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Tisztelt Ügyfelünk!
Köszönjük, hogy az érintőképernyős Sencor Element P430 
mobiltelefon megvásárlása mellett döntött. Ez a kezelési 
útmutató részletesen ismerteti a készülék funkcióit és 
tulajdonságait. A telefon használatba vétele előtt, kérjük, 
fi gyelmesen olvassa el. Ismerkedjen meg a készülék 
biztonságos és helyes használatával kapcsolatosan feltüntetett 
információkkal. A kezelési útmutató tartalmazta leírás a telefon 
gyári beállításából indul ki.
A képek és felvételek a konkrét modell függvényében 
eltérhetnek. Az Element P430 nyílt forráskódú 
Android operációs rendszert használ. Az előre telepített 
alkalmazásoknak, illetve a Google Play vagy Android Market 
tartalomszolgáltatók segítségével elérhető nagy számú 
alkalmazásnak köszönhetően a telefon korlátlan számú 
kommunikációs és a szórakozási lehetőséget kínál.

 FIGYELMEZTETÉS!
Az érintőképernyő működtetését végző ujjak 
elektromos tulajdonságaihoz hasonló tulajdonságokkal 
rendelkezik a víz és sok más folyadék. Amennyiben 
az érintőképernyő felülete nedves, vizes vagy koszos, 
akkor az érintési funkció nem lesz megbízható, 
a készülék lassabban illetve egyáltalán nem reagál. 
Az érintőképernyőt ezért tartsa tiszta és száraz 
állapotban.
A szokásostól eltérő feltételek között a készülék 
alapműködtetéséhez használja a hardveres gombokat, 
elsősorban a Kezdőképernyő (Home) gombot.

A víz és az egyéb folyadékok hatással vannak az 
elektromágneses mezőkre, illetve a hanghullámok 
továbbítására.
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Fontos utasítások:
Ez a szabadidős telefonkészülék kültéri használatra készült és IP67 
védettségnek megfelelő védelemmel rendelkezik. A készülék porálló 
(6.) és vízálló (.7), 30 percig 1 méter mély vízbe lehet meríteni. 
Ügyeljen arra, hogy a készülék védelme mindig teljes legyen (fedelek 
és dugók), továbbá a készüléket ne terhelje meg erősen (ne húzza, 
ne nyomja, ne tekergesse, ne ütögesse és ne öntsön rá folyadékot). 
Az ilyen behatások a készülék védőburkolatán sérülést okozhatnak. 
A felhasználó által levehető és kinyitható fedeleket (SIM kártya tartó, 
SD kártya foglalat) kizárólag csak száraz helyen nyissa ki. A fenti 
feltételek be nem tartása miatt bekövetkező meghibásodásokra vagy 
sérülésekre, illetve a normál használatból eredő kopásokra a garancia 
nem vonatkozik. Ha a készülék a fent említett védelme ellenére 
működési rendellenességeket mutat, akkor a telefont kapcsolja 
ki, majd a levehető fedeleket (fülhallgató és töltéscsatlakozó 
dugó) kinyitva hagyja a készüléket szobahőmérsékleten (nem 
hőforrások közelében) száradni (néhány órán keresztül). A készülék 
vészlekapcsolásához használhatja a RESET gombot (a készülék 
oldalán). A gombot erősen kell benyomni (védelem a normál 
használat közbeni véletlen kikapcsolás ellen). Ha a készülék néhány 
óra „szárítás” után sem használható (rendellenes működés nélkül), 
akkor a telefont küldje márkaszervizbe tisztításra és javításra. 
Amennyiben a készülékbe nem víz, hanem más folyadék folyt 
bele, akkor ne próbálkozzon a készülék üzembe helyezésével vagy 
szakszerűtlen kitisztításával. A különböző folyadékok (pl. üdítők vagy 
szennyezett víz stb.) zárlatot okozhatnak, a maró és illó folyadékok 
(tisztítószerek, oldószerek stb.) sérülést okozhatnak az elektronikus 
alkatrészekben vagy a nyáklapok vezető rétegében. A készüléken 
található tömítéseket, dugókat és burkolatokat ne próbálja meg 
kicserélni vagy átalakítani, a készüléket vigye szakszervizbe. 
Szakszerűtlen beavatkozással a készülék védelme (IP) megváltozhat, 
illetve akár teljesen meg is szűnhet. Ha a készülék tömítőelemei 
különböző anyagokkal (olaj, oldószer stb.) való érintkezés miatt, vagy 
külső mechanikus behatások következtében megsérülnek (szakadás, 
alakváltozás, tömítetlenség, repedés stb.), illetve elvesztik tömítő 
tulajdonságaikat, akkor a készüléket vigye szakszervizbe javításra.
Előzze meg a készülék sérüléseit, használja az előírásoknak 
megfelelően a telefont. A készülék hosszú ideig szolgálni fogja Önt.
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1. Biztonsági útmutató

1.1 Biztonsági figyelmeztetések
Fontos fi gyelmeztetések:
• A jelen kezelési útmutatóban található képernyőképek 

kizárólag tájékoztató jellegűek, és a valóságban eltérhetnek.
• Az egyes lépések a telefonban található fi rmware 

függvényében eltérhetnek a jelen kezelési útmutatóban 
ismertetett lépésektől.

• Amennyiben nem kerül másként feltüntetésre, a kezelési 
útmutatóban ismertetett összes lépés esetében feltételezzük, 
hogy a felhasználó a nyitóképernyőn van.

• A funkciók és kiegészítő szolgáltatások a készülék típusára, 
az alkalmazott szoftverre vagy szolgáltatásnyújtóra való 
tekintettel különbözhetnek.

• Az alkalmazások és funkciójuk a hardver/szoftver 
alkalmazása szerinti országra, illetve területre való tekintettel 
eltérőek lehetnek. A gyártó, az importőr, a forgalmazó és az 
eladó nem felelnek a más szállítók nyújtotta alkalmazások 
okozta teljesítményproblémákért. 

• A gyártó, importőr, forgalmazó és gyártó nem felelnek 
a teljesítménnyel kapcsolatos problémákért, sem a regiszter 
beállítások, vagy az operációs rendszer módosítása 
okozta problémákért. Az operációs rendszer módosítására 
tett kísérletek a készülék vagy az alkalmazások 
működésképtelenségét eredményezhetik. 

• A készülékhez szállított szoftver, hangforrások, képek, 
tapéták és más médiák licenc alapján korlátozott 
érvénnyel használhatók. A letöltésük, vagy üzleti és más 
célú használatuk a szerzői jogokra vonatkozó törvények 
megsértését jelenthetik. Az ilyen médiák törvénytelen 
használatáért kizárólag a felhasználó tartozik felelősséggel.
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• Az adatszolgáltatások, pl. üzenetküldések, felvételek 
és letöltések, ill. az automatikus szinkronizálás vagy 
helymeghatározó szolgáltatások használata díjkötelesek 
díjköteles lehet. A nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó 
részletes információkkal a mobilszolgáltató rendelkezik. 

• A készülékkel együtt szállított eredeti alkalmazások 
frissíthetők, és a támogatásuk előzetes fi gyelmeztetés nélkül 
is véget érhet. 

• Az operációs rendszer módosításai, nem hivatalos forrásból 
származó szoftver telepítése és más egyéb lépések 
a készülék meghibásodásához, megsérüléséhez, illetve 
adatvesztéshez vethetnek. A fent ismertetett hibákra 
a jótállás nem vonatkozik. 

A szolgáltatóval kapcsolatos megjegyzés:
A telefon gyárilag az elérhető szolgáltatások maximális 
használatának megfelelően van beállítva. Az Ön 
mobilszolgáltatója egyes funkciókat, biztonsági elemeket 
vagy a telefon viselkedését a jelen kezelési útmutatóban 
ismertetésre kerültektől eltérő módon korlátozhat 
vagy módosíthat. Eltérések esetén kérjen tájékoztatást 
a mobilszolgáltatójától.
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  FIGYELMEZTETÉS
• Előzze meg a tüzet, áramütést vagy robbanást.
• Soha ne használjon sérült kábeleket, 

csatlakozódugókat, se kilazult elektromos 
csatlakozóaljakat.

• Ne érjen hozzá vizes kézzel a tápkábelhez; a töltő 
lekapcsolásakor ne rángassa a kábelt. 

• Ne törje meg, és más módos se károsí tsa a betáp 
kábelt.

• Töltés közben ne használja a készüléket, és ne 
érjen hozzá nedves kézzel. Soha ne zárja rövidre se 
a töltőt, se a készüléket. 

• Ne dobálja a töltőt, se a telefont, és ne tegye ki őket 
ütés hatásának. 

• A töltéshez kizárólag csak a gyártó által jóváhagyott 
töltőt használjon.

• Soha ne használja a készüléket viharban.

A készülék esetleges meghibásodásának következtében 
megnőhet az áramütés kockázata.
Ne használjon sérült vagy szivárgó Lítiumion (Li-Ion) 
akkumulátort.
A Li-Ion akkumulátor biztonságos megsemmisítéséhez 
forduljon a legközelebbi szervizközponthoz.
A készülék és a töltő használatát és megsemmisítését 
a helyileg érvényes előírásokkal összhangban végezze.
Kizárólag az Ön által használt készüléktípushoz tervezett 
akkumulátort és töltőt használjon. Ettől eltérő, más tartozékok 
használata súlyos személyi sérüléshez, vagy a készülék 
megsérüléséhez vezethet.
Se az akkumulátort, se a készüléket soha ne dobja tűzbe. 
A használt akkumulátor megsemmisítése során tartsa be az 
érvényes helyi előírásokat.
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Soha ne helyezze az akkumulátort meleget előállító 
készülékbe, pl. mikrohullámú vagy hagyományos sütőbe, se 
radiátorra. A készülék vagy az akkumulátor túlmelegedése 
annak felrobbanásához vezethet.
Soha ne tegye ki a készüléket nagy külső nyomásnak (ne 
préselje, szúrja át), ellenkező esetben rövidzár és túlforrósodás 
veszélye áll fenn.
Óvja sérüléssel szemben a készüléket, töltőt, akkumulátort.
Soha ne tegye ki a készüléket, akkumulátort vagy töltőt 
fokozottan alacsony vagy magas hőmérséklet hatásának. 
Az extrém hőmérsékletek a károsodásukhoz vezethetnek, és 
csökkenthetik a készülék, illetve az akkumulátor kapacitását és 
élettartamát.
Ügyeljen arra, hogy az akkumulátor ne érintkezhessen 
fémtárgyakkal; ellenkező esetben az akkumulátor + és – 
pólusai közötti kapcsolat az akkumulátor időszakos vagy tartós 
sérülését okozhatják.
Soha ne használjon sérült töltőt vagy akkumulátort.

 FIGYELEM!
Ha a készüléket olyan helyen kívánja használni, ahol 
korlátozásokat léptettek életben, tartsa be az összes 
biztonsági előírást és figyelmeztetést. Ne használja 
a készüléket más elektromos készülékek közelében.

A legtöbb elektronikus készülék rádiófrekvenciás jeleket 
sugároz. A készüléket zavarhatják más elektronikus készülékek.

Soha ne használja a készüléket kórházban vagy 
orvostechnikai készülékek közelében, mivel 
zavarhatja azok hibátlan működését.
Ha orvostechnikai eszközt használ, a telefon használatba 
vétele előtt forduljon a gyártóhoz, és kérje ki a véleményét, 
nem befolyásolja-e majd a rádiófrekvenciás sugárzás 
a készülék helyes működését.
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Ne használja a készüléket pacemaker közelében!
A készüléket a pacemakertől legalább 15 cm távolságban 
használja, ellenkező esetben a telefon zavarhatja a pacemaker 
működését.
A pacemaker lehetséges zavarásának elkerülése érdekében 
a telefont teste jobb oldalán használja.

Amennyiben hallókészüléket használ, kérje ki 
a gyártó véleményét a rádiófrekvenciás sugárzás 
lehetséges hatásairól.
A készülék által sugárzott rádiófrekvenciás sugárzás zavarhatja 
egyes hallókészülék fajták helyes működését. A készülék 
használatba vétele előtt forduljon a hallókészülék gyártójához, 
és kérje ki a véleményét a rádiófrekvenciás készülék 
hallókészülékre kifejtett lehetséges hatásairól.

Gyújtószerkezetet, robbantási területek
Amennyiben robbantási területen vagy a „kétirányú 
rádiókészülékek” és „elektronikus készülékek” kikapcsolására 
felszólító táblákkal ellátott területen mozog, kapcsolja ki 
a mobiltelefonját vagy más vezeték nélküli készülékét, 
megelőzve ezzel a robbantási munkák zavarását.

Soha ne használja a készüléket robbanásveszélyes 
közegben.
Robbanás- vagy tűzveszélyes környezetben a készüléket 
kapcsolja le, abból az akkumulátort ne vegye ki.
Minden esetben a robbanásveszélyes környezetben 
feltüntetett utasításokkal, rendelkezésekkel és szimbólumokkal 
összhangban járjon el.
Soha ne használja a készüléket üzemanyagtöltő 
állomásokon, üzemanyagok, vegyi anyagok közelében, se 
robbanásveszélyes környezetben.
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Ne tároljon és ne szállítson tűzveszélyes folyadékokat, gázokat 
vagy robbanásveszélyes anyagokat a jármű ugyanazon 
részében, amelyben a készülék, annak részei vagy tartozékai 
találhatók.

Repülőgép fedélzetén kapcsolja ki készüléket.
A telefon zavarhatja a repülőgép elektronikus navigációs 
készülékeit.
A telefon zavarhatja az autó elektronikus készülékeit.
Az autó elektronikus készülékeinek működését a telefon 
rádiófrekvenciás sugárzása zavarhatja. További tájékoztatást 
a gyártó nyújthat.

Gépjárművek
Tartsa be a gépjárművek vezetésére vonatkozó mobilkészülék-
használati biztonsági fi gyelmeztetéseket és rendelkezéseket.
Vezetés közben abszolút elsőbbséget élvez a jármű 
biztonságos vezetése. Amennyiben azt törvény tiltja, vezetés 
közben soha ne használja a mobiltelefonját. A saját, valamint 
a többi személy biztonsága érdekében ésszerűen viselkedjen, 
és ne feledje az alábbi ajánlásokat:
• Ismerkedjen meg a készülékkel és az annak használatát 

megkönnyítő egyes funkciókkal, mint amilyenek pl. 
a gyors vagy ismételt tárcsázás. Ezek a funkciók segítenek 
lecsökkenteni a tárcsázáshoz vagy a hívások fogadásához 
szükséges időt.

• A készüléket tartsa mindig elérhető távolságban. Győződjön 
meg róla, hogy képes a vezeték nélküli készülék úgy 
használni, hogy közben szemmel tartja a közúti forgalmat. 
Nem megfelelő időpontban befutó hívás esetén használja az 
üzenetrögzítő funkciót.

• Ne használja a telefont intenzív közúti forgalom vagy 
veszélyes időjárási viszonyok esetén. Az eső, ónos eső, hó, 
jég és az intenzív közúti forgalom fokozottan veszélyesek.
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• Vezetés közben soha ne jegyzeteljen és ne keressen 
telefonszámokat. A jegyzetkészítés, vagy a kapcsolatok 
közötti lapozgatás eltereli a fi gyelmét a legfontosabb 
kötelességétől – a biztonságos vezetéstől.

• A telefont ésszel használja, és mindig értékelje ki a forgalom 
állapotát. A hívásait akkor intézze, amikor áll, vagy mielőtt 
bekapcsolódna a forgalomba. Igyekezzen a hívásait olyan 
időpontra időzíteni, amikor a gépkocsi áll.

• Kerülje a stresszes, vagy érzelmileg túlfűtött beszélgetéseket; 
ellenkező esetben a fi gyelme elterelődhet a vezetésről. 
Tudassa a vonal másik felén található személlyel, hogy 
éppen vezet, és a fi gyelmét megzavaró beszélgetést inkább 
halassza el.

• A készülék használata segélyhívás esetén. Tűz, közlekedési 
baleset vagy orvosi ügyelet hívása esetén tárcsázza a helyi 
vészhívó számot.

• Használja a mobiltelefont, ha segítséget kíván hívni 
másoknak. Ha közlekedési balesetet, bűncselekményt 
vagy életveszélyes vészhelyzetet lát, hívja a helyi vészhívó 
számot.

• Szükség (ám nem vészhelyzet) esetén hívja a közúti 
segélynyújtó vagy speciális asszisztencia szolgálatot. Ha 
súlyos kockázatot nem jelentő, működésképtelen járművet, 
közlekedési lámpát, kevésbé súlyos, személyi sérüléssel 
nem járó közúti balesetet, esetleg lopott járművet lát, hívja 
az ilyen esetekre rendszeresített telefonszámot.

Előírásszerű használat és ápolás
A készüléket száraz helyen tárolja
A nedvesség és folyadékok a készülék alkatrészeinek vagy 
elektronikus áramköreinek megsérülését okozhatják.
A folyadékok megváltoztatják a készülékház színét, ami 
a készülék belsejében található folyadék okozta károsodásra 
utal. Ha a készülék hibáját vagy sérülését folyadék illetve 
nedvesség okozta, akkor a készülékre adott garancia érvényét 
veszti.
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A készüléket ne kapcsolja be, abba víz került. A bekapcsolt 
készüléket azonnal kapcsolja ki. Ezt követően törölje szárazra 
és vigye szervizbe.

Na használja és ne tárolja a készüléket poros levegőben, 
ha a por koncentrációja meghaladja a készülék védettségi 
fokozatához kapcsolódó koncentrációt.
A por és az idegen részecskék a készülék meghibásodásához 
vezethetnek, ami tűz vagy áramütés veszélyével jár.
A készüléket egyenes felületen tárolja. Ha a készülék a földre 
esik, megsérülhet.
Ne tartsa a készüléket túlságosan alacsony vagy magas 
hőmérsékletű közegben. Ajánlott a készüléket 5 °C – 35 °C 
hőmérséklettartományban használni.
Ha a készüléket zárt autóban hagyja, az a felrobbanásával 
fenyeget, miután a gépkocsi zárt utasterének hőmérséklete 
elérheti akár a 80 °C fokot is.
Ne tegye ki a készüléket hosszú időn át közvetlen 
napsugárzásnak sem más fényforrásnak.
Az akkumulátort 0 °C – 45 °C hőmérséklettartományban 
tárolja.

Soha ne tárolja a készüléket mágneses mezők közelében.
Ellenkező esetben a készülék megsérülhet, vagy lemerülhet 
az akkumulátora. A mágnescsíkos kártyák, pl. hitelkártyák, 
telefonkártyák, betétkönyvek vagy fedélzeti jegyek a mágneses 
mezők hatására megsérülhetnek. Ne használjon fémfülű 
táskákat vagy tartozékokat, és ügyeljen arra, hogy a készülék 
ne legyen hosszabb időn át kitéve mágneses mező hatásának.

Óvja a készüléket az ütődésektől. Ellenkező esetben 
megsérülhet a készülék kijelzője. Amennyiben 
a készülék meghajlik vagy más módon eldeformálódik, 
működésképtelenné válhat.
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Ne tárolja a készüléket főzőlapok, mikrohullámú sütők, forró 
konyhai kiegészítők vagy nyomástartó edények közelében. 
Ellenkező esetben az akkumulátor szivárogni kezdhet. 
A készülék túlmelegedhet, és ezzel tüzet okozhat.

Soha ne használja a készüléket vagy alkalmazást 
a túlmelegedésig. Ha a bőrfelület hosszabb időn át érintkezik 
a készülék forró felületével, az vörös foltokkal járó könnyebb 
égési sérüléshez vezethet.

Ha a készülék vakuval felszerelt, soha ne kapcsolja be a vakut 
személyek vagy állatok szeméhez közel. A vaku szemhez 
közeli használata átmeneti, vagy tartós látáskárosodáshoz 
vezethet.

Képernyővillanások. A készülék használatakor hagyjon 
bekapcsolva valamilyen fényforrást a helyiségben, és ne tartsa 
túl közel a képernyőt a szeméhez. Amennyiben videojátékok 
vagy Flash játékok játszása közben képernyővillanásoknak 
volt kitéve, rohama lehet vagy elveszítheti az eszméletét. 
Ha nem érzi jól magát, haladéktalanul fejezze be a készülék 
használatát.

Túlzott használat okozta mozgásproblémák
Amennyiben ismételten végez bizonyos mozdulatokat (pl. 
gomblenyomás, játékok játszása), időszakos kéz-, nyak-, 
vállfájás léphet fel, vagy teste más részei is megfájdulhatnak. 
Ha a készüléket hosszabb ideig használja, tartsa lazán, 
a gombokat könnyedén érintse, és tartson gyakran szünetet. 
Ha a készülék használata során nem érzi jól magát, fejezze be 
a használatát, és forduljon orvoshoz.

Kizárólag a gyártó által jóváhagyott akkumulátorokat, töltőket 
és más tartozékokat használjon. A névtelen akkumulátorok 
vagy töltők használata a készülék meghibásodásához, vagy 
élettartamának lerövidüléséhez vezethet.
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A gyártó, az importőr, a forgalmazó sem az eladó nem felelnek 
a felhasználó biztonságáért a gyártó által jóvá nem hagyott 
tartozékok és fogyóeszközök használata esetén.

Az akkumulátor és a töltő maximális élettartamát garantáló 
intézkedések. Ne töltse a készüléket egy napnál tovább, 
a túlságosan hosszú töltés az akkumulátor élettartamának 
lerövidüléséhez vezethet. A hosszabb időn át nem használt 
készülék idővel lemerül, és az újbóli használatba vétel 
előtt ismét fel kell tölteni. Ha nem használja, húzza ki 
a töltőt az elektromos áramból. Az akkumulátort kizárólag 
rendeltetésszerűen használja.

Személyi biztonság
Ne rágja és ne nyalja a készüléket, se az akkumulátort. 
Ellenkező esetben a készülék megsérülhet, ami robbanáshoz 
és egészségkárosodáshoz vezethet. Ha a készüléket 
gyermekek használják, győződjön meg róla, hogy helyesen 
használják azt.

Soha ne helyezze a készüléket sem a tartozékait közel 
a szemhez, fülbe vagy szájba. Ellenkező esetben fulladás vagy 
súlyos sérülés veszélye áll fenn. A készülék használat a során: 
tartsa a készüléket egyenesen, mint egy hagyományos 
telefont; közvetlenül a mikrofonba beszéljen; ne mozgassa 
a készülék belső antennáját.
Ellenkező esetben csökkenhet a telefonbeszélgetések 
minősége, vagy megváltozhatnak a készülék által sugárzott 
rádiófrekvenciás (RF) energia értékek.

Fülhallgató használata esetén óvja a hallását és a fülét. 
A magas zajszint hosszú távon károsíthatja a hallást. 
A készülék által kibocsátott intenzív zaj vezetés közben 
elterelheti a fi gyelmét, és balesetet okozhat. Fülhallgató 
csatlakoztatása előtt minden esetben csökkentse a hangerőt, 
és csak a feltétlenül szükséges hangerőt használja 
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a szöveg vagy zene hallgatásához. Száraz környezetben 
a fülhallgatókban statikus energia képződhet. Ez okból 
kifolyólag korlátozza a fülhallgató használatát száraz 
környezetben, pl. a fülhallgató csatlakoztatása előtt a statikus 
energia kisütése érdekében érjen hozzá fémhez.

A készüléket ne hordja a farzsebében, se derékszíjon. 
Ellenkező esetbe ha elesne, Ön vagy a készülék 
megsérülhetne.

Séta vagy más mozgás közben legyen mindig óvatos. Legyen 
tekintettel a környezetére, és előzze meg saját maga vagy más 
személyek megsérülését. Ügyeljen arra, hogy a fülhallgató 
kábele ne csavarodjon a keze vagy a közelben taláható tárgyak 
köré.

Na próbálja meg átalakítani a készüléket, ne szerelje szét 
és ne próbálja megjavítani. A készülékbe való mindennemű 
beavatkozás, vagy annak átalakítása a jótállás elveszítéséhez 
vezethet. Ha a készülék javításra szorul, forduljon 
szakszervizhez. Soha ne próbálja meg szétszerelni, átszúrni az 
akkumulátort, mivel az robbanáshoz vagy tűzhöz vezethet.

Soha ne fesse át a készüléket és ne ragasszon fel rá 
matricákat. A matricák vagy a festék gátolhatják a mozgó 
alkatrészeket mozgásukban, és így akadályozhatják a készülék 
helyes mozgását. Ha Ön allergiás a festett vagy fém 
alkatrészekre, allergiás reakció léphet fel. Ha erre sor kerülne, 
fejezze be a készülék használatát, és forduljon orvoshoz.

A készülék tisztítása
A készüléket és a töltőt kizárólag száraz ruhadarabbal vagy 
gumifelületű anyaggal törölje át. Az akkumulátor érintkezőit 
vattatamponnal tartsa tisztán. Semmi esetre se használjon 
vegyszereket se oldószereket.
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Semmi esetre se használjon sérült vagy repedt kijelzős 
készüléket. A sérült, repedt üveg vagy műanyag 
sérülésveszélyes. Ilyen esetben forduljon szervizhez.

A készüléket kizárólag rendeltetésszerűen használja.
Ha a készüléket nyilvános helyen használja, ne zavarja 
a közelében tartózkodó személyeket. 
Ne engedje, hogy a készüléket gyerekek használják. 
A készülék nem játékszer. Akadályozza meg, hogy gyerekek 
játszanak vele.

A mobil készüléket és tartozékait óvatosan telepítse. 
Biztosítsa, hogy a mobil készülék és a tartozékai megfelelő 
módon, szilárdan legyenek a gépjárműben rögzítve. 
A készüléket és tartozékait ne hagyja a légzsákok közelében. 
A helytelenül rögzített vezeték nélküli készülék a légzsák 
aktiválása esetén súlyos személyi sérülést okozhat.

A készülék javítását kizárólag szakképzett szerelő végezheti. 
Ha a készülék javítását nem szakképzett szerelő végzi, 
megsérülhet, és elveszhet a gyártó által nyújtott jótállás.

Óvatosan kezelje a SIM és memóriakártyákat. Információ és 
adatátvitel során ne vegye ki a kártyát. Ellenkező esetben 
adatok veszhetnek el, illetve megsérülhet a kártya vagy 
a készülék. Óvja a kártyákat az erős ütődésektől, statikus 
áramtól és a más készülékekből származó elektromos zajtól. 
Ne érjen hozzá se az ujjaival se fémtárgyakkal az arany 
érintkezőkhöz. Ha a kártya beszennyeződött, törölje át puha, 
száraz ruhadarabbal.

Vészhívó szolgáltatások elérhetőségének biztosítása
Egyes területeken bizonyos feltételek teljesülése esetén 
a vészhívás nem feltétlenül elérhető szolgáltatás. Távoli, 
fejletlen tájakra való utazás előtt ellenőrizze a vészhívás 
alternatív módjait.
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A személyes és fontos adatok biztonságos tárolása
A készülék használata során ne feledje archiválni a fontos 
adatokat. A gyártó, az importőr, a forgalmazó és az 
eladó nem felelnek az adatok elveszítéséért. A készülék 
megsemmisítésekor mentse el az összes adatot, majd 
csak ezt követően indítsa újra. Ily módon megakadályozza 
a személyes adatokkal való visszaélést. Alkalmazások 
letöltésekor fi gyelmesen olvassa el a jogosultságokról 
tájékoztató képernyő tartalmát. Szenteljen különös fi gyelmet 
azoknak az alkalmazásoknak, amelyek több funkcióhoz 
vagy jelentős mennyiségű személyi adathoz rendelkeznek 
hozzáféréssel. Rendszeresen ellenőrizze a számláit, nem 
került-e sor jogtalan vagy gyanús használatra. Ha a személyi 
adatokkal való visszaélést tapasztal, a számlával kapcsolatos 
információk eltávolítása vagy módosítása érdekében vegye fel 
a kapcsolatot a szolgáltatójával. A készülék elveszítése vagy 
eltulajdonítása esetén a személyi adatai védelme érdekében 
változtassa meg a számláihoz használt jelszavakat. Kerülje 
az ismeretlen forrásból származó alkalmazások használatát. 
Korlátozza a készülék használatát képernyőzár, jelszó vagy PIN 
kód segítségével.

Ne terjesszen szerzői jogok által védett anyagokat.
A szerzői jogok által védett anyagok terjesztése a tartalom 
tulajdonosainak jóváhagyása nélkül tilos. Ellenkező esetben 
sérti a szerzői jogokat. A gyártó, az importőr, a forgalmazó és 
az eladó nem felelnek a szerzői jogok által védett anyagok 
felhasználó álali, törvénybe ütköző használatáért.

1.2 Az akkumulátor védelme
Az akkumulátorra vonatkozó fi gyelmeztetések:
A mobiltelefon akkumulátorát ne helyezze különösen 
magas vagy alacsony hőmérsékletű helyekre. Ellenkező 
esetben lerövidül az akkumulátor élettartama és csökken 
a teljesítménye. A mobiltelefon akkumulátorának 
élettartama korlátozott. Amennyiben az akkumulátor 
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kapacitása bizonyos ideig tartó használat után csökken, 
ajánlott új akkumulátort beszerezni a hivatalos forgalmazótól, 
és lecserélni rá a régit.

Az akkumulátor használatára vonatkozó fi gyelmeztetések:
• Az akkumulátor kiemelése előtt ellenőrizze le, hogy 

a telefon valóban ki lett kapcsolva.
• Az akkumulátort óvatosan kezelje. Ha az akkumulátor 

pozitív (+) és negatív (-) pólusa valamilyen áramot vezető 
tárgy révén (pl érme vagy hajcsat) összeér, rövidzár 
következik be. A rövidzár az akkumulátor és az áramvezető 
tárgy megsérüléséhez vezethet. Ügyeljen arra, hogy 
a pozitív és a negatív pólust semmilyen tárgy se tudja 
rövidre zárni.

• Soha ne dobja az akkumulátort tűzbe, és ne tegye ki magas 
hőmérséklet hatásának. 

• Soha ne próbálja szétszerelni, se átalakítani az 
akkumulátort.

• Ne tegye ki az akkumulátort erős ütések hatásának, és 
ne próbáljon kemény tárgyak segítségével beavatkozni az 
akkumulátorba.

• Az akkumulátort közvetlen napsugárzástól védett, hűvös, 
száraz helyen tárolja. Az akkumulátort ne tegye ki (60 °C-ot 
meghaladó) magas hőmérsékletnek.

• Ha úgy érzi, hogy az akkumulátor szagot bocsát ki, vagy 
túlmelegedik, haladéktalanul fejezze be a használatát.

• Abban az esetben, ha az akkumulátoron repedést vagy 
más sérülést talál, esetleg elektrolit szivárog belőle, 
haladéktalanul fejezze be a használatát.

• Ha az elektrolit a bőrére vagy a szemébe jut, alaposan 
öblítse ki tiszta vízzel. A bőrre kerülő elektrolitot szappannal 
mossa le.

• A helytelen töltés okozta balesetek elkerülése érdekében 
kizárólag eredeti akkumulátorokat használjon.
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• Túlságosan magas hőmérséklet esetén ne használja a Li-ion 
akkumulátort. Alacsony hőmérséklet esetén az akkumulátor 
kapacitása csökken.

• Soha ne tisztítsa az akkumulátort vízzel se szerves 
oldószerekkel, és ne merítse vízbe.

• Abban az esetben, ha az akkumulátort hosszabb ideig nem 
kívánja használni, ellenőrizze le, hogy teljesen fel van-e 
töltve.

• Az elhasznált akkumulátort juttassa vissza a mobiltelefon 
gyártójához, vagy adja le arra szakosodott gyűjtőhelyen. 
Soha ne dobja ki az akkumulátort vegyes hulladékként vagy 
a természetben.

1.3 Tisztítás és karbantartás
• Soha ne tegye le a telefont, akkumulátort vagy töltőt 

fürdőszobában, se más magas páratartalmú helyiségben. 
Óvja a készüléket az esőtől. 

• A telefont, akkumulátort és töltőt puha, száraz ruhadarabbal 
tisztítsa. 

• A telefon tisztításához soha ne használjon szeszt, oldószert, 
benzolt se más vegyi hatóanyagokat.

• A telefon bemeneteinek eltömődése porral rossz érintkezést 
és hibás adat vagy energiaátvitelt eredményezhet. 
Rendszeresen tisztítsa.

Ez a jel azt mutatja, hogy a készülék a veszélyes 
hálózati feszültség és a felhasználó által érintett részek 
között dupla szigeteléssel rendelkezik. Javíttatás 
esetén kizárólag az eredetivel azonos pótalkatrészeket 
használjon.

Az így jelölt termék kizárólag beltérben használható.
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Figyelem!
• Ne kapcsolja be a mobiltelefont ott, ahol tilos 

a használata,vagy ahol zavarást és egyéb veszélyhelyzetet 
idézhet elő.

• Ne hagyja a telefont és annak tartozékait a kisgyermekek 
számára elérhető helyen. Ne engedje, hogy a gyerekek 
a mobiltelefont felügyelet nélkül használják.

• Tartsa be a vezeték nélküli eszközökre vonatkozó 
jogszabályokat. A vezeték nélküli eszköz használata közben 
tartsa tiszteletben mások magánéletét és törvényes jogait.

• A bekapcsolt készüléket legkevesebb 15 cm távolságra kell 
tartani minden orvosi eszköztől (pl. szívritmus-szabályozótól, 
stb.). Különösen ügyeljen arra, hogy amikor telefonál, 
a készüléket az orvosi eszköztől távolabb eső füléhez emelve 
használja.

• Az USB kábel használata esetén tartsa be a jelen útmutató 
idevonatkozó előírásait.

Megjegyzések:
A jelen dokumentumban leírt terméknek és kellékeinek 
egyes funkciói a telepített szoftvertől és a helyi hálózat 
kapacitásától és beállításaitól függnek, aktiválásuk 
meghiúsulhat, illetve a helyi hálózat működtetője vagy 
a hálózati kiszolgáló korlátozhatják azokat. A jelen 
dokumentumban található leírások ezért nem feltétlenül 
felelnek meg pontosan az ön által megvásárolt terméknek, 
illetve kellékeknek. A termék gyártója nem vállal 
semmilyen felelősséget sem a mobiltelefonról megküldött 
vagy arra fogadott és letöltött tartalmakért, többek között 
a szerzői jogokkal védett szövegekért, képekért, zenei 
felvételekért, fi lmekért és előre nem telepített szoftverekért. 
A mobiltelefonra letöltött és telepített, vagy arról továbbított 
tartalommal kapcsolatos minden felelősség a készülék 
tulajdonosát és felhasználóját terheli.
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A jelen kezelési útmutatóban található képernyőképek 
kizárólag tájékoztató jellegűek. A valóságban eltérhetnek az itt 
látottaktól.
Az egyes lépések a telefonban található fi rmware 
függvényében eltérhetnek a jelen kezelési útmutatóban 
ismertetett lépésektől.
Amennyiben nem kerül másként feltüntetésre, a kezelési 
útmutatóban ismertetett összes lépés esetében feltételezzük, 
hogy a felhasználó a nyitóképernyőn van.
A telefon olyan készülék, amelynek a működését különböző 
alkalmazások használatával a felhasználó is megváltoztathatja. 
Ezért a tényleges lépések és eljárások eltérhetnek a jelen 
útmutatóban leírtaktól.

A szolgáltatóval kapcsolatos megjegyzés:
A telefon gyárilag az elérhető szolgáltatások maximális 
használatának megfelelően van beállítva. Az Ön 
mobilszolgáltatója egyes funkciókat, biztonsági elemeket 
vagy a telefon viselkedését a jelen kezelési útmutatóban 
ismertetésre kerültektől eltérő módon korlátozhat 
vagy módosíthat. Eltérések esetén kérjen tájékoztatást 
a mobilszolgáltatójától.
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Az LCD képernyőhöz kapcsolódó 
kiegészítő információk

Az állóképek megjelenítéséhez kapcsolódó 
figyelmeztetések, piros / kék / zöld / fekete 
pontok a képernyőn

Az állóképek túl hosszú ideig való megjelenítése maradandó 
sérülést okozhat az LCD panelen.
• Állóképeket 2 óránál hosszabb ideig 

ne jelenítsen meg a képernyőn, 
különben az LCD panelen ez a kép 
árnyékképként megmarad. Ezt 
a jelenséget „képbeégésnek” hívják.

• Az LCD panelen hasonló sérülést okozhat a tévéadók által 
a képben rögzített logó megjelenítése is.

• A 4:3 vagy 14:9 formátumú (nem teljes képernyős) 
megjelenítés esetén is árnyék maradhat vissza a képernyő 
két szélén, alul vagy felül, illetve a képernyő közepén 
(a folyamatosan eltérő megvilágítás miatt). Hasonló 
jelenséget okozhat a DVD-k lejátszása, vagy játékok játszása 
is.

• A számítógépről vagy a játékkonzolról küldött állókép is 
árnyékképet hozhat létre a panelen. A jelenség elkerülése 
érdekében, állókép megjelenítése során csökkentse 
a fényerőt és a kontrasztot.

A megjelenítő panel fenti meghibásodásaira nem vonatkozik 
a garancia!
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A képernyőn piros / kék / zöld / fekete pontok 
jelenhetnek meg
• Ez a folyékony kristályos képernyőkre jellemző tulajdonság, 

amely nem jelent hibát. A jelen tévékészülék LCD panelje 
precíz technológiával készült, a képet fi nom részletekkel és 
élethű színekkel adja vissza. Rendkívül ritkán előfordulhat, 
hogy a képernyőn nem változó piros, zöld, kék, fekete pont 
formájában valamilyen pixelhiba jelentkezik (a képpontok 
számának a 0,001 %-a alatt). Ez azonban nem befolyásolja 
a készülék tulajdonságait és teljesítményét.
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2. Bevezetés
Ez a készülék víznek és pornak ellenáll (az IP67-es 
védettségi fokozat szerint), továbbá kibírja a 1,5 méter 
magasságból történő esést is (rétegelt falemezre). A készülék 
üveglappal védett, karcolásálló, kapacitív érintős képernyőről 
működtethető. A készülék Android operációs rendszer alatt 
fut, így minden olyan előnyt ki tud használni, amit a Google 
kínál, beleértbe a Google Play Áruházban elérhető több ezer 
alkalmazás letöltését és használatát is. A mobiltelefon tartós, 
valamint különböző hatásoknak ellenálló burkolatba van 
beépítve. A telefonkészüléken böngészhet a weben, üzeneteket 
küldhet, zenét hallgathat, amit kiválóan kiegészít és támogat 
a nagy kapacitású akkumulátor és a 32 GB-ig bővíthető 
memória (MicroSD kártya).

2.1 A készülék leírása

1. Hangerő szabályozó gombok
2. Power (Főkapcsoló) gomb
3. Menü gomb
4. Home (Kezdőképernyő) gomb
5. Vissza gomb
6. Fülhallgató
7. Fejhallgató csatlakozó
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8. Micro USB port
9. Reset gomb
10. Hátsó kamera
11. Vaku
12. Hangszóró
13. Kamera gomb
14. Elülső kamera

Fő funkciók:
Power (Főkapcsoló) gomb: Nyomja meg és tartsa benyomva 
a gombot a telefon bekapcsolásához. Bekapcsolt telefonnál 
a képernyő ki- vagy bekapcsolásához nyomja meg a gombot.

Menü gomb: Az aktuális megjelenítéshez vagy a futtatott 
alkalmazáshoz kapcsolódó menü megnyitásához érintse meg 
a gombot.

Home (Kezdőképernyő) gomb: A kezdőképernyőre való 
visszalépéshez nyomja meg a gombot. A legutóbb használt 
alkalmazások megtekintéséhez nyomja meg és tartsa 
benyomva ezt a gombot.

Vissza gomb: Visszatérés az előző képernyőre.
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2.2 A SIM és a MicroSD kártya behelyezése

 FIGYELEM!
A kártyák kivétele vagy behelyezése előtt a mobiltelefon 
kapcsolja le!

1. Vegye le az elemtartó fedelét. A készülék hátlapján 
a csavarokat csavarja az óramutató járásával ellenkező 
irányba, a fedél meglazulásáig (lásd az ábrát).

 FIGYELEM!
A készülékbe az akkumulátor fi xen be van építve, az 
akkumulátort a felhasználó nem cserélheti ki. Részletesebb 
információk az akkumulátorral foglalkozó fejezetben.

2. A SIM-kártyát helyezze be a SIM kártyatartóba. Helyezze 
be a SIM-kártyát úgy, hogy az aranyszínű érintkezői 
lefelé nézzenek, a levágott sarka pedig kifelé álljon (lásd 
a 3. ábrát).
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A felső SIM kártyatartóba olyan SIM kártyát lehet behelyezni, 
amely támogatja a WCDMA 3G technológiát (gyors 
adatátvitel).

A hagyományos SIM kártya tartója alul található (GSM – 
hagyományos adatátviteli technológia).

Megjegyzés:
A SIM-kártya behelyezése során ügyeljen arra, hogy az 
aranyszínű érintkezők megfelelő módon érintkezzenek.

3. A MicroSD kártya behelyezése. 
A MicroSD kártyát a 4. ábrán látható módon helyezze be, 
majd fi noman nyomja meg a rögzítéshez.
A kivétel során a MicroSD kártyát nyomja be, a rögzítése 
kioldódódik a kártya pedig kifelé elmozdul. A kártyát ezt 
követően ki lehet húzni.
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4. Az elemtartó fedelét szerelje vissza. A fedél felhelyezése 
után a csavarokat az óramutató járásával azonos irányba 
húzza meg.

 FIGYELEM!
A csavarokat a készülékhez mellékelt csavarhúzóval 
(esetleg pénzérmével) lehet kicsavarni vagy becsavarni. 
Univerzális csavarhúzó használata esetén ügyeljen arra, 
hogy a csavarokat ne húzza meg túl nagy erővel. A csavarok 
túlhúzása esetén a készülék víz és por elleni védettsége 
megsérülhet.
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 FIGYELEM!
A SIM vagy a MicroSD kártya behelyezése előtt a telefont 
kapcsolja ki.

2.3 Akkumulátor
A készülékbe az akkumulátor fi xen be van építve, az 
akkumulátort a felhasználó nem cserélheti ki. Az akkumulátor 
lemerülése esetén a telefont csatlakoztassa a töltő adapterhez.
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Az akkumulátor töltése
Az első töltés megkezdése előtt ellenőrizze le az akkumulátor 
megfelelő behelyezését a készülékbe.

1. A készülékhez mellékelt USB kábelt csatlakoztassa a töltő 
adapterhez. 

Megjegyzés:
A készüléket kizárólag csak eredeti töltőről és a mellékelt 
kábellel töltse fel. Idegen tartozékok használata esetén 
a készülék meghibásodhat, illetve az akkumulátor fel is 
robbanhat. 

2. Az USB aljzat feletti dugót nyissa ki. Az USB kábelt 
csatlakoztassa a telefonhoz. 

Megjegyzés:
Az USB kábel csatlakoztatását nem szabad nagy erővel 
végezni.

Ügyeljen a dugasz megfelelő helyzetű csatlakoztatására. 
Amennyiben a dugaszt fordított helyzetben próbálja bedugni, 
az aljzat meghibásodhat. Erre a garancia nem vonatkozik. 
A töltést csak a készülékhez mellékelt kábel használatával 
végezze.
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3. A kábel másik végét csatlakoztassa a töltő adapterhez, 
majd az adaptert dugja a hálózati aljzatba. 

Megjegyzés:
Ha az adapter nem szolgáltat stabil tápfeszültséget, akkor 
töltés közben az érintőképernyő használatában hibák 
következhetnek be.

4. A töltés befejezése után a kábelt húzza ki a készülékből, 
majd az adaptert a hálózati aljzatból. Az aljzatvédő dugót 
dugja vissza a készülékbe (a por és víz elleni védettség 
megőrzéséhez).

Megjegyzés:
Ha az akkumulátor teljesen le van merülve, akkor lehet, 
hogy a telefon a töltés megkezdése után nem kapcsolható 
be azonnal. Mielőtt megpróbálná bekapcsolni a készüléket, 
hagyja néhány percig töltődni az akkumulátort.
Az optimális használat érdekében töltse fel megszakítás 
nélkül a maximumig (100 %) az akkumulátort, majd egészen 
az akkumulátor alacsony töltöttségi szintjéről szóló első 
üzenetig merítse le. Az akkumulátort csak ezt követően töltse 
fel ismét.
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Az akkumulátor védelme
Az akkumulátorra vonatkozó fi gyelmeztetések:
A mobiltelefont ne helyezze különösen magas vagy alacsony 
hőmérsékletű helyekre. Ellenkező esetben csökken az 
akkumulátor élettartama és teljesítménye. A mobiltelefon 
akkumulátorának élettartama korlátozott. Amennyiben az 
akkumulátor kapacitása bizonyos ideig tartó használat után 
jelentős mértékben lecsökken, akkor vigye a készüléket 
márkaszervizbe, ahol kicserélik az akkumulátort.

Az akkumulátor maximális élettartama érdekében
Az akkumulátor használatához kapcsolódó fi gyelmeztetések:
• Ne próbálja felnyitni vagy javítani az akkumulátort.
• Az akkumulátort csak előírt módon, a készülékben, és 

a mellékelt töltő adapterről töltse fel.
• Ne tegye ki az akkumulátort erős ütések hatásának, és ne 

próbálja feltörni vagy felnyitni az akkumulátor burkolatát.
• Abban az esetben, ha az akkumulátoron repedést vagy 

más sérülést talál, illetve abból elektrolit szivárog ki, akkor 
a telefon azonnal kapcsolja ki.

• Ha túl magas a környezeti hőmérséklet, akkor a Li-ion 
akkumulátort ne használja. Alacsony hőmérséklet esetén az 
akkumulátor kapacitása csökken.

• Ne tisztítsa az akkumulátort vízzel vagy szerves 
oldószerekkel, illetve az akkumulátort vízbe meríteni tilos.

• Ha a készüléket hosszabb ideig nem kívánja használni, 
akkor az akkumulátort előbb teljesen töltse fel. A telefont 
csak ezt követően kapcsolja ki.

Tipp az akkumulátor töltöttségének a megőrzéséhez: csak 
azokat az alkalmazásokat kapcsolja be a telefonon, amelyeket 
használni kíván. Például kapcsolja ki a WiFi-t, a GPS-t, az 
adatátvitelt, ha éppen arra nincs szüksége, továbbá csökkentse 
a képernyő fényerejét.

Sencor_P430 5j.indb   32 3.3.2014   9:55:34



HU

Bevezetés

HU 33
Copyright © 2014, Fast ČR, a. s. Revision 03/2014

2.4 A mobiltelefon be- és kikapcsolása

A mobiltelefon bekapcsolása
Nyomja meg a Power (Főkapcsoló) gombot (balra lent). Várja 
meg a rendszer teljes betöltődését.

Megjegyzés:
Ha a SIM-kártyát PIN-kód védi, akkor a mobiltelefon 
használatba vétele előtt meg kell adnia ezt a PIN-kódot. 
A PIN-kóddal kapcsolatban további információkat 
a szolgáltatójától kaphat.

A telefon kikapcsolása
Nyomja meg és tartsa benyomva a Power (Főkapcsoló) 
gombot. A megnyíló párbeszédablakban válassza 
a Kikapcsolás opciót. Érintse meg az OK elemet.

2.5 Kezdőképernyő
Bejelentkezés vagy a telefon bekapcsolás után 
a kezdőképernyő jelenik meg. A kezdőképernyőről lehet elérni 
a telefon összes funkcióját. A kezdőképernyőn alkalmazások 
ikonjai, modulok, parancsikonok és egyéb elemek láthatók. 
A kezdőképernyőt a tapéta megváltoztatásával, valamint 
a kívánt elemek tetszőleges elrendezésével módosíthatja.

A kezdőképernyő tartalmazza az alkalmazások parancsikont is. 
Az ikon megérintése után megnyíló képernyőről indíthatja el 
a készülékére telepített alkalmazásokat.

2.6 Érintőképernyő

Az érintőképernyő használata
Az ikonok átrendezését vagy törlését húzással tudja 
végrehajtani.
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A képernyő elforgatása
A legtöbb képernyő tájolása vált a fekvő és álló tájolás között, 
amikor a telefont elfordítja.

2.7 A képernyő zárolása és feloldása

A képernyő zárolása
A telefon bekapcsolt állapotában nyomja meg a Power 
(Főkapcsoló) gombot a képernyő zárolásához. A képernyő 
zárolt állapotában az üzenetek és hívások fogadása továbbra is 
lehetséges.

Ha a telefont egy ideig nem használja, a képernyőzár 
automatikusan bekapcsol.

A képernyő zárolás feloldása
A képernyő bekapcsolásához nyomja meg a Power 
(Főkapcsoló) gombot. A képernyő feloldásához az ujját húzza 
oldalra a képernyő megérintése után.

Megjegyzés:
Amennyiben képernyő feloldó mintát állított be a készüléken, 
akkor a készülék használatba vétele előtt ezt a mintát be kell 
rajzolnia a képernyőre.
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3. Alapvető információk és funkciók

3.1 Az érintőképernyő használata
Érintőképernyő: Korábban nem tapasztalt lehetőségeket 
kínál a telefon és az általa futtatott alkalmazások használata 
során. A telefon kínálta lehetőségek maximális kiaknázása, 
valamint a pontatlan vezérlés (nemkívánatos elem érintése 
stb.) elkerülése érdekében ismerkedjen meg a különböző 
funkciókkal. Az érintőképernyő az emberi érintésre reagál, és 
nem vezérelhető pl. kesztyűben.

Koppintás: Az érintőképernyőn látható elemek, pl. 
alkalmazások, beállítások, ikonok, billentyűk és vezérlőgombok 
aktiválására szolgál. Egyszerűen fi noman érintse meg az 
ujjával a kívánt helyen a képernyőt, majd vegye el.

Nyomva tartás: Érintse meg az ujjával az érintőképernyőt 
a kívánt helyen, majd hagyja kb. 2 másodpercig az ujját az 
adott elemen. Ennek hatására egy speciális lehetőségeket 
kínáló ablak ugrik ki, vagy egy speciális funkció aktiválódik.

Átrendezés húzással: Érintse meg az ujjával a kijelzőt, és 
mozgassa anélkül, hogy felemelné. Ez a kínálatok közötti 
lapozásra, valamint a képernyők és a képernyőn látható 
tartalmak közötti átkapcsolásra szolgál.

Görgetés húzással: Görgesse gyorsan a képernyőtartalmat, 
majd emelje fel az ujját a képernyőről. A lista görgetése vagy 
a mozgatás gyorsabb lesz. Abban az esetben, ha hosszú listát 
görget, a görgetés a képernyő újbóli megérintésével állítható 
le.

Kicsinyí tés/nagyítás: Egyes alkalmazásokban (pl. Google 
Maps, Böngésző vagy Galéria) csippentéssel, illetve nyújtással 
a kép kicsinyíthető/nagyítható.
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3.2 Értesítések és állapot információk
Az állapotsor értesíti a nem fogadott hívásokról vagy az új 
üzenetekről (bal oldalon); tájékoztatja a telefon állapotáról, 
például az akkumulátor töltöttségéről és a pontos időről (jobb 
oldalon).

Értesítő ikonok Állapot ikonok

Állapot ikonok
GPRS hálózathoz 
csatlakoztatva

Bluetooth funkció 
bekapcsolva

1×RTT hálózathoz 
csatlakoztatva

Bluetooth eszköz 
csatlakoztatva

EDGE hálózathoz 
csatlakoztatva

Nincs SIM-kártya

3G hálózathoz 
csatlakoztatva

Rezgő mód

3G hálózathoz 
csatlakoztatva

Csengőhang kikapcsolva

Telefonhálózat térerő Akkumulátor töltöttségi 
szintje nagyon alacsony

Hálózatkeresés Akkumulátor töltöttségi 
szintje alacsony

Nincs térerő Az akkumulátor részben 
lemerült

Wi-Fi hálózathoz 
csatlakoztatva

Akkumulátor teljesen 
feltöltve

Aktív roaming Akkumulátor töltése 
folyamatban

Repülőgép üzemmód 
bekapcsolva

GPS helyhozzáférés
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Értesítő ikonok
Új e-mail Bejövő hívás
Új szöveges vagy 
multimédia üzenet

Nem fogadott hívás

Ébresztés bekapcsolva Kihangosítás bekapcsolva
Közeledő esemény Telefon mikrofonja 

kikapcsolva
Adatok szinkronizálás 
folyamatban

Adatok letöltése

Bejelentkezési vagy 
szinkronizálási 
probléma

USB kábelen keresztüli 
csatlakoztatás

Képernyőkép készítése

3.3 Alkalmazás ikonok és modulok

Az ikon mozgatása a képernyőn
Érintse meg a kiválasztott alkalmazás ikonját és várja meg 
az ikon nagyobb méretűre váltását. Húzza az ikont a kívánt 
helyre.

Az ikon eltávolítása a képernyőről
Érintse meg a kiválasztott alkalmazás ikonját és várja meg az 
ikon nagyobb méretűre váltását. Húzza az ikont az Eltávolítás 
ikonra.

Modulok
A modulok (minialkalmazások vagy más néven widgetek) 
az alkalmazások nézetét vagy használatát teszik lehetővé. 
A modulokat a kezdőképernyőre helyezheti át, ahol ikonként 
vagy miniatűrként használhatók. A telefonra alapkivitelben 
több modul is fel van telepítve. További modulokat a Google 
Play Áruházból tölthet le. Modult az alábbi módon tud 
a kezdőképernyőhöz hozzáadni:
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A kezdőképernyőn érintse meg az  elemet. Érintse meg 
a Modulok kártyafület. Hosszan érintse meg a kiválasztott 
modult, a modul a kezdőképernyőn jelenik meg.

3.4 Mappák

Mappa létrehozása
A kezdőképernyőn egy ikont húzzon rá egy másik hasonló 
alkalmazás ikonjára.
Érintse meg a bal opciót Add Icon (Ikon hozzáadása) majd 
a legördülő menüben a New folder (Új mappa) feliratot, és adja 
meg az új mappa nevét.

A mappa átnevezése
1. Érintéssel nyissa meg a mappát.
2. Érintse meg a jobb opciót: Rename the fi le (Mappa 

átnevezése). A mappa fejlécébe írja be az új mappanevet. 
3. Befejezés után érintse meg a Vissza elemet.

3.5 Tapéták

A tapéta megváltoztatása
Hosszan érintse meg a kezdőképernyő egy szabad helyét, 
majd érintse meg a Tapéta elemet. Megnyílik a tapéta 
lehetőségek ablaka:
Galéria: a Galéria mappából választhat egy képet tapétának.
Élő háttérképek: a mozgó háttérképek közül választhat egyet 
tapétának.
Háttérképek: az előre beállított háttérképek közül választhat 
egyet tapétának.
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3.6 USB tároló használata

A microSD kártya használata USB-
háttértárolóként
Ha a kedvenc zenéit és képeit át kívánja menteni 
a számítógépéről a telefon microSD kártyájára, akkor 
a microSD kártyát USB háttértárolóként kell beállítani.

1. A mellékelt USB kábellel csatlakoztassa a telefont 
a számítógéphez.

2. Érintse meg az USB memóriaeszköz megnyitása 
elemet.

Megjegyzés:
USB tároló bekapcsolása esetén bizonyos funkciók nem 
lesznek elérhetők.

3.7 Repülőgép üzemmód
Bizonyos helyzetekben és helyeken ki kell kapcsolni a telefon 
vezeték nélküli adatátvitelét. A telefont azonban nem kell 
kikapcsolnia, elég ha a készüléket Repülőgép üzemmódra 
kapcsolja át.

1. Nyomja meg és tartsa benyomva a Power (Főkapcsoló) 
gombot. 

2. A megjelenő panelen érintse meg a Repülőgép üzemmód 
opciót.

A Repülőgép üzemmód bekapcsolható a Beállítások 
alkalmazásban is, a Vezeték nélküli és egyéb hálózatok 
menüben.
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3.8 Telefonálás ( )
A telefonálást kezdeményezni többféleképpen lehet. 
Használhatja a tárcsázót, választhat a névjegyek közül, illetve 
felhívhatja a weblapon vagy a megnyitott dokumentumban 
található telefonszámot is. Telefonálás közben újabb hívást 
fogadhat, vagy azt a hangpostába is átirányíthatja. Több 
résztvevővel konferenciahívást is létrehozhat.

Hívás kezdeményezése
Hívás kezdeményezéséhez használhatja a Tárcsázó 
alkalmazást, választhat telefonszámot a Névjegyek közül, 
illetve a Hívásnaplóban.

Ha telefonálás közben megérinti a Kezdőképernyő gombot, 
akkor egyéb funkciókat is használhat a beszélgetés során.

Megjegyzés:
Ügyeljen arra, hogy a mikrofont ne takarja le az ujjaival.

Hívás kezdeményezése tárcsázással
1. A kezdőképernyőn érintse meg a telefon ikont. Ha már 

a Névjegyek vagy Hívásnapló alkalmazásban van, érintse 
meg a Tárcsázó fület. 

2. A telefonszám beírásához érintse meg a megfelelő 
számgombokat.

Tipp:
A telefon támogatja az intelligens tárcsázás funkciót, 
azaz amikor számokat érint meg a számbillentyűzeten, 
a telefon automatikusan keres a kapcsolatok között, és 
a találati pontosság alapján listába rendezi a megfelelő 
telefonszámokat. A lista megtekintéséhez rejtse el 
a billentyűzetet.
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3. A szám megadása vagy a kapcsolat kiválasztása után 
érintse meg telefonkagyló ( ) elemet.

Megjegyzés:
Megadhatja az adatátvitelhez használandó hálózatot is. Lásd 
az „Alapértelmezett hálózat beállítása” pontban.

Híváskezdeményezés a Névjegyekből
1. Érintse meg a Névjegyek ( ) alkalmazást a kapcsolatok 

megjelenítéséhez. Ha már a Tárcsázó vagy Hívásnapló 
alkalmazásban van, érintse meg a Névjegyek fület.

2. A listából válassza ki a hívni kívánt kapcsolatot.
3. Érintse meg a telefonkagyló ( ) elemet.

Híváskezdeményezés a Hívásnapló alkalmazásból
1. Egymás után érintse meg a   > 

Tárcsázó ( ) > Hívásnapló elemeket. Ha már a Névjegyek 
vagy a Tárcsázó alkalmazásban van, akkor érintse meg 
a Hívásnapló fület. 

2. A kapcsolat kijelölése után a híváshoz érintse meg 
a telefonkagyló elemet. 

Hívás fogadása vagy visszautasítása
A bejövő hívás fogadása vagy visszautasítása
Bejövő hívás esetén megjelenik a bejövő hívás képernyő. Ha 
korábban már elmentette a hívó számát a Névjegyek közé, 
akkor a hívó neve és száma is látható. Érintse meg a zöld 
gombot.

Telefonbeszélgetés befejezése
A hívás befejezéséhez érintse meg a piros ( ) gombot.
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Egyéb műveletek hívás közben
Konferenciabeszélgetés
Ha új bejövő hívása van, miközben már beszél valakivel, 
akkor a második hívást becsatlakoztathatja a már folyamatban 
lévő hívásba. Ez a funkció a konferenciahívás. Többrésztvevős 
konferenciabeszélgetést is létrehozhat.

Átkapcsolás a hívások között
Ha beszélgetés közben újabb hívást kap, a két beszélgetés 
között át lehet kapcsolni.

1. Amikor telefonálás közben újabb hívás érkezik, fogadja 
a bejövő hívást, majd érintse meg a   elemet.

2. A jelenlegi hívás tartásba kerül, és beszélhet a másik féllel. 

A Hívásnapló használata
A Hívásnapló a legutóbb hívott, fogadott és nem fogadott 
hívások listáját tartalmazza. 

Névjegyek felvétele
1. A kezdőképernyőn érintse meg a   elemet, majd 

a Hívásnapló fület.
2. Érintse meg a felvenni kívánt tételt (amelyet el kíván 

menteni a Névjegyek közé). 
3. Érintse meg az Új névjegy opciót.
4. Válasszon a Hozzáadás a meglévő kapcsolathoz vagy az 

Új névjegy létrehozása lehetőségek közül.

Tétel eltávolítása a listából
1. A kezdőképernyőn érintse meg a   elemet, majd 

a Hívásnapló fület.
2. Érintse meg a bal menüt majd a Törlés opciót. Válassza ki 

azt a tételt, amelyet törölni kíván.
3. Érintse meg a Menü gombot, majd a Törlés a híváslistából 

opciót.
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A Hívásnapló törlése
1. A kezdőképernyőn érintse meg a   elemet, majd 

a Hívásnapló fület.
2. Érintse meg a Menü majd a Törlés (kosár jel) gombot és 

az OK-t.

3.9 Névjegyek
A Névjegyek alkalmazás lehetővé teszi az információk, pl. 
telefonszámok és címek tárolását és kezelését. A kapcsolatok 
adatainak mobiltelefonra mentése után már könnyen elérheti 
azokat az embereket, akikkel kommunikálni kíván.

A névjegyek alkalmazás megnyitása
Ha még nem vett fel névjegyeket mobiltelefonjára, akkor 
a Névjegyek alkalmazás megjelenít egy üzenetet, amelyből 
megtudhatja, hogyan vehet fel névjegyeket.

Az alkalmazás megnyitásának a módjai:

Érintse meg az  elemet, majd a Névjegyek ( ) 
alkalmazást. A kezdőképernyőn érintse meg a   elemet, majd 
a Névjegykártya fület.

A felvett kapcsolatok ábécé sorrendben jelennek meg és 
görgethetők.

Névjegy létrehozása
1. A Névjegyek képernyőn érintse meg a   elemet új 

névjegy létrehozásához.
2. Válasszon fi ókot, amelyhez a kapcsolatot hozzá kívánja 

adni.
3. Adja meg a kapcsolat nevét és a többi adatot, 

a telefonszámot, címet stb.
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Névjegy hozzáadása a kedvencekhez
1. Érintse meg azt a kapcsolatot, amelyet a Kedvencek közé 

kíván felvenni.
2. Érintse meg az  ikont. Az ikon fehér ( ) színre vált át.

Névjegy keresése
1. A Névjegyek képernyőn érintse meg a   elemet, 

a kapcsolat kereséséhez. 
2. Adja meg a keresni kívánt személy nevét. Beírás közben 

a beírt karaktereknek megfelelő nevek megjelennek 
a keresőmező alatt. 

Kapcsolati adatok szerkesztése
A kapcsolat tárolt adatait bármikor módosíthatja.
1. Jelölje ki a Névjegyek képernyőn a módosítandó 

Névjegyet. 
2. Érintse meg a Menü gombot, majd a Névjegy szerkesztése 

elemet.
3. Érintéssel jelölje meg, hogy a kapcsolat milyen típusú 

adatát kívánja módosítani: név, telefonszám, e-mail cím, 
illetve bármely más korábban felvett vagy új adatot. Érintse 
meg a megváltoztatni kívánt adatkategóriát. 

4. Hajtsa végre a kívánt változtatásokat és érintse meg a Kész
elemet. Az összes módosítás visszavonásához érintse meg 
a Vissza gombot.

3.10 A képernyő billentyűzet használata

A billentyűzet megjelenítése
Szöveg beírására a képernyőn megjelenő billentyűzetet lehet 
használni. Egyes alkalmazások automatikusan megnyitják 
a billentyűzetet.
Más alkalmazásokban a szövegmezőt megérintve jelenik meg 
a billentyűzet. A billentyűzet elrejtéséhez érintse meg a Vissza 
gombot.
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Képernyő billentyűzet fekvő tájolásban
Fekvő tájolásban a képernyő billentyűzet szélesebb, így 
a használata kényelmesebb.

A billentyűzet testreszabása
1. Érintse meg a   > Beállítások ( ) > Nyelv és bevitel 

elemeket.
2. A Google-billentyűzet mezőben érintse meg a   elemet 

a beviteli módszerek részletesebb beállításához. 

3.11 Üzenetek
Az Üzenetek alkalmazással szöveges üzenetek (SMS) és 
multimédiás üzenetek (MMS) küldésére és fogadására van 
lehetőség bárki olyannal, akinek a készüléke támogatja az 
SMS-t az illetve MMS-t. Az E-mail alkalmazással e-mailt lehet 
küldeni és fogadni.

SMS és MMS
Az Üzenetek alkalmazás megnyitása
Az alkalmazás megnyitásának a módjai:
A kezdőképernyőn érintse meg az  elemet.

Érintse meg a   > Üzenetek ( ) elemeket.

Szöveges üzenet létrehozása és küldése
Az Üzenetek képernyőről új üzenetet küldhet, vagy 
megnyithatja a korábban fogadott és küldött üzeneteket.

1. Az  elem megérintésével új szöveges vagy multimédiás 
üzenetet hozhat létre. A fogadott üzenetet érintéssel 
nyithatja meg.

2. A Címzett mezőbe írja be a telefonszámot, vagy érintse 
meg a   elemet és válasszon címzettet a Névjegyek 
közül. A telefonszám beírása közben a telefon megjeleníti 
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az adatoknak megfelelő kapcsolatokat. Válasszon egy 
kapcsolatot a lehetséges találatok listájáról, vagy folytassa 
a telefonszám megadását.

3. Az üzenet beírásának a megkezdéséhez érintse meg az 
üzenetírás szövegmezőt.
Ha az üzenet írása közben megérinti a Vissza gombot, 
akkor az üzenet elmentődik a vázlatok közé. Később, az 
elmentett vázlatot kiválasztva folytathatja az üzenet írását.

4. Az üzenet megírása után érintse meg a   gombot.
Megjegyzés:
Egy ablakban látható az üzenetre küldött válasz is. A küldött 
és kapott elemek üzenetláncokban jelennek meg.

Multimédiás üzenet létrehozása és küldése

Megjegyzés:
Multimédiás üzenetek küldéséhez és fogadásához aktív 
adatátvitelre van szükség. Az adatkapcsolatról további 
információkat a szolgáltatójától kaphat.

1. A kezdőképernyőn érintse meg az  elemet.
2. A Címzett mezőbe írja be a telefonszámot, vagy érintse 

meg a   elemet és válasszon címzettet a Névjegyek 
közül.

3. Az üzenet beírásának a megkezdéséhez érintse meg az 
üzenetírás szövegmezőt. 

4. A Menü gomb megérintése után a képernyőn megjelenik 
a választómenü. Itt érintse meg a Tárgy hozzáadása opciót.

5. Írja be az üzenet tárgyát.

A mobiltelefon ezzel átkapcsol multimédiás üzenet 
üzemmódba.
6. Az üzenet megírása után érintse meg a   gombot.
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Multimédiás üzenet megnyitása és megtekintése
1. Az üzenetlistában érintse meg a megtekinteni kívánt 

üzenetláncot.
2. Az üzenet megtekintéséhez érintse meg az kiválasztott 

multimédiás üzenetet.
3. Felfelé vagy lefelé csúsztatással megtekintheti az előző 

vagy a következő multimédiás fájlt.

Válaszadás üzenetre
1. Az üzenetlistában érintse meg a megnyitni kívánt szöveges 

vagy multimédiás üzenetláncot.
2. Az üzenet beírásának a megkezdéséhez érintse meg az 

üzenetírás szövegmezőt.
3. Érintse meg a   elemet.

Üzenetbeállítások testreszabása
Az üzenetek listájában érintse meg a Menü gombot. Majd 
érintse meg a Beállítások elemet és hajtsa végre a kívánt 
beállítást.

3.12 E-mail

Megjegyzés:
Az E-mail kommunikációhoz működő internet-kapcsolatra 
van szükség (Wi-Fi vagy mobil-adatátvitel). A készüléken 
POP3, IMAP vagy Exchange típusú e-mail fi ókok állíthatók 
be.

Az E-mail alkalmazás megnyitása
Az alkalmazás megnyitásának a módjai:

Érintse meg a   > E-mail ( ) elemeket.
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E-mail fiók hozzáadása
Az e-mail beállítása varázsló segít a fi ók beállításában. 
A rendszer számos népszerű e-mail szolgáltatót támogat. 
Dolgozhat ugyanazzal az e-mail szolgáltatással, mint ami 
a számítógépén használ, de választhat másikat is. Az e-mail 
fi ókja hozzáférési adatait a szolgáltatójától kérje.

1. Indítsa el az E-mail alkalmazást. Lásd fent, az „E-mail 
megnyitása” pontnál.

2. Írja be az E-mail címét és a Jelszavát.
3. Érintse meg a Tovább gombot. A készülék automatikusan 

megkeresi az e-mail beállításokat. A beállítások részleteit 
Ön is megadhatja, a Manuális beállítás gombot 
megérintve.

Megjegyzés:
Amennyiben a Manuális beállítás opciót választja, akkor 
ismernie kell a szolgáltatója által megadott paramétereket az 
e-mail fi ókjához.

4. Válasszon e-mail protokollt az igényei szerint. 
Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat és 
a töltse ki a szükséges adatokat (felhasználónév, 
jelszó, szerverbeállítások, ellenőrzés gyakorisága stb.). 
A folytatáshoz érintse meg a Tovább gombot.

Megjegyzés:
A fi ók beállítása az Ön által használt e-mail típusától függ. 
A beállításhoz szükséges paraméterekről a szolgáltatójától 
kaphat részletesebb információkat.

5. Állítsa be az új üzenetek ellenőrzésének a gyakoriságát 
majd érintse meg a Tovább gombot.

6. Adja meg a Nevét és a Fióknevet.
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Megjegyzés:
A Fióknév látható lesz az E-mail alkalmazás megnyitásakor.

7. Érintse meg a Tovább gombot.

Az E-mail alkalmazás beállítása után a készülék ellenőrzi az 
üzeneteket és megjeleníti a Beérkezett üzeneteket.

További E-mail fiók hozzáadása
1. Az első e-mail fi ók létrehozása után érintse meg a Menü 

gombot, majd a Beállítások elemet.
2. A FIÓK HOZZÁADÁSA opció kiválasztásával újabb e-mail 

fi ókokat hozhat létre. 
3. A fenti „E-mail fi ók hozzáadása” fejezet 2–7. lépéseit 

megismételve adja meg az e-mail fi ók(ok) paramétereit. 

Tipp:
Az újabb e-mail fi ók hozzáadása során ezt a fi ókot 
Alapértelmezett fi ók-ként is beállíthatja a küldött 
üzenetekhez.

E-mail üzenetek megjelenítése
1. A Beérkezett üzenetek képernyőn érintse meg az olvasni 

kívánt e-mailt.
2. Az  ikon megérintésével nyissa meg a mappát, 

amelyben érintéssel nyissa meg az e-mailt.

E-mail üzenet létrehozása és küldése
1. A Beérkezett üzenetek képernyőn érintse meg a   elemet.

Megjegyzés:
Ha egy másik e-mail fi ókra kíván átváltani, akkor a képernyő 
bal felső sarkában található mezőt érintse meg, majd 
válasszon a listában látható fi ókok közül.
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2. A Tárgy mezőbe írja meg az üzenet tárgyát, majd írja be 
az üzenet szövegét. 

3. Ha az üzenethez mellékletet is kíván csatolni, akkor érintse 
meg a Menü gombot majd a Melléklet hozzáadása elemet.

Ha az üzenet írása közben megérinti a Vissza gombot, akkor 
az üzenet elmentődik a vázlatok közé.

Válasz e-mail üzenetre
1. Érintse meg azt az üzenetet, amelyre válaszolni kíván. 
2. Érintse meg a   elemet, vagy a   > Válasz mindenkinek 

opciót és írja meg a választ.

E-mail fiók törlése
1. A Beérkezett üzenetek képernyőn érintse meg a Menü 

gombot, majd a Beállítások elemet.
2. Érintse meg azt az e-mail fi ókot, amelyet törölni kíván.
3. Érintse meg a Fiók törlése opciót.
4. Érintse meg az OK-t.

E-mail fiók beállításának a módosítása
A fi ókok számos beállítását módosítani lehet, beleértve 
a levelek ellenőrzésének gyakoriságát, az új e-mail 
értesítésének módját és a levélkiszolgáló adatait.
1. A Beérkezett üzenetek képernyőn érintse meg a Menü 

gombot. Majd érintse meg a Beállítások elemet és hajtsa 
végre a kívánt beállítást. 

2. Érintse meg az Általános mezőt, vagy valamelyik e-mail 
fi ókot.

3. Érintse meg valamelyik opciót és változtassa meg az 
igényei szerint.
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Megjegyzés:
A fi ók bejövő és kimenő beállításai a fi ók által használt 
e-mail szolgáltatótól függenek: IMAP, POP3 vagy 
Exchange. A szükséges adatokat megadhatja kézzel is, 
bár ehhez általában fel kell vennie a kapcsolatot az e-mail 
szolgáltatóval, hogy megtudja tőlük a pontos beállítási 
paramétereket.
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4. Csatlakozás

4.1 GPRS/3G

A hálózati csatlakozás ellenőrzése
1. Érintse meg az Alkalmazások > Beállítások elemeket.
2. A Vezeték nélküli és egyéb hálózatok részben érintse meg 

a Tovább > Mobilhálózatok elemeket. 
3. Érintse meg a 3G szolgáltatás elemet a csatlakozás 

ellenőrzéséhez.

Megjegyzés:
A mobiltelefon a hozzáférési pont beállításait automatikusan 
olvassa le a behelyezett SIM-kártyáról. Ezért ne módosítsa 
a hozzáférési pont paramétereit. Ellenkező esetben 
előfordulhat, hogy nem fog tudni hozzáférni a hálózati 
forrásokhoz.
Ha a hozzáférési pontot törli vagy megváltoztatja, akkor új 
hozzáférési pontot lehet létrehozni, illetve azt módosítani 
lehet. Ehhez azonban részletes információkra lesz szüksége 
a szolgáltatójától.

Az adatátviteli szolgáltatás bekapcsolása
1. Érintse meg az Alkalmazások > Beállítások elemeket.
2. A Vezeték nélküli és egyéb hálózatok részben érintse meg 

a Tovább > Mobilhálózatok > Adatkapcsolat elemeket.
3. A szolgáltató kiválasztásával elindul az adatkapcsolat.

4.2 Wi-Fi
A Wi-Fi segítségével vezeték nélkül férhet hozzá szélessávú 
internethez. Ahhoz, hogy a Wi-Fi-t a telefonnal használni 
lehessen, hozzáférésre van szükség valamilyen vezeték 
nélküli hozzáférési ponthoz (hotspot). A Wi-Fi jel útjában álló 
akadályok csökkentik a jelerősséget.

Sencor_P430 5j.indb   52 3.3.2014   9:55:36



HU

Csatlakozás

HU 53
Copyright © 2014, Fast ČR, a. s. Revision 03/2014

A Wi-Fi bekapcsolása
1. Érintse meg az Alkalmazások > Beállítások elemeket.
2. A Vezeték nélküli és egyéb hálózatok részben érintse meg 

a Wi-Fi elemet és kapcsolja be (ON).

Csatlakozás vezeték nélküli hálózathoz
1. Kapcsolja be a Wi-Fi-t.
2. A Wi-Fi hálózatok részben megjelennek az érzékelt Wi-

Fi hálózatok. A kapcsolódáshoz érintse meg valamelyik 
Wi-Fi-hálózatot. 

3. Ha nyílt hálózatot jelöl ki, automatikusan rákapcsolódik 
a hálózatra.

Megjegyzés:
Amennyiben egy korábban már használt, biztonságos, 
vezeték nélküli hálózathoz csatlakozik, akkor nem kell 
megadnia újból a jelszót. A jelszót ismét meg kell adnia, 
ha a telefont közben visszaállította az alapértelmezett gyári 
beállításokra.

Tipp:
Új Wi-Fi hálózat hozzáadásához a Wi-Fi beállítások 
képernyőn érintse meg a   elemet. A hálózatba való 
belépéshez használt jelszó megváltoztatása esetén törölje 
a meglévő hálózati nevet, majd ismét hozzon létre belépés 
az új jelszó használatával.

4.3 Böngésző
A mobiltelefonhoz előre telepített internetböngésző is tartozik. 
A Böngésző alkalmazással a weben található weblapokat lehet 
megtekinteni.
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A Böngésző alkalmazás megnyitása
Az alkalmazás megnyitásának a módjai:

• A kezdőképernyőn érintse meg az  elemet.

• Érintse meg az Alkalmazások > Böngésző ( ) elemeket.

Weboldal megnyitása
1. Írja be a megnyitni kívánt weboldal címét.
2. A cím beírása közben megjelennek a hasonló 

weboldalcímek. Ha látja a kívánt címet, érintse meg, 
a böngésző megnyitja a weboldalt. Vagy fejezze be 
a kívánt weboldal címének beírását és érintse meg 
a beviteli mező jobb oldalán található ikont, vagy érintse 
meg a billentyűzeten az Ugrás billentyűt a weboldal 
megjelenítéséhez. 

Kezdőoldal beállítása
1. A böngésző képernyőn érintse meg a Menü gombot.
2. Érintse meg a Beállítások > Általános > Kezdőlap 

beállítása elemet.
3. Válasszon egyet a lehetőségek közül. 

Ha szeretné megadni a kezdőoldalt, akkor érintse meg az 
Egyéb opciót, majd adja meg a kezdőoldal címét. Érintse meg 
az OK elemet.

4.4 Könyvjelzők kezelése
A mobiltelefonon tetszőleges számú könyvjelzőt kezelhet.

Könyvjelző hozzáadása
1. A böngészővel menjen arra a weboldalra, amelyet fel 

szeretne venni könyvjelzőként.
2. Érintse meg a Menü gombot, majd a Mentés a könyvjelzők 

közé elemet. Megnyílik a könyvjelző hozzáadás képernyő. 
3. Adja meg a kívánt könyvjelző nevet és érintse meg az 

OK-t.
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Könyvjelző megnyitása
1. A böngészőablakban érintse meg a Menü gombot, majd 

a Könyvjelzők és előzmények elemet.
2. A könyvjelző képernyőn érintse meg a megnyitni kívánt 

weboldal könyvjelzőjét.

Az Előzmények fül megérintésével megtekintheti a korábban 
meglátogatott oldalak jegyzékét. Az Elmentett oldalak fül 
megérintésével megtekintheti az elmentett oldalak jegyzékét. 

4.5 Böngésző beállítások testreszabása
A böngészőt beállíthatja a böngészési szokásaihoz.

Érintse meg a Menü gombot, majd a Beállítások elemet és 
állítsa be a tartalmi, az adatvédelmi és a biztonsági, valamint 
az egyéb kapcsolódó paramétereket.

Műveletek a megnyitott weboldalon
Weboldal megtekintése közben érintse meg a Menü gombot. 
Megváltoztathatja a megjelenítést és egyéb funkciókat is 
használhat.

Frissítés: érintse meg az aktuális oldal ismételt letöltéséhez.
Előre: továbblépés a következő oldalra.
Leállítás: megállítja az aktuális oldal letöltését.
Kezdőoldal: továbblépés a kezdőoldalra.
Könyvjelző hozzáadása: az oldalt elmenti a könyvjelzők közé.
Bezár: bezárja a weboldalt.
Oldal megosztása: az adott oldalt valamelyik megosztást 
támogató alkalmazás segítségével megoszthatja.
PC változat: a megtekintett oldalt úgy jeleníti meg, ahogy az 
a számítógépen látható.
Könyvjelzők/előzmények: választhat a könyvjelzővel megjelölt 
és a korábban meglátogatott weboldalak közül.
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4.6 Bluetooth
A mobiltelefonján működik a Bluetooth. Ennek segítségével 
vezeték nélküli kapcsolatot hozhat létre más Bluetooth 
eszközökkel, fájlokat oszthat meg barátaival, kezét szabadon 
hagyva beszélhet Bluetooth headseten keresztül, de például 
fényképeit is átmásolhatja a telefonról egy számítógépre.

A Bluetooth használata közben ügyeljen arra, hogy ne 
távolodjon el 10 méternél jobban a többi Bluetooth eszköztől, 
amelyekkel kapcsolatot kíván létesíteni. Ne feledje, hogy 
az akadályok, például falak vagy elektromos berendezések 
zavarhatják a Bluetooth kapcsolatot.

A Bluetooth bekapcsolása
1. Érintse meg az Alkalmazások > Beállítások elemeket.
2. A Vezeték nélküli és egyéb hálózatok részben érintse meg 

a Bluetooth elemet és kapcsolja be (ON).

Megjegyzés:
Bekapcsolt Bluetooth esetén a telefonja felderít más 
Bluetooth eszközöket, azonban azok számára nem lesz 
látható.

3. Ha azt szeretné, hogy a mobiltelefon látható legyen a többi 
Bluetooth eszköz számára, akkor a Bluetooth képernyőn 
érintse meg a telefonja nevét. 

Bluetooth eszköz párosítása és csatlakoztatása
A telefon Bluetooth funkciója a következőkre képes:
Bluetooth headset (fülhallgató + mikrofon) használatát teszi 
lehetővé.
A Bluetooth használata előtt a mobiltelefont a következők 
szerint párosítani kell a Bluetooth eszközzel:
Bizonyosodjon meg arról, hogy a telefonon engedélyezte-e 
a Bluetooth funkciót.
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1. A mobiltelefonja keresni fogja a hatókörön belüli Bluetooth 
eszközöket (illetve a keresésé indításához érintse meg az 
Eszközök keresése opciót).

2. Érintse meg a kívánt eszközt, amellyel párosítani szeretné 
a mobiltelefont (az eszközt előtte kapcsolja párosítás-
üzemmódba).

3. A párosítás létrehozásához szükség esetén írja be a jelszót.

Megjegyzés:
Amennyiben két eszközt már egyszer párosított, akkor 
a következő Bluetooth kapcsolódás létrehozása során már 
nem kell a jelszót megadnia.

Fájlok küldése Bluetooth segítségével
1. Érintse meg az Alkalmazások > File Manager (Fájlkezelő) 

elemeket.
2. A választómenüben érintse meg a   > Bluetooth elemet, 

majd jelölje meg a címzett párosított eszközt.

Bluetooth eszköz lecsatlakoztatása vagy 
a párosítás megszüntetése
1. Érintse meg az Alkalmazások > Beállítások elemeket.
2. A Vezeték nélküli és egyéb hálózatok részben érintse meg 

a Bluetooth elemet.
3. A csatlakoztatott eszköz menüjében érintse meg a   

elemet, majd a Párosítás törlése opciót.
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5. Szórakozás
Az ön mobiltelefonja amellett, hogy kommunikációs eszköz 
és személyes segítő, sokszínű szórakozási lehetőségeket is 
kínál. Fényképeket készíthet vele, videókat és hangot vehet fel, 
valamint zenét tölthet le és hallgathat vele.

5.1 Fényképek és videók készítése
A fényképezőgép fényképek és videofelvételek készítését és 
megosztását teszi lehetővé.

A kamera megnyitása
A kamera megnyitásához érintse meg az Alkalmazások > 
Kamera elemeket.

A kamera bekapcsolását a telefon szélén található Kamera 
gomb megnyomásával is bekapcsolhatja (ha a gombhoz nincs 
más funkció éppen hozzárendelve).

A Kamera alkalmazás bezárásához érintse meg a Vissza vagy 
a Home (Kezdőképernyő) gombot.

Fényképezés
1. Érintse meg az Alkalmazások > Kamera elemeket.

Megjegyzés:
Az elülső és hátsó kamera közti váltáshoz érintse meg a   
elemet.

2. Komponálja meg a fényképet a fényképfelvétel 
képernyőjén.
A  húzásával közelítse vagy távolítsa a képet.
A  megérintésével beállíthatja a kamera beállításait. 
A beállítások módosításával az előnézet is megváltozik. 

3. A fénykép elkészítéséhez érintse meg a gombot.
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A fényképek megtekintése
1. Fénykép elkészítése után az elkészült kép bélyegképe 

megjelenik a felvétel képernyő sarkában. A bélyegképet 
megérintve meg lehet nézni a felvételt. 

2. A képernyőn megjelenő gombok segítségével a következők 
közül választhat: 

Az  elem megérintésével, kiválasztott alkalmazás 
közvetítésével megoszthatja a képet. Az  > OK 
megérintésével törölheti a képet.

Ha a Galériában tárolt fényképeket vagy videókat szeretné 

megtekinteni, akkor érintse meg a   elemet.

3. Több fénykép előnézetének a megtekintéséhez érintse meg 
a képernyőt és az ujját húzza jobbra vagy balra.

Videó rögzítése
1. Érintse meg az Alkalmazások > Kamera elemeket.

Megjegyzés:
Az elülső és hátsó kamera közti váltáshoz érintse meg a   
elemet.

2. Állítsa be a jelenetet, amellyel a felvételt kezdeni kívánja.
3. A kamera jel megérintésével indítsa el a felvételt. 

A készülék megkezdi a videó felvételét. 
A  húzásával közelítse vagy távolítsa a képet.

4. A kamera jel megérintésével állítsa le a felvételt.

A videofelvételek megtekintése
A videófelvétel elkészítése után az elkészült kép bélyegképe 
megjelenik a felvétel képernyő jobb alsó sarkában. 
A bélyegképet megérintve meg lehet nézni a felvételt.

Sencor_P430 5j.indb   59 3.3.2014   9:55:37



Szórakozás

HU

60 HU
Copyright © 2014, Fast ČR, a. s. Revision 03/2014

A Galéria használata
A Galéria alkalmazás automatikusan megkeresi a microSD 
kártyán tárolt képeket és videókat. A Galéria alkalmazás 
a videókat és fényképeket mappákba rendezi, ön pedig 
megtekintheti és szerkesztheti a képeket, megnézheti 
a videókat, a képeket pedig beállíthatja háttérképként vagy 
névjegyekhez csatolhatja őket.

A Galéria megnyitása
Az alkalmazás megnyitásához érintse meg az Alkalmazások > 
Galéria elemeket. A Galéria alkalmazás az Ön képeit és videóit 
kategóriák szerinti mappákban tárolja.

Képek megtekintése
1. A Galéria alkalmazásban érintse meg a megtekinteni 

kívánt képeket tartalmazó mappát. 
2. A képet megérintve a kép teljes képernyő nézetben jelenik 

meg.

Tipp:
A képnéző támogatja az automatikus elforgatást. A telefon 
elforgatásakor a kép az elforgatáshoz igazodik.

A kép levágása
1. Kép megjelenítése közben a műveleteket tartalmazó panel 

megjelenítéséhez érintse meg a Menü gombot, majd 
válassza a Levágás opciót.

2. A kivágás eszköz segítségével jelölje ki a kép kivágandó 
részét.

A kivágást a kivágott részen belül megérintve el lehet 
mozdítani.
A levágás eszköz szélét húzva átméretezheti a képet. 
A levágás eszköz sarkát húzva úgy méretezheti át a képet, 
hogy a hosszúság-szélesség aránya ne változzon meg. 
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3. Az OK-t megérintve elmentheti a levágott képet. Az 
Elvetés elem megérintésével visszaállíthatja a változások 
előtti állapotot.

5.2 Zenehallgatás

Zene másolása a microSD-kártyára
1. USB-kábellel csatlakoztassa a telefont a számítógéphez, 

majd a microSD kártyát memóriaeszközként engedélyezze. 
2. A számítógépen keresse meg a memóriaeszközt és nyissa 

meg. 
3. A microSD kártya főkönyvtárában hozzon létre egy új 

mappát (pl. Zene névvel). 
4. A számítógépéről másolja át ebbe a mappába a kedvenc 

zenéit. 
5. A zeneszámok átmásolása után a memóriaeszközt 

szabályosan válassza le a számítógép operációs 
rendszeréről. 

6. A kábelt csak ezután húzza ki a számítógépből és 
a mobiltelefonból. 

A Zenetár megnyitása
Az alkalmazás megnyitásához érintse meg az Alkalmazások 
> Zene elemeket. A Zene alkalmazás Számok és Műfajok 
kategóriákba rendezi a zenéket.

Zene lejátszása
1. A Zenetár alkalmazásban válasszon kategóriát.
2. Érintse meg a lejátszani kívánt zeneszámot.

Tipp:
Zene hallgatása közben a Vissza gomb megérintése után 
egyéb alkalmazást is futtathat. A zene lejátszása nem áll le. 
A zenelejátszási képernyőre való visszalépéshez nyissa meg 
az értesítési panelt, majd érintse meg a játszott zeneszámot.
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Lejátszási lista létrehozása
1. A Zenetár alkalmazásban válasszon kategóriát. 
2. Érintse meg hosszan a zeneszámot, majd a megnyíló 

menüben válassza a Hozzáadás lejátszási listához opciót.
3. A zeneszám felvételéhez érintsen meg egy meglévő 

lejátszási listát, vagy érintse meg az Új lejátszási lista 
elemet.

Zene lejátszása a lejátszási listából
1. A zenetárban érintse meg a Lejátszási listák elemet.
2. Hosszan érintse meg a lejátszani kívánt listát.
3. A lista lejátszásához érintse meg a Lejátszás elemet.

5.3 FM (URH) rádió hallgatása
Az FM rádió alkalmazás segítségével a mobiltelefonján is 
hallgathatja az FM (URH) sávon sugárzott rádióműsorokat. Az 
FM rádió a headset vezetékeit használja antennaként, ezért 
az alkalmazás megnyitása előtt csatlakoztassa a headsetet 
a telefonhoz.

Az FM rádió alkalmazás megnyitása
1. Az alkalmazás megnyitásához érintse meg az 

Alkalmazások > FM rádió elemeket.
2. Az FM rádió alkalmazás automatikusan megkeresi 

a fogható URH adásokat, elmenti a memóriába, majd az 
első URH adó műsorát kezdi lejátszani.

Az FM rádió hangolása
A következő lehetőségek közül választhat:
Válasszon állomást a memóriából a   vagy a   gombbal.
Hangoljon manuálisan a   vagy a   gombbal.
Az aktuálisan hallgatott állomást vegye fel a   kedvencek 
közé.
Nyissa meg a kedvencek jegyzékét a   gomb megérintésével.
Kapcsolja be a hangszórót a   gomb megérintésével.
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Az összes elérhető adó hangolásához érintse meg a   > 
Keresés elemet.
Az újraindításához érintse meg a   gombot.
A rádióadás vételének a szüneteltetéséhez érintse meg a   
gombot. A vétel újraindításához érintse meg a   gombot.
További beállításokhoz érintse meg a   gombot, például az 
RDS beállításához. A beállítások végrehajtása után érintse meg 
az OK-t.
A rádió kikapcsoláshoz használja a   > Befejezés elemeket.

5.4 Google szolgáltatások
A Google szolgáltatások (Gmail, Naptár, Play Áruház 
stb.) használatához be kell jelentkeznie a Google 
fi ókjába. Amennyiben a Play Áruházból szeretne letölteni 
alkalmazásokat, akkor a telefon felszólítja, hogy jelentkezzen 
be a meglévő Google fi ókjába.

Megjegyzés:
Ha a telefonkészülékbe nem helyezett SIM-kártyát, akkor 
nem tudja használni a mobiltelefonáláshoz kapcsolódó 
szolgáltatásokat (telefonálást és hálózati adatátvitelt). 
Azonban Wi-Fi hálózaton keresztül bejelentkezhet a Google 
fi ókjába és használhatja a telefon összes funkcióját (kivéve 
a mobiltelefonáláshoz kapcsolódó szolgáltatásokat).

Ha a telefonkészülékét SIM-kártya nélkül kapcsolja be, akkor 
a készülék rákérdez, hogy szeretne-e csatlakozni a Wi-Fi 
hálózathoz (a mobiltelefon hálózat helyett). Ha már van Google 
fi ókja, érintse meg a Bejelentkezés elemet, majd adja meg 
felhasználónevét és jelszavát.

Google fiók létrehozása
Ha még nincs Google-fi ókja, akkor létre kell hozniaa 
következők szerint:
1. Érintse meg az Alkalmazások > Beállítások elemeket.
2. A FIÓKOK részben érintse meg a Fiók hozzáadása opciót.
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3. A Google megérintésével tud továbblépni a Google fi ók 
létrehozásához.

4. Érintse meg az Új gombot az új fi ók adatainak 
a megadásához.

5. Írja be a nevét, majd érintse meg a   gombot.
6. Írja be a felhasználói nevét, majd érintse meg a   gombot.

A mobiltelefon csatlakozik a Google szerveréhez és ellenőrzi, 
hogy a megadott felhasználói név rendelkezésre áll-e. 
Amennyiben a felhasználói nevet már valaki használja, akkor 
felkéri, hogy adjon meg másik felhasználói nevet.

7. Állítsa be a megújítási információkat (alternatív e-mail cím, 
és válasz a biztonsági kérdésre), majd érintse meg a   
gombot.

8. Ha használni kívánja a Google+ szolgáltatást, akkor érintse 
meg a Csatlakozás a Google+ szolgáltatáshoz opciót, ha 
nem, akkor a Most nem elem megérintésével ezt a lépést 
átugorhatja.

9. Olvassa el az általános feltételeket és a fi ók létrehozásának 
a befejezéséhez érintse meg a   gombot.

10. Írja be az ellenőrző kódot, majd érintse meg a   gombot.
11. Ha vásárolni kíván a Google Play Áruházban, akkor 

meg kell adnia a bankkártya adatait is, majd érintse 
meg a Mentés opciót. Ezt a lépést a Kihagy opció 
megérintésével átugorhatja.

A Gmail használata
A Gmail alkalmazás első megnyitásakor a Beérkezett üzenetek 
mappában a webes Gmail-fi ókban található üzeneteket 
jelennek meg.

A Gmail alkalmazás megnyitása
Érintse meg az Alkalmazások > Gmail elemeket. Megjelenik 
a beérkezett üzenetek levéllista. A mobiltelefonon eltárolt 
e-mailek a telefon Beérkezett üzenetek mappájába kerülnek.
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Váltás a fiókok között
Ha egy másik e-mail fi ókra kíván átváltani, akkor a képernyő 
bal felső sarkában található mezőt érintse meg, majd 
válasszon a listában látható fi ókok közül.

E-mail üzenet létrehozása és küldése
1. A Beérkezett üzenetek képernyőn érintse meg a   elemet.

Ha az e-mailt több címzettnek küldi, akkor az e-mail címeket 
vesszővel válassza el egymástól.
Ha az e-mail üzenetet másolatban vagy titkos másolatban is 
el kívánja küldeni, akkor érintse meg a Menü gombot, majd 
a Másolatot kap és Titkos másolat opciókat.

2. A Tárgy mezőbe írja meg az üzenet tárgyát, majd írja be 
az üzenet szövegét.

Ha képmellékletet szeretne küldeni, érintse meg a Menü 
gombot, majd a csatolni kívánt kép kiválasztásához a Csatolás 
elemet. Jelölje ki a csatlakoztatni kívánt képet.

3. Az e-mail megírása után érintse meg a   gombot.

E-mail megválaszolása vagy továbbítása
1. A Beérkezett levelek listájában érintse meg azt a levelet, 

amelyet továbbítani vagy megválaszolni szeretne.
2. Érintse meg a Válasz ( ), a (  > Mindenkinek) vagy 

a (  > Továbbítás) opciókat.
3. Hajtsa végre valamelyik műveletet: 

Ha a Válasz vagy a Mindenkinek elemet választotta ki, 
akkor írja meg az e-mail szövegét. 
Ha a Továbbítás opciót választotta, akkor adja meg 
a címzett e-mail címét, majd írja meg a továbbküldendő 
mailhez a megjegyzéseit.

4. Érintse meg a   elemet.
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E-mail keresése
1. A Beérkezett üzenetek képernyőn érintse meg a   elemet.
2. A dobozba írja be a keresési kulcsszavakat, majd érintse 

meg a   elemet.

Gmail beállítások testreszabása
1. A Beérkezett üzenetek képernyőn érintse meg a Menü 

gombot. Majd érintse meg a Beállítások elemet és hajtsa 
végre a kívánt beállítást.

2. Érintse meg az Általános beállítások mezőt, vagy 
valamelyik e-mail fi ókot.

3. Érintse meg valamelyik opciót és változtassa meg az 
igényei szerint. 

5.5 A Térkép használata
Ez a telefon GPS műholdjelek fogadására alkalmas. Továbbá 
az elérhető Wi-Fi hálózatok segítségével akár 50 méteres 
pontossággal is meg tudja határozni a készülék tartózkodási 
helyét.

Ha szeretné igénybe venni ezt a funkciót, telepítsen GPS-szel 
működő alkalmazást, például a Google Térképet.

A helymeghatározási szolgáltatás engedélyezése
1. Érintse meg az Alkalmazások > Beállítások elemeket.
2. Érintse meg a Helyhozzáférés opciót.
3. A tartózkodási hely meghatározásának a bekapcsolásához 

érintse meg a Google helyhozzáférés vagy a GPS 
műholdak elemet.

A Térkép megnyitása
Az alkalmazás megnyitásához érintse meg az Alkalmazások > 
Térkép elemeket.
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Érdekes helyek keresése
1. A térképen érintse meg a   elemet.
2. A keresőmezőbe írja be a keresendő helyet, majd érintse 

meg a   elemet.

Megjegyzés:
Választhat a felkínált lehetőségek közül is.

3. A keresési találatok megjelennek a térképen. Érintse meg 
a jelet, megjelenik a hely neve. 

4. A jeleket megérintve megtudhatja, hogyan juthat el az 
adott helyre, illetve további részleteket is megismerhet.

5.6 Útvonaltervezés
A keresett hely és a célállomás megtalálása után 
útvonaltervezést és navigálást is bekapcsolhat. Előfordulhat, 
hogy az alkalmazás állandó internet-hozzáférést igényel 
a térkép adatok megjelenítéséhez.

5.7 A Play Áruház
A Play Áruház közvetlen hozzáférést kínál alkalmazásokhoz és 
játékokhoz, amelyeket letölthet és telepíthet telefonjára.

A Play Áruház megnyitása
1. Érintse meg az Alkalmazások > Play Áruház elemeket.
A Play Áruház használatához regisztrálnia kell. Olvassa el 
a szolgáltató általános feltételeit.

Alkalmazások keresése
Kategóriák szerinti szűrés: érintse meg a megtekinteni kívánt 
kategóriát, majd húzással lapozzon a kínálatban. Keresés: 
érintse meg a   elemet.
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Ha meg kívánja tekinteni a készülékére telepített 
alkalmazásokat, akkor érintse meg a Menü gombot, majd az 
Telepített alkalmazások fület.

Alkalmazás telepítése

Megjegyzés:
Ha nem a Google Play Áruház-ból származó alkalmazást 
kíván telepíteni, akkor érintse meg a Beállítások > Biztonság 
elemet, majd a nem Play Áruházból származó alkalmazás 
telepítésének az engedélyezéséhez jelölje meg az Ismeretlen 
források jelölőnégyzetét.

1. Érintse meg az Alkalmazások > Play Áruház elemeket.
2. Érintse meg a kategóriát, majd telepíteni kívánt 

alkalmazást.
3. Az alkalmazás részletei képernyőn többet is 

megtudhat erről az alkalmazásról, például az árát, az 
értékelését, elolvashatja a felhasználók megjegyzéseit, 
és megismerheti a hasonló alkalmazásokat. Lefelé 
görgetve találja a fejlesztő adatait, köztük a fejlesztő 
többi alkalmazását és a fejlesztő weboldalára mutató 
hivatkozást.

4. Az alkalmazás telepítéséhez érintse meg 
a Telepítés elemet. A képernyő megváltozik és az 
Alkalmazásengedélyek jegyzéket mutatja. A letöltéshez és 
telepítéshez érintse meg az Elfogadom gombot.

Megjegyzés:
A letöltés állapotát az értesítési panel mutatja. A telepítés 
sebessége függ az alkalmazás méretétől és az adatátviteli 
sebességtől.

Sencor_P430 5j.indb   68 3.3.2014   9:55:37



HU

Szórakozás

HU 69
Copyright © 2014, Fast ČR, a. s. Revision 03/2014

Az alkalmazás eltávolítása
1. A Play Áruház képernyőn érintse meg az Alkalmazások 

feliratot, majd a Saját alkalmazások opciót.
2. Érintse meg azt az alkalmazást, amelyet szeretne 

eltávolítani, majd érintse meg az Eltávolítás opciót.
3. A megjelenő ablakban érintse meg az OK-t. 

Megjegyzés:
Az alkalmazásokat a Beállítások ( ) > Alkalmazások 
részben is kezelni lehet.
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6. Adatok szinkronizálása
A mobiltelefonon futó egyes alkalmazásokkal (pl, Gmail) 
ugyanazokat a személyes adatokat lehet elérni, amelyeket 
a számítógépen is meg lehet tekinteni, bővíteni, módosítani és 
szerkeszteni. Amikor ezen alkalmazások adatai közé újat vesz 
fel, illetve módosítja vagy törli őket a weben, akkor a frissített 
adatok a mobiltelefonon is megjelennek.

Ezt a vezeték nélküli adatszinkronizálás (OTA) teszi 
lehetővé. A folyamat a háttérben zajlik, és nem befolyásolja 
a mobiltelefon használatát.

A fiókok kezelése
A mobiltelefonra telepített alkalmazásoktól függően névjegyeit, 
e-mailjeit és a telefonon tárolt többi adatot több Google fi ókkal 
vagy más típusú fi ókkal is szinkronizálhatja.

Például felveheti személyes Google fi ókját, s így személyes 
e-mailjei, kapcsolatai és naptára mindig elérhetők lesznek. 
Ezután felvehet egy munkahelyi fi ókot, hogy munkahelyi 
e-mailjei és kapcsolatai is mindig kéznél legyenek. Ha úgy 
kívánja, több Google fi ókot és más típusú fi ókot is felvehet.

Fiók hozzáadása
1. Érintse meg az Alkalmazások > Beállítások elemeket.
2. A FIÓKOK részben érintse meg a Fiók hozzáadása opciót. 

A képernyőn megjelenik a már létrehozott fi ókok jegyzéke 
és az aktuális szinkronizálási beállításuk.

Megjegyzés:
Egyes esetekben a fi ók adatainak részleteit 
a rendszergazdától kell beszereznie. Például szükség lehet 
a fi ók domain-nevére vagy a kiszolgáló címére.

3. Érintse meg a hozzáadandó fi ók típusát.
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4. A képernyőn megjelenő utasításokat követve írja be a fi ók 
kötelező és opcionális adatait. A legtöbb fi ókhoz szüksége 
lesz egy felhasználónévre és jelszóra, de a részletek a fi ók 
típusától és annak a szolgáltatásnak a konfi gurációjától 
függnek, amelyhez csatlakozni szeretne. További 
információkat a szolgáltatótól kaphat. 

Fiók törlése
A mobiltelefonról törölni lehet a fi ókokat és a velük kapcsolatos 
összes adatot, beleértve az e-maileket, kapcsolatokat, 
beállításokat és egyebeket. Egyes fi ókok viszont nem 
távolíthatók el.
1. A FIÓKOK részben érintse meg a fi ók típusát. 
2. Érintse meg azt a fi ókot, amelyet törölni kíván. 
3. Érintse meg a Menü gombot, majd a Fiók törlése elemet.
4. Érintse meg a Fiók törlése opciót.
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7. Egyéb alkalmazások használata

7.1 A Naptár használata
A Naptár alkalmazás segítségével eseményeket, értekezleteket 
és találkozókat hozhat létre, illetve kezelhet. Az érvényes 
szinkronizálási beállításoktól függően a telefonon tárolt 
naptára szinkronizálható az Ön által használt internetes alapú 
naptárral.

A Naptár alkalmazás megnyitása
Az alkalmazás megnyitásához érintse meg az Alkalmazások > 
Naptár elemeket. A Menü gombot megnyomva megtekintheti 
a beállítási lehetőségeket.

Esemény létrehozása
1. A Naptár képernyőn érintse meg a kívánt napot, majd 

a Menü gombbal válassza ki az Új esemény ablakot.
2. Írja be az esemény nevét és helyét.

Ha az eseményhez időtartam tartozik, a Kezdete és Vége 
mező megérintésével megadhatja az esemény kezdő- és 
végpontját.
Ha különleges alkalomról, például születésnapról vagy 
egész napos eseményről van szó, akkor jelölje be az Egész 
nap jelölőnégyzetét is.

3. Írja be az esemény leírását.
4. A Résztvevők mezőben megadhatja a meghívott vendégek 

e-mail címeit is.
5. Az Emlékeztetők mezőben állítsa be a fi gyelmeztetési 

időt. Az Ismétlés mezőben pedig adja meg az ismétlődés 
gyakoriságát.

6. Az adatok megadása után érintse meg a KÉSZ opciót.

Az eseményemlékeztető beállítása
1. A Naptár képernyőn érintse meg valamelyik eseményt: 

megjelenik az esemény részletezése és összefoglalója. 

Sencor_P430 5j.indb   72 3.3.2014   9:55:38



HU

Egyéb alkalmazások használata

HU 73
Copyright © 2014, Fast ČR, a. s. Revision 03/2014

2. Emlékeztető felvételéhez érintse meg az Emlékeztető 
hozzáadása feliratot. Az emlékeztető törléséhez érintse 
meg az „X” ikont.

3. Érintse meg az emlékeztető idejét, majd a megjelenő listán 
érintse meg az idő hosszát, amennyivel az esemény előtt 
meg kívánja kapni az emlékeztetőt. 

A Naptárbeállítások testreszabása
A Naptár képernyőn érintse meg a Menü gombot, majd 
a Beállítások > Általános beállítások opciót. A következők 
közül választhat:

Elutasított események elrejtése: ezt megjelölve elrejtheti 
azokat az eseményeket, amelyeknél visszautasította 
a meghívást. Hét számának megjelenítése: ezt megjelölve 
megjelenik a hét száma is.

Hazai időzóna: naptárak és események megjelenítése utazás 
közben az otthoni idő szerint.

Otthoni időzóna: adja meg az aktuális helyzetének megfelelő 
időzónát.

Keresési előzmények törlése: az összes végrehajtott keresés 
törlése.

Figyelmeztető hang: válassza ki az esemény értesítéséhez 
a csengőhangot.

Emlékeztető alapértelmezett ideje: állítsa be az esemény előtti 
azon időpontot, amikor a készülék fi gyelmezteti a közeledő 
eseményre.

Gyors válaszok: a válaszok szerkesztése vendég e-mailek 
küldésekor.
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7.2 Ébresztés beállítása
Használhatja az alapértelmezett ébresztőt, vagy új ébresztést 
is hozzáadhat.

Az Ébresztések megnyitása
Érintse meg az Órát a kezdőképernyőn, vagy az 
Alkalmazásokban érintse meg az óra ( ) > Ébresztő 
beállítása elemeket az ébresztés beállításához. A képernyőn 
az aktuálisan beállított ébresztések jegyzéke jelenik meg.

Új ébresztés hozzáadása
1. Új ébresztés felvételéhez érintse meg a „+” elemet. 
2. Az ébresztést a következő módon állítsa be: 

Az Idő adatot érintse meg. Adja meg az ébresztés időpontját 
a számbillentyűkkel és érintse meg az OK-t. Az Ismétlődés 
jelölőnégyzet megjelölésével az ébresztés ismétlődése állítható 
be. Jelölje meg a hét napjait, amikor ébresztést kér, majd 
érintse meg az OK-t.

A Csengőhangok megérintésével választhat az ébresztő 
csengőhangok közül. A választás után érintse meg az OK-t. 
Ha rezgést is be kíván állítani, akkor jelölje meg a Rezgés 
jelölőnégyzetét.

Az ébresztésnek a Címke elemet megérintve adhat nevet.

3. A beállítások befejezése után érintse meg a Vissza vagy 
a Kezdőképernyő gombot.
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7.3 A File Manager (Fájlkezelő) használata

File Manager (Fájlkezelő)
A Fájlkezelő segítségével kezelheti a telefon belső 
memóriájában található fájlokat és mappákat (törlés, 
megnyitás, áthelyezés, másolás stb.). A multimédiás fájlok 
között böngészni lehet, illetve azokat közvetlenül el lehet 
indítani.

7.4 Számológép
A Számológép segítségével egyszerű matematikai műveleteket 
végezhet. A speciális operátorok segítségével összetettebb 
egyenleteket is megoldhat.

7.5 Fejlett funkciók megjelenítése
A Számológép képernyőn érintse meg a Menü gombot, majd 
a Fejlett funkciók panelt.

7.6 A mobiltelefon kezelése

Dátum és idő beállítása
A pontos időt készülék automatikusan beállítja a mobil-
szolgáltatótól származó adatok alapján.

Megjegyzés:
Amikor a telefon automatikusan a hálózat által küldött 
időadatokat alkalmazza, akkor a dátum, a pontos idő és 
időzóna nem állítható be manuálisan. Az időadatokat csak 
az automatikus adatletöltés (dátum, idő) előtt, vagy nem 
teljes időinformációk beérkezése esetén tudja manuálisan 
beállítani.

1. A Beállítások képernyőn érintse meg a Dátum és idő 
elemet.
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2. Törölje az Automatikus dátum és idő jelölőnégyzet 
megjelölését.

3. Törölje az Automatikus időzóna megjelölését is.
4. Érintse meg a Dátum beállítása elemet.
5. A képernyőn felfelé és lefelé csúsztatással állítsa be 

a dátumot. Érintse meg az Időzóna kiválasztása elemet. 
Görgetve további időzónákat is meg lehet jeleníteni. 

6. Érintse meg az Idő beállítása elemet.
7. A 24 órás formátum használata jelölőnégyzet bejelölésével, 

illetve törlésével válthat a 24 és 12 órás megjelenítési 
formátum között.

8. A Dátumformátum kiválasztása elem megérintésével 
megadhatja, milyen formában jelenjenek meg a dátumok 
a telefonon.

7.7 A képernyő beállításai

A képernyő fényerejének a beállítása
1. A Beállítások képernyőn érintse meg a Megjelenítés > 

Fényerő opciót.
2. A csúszka balra húzásával csökkenti, jobbra húzásával 

növeli a képernyő fényerejét. 
3. Az OK megérintésével mentse el a beállítást.

Megjegyzés:
Az Automatikus fényerő jelölőnégyzetének a megjelölésével 
a képernyő fényerejét a készülék a környezeti megvilágítástól 
függően állítja be.

A képernyő kikapcsolási időzítésének a beállítása
Ha több percig nem használja a telefont, az akkumulátor 
kímélése érdekében a képernyő kikapcsolódik. Ha ezt 
a tétlenségi időt hosszabbra vagy rövidebbre kívánja állítani, 
akkor a következőket tegye:

Sencor_P430 5j.indb   76 3.3.2014   9:55:38



HU

Egyéb alkalmazások használata

HU 77
Copyright © 2014, Fast ČR, a. s. Revision 03/2014

1. A Beállítások képernyőn érintse meg a Megjelenítés > 
Alvó mód opciót.

2. Jelölje ki azt az időt, amíg a képernyő megvilágítása 
bekapcsolva marad. 

Automatikus képernyő forgatás
A jelölőnégyzet megjelölése után a képernyő tájolása vált 
a fekvő és álló tájolás között, amikor a telefont elfordítja. Csak 
azoknál az alkalmazásoknál fordul el a képernyő, amelyeknél 
ez a funkció engedélyezve van (pl. a megjelenítendő 
információk szerint, illetve amelyeknél nincs fi xen megadott 
tájolás (pl. játék).

A csengetés beállításai
A néma üzemmód bekapcsolása
A Beállítások képernyőn érintse meg a Hang > Néma 
üzemmód elemet. Az ébresztéseken, zenéken és videókon 
kívül minden hang kikapcsol.

A hangerő beállítása
A Kezdőképernyőn, illetve a legtöbb alkalmazás képernyőjén 
is lehet módosítani a hangerőt, például a beszélgetés, illetve 
zene- vagy videó-lejátszás közben látható képernyőkön. 
A kívánt hangerőt a telefon oldalán található hangerő-
szabályozó gombokkal lehet beállítani. A hangerő beállítását 
a Beállítások képernyőn is elvégezheti.
1. A Beállítások képernyőn érintse meg a Hang > Általános 

> Hangerő elemet.
2. A csúszka balra húzásával csökkenti, jobbra húzásával 

növeli a hangerőt.
3. Az OK megérintésével mentse el a beállítást.

A csengőhang módosítása
1. A Beállítások képernyőn érintse meg a Hang > Általános 

> Telefon csengőhangja elemet.
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2. A megjelenő listából válasszon csengőhangot, majd érintse 
meg az OK-t. A kijelölt csengőhangot a telefon lejátssza.

Rezgés beállítása beérkező hívásokra
1. A Beállítások képernyőn érintse meg a Hang > Általános 

elemet.
2. A Rezgés jelölőnégyzet megjelölése után a készülék 

rezegni fog a bejövő hívások csengetése során.

7.8 A telefonszolgáltatások beállítása

Az alapértelmezett hálózat beállítása
1. A Beállítások képernyőn érintse meg a SIM-kártya 

kezelése elemet.
2. Az ALAPÉRTELMEZETT SIM-KÁRTYA részben 

a Telefonálás, Videó-beszélgetés, Üzenetek vagy 
az Adatkapcsolat szolgáltatásokhoz rendeljen hozzá 
hálózatot, amelyen keresztül az adott kommunikáció 
bonyolódni fog.

Megjegyzés:
A különböző adatszolgáltatások elérhetőségéről 
a mobiltelefon szolgáltatójától kérjen információkat.

A hálózati beállítások módosítása
1. A Beállítások képernyőn érintse meg a SIM-kártya 

kezelése elemet.
2. A SIM-kártya információk részen válassza ki a módosítani 

kívánt hálózatot. A következő hálózat-beállítási lehetőségek 
állnak a rendelkezésére: 
SIM kártya átnevezése: megváltoztathatja a hálózat nevét.
Telefonszám megadása: beállíthatja a telefonszámot.
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Az adatroaming bekapcsolása
1. A Beállítások képernyőn érintse meg a SIM-kártya 

kezelése > Roaming > Adatroaming elemet.
2. Válasszon hálózatot az adatkapcsolathoz.

Megjegyzés:
Roaming közben az adatátviteli szolgáltatások használata 
extra költségekkel járhat. Az adatroaming-tarifákkal 
kapcsolatban érdeklődjön a vezeték nélküli szolgáltatójánál.

Az adatátviteli szolgáltatás kikapcsolása
1. A Beállítások képernyőn érintse meg a SIM-kártya 

kezelése > Adatátvitel elemet.
2. Az adatátvitel kikapcsolásához a kapcsolót állítsa Off (Ki) 

állásba.

A mobiltelefon védelme
Mobiltelefonja jogtalan használatának elkerülése érdekében 
a telefontban és a SIM kártyán több jelszó kerül beállításra.

PIN kód:
A PIN (Personal Identifi cation Number, 4–8 számjegy) kód 
a SIM kártya jogtalan használatának megelőzésére szolgál. 
Ha az aktív hitelesítés funkcióhoz PIN kód használatos, e kód 
bevitelére a telefon minden bekapcsolásakor szükség van. Ha 
a PIN kód egymást követően háromszor rosszul kerül bevitelre, 
a SIM kártya blokkolásra kerül. A kártya feloldásához vezető 
lépések ismertetése: 
• A képernyőn olvasható felszólítást követően írja be a PUK 

kódot.
• Ezt követően írja be az új PIN kódot, majd nyomja le 

a kijelzőn az OK gombot.
• Amint a készülék újból felszólítja az új PIN kód beírására, 

írja be, majd nyomja le az OK gombot.
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• Ha a helyes PUK kódot írta be, a SIM kártya blokkolása 
feloldásra kerül, és aktiválódik az új PIN kód.

 FIGYELEM!
Ha a PIN kódot háromszor egymás után hibásan 
írja be, a SIM kártya automatikusan blokkolódik. 
A blokkolás feloldásához a PUK kódra lesz 
szüksége. A PUK kódot a mobilszolgáltató bocsátja 
a rendelkezésére.

PUK kód:
A PUK kód (a blokkolt PIN kód feloldására szolgál és 
8 számjegyből áll) hibás PIN beírásakor a blokkolt SIM 
kártya feloldására szolgál. A kódot a mobilszolgáltató 
a SIM kártyával együtt nyújtja. Amennyiben a PUK kód 
tízszer egymás után hibásan kerül bevitelre, a SIM kártya 
véglegesen használhatatlanná válik. Kérjen új SIM kártyán 
a szolgáltatójától.

PIN2 kód:
A PIN2 kódot (4–8 számjegy) szintén a SIM kártyával együtt 
bocsátja a mobilszolgáltató a felhasználó rendelkezésére, 
és az a rögzített hívószámok használatára és más 
hívásfunkciók beállítására szolgál. E funkciók elérhetőségével 
kapcsolatosan bővebb információkkal a mobilszolgáltatója áll 
a rendelkezésére. Ha a PIN2 kód egymást követően háromszor 
rosszul kerül bevitelre, a PIN2 kód blokkolásra kerül. A PIN2 
kód feloldására a PUK2 kód helyes beírását követően kerül sor. 
A kód megújításához a következő lépéssort alkalmazza:
• Amint a készülék újból felszólítja, írja be az új PUK2 

gombot.
• Ezt követően írja be az új PIN2 kódot, majd nyomja meg 

a kijelzőn az OK gombot.
• Amint a készülék felszólítja az új PIN2 kód beírására, írja be, 

majd nyomja meg az OK gombot.
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PUK2 kód:
A PUK2 kód (a leblokkolt PIN2 kód feloldására szolgál, és 
8 számjegyből áll) a helytelen PIN2 kód beírását követően 
blokkolt egyes SIM kártya funkciók feloldására szolgál. 
A kódot a mobilszolgáltató a SIM kártyával együtt nyújtja. 
Ha nem rendelkezik PUK2 kóddal, vegye fel a kapcsolatot 
a mobilszolgáltatójával. Ha a PUK2 kódot tízszer egymás 
után hibásan írja be, nem állnak majd a rendelkezésére 
a PUK2 kódhoz kapcsolódó funkciók. Amennyiben 
e funkciókat szeretné igénybe venni, vegye fel a kapcsolatot 
a mobilszolgáltatójával, és kérjen új SIM kártyát. 

SIM-kártya PIN-kód kérésének a bekapcsolása
1. A Beállítások képernyőn érintse meg a Biztonság > SIM-

kártya zárolásának a beállítása elemet.
2. Jelölje meg a SIM-kártya lezárása jelölőnégyzetet.
3. Adja meg a PIN kódot, majd érintse meg az OK elemet.

A PIN-kód módosításához érintse meg a SIM-kártya PIN-
kódjának módosítása elemet.

Megjegyzés:
A vészhívószámok PIN-kód megadása nélkül is hívhatók.

A mobiltelefon védelme a képernyő zárolásával
Az adatokat jobban védheti azzal, ha képernyő-zárolást 
használ, és/vagy ennek feloldására a telefon minden 
bekapcsolásakor és alvó állapotból való visszakapcsolásakor 
rajzolt mintát alkalmaz. Használjon megfelelő jelszót és 
módszert a készülék védelméhez és bekapcsolásához. Ha 
nem tudja bekapcsolni a mobiltelefont (pl. elfelejtette a jelszót), 
akkor a készüléket gyári alapbeállításra kell visszakapcsolni, 
de ezzel elveszti az összes felhasználói adatot és beállításokat 
valamint a tárolt jelszavakat. Ezért javasoljuk, hogy az 
adatokról rendszeresen készítsen biztonsági másolatot.
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1. A Beállítások képernyőn érintse meg a Biztonság > 
Képernyőzár beállítása elemet. 

2. Válasszon egyet a lehetőségek közül. A leggyakrabban 
alkalmazottak:
Nincs: a készüléken nincs képernyő zárolási védelem.
Csúsztatás: a zárolás feloldásához húzza el a zár ikont.
Minta: a zárolás feloldásához egy mintát kell berajzolnia 
a képernyőre.
PIN: a képernyő feloldásához PIN-kódot kell megadnia.
Jelszó: a képernyő feloldásához jelszót kódot kell 
megadnia.

3. A beállításokat a kiválasztott képernyőzárhoz kapcsolódó 
utasítások szerint hajtsa végre. 

7.9 Alkalmazások
Mivel a telefonon Android operációs rendszer fut, 
a funkciói a Google Play Áruház vagy Android Market 
tartalomszolgáltatók kínálta nagy számú alkalmazással 
bővíthető.

Az alkalmazások három különböző módon 
telepíthetők a telefonra:
1. Közvetlen letöltéssel az internetről. Amint a letöltés 

befejeződik, válassza ki a menüből a Telepítés opciót.

Megjegyzés:
A telepítés módja az alkalmazott böngésző függvényében 
változhat. Letöltés előtt ellenőrizze le, hogy a telefonban 
van-e SD kártya.

2. A telepítő fájl letöltésével a számítógépre, majd a fájl 
telefonra telepítésével (pl. SnapPea program segítségével).
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3. Amennyiben a telefonra fájlkezelőt is telepített, az 
alkalmazás telepítő fájlja (APK) elmenthető az SD 
kártyára, majd a fájlkezelő segítségével be lehet lépni abba 
mappába, ahol a fájl található. A telepítéshez koppintson rá 
a fájlra.

Megjegyzés:
Ha más forrásból származó alkalmazásokat kíván 
telepíteni, mint a Google Play Áruház, ezt engedélyeznie 
kell a Beállítások > Biztonság > Ismeretlen forrásból 
származó alkalmazások telepítésének engedélyezése opció 
megjelölésével.

 FIGYELEM!
Az Internetről letöltött alkalmazások ismeretlen 
forrásból származhatnak. Telefonja és személyi adatai 
megóvása érdekében kizárólag olyan ellenőrzött 
forrásokból töltsön le alkalmazásokat, mint amilyenek 
pl. a Google Play Áruház vagy Android Market 
tartalomszolgáltatók.

7.10 Alkalmazások kezelése
A Beállítások > Alkalmazások > Alkalmazáskezelés menüpont 
segítségével hozzáférés nyerhető valamennyi telepített 
alkalmazáshoz.

A listán szereplő alkalmazásra koppintva megnyílik az 
alkalmazásról szóló információkat tartalmazó képernyő, 
amelyen az alábbi műveletek végezhetők.

A futó alkalmazásból való Kényszerű kilépés – jóváhagyás 
nélkül kerül kikapcsolásra.
A használni már nem kívánt alkalmazás Eltávolítása. Helyet 
szabadít fel a memóriában.
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Az alkalmazás adataira, pl. felhasználói fi ókok, adatbázisok, 
beállítások stb. vonatkozó Adattörlés.
Az alkalmazás fájljainak belső memóriáról SD kártyára és 
vissza történő Fájláthelyezése.
A telefonban elmentett ideiglenes adatokkal dolgozó 
alkalmazás Cache memóriájának törlése.

Megjegyzés:
A készülékre előre feltelepített alkalmazásokat nem lehet 
eltávolítani.

Telefonmemória felszabadítási módszerek
Távolítsa el a letöltött és már nem használt alkalmazásokat.
Indítsa újra a telefont.

7.11 A mobiltelefon visszaállítása

Biztonsági másolat készítése
A mobiltelefon beállításait a Google fi ók használatával 
a Google szervereire lehet elmenteni. Ha kicseréli 
a mobiltelefonját, és az első alkalommal bejelentkezik 
a Google fi ókjába, akkor a mentett beállítások rátöltődnek az új 
telefonra.
1. A Beállítások képernyőn érintse meg a Biztonsági mentés 

és visszaállítás opciót.
2. Jelölje meg az Adatok biztonsági mentése jelölőnégyzetet.

Gyári beállítások visszaállítása
1. A Beállítások képernyőn érintse meg a Biztonsági mentés 

és visszaállítás > Gyári beállítások visszaállítása opciót.
2. Olvassa el a fi gyelmeztetéseket, majd érintse meg 

a Telefon visszaállítása, majd a Minden törlése gombot. 
A mobiltelefon visszaáll az eredeti gyári beállításokra, majd 
újraindul.

Sencor_P430 5j.indb   84 3.3.2014   9:55:39



HU

Kérdések és válaszok

HU 85
Copyright © 2014, Fast ČR, a. s. Revision 03/2014

8. Kérdések és válaszok
Rossz jelvétel. 
Alacsony jelszint. 
Kieső vonal.

Rossz vételi helyszín 
(magas épületek, 
fák között, egyes 
épületek belsejében).
Rossz vételi helyszín 
(rádiójelek vagy ipar 
által zavart jelvétel).
Nagy távolság 
a jeladó állomástól 
(„jeladótól”).

Távolodjon 
el a lehető 
legmesszebb 
a rossz vételi 
helyszíntől. 
Változtassa meg 
a vételi helyszínt, és 
közben lehetőség 
szerint kerüljön 
minél közelebb 
a jeladóhoz.

Telefonálás 
közben visszhang 
vagy háttérzörej.

A szolgáltató 
hálózata 
pillanatnyilag rossz 
állapotban van vagy 
túlterhelt.

Fejezze be 
a beszélgetést, és 
próbálja újból.

Nem sikerült 
csatlakozni 
a hálózathoz.

Gyenge jel, a SIM 
szolgáltató hálózata 
nem fedi le 
a területet.

Válasszon más 
helyet.

SIM hiba. Sérült vagy rosszul 
behelyezett SIM.
Beszennyeződött 
SIM érintkezők.

Ellenőrizze le, 
vagy ellenőriztesse 
le, hogy jól van 
behelyezve a SIM 
kártya. Tisztítsa 
óvatosan meg 
a SIM érintkezőit.

Nem lehet hívást 
kezdeményezni.

A telefon vagy 
a szolgáltató 
letiltotta a hívásokat 
(előfi zetett 
szolgáltatás).
Híváskorlátozás csak 
bizonyos számokra.

Ellenőrizze le, 
hogy aktiválta 
a SIM szolgáltatást. 
Ellenőrizze le 
a telefonban 
a híváskorlátozás 
opciót.
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Hiányzik 
valamely 
korábban 
elmentett 
kapcsolat.

Aktív csak a SIM 
kártyán vagy 
csak a telefonban 
található címlista 
használat. Aktív 
szűrés.

Kapcsoljon át 
a SIM kártyán 
vagy a telefonban 
található címlista 
között, szüntesse 
meg a szűrőt.

Nem lehet 
létrehozni új 
kapcsolatot, 
vagy nem 
lehet számot 
elmenteni.

A SIM kártya vagy 
a telefon címlistája 
megtelt.

Ellenőrizze le, 
hogy van-e még 
rendelkezésre 
álló üres hely, 
kapcsoljon át a SIM 
kártya és a telefon 
között, töröljön ki 
kapcsolatokat.

Nem aktiválható 
a szolgáltató 
bizonyos 
szolgáltatása.

A szolgáltatások 
helyileg vagy 
általánosan nem 
elérhetők.
Elképzelhető, 
hogy fi zetett 
szolgáltatásról van 
szó.

Ellenőrizze le, 
hogy a szolgáltató 
az adott helyen 
valóban kínálja 
a szóban forgó 
szolgáltatást. 
Ellenőrizze le, 
hogy fi zetett-e 
a szolgáltatásért.

Szoftver-, 
alkalmazáshiba.

Sérült, rosszul 
beállított szoftver 
vagy alkalmazás.

Ellenőrizze le 
a beállításokat.
Indítsa újra az 
alkalmazást. 
Mentse el az adatait 
és térjen vissza az 
alkalmazás gyári 
beállításaihoz, 
esetleg telepítse 
újra az alkalmazást.
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A rendszer 
valamely 
részének hibás 
működése.

Sérült vagy rosszul 
beállított rendszer.

Ellenőrizze le 
a beállításokat.
Indítsa újra 
a telefont. Mentse 
el az adatait és 
térjen vissza az 
alkalmazás gyári 
beállításaihoz, 
esetleg telepíttesse 
újra szakszervizben 
a telefon egész 
rendszerét.

Az akkumulátor 
nem tölthető fel.

Sérült vagy rossz 
kábel, rossz 
csatlakozás.
Töltés fagypont alatt, 
vagy túlságosan 
magas környezeti 
hőmérséklet esetén.
Sérült 
akkumulátortöltő 
vagy akkumulátor. 

Használjon más, új 
kábelt. Lehetőség 
szerint a töltést szo-
bahőmérsékleten, 
vagy 0 és 40 °C 
közti hőmérsékleten 
végezze. 
Vásároljon új adap-
tert vagy cseréltes-
se ki az akkumulá-
tort a márkaszerviz-
ben.

Nem lehet 
a számítógéphez 
csatlakozni.

Sérült vagy nem 
megfelelő kábel.
Nincs 
meghajtóprogram 
a Windows operációs 
rendszerre telepítve.

Használjon olyan 
kábelt, amely 
a töltéshez és az 
adatátvitelhez is 
megfelelő.
A kábelt dugja 
másik USB aljzatba, 
frisstíse a Windows 
operációs rendszert.
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Túlságosan rövid 
üzemidő vagy 
készenléti idő 
(Standby).

Az akkumulátor nem 
volt teljesen feltöltve.
Az akkumulátor 
élettartama lejárt 
(lejárt élettartamú 
akkumulátor).
A telefon térerő 
nélküli területen 
található.

Töltse fel teljesen 
az akkumulátort. 
Cseréltesse ki 
a lejárt élettartamú 
akkumulátort 
hivatalos 
márkaszervizben.
A telefon intenzíven 
keresi a jelet, több 
áramot fogyaszt.

Fontos megjegyzések:
1. Minden telepítés, rendszer- vagy rendszerrész-csere, 

hardverbeállítás módosítás előtt készítsen biztonsági 
másolatot a fontos és személyi adatokról.

2. Ajánlott külső impulzusok nélkül is rendszeresen archiválni 
az adatokat, megelőzve ezáltal a fontos és személyi adatok 
elveszítését a telefon esetleges megsérülése, elveszítése 
vagy eltulajdonítása esetén.

3. A jelszókat, PIN és egyéb biztonsági kódokat biztonságos 
helyen tárolja, ezáltal megelőzheti a személyi adatokkal 
való visszaélést.
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9. Műszaki adatok
A modell neve Element P430 (IP67 védettségű okostelefon)

Design 
paraméterek

Jellemzők Lapos, teljes érintőképernyő

Méretek 145,5 × 73 × 20,8 mm

Tömeg 256 g

Processzor Processzor típusa CPU: MTK 6589 (Quad Core ARM 
Cortex A7 1.2GHz)

Hálózatok Mobilhálózat 
sávszélességek

GSM/GPRS/EDGE – 
850/1800/1900 MHz
WCDMA/HSPA 850/1900/2100 MHz

DUAL SIM Igen

Processzor neve MTK MT6589

Beviteli eszközök Érintőképernyő Vezérlés ujjal és egyetlen ponttal

Oldalgombok Igen

Egyéb gombok Főkapcsoló

Kijelző A fő kijelző típusa, 
felbontása és 
színtartománya

4,3” (IPS LCD technológia), 
QHD 540x960, 16,7 millió szín

Fényképezőgép Fényképezőgép chip 
típusa

CMOS

Elülső kamera 0,3 MP

Hátsó kamera 8,0 MP

Autofókusz Igen

Vaku Igen

Memória Beépített memória RAM: 1 GB
Flash: 4 GB e-Nand

Kiegészítő memória 
(SD-kártya, MicroSD 
kártya)

T-Flash (microSD) kártya

Memóriakártya 
maximális lehetséges 
kapacitása (GB-ban)

32 GB

Érzékelők Közelítés érzékelő Igen

Fényérzékelő Igen

Gyorsulásmérő Igen

Iránytű Igen

Akkumulátor Akkumulátor kapacitás 2800 mAh

Készenléti idő 360 óra

Sencor_P430 5j.indb   89 3.3.2014   9:55:39



Műszaki adatok

HU

90 HU
Copyright © 2014, Fast ČR, a. s. Revision 03/2014

Csatlakozási 
lehetőségek

Bluetooth verzió BT2.1

USB verzió USB 2.0

Akkumulátor töltés USB 2.0

Wi-Fi IEEE 802,11 b/g/n

URH rádió FM Igen (FM 87,5-108 MHz), fejhallgató 
vezeték antenna

Kiegészítők Hands-Free készlet 
(fejhallgató + mikrofon)

Vezetékes 3,5 mm jack (sztereo 
fülhallgató, mikrofon, kapcsoló)

Töltő bemenet 
(MiniUSB/MicroUSB/
egyéb)

Micro USB 2.0

Hangszóró Beépített

Adapter modell USB 5 V, 500 mA

A doboz tartalma USB kábel, hálózati adapter, gyors útmutató

Konkrét funkciók
Konkrét funkciók GPS navigáció GPS/AGPS

IM kommunikáció Igen

E-mail Igen

Térképek Igen

Google Street View Igen

Játékok Igen

Hangfelvétel Igen

Operációs rendszer és alkalmazás programkörnyezet
Platform Operációs rendszer Android 4.2 Jelly Bean

Szervezés és 
testre szabás

Naptár Igen

Megjegyzés Igen

Emlékeztetők Igen

Ébresztőóra Igen

Számológép Igen

Valutaváltó Igen

Hangfelvétel Igen

Stopperóra Igen

Profi l csengőhangok Igen

Rezgés Igen

Tapéták Igen

Csengőhangok Igen

Világidő Igen

Repülőgép üzemmód Igen

E-könyv olvasás Igen

Sencor_P430 5j.indb   90 3.3.2014   9:55:39



HU

Műszaki adatok

HU 91
Copyright © 2014, Fast ČR, a. s. Revision 03/2014

Fájlformátum
Fájlformátum Csengőhang formátum MP3, AAC, AAC+, WMA

Képformátumok JPG, BMP, PNG

Zenei fájl formátum MP3, AAC, AAC+, WMA, MPEG4, 
OGG

Videó fájlformátum H264, videó streaming, 3GPP, 
MPEG4, 3GP codec

A fenti adatok előzetes fi gyelmeztetés nélkül is változhatnak.

A készüléken, a felhasználói útmutatóban, valamint 
a csomagoláson szereplő CE jelzet arra utal, hogy a készülék 
megfelel az R&TTE, az 1995/5/EC és a 73/23/EEC 
kisfeszültségű irányelv alapkövetelményeinek. A megfelelőségi 
nyilatkozat a www.sencor.cz oldalon található.
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UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ A HASZNÁLT 
CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓAN
A használt csomagolóanyagokat az önkormányzat által kijelölt 
hulladéklerakó helyre helyezze el!

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS 
BERENDEZÉSEK MEGSEMMISÍTÉSE
Ez a jelzés a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, 
hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem dobható 
háztartási hulladék közé. A helyes megsemmisítéshez és 
újrafelhasználáshoz ezen termékeket kijelölt hulladékgyűjtő 
helyre adja le. Az EU országaiban vagy más európai országokban 
a termékek visszaválthatóak az eladóhelyen azonos új termék 
vásárlásánál. A termék helyes megsemmisítésével segít 
megelőzni az élőkörnyezetre és emberi egészségre kockázatos 
lehetséges veszélyek kialakulását amelyek a hulladék helytelen 
kezelésével adódhatnának. További részletekről érdeklődjön 
a helyi hatóságnál vagy a legközelebbi gyűjtőhelyen. Az ilyen 
fajta hulladék helytelen megsemmisítése a helyi előírásokkal 
összhangban bírsággal sújtható.

Vállalkozások számára a Európai Unióban
Ha meg akarja semmisíteni az elektromos vagy elektronikus 
berendezést, kérje a szükséges információkat az eladójától vagy 
beszállítójától.

Megsemmisí tés Európai Unión kívüli országban
Ez a jelzés az Európai Unióban érvényes. Ha meg akarja 
semmisíteni a terméket, kérje a szükséges információkat a helyes 
megsemmisítésről a helyi hivataloktól vagy az eladójától.

Ez a termék összhangban van az EU elektromágneses 
kompatibilitásról és árambiztonságról szóló irányelveivel.

Változtatások a szövegben, kivitelben és műszaki jellemzőkben előzetes 
fi gyelmeztetés nélkül történhetnek és minden módosításra vonatkozó 
jog fenntartva.
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HU  Jótállási jegy

A FAST Hungary Kft. (2045 Törökbálint, Dulácska u. 1/a) mint a termék magyarországi importőre 
a  jótállási jegyen feltüntetett típusú és gyártási számú készülékre jótállást biztosít a  fogyasztók 
számára az alábbi feltételek szerint:
A termék gyártója: FAST ČR, a.s. (Černokostelecká1621, Říčany u  Prahy 251 01, Csehország, 
Prága)

A FAST Hungary Kft. a termékre a fogyasztó részére történő átadástól (vásárlástól), illetve ha az 
üzembe helyezést a  forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezéstől számított 
24 hónapig tartó időtartamra vállal jótállást.

A jótállási igény a jótállási jeggyel, a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított 1 évig a terméket 
értékesítő forgalmazónál, illetve a  jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviznél közvetlenül is, 
míg a 13. hónaptól a 24. hónapig kizárólag a hivatalos szerviznél érvényesíthető.

Jótállási jegy hiányában a  fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha 
a fogyasztó bemutatja a termék ellenértékének megfizetését hitelt érdemlően igazoló bizonylatot. 
Mindezek érdekében kérjük tisztelt Vásárlóinkat, hogy őrizzék meg a  fizetési bizonylatot is. 
A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó (i) elsősorban – választása szerint – a hibás 
termék díjmentes kijavítását vagy kicserélését követelheti, kivéve, ha a választott igény teljesítése 
lehetetlen, vagy ha az a  jótállásra kötelezettnek a  másik igény teljesítésével összehasonlítva 
aránytalan többletköltséget eredményezne, (ii) ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy 
ha a kötelezett a kijavítást, illetve kicserélést nem vállalata, vagy e kötelezettségének megfelelő 
határidőn belül, a  fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül nem tud eleget tenni, 
a fogyasztó – választása szerint – megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. 
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. 
A 151/2003. (IX.22.) Kormányrendeletben meghatározott tartós fogyasztási cikk meghibásodása 
miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesített csereigény 
esetén a  forgalmazó nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem a  forgalmazó köteles 
a tartós fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot 
akadályozza. Kijavítás esetén a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. A jótállásra 
kötelezett törekszik arra, hogy a kijavítás vagy kicserélés 15 napon belül megtörténjen. A rögzített 
bekötésű, illetve a  10kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem 
szállítható fogyasztási cikket az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés 
helyén nem végezhető el, a  le- és felszerelésről, valamint az el – és visszaszállításról a  jótállás 
kötelezettje gondoskodik. 
Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket 
nem tudja rendeltetésszerűen használni. A  jótállási idő a  terméknek vagy jelentősebb részének 
kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás 
következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik. 
Nem érvényesíthető a jótállási igény, ha jótállásra kötelezett bizonyítja, hogy a hiba oka a termék 
fogyasztó részére való átadását követően keletkezett, így például ha a hibát ▪ nem rendeltetésszerű 
használat, használati útmutató figyelmen kívül hagyása, helytelen szállítás vagy tárolás, leejtés, 
rongálás, elemi kár, készüléken kívülálló ok (pl. hálózati feszültség megengedettnél nagyobb 
ingadozása) ▪ illetéktelen átalakítás, beavatkozás, nem a  hivatalos szerviz által végzett javítás 
▪  fogyasztó feladatát képező karbantartási munkák elmulasztása okozta. A  jótállás a  fogyasztó 
törvényből eredő jogait nem érinti.
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