteli (data roaming) 
szolgáltatások engedélyezése 
1. Érintse meg a  > Beállítások > Vezeték nélküli és 

vezetékes hálózatok > Mobil hálózatok opciót. 
2. Jelölje be a Data roaming jelölőnégyzetet, hogy 

engedélyezze az adatátviteli szolgáltatásokat 
barangolás esetén. 

A hálózati üzemmód átkapcsolása 
1. Érintse meg a  > Beállítások > Vezeték nélküli és 

vezetékes hálózatok > Mobil hálózatok > Hálózati 
üzemmód opciót. 

2. A hálózati üzemmód átváltásához válassza a 
automatikus GSM/WCDMA, csak WCDMA vagy csak 
GSM opciót. 

A hálózati operátorok átkapcsolása 
1. Érintse meg a  > Beállítások > Vezeték nélküli és 

vezetékes hálózatok > Mobil hálózatok > Hálózati 
operátorok opciót. 

2. Érintse meg a Hálózatok keresése opciót a hálózati 



 

118 

operátor manuális beállításához, illetve érintse meg az 
Automatikus kiválasztás opciót a hálózati operátor 
automatikus beállításához. 

A hozzáférési pont nevek (APN) beállítása 
Használhatja az alapértelmezett hozzáférési pont neveket 
(APN) az Internet eléréséhez. Ha fel kíván venni egy új 
APN nevet, forduljon szolgáltatójához a részletes 
információkért. 
1. Érintse meg a Kezdő gomb >  > Beállítások > 

Vezeték nélküli és vezetékes hálózatok > Mobil 
hálózatok > Hozzáférési pont nevek opciót. 

2. Érintse meg a Menü gomb > Új APN elemet. 
3. Állítsa be a szükséges paramétereket (lásd Kapcsolat 

létesítése – Kapcsolódás az Internethez - 
GPRS/EDGE/3G – Egy új GPRS/EDGE/3G kapcsolat 
hozzáadása.) 

4. Érintse meg a Menü gomb > Mentés opciót. 

Biztonsági beállítások 
Készülékét és SIM kártyáját megvédheti az illetéktelen 
használattól. 
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A telefon védelme képernyőzárral 
Kioldási ábra beállítása 
Megvédheti a telefonját az illetéktelen használattól egyéni 
képernyőkioldó ábra létrehozásával. 
1. Érintse meg a Kezdő gomb >  > Beállítások> 

Helyzet és biztonság > Kioldó ábra beállítása opciót. 
2. Olvassa el az útmutatást, majd érintse meg a 

Következő utasítást. 
3. Tekintse meg a példaábrát és érintse meg a Következő 

gombot. 
4. Rajzoljon saját ábrát és érintse meg a Folytatás opciót. 
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5. Rajzolja fel újra az ábrát és érintse meg a Megerősítés 
opciót. 

A képernyő zárolása 
Nyomja le a Tápfeszültség gombot a képernyő 
zárolásához 

Képernyő feloldása egy ábra a segítségével 
1. Nyomja le a Tápfeszültség gombot. 
2. Rajzoljon fel egy ábrát a képernyő kioldásához. 

 
Ha elvéti, a telefon megkéri, hogy próbálkozzon újra. 
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A SIM kártya védelme PIN kóddal 
Beállíthat egy PIN jelszót, hogy megakadályozza a SIM 
funkció illetéktelen használatát. Az alapkódot a 
szolgáltatójától kapja meg. 
1. Érintse meg a  > Beállítások > Helyzet és 

biztonság > SIM/RUIM kártyazárolás beállítása 
opciót. 

2. Jelölje be a SIM PIN engedélyezése/tiltása 
jelölőnégyzetet. 

3. Írja be a PIN kódot és érintse meg az OK-t. 
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A SIM PIN kód módosítása 
A SIM PIN megváltoztatása előtt engedélyeznie kell ezt a 
funkciót. 
1. Érintse meg a Kezdő gomb >  > Beállítások > 

Helyzet és biztonság > SIM/RUIM kártyazárolás 
beállítása opciót. 

2. Érintse meg a SIM/RUIM PIN kód módosítása opciót. 
3. Írja be a PIN kódot és érintse meg az OK-t. 
4. Írja be az új PIN kódot és érintse meg az OK-t. 
5. Írja be újra az új PIN kódot és érintse meg az OK-t. 

Hitelesítő adat tároló beállítása 
Beállíthatja, hogy az alkalmazások hozzáférjenek a 
biztonságos tanúsítványokhoz és más hitelesítő 
adatokhoz. 

Biztonságos hitelesítő adatok engedélyezése 
1. Érintse meg a Kezdő gomb >  > Beállítások > 

Helyzet és biztonság opciót. 
2. Érintse meg a Jelszó beállítása opciót egy jelszó 

létrehozásához. 
Ötlet: 
Telepíthet titkosított tanúsítványokat microSD kártyáról 
a Telepítés SD kártyáról opció megérintésével. 
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3. Jelölje be a Biztonságos hitelesítő adatok 
használata jelölőnégyzetet. 

Hitelesítő adatok törlése 
1. Érintse meg a  > Beállítások > Helyzet és 

biztonság opciót. 
2. A hitelesítő adatok törléséhez érintse meg a Tároló 

törlése opciót. 

Memóriakezelés 

A memóriakártya kezelése 
A szabad hely információ megtekintése 
Érintse meg a Kezdő gomb >  > Beállítások > SD 
kártya, USB tömegtároló és telefon memória opciót. 
A szabad hely információt az SD kártya résznél tekintheti 
meg az Összes hely/rendelkezésre álló hely alatt. 

A memóriakártya lecsatolása 
1. Érintse meg a Kezdő gomb >  > Beállítások > SD 

kártya, USB tömegtároló és telefon memória opciót. 
2. Érintse meg az SD kártya lecsatolása opciót. 
Az állapotsorban megjelenik az  ikon. 
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Formázás: microSD kártya 
1. Csatolja le microSD kártyáját. 
2. Érintse meg az SD kártya formázása opciót. 
3. Megerősítésként érintse meg az SD kártya formázása 

opciót. 

A belső telefonmemória kezelése 
A szabad telefonmemória hely információ 
megtekintése 
1. Érintse meg a Kezdő gomb >  > Beállítások > SD 

kártya, USB tömegtároló és telefon memória opciót. 
2. Gördüljön le, hogy megtekintse a Rendelkezésre álló 

hely méretét a Belső telefonmemória szakasznál. 

Személyes beállítások 

Az alapértelmezett beállítások 
visszaállítása 
1. Érintse meg a Kezdő gomb >  > Beállítások > 

Személyes adatok opciót. 
2. Érintse meg a Gyári adatok visszaállítása opciót. 
3. Érintse meg a Telefon visszaállítása alaphelyzetbe 

opciót. 
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4. Érintse meg a Mindent töröl opciót. 

Alkalmazás beállítások 

Alkalmazások kezelése 
Megtekintheti és kezelheti a telefonra telepített 
alkalmazásokat. 

A telefonra telepített alkalmazások megtekintése 
Érintse meg a Kezdő gomb >  > Beállítások > 
Alkalmazások > Alkalmazások kezelése opciót. 
A telefon egy felsorolásban jeleníti meg az alkalmazásokat. 

A piacon kívüli (non-market) alkalmazások 
telepítése 
1. Érintse meg a Kezdő gomb >  > Beállítások > 

Alkalmazások opciót. 
2. Jelölje be az Ismeretlen források jelölőnégyzetet. 

Alkalmazás telepítése 
Telepíthet alkalmazást az Android piacról a megfelelő 
letöltendő tétel kijelölésével és a Telepítés opció 
megérintésével. 
Akkor is telepíthet piacon kívüli alkalmazást, ha 
engedélyezték a telepítését. Telepítés előtt győződjön meg 
a processzor típusáról és arról, hogy olyan alkalmazást 
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választott, amit az ön telefonjára fejlesztettek ki. 
1. Érintse meg a Kezdő gomb >  > Fájlkezelő opciót 

és nyissa meg azt a mappát, ahova telepíteni szeretné 
az alkalmazást. 

2. A telepítés elindításához érintse meg az alkalmazást. 
3. Olvassa el az alkalmazáshoz mellékelt útmutatást és 

kövesse a lépéseket a telepítést elvégzéséhez. 

Alkalmazás eltávolítása 
1. Érintse meg a Kezdő gomb >  > Beállítások > 

Alkalmazások > Alkalmazások kezelése opciót. 
2. Érintse meg az eltávolítandó alkalmazást. 
3. Érintse meg az Eltávolítás opciót, majd 

megerősítésképpen az OK-t. 
Ha az alkalmazást a Piacról töltötte le, felkeresheti a 
Letöltések oldalt is. Érintse meg az alkalmazást, majd az 
Eltávolítás utasítást, hogy eltávolítsa a telefonjáról. 

Egyéb beállítások 

Keresési beállítások 
Beállíthatja a keresési beállításokat és az előzményeket a 
Kezdő gomb >  > Beállítások > Keresés opció 
megérintésével. 
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Google keresési beállítások 
Internetes keresési javaslatok: Válassza a Google 
javaslatok gépelési közbeni megjelenítését.  

A kereshető tételek beállítása 
Érintse meg a Kezdő gomb >  > Beállítások > 
Keresés > Kereshető tételek opciót. 
Amikor egy tételt keres a telefonján, csak a kereshető 
tételekre fog rákeresni a rendszer. 

Beszédszintézis beállítások 
Beállíthat felolvasó opciókat a Kezdő gomb >  > 
Beállítások > Felolvasás opció megérintésével. Mielőtt 
ezt a funkciót használná, telepítenie kell a beszéd-adat 
alkalmazást. 
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Egyéb alkalmazások 

Riasztás 

Riasztások beállítása 
1. Érintse meg a Kezdő gomb >  > Riasztás opciót. 
2. Érintse meg az alapértelmezett riasztást a 

konfiguráláshoz vagy érintse meg a Menü gomb > 
Riasztás hozzáadása opciót. 

3. Jelölje be a Riasztás jelölőnégyzetet és módosítsa a 
megfelelő elemeket: Név, Idő, Ismétlés, Szundi. 
Időtartam, Rezgés, Csengőhang, Hangerő, Erősödő 
hangerő és Késleltetés. 

Docs To Go alkalmazás 
Ezzel az alkalmazással kezelhet Word, Excel, Powerpoint 
vagy PDF fájlokat. 
A további információkért olvassa el a képernyőn megjelenő 
útmutatást. 

Jegyzettömb 
A Jegyzettömb alkalmazással szöveges emlékeztetőket 
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írhat. Megjegyzések hozzáadásához és törléséhez nyomja 
meg a Menü gombot. Szerkesztéshez, törléshez vagy cím 
módosításához fogja meg a már meglevő jegyzetet. 

Számológép 
A Számológép megnyitása 
Érintse meg a  > Számológép opciót. 
Ötlet: 
A tudományos számítások eléréséhez érintse meg a Menü 
/ Tudományos nézet opciót.  

SIM Eszköztár 
A SIM Eszköztár csak akkor jelenik meg a kijelzőn, ha a 
SIM kártya rendelkezik ezzel a funkcióval. A SIM kártyás 
eszközök használatához először tegye be a SIM kártyát a 
telefonba.  
Érintse meg a Kezdő gomb >  > SIM Eszköztár opciót. 

Feladatkezelő 
A Feladatkezelővel tekintheti meg és állíthatja le a futó 
alkalmazásokat. 
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Stopperóra 
1. Érintse meg a  > Stopperóra opciót. 
2. Az időmérés elindításához érintse meg a Start gombot. 
3. Az időmérés megállításához érintse meg a Szünet 

gombot. A folytatáshoz érintse meg a Folytatás gombot. 
A stopperóra nullázásához érintse meg a Visszaállítás 
gombot. 
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Műszaki adatok 
Méretek  

kb. 114 mm × 54,5 mm × 11,8 
mm 

Tömeg kb. 130 g (akkumulátorral) 

Hordozó GSM/WCDMA támogatás 

Fő kijelző méretek, 
felbontás, színtér 

3.5 hüvelyk, 800*480 

Fényképezőgép a 
készülék hátulján

Érzékelő 
típusa 

CMOS 

Fénykép 
felbontás 

3.2Megapixel 

Összes belső memória 512MB 

Eltávolítható memóriakártya microSD kártya támogatott  

A memóriakártya maximális mérete 8GB 

Akkumulátor 

Kapacitás 1250mAh 

Készenléti idő 
kb. 165 óra (a hálózati állapottól 
függ) 

Beszélgetési 
idő 

kb. 240 perc (a hálózati 
állapottól függ) 

WAP böngésző verziószáma WAP2.0 
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EC megfelelőségi nyilatkozat 
 
 
Az alábbiakban tanúsítjuk, hogy a termék, melynek 
megnevezése: 

Terméktípus: WCDMA/GSM-GPRS kettős 
üzemmódú digitális mobiltelefon 
Modellszám:  WayteQ Libra 

megfelel a Rádió és távközlési végberendezésekre 
vonatkozó EC irányelvnek (EC direktíva 1999/5/EC) és az 
Elektromágneses zavarvédettségi irányelvnek  
(2004/108/EC). 
Ez a nyilatkozat vonatkozik az összes olyan legyártott 
példányra, ami megegyezik a tesztelésre és értékelésre 
beküldött mintadarabokkal. 
A termék Rádió és távközlési végberendezés 
direktívájának (EC direktíva 1999/5/EC) való 
megfelelőségét az American TCM (1588 sz. tanúsítási 
szervezet) értékelte a következő szabványok alapján: 

Biztonság EN 60950-1:2006 

EMC 
EN 301 489-1 V1.8.1; EN 301 489-7 V1.3.1;  
EN 301 489-17 V1.3.2; EN 301 489-19 V1.2.1; 
EN 301 489-24 V1.4.1;  
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Rádió 
EN 301 511 V9.0.2;  
EN 301 908-1 V4.2.1; EN 301 908-2 V4.2.1; 
EN 300 328 V1.7.1; EN 300 487 A1:1997 

Egészség EN 50360:2001; EN 62209-1:2006; EN 62209-2:2010;  
EN 50332-1:2000; EN 50332-2:2003 

A jelen nyilatkozat a gyártó felelőssége:  
ZTE Corporation                                       
ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech, Industrial Park, 
Nanshan District,Shenzhen, Guangdong, 518057, 
P.R.China                                          

A vállalat nevében aláírásra jogosult személy: 
Xu Feng  A ZTE Corporation minőségbiztosítási igazgatója   
A név nyomtatott betűkkel és vállalati beosztás  
Shenzhen, 2011. június 15.                       
 Hely és dátum                    Törvényes aláírás 
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