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Köszönjük, hogy a ConCorde EasyPhone 10 mobiltelefont választotta. A telefont kamera, FM 
rádió, zseblámpa, hangrögzítő, zene lejátszó és  hosszú üzemidejű akkumulátor jellemzi és 2 SIM 
kártya (2 db. normál SIM foglalat) kezelését támogatja. 
 
A termék illetve a tartozékok egyes funkciói, a menü szerkezete és funkcionalitása, a 
software verzió, és a hálózat függvényében a működése eltérőek lehetnek a leírásban 
szereplő adatokhoz képest. A gyártó fenntartja a változtatás jogát. 
A termék nem megfelelő használatából adódó károkért a gyártó nem vállal felelősséget. A 
készülék első használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a mellékelt használati útmutatót.  
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No. Gombok Funkció 

1 - 
kamera 

2 - 
Zseblámpa led (led villanó) 

3 - 
kijelző 

4 Jobb oldali gyorsgomb  
Belépünk a telefonkönyvbe 
használatával 

5 Bal oldali gyorsgomb 
Készenléti üzemmódban a Menü-bea 
tud belépni.  

6 Tárcsagomb (OK) 
Multifunkcionális gomb 
használatával definiált funkciók 
érhetők el. 

7 Hívás kezdeményezése 
A betárcsázott szám hívását 
kezdeményezheti  

8 Befejezés gomb 
Tartsa hosszan lenyomva a készülék 
ki- vagy bekapcsolásához. Hívás 
elutasítása vagy befejezése. 

9 
0…9  * #  beviteli 
gombok 

- 



10 USB port USB port  , töltés 

11 3.5 Audió jack Headset csatlakozó 

 
 

A kijelző ikonjai 
 
    

 
A GSM hálózat jelerősségét jelzi  

     Billentyűzet lezárva 

  Zenelejátszás folyamatban 

     Riasztás van beállítva 

     Fülhallgató csatlakoztatva 

    Csatlakozott a hálózathoz  

     Új nem fogadott hívás 

   Új SMS 

     Normál mód 

 Néma mód 

 Hívásátirányítás 

 Akkumulátor ikonja 

 



1 A készülék bekapcsolása 
 
1.1 Akkumulátor 
Első használat előtt kérjük, töltse az akkumulátort 5 órán keresztül. Az optimális akkumulátor 
teljesítményt 4-5 töltési és lemerülési ciklus után lehet elérni.  
 
1.2 Az akkumulátor eltávolítása és behelyezése 
Az akkumulátor eltávolításához kövesse az alábbi lépéseket: 
A. A készülék bal oldali hátlap kikönnyítésnél fogva el tudja távolítani a hátlapot.  
B. Vegye ki az akkut. 
Figyelem: A SIM kártya eltávolítása előtt kapcsolja ki a telefont, mert a SIM kártya 
meghibásodhat.  
Az akku behelyezéséhez kövesse az alábbi lépéseket: 
A. Helyezze vissza az akkumulátort, ügyelve az érintkezők helyes polaritására.  
B. Pattintsa vissza a hátlapot. 
 
1.3 Az akkumulátor töltése 
Töltés módban a kijelzőn Előszon felvillan a töltés ikon, majd a kijelző felső során az 
akkumulátor ikon jelez vissza. Ha töltés közben a készülék ki van kapcsolva, egy töltést jelző 
ikon jelenik meg egy pillanatra a kijelzőn. Ha az akku teljesen le van merülve, ez az ikon csak 
pár perccel a töltés elindítása után jelenik meg! Töltés közben a telefon, az akkumulátor és a töltő 
melegedhet. Töltés után húzza ki a töltőt a fali aljzatból és a készülékből. 
 
Kizárólag a mellékelt töltőt és adatkábelt használja, más töltő használata a készülék 
meghibásodását okozhatja, melyért a gyártó nem vállal felelősséget, illetve a garancia hatályát 
veszíti. 
 

2 Csatlakozás hálózathoz 
2.1 SIM kártya 
Helyezzen egy megfelelő SIM kártyát a SIM kártya foglalatba a készülék használata előtt. 

2.2 A SIM kártya behelyezése és eltávolítása 
Kapcsolja ki a telefont; távolítsa el az akkut; helyezze be a SIM kártyát a sematikus ábrának 
megfelelő irányultsággal. 
A készülék 2 SIM kártya foglalattal rendelkezik, a telefon két SIM kártya kezelésére képes (Dual 
SIM – dual Standby módban). 
 

2.3 A memóriakártya behelyezése és eltávolítása 
Kapcsolja ki a telefont, távolítsa el az akkut, húzza ki a töltőt. Helyezze be a memóriakártyát a 
Micro SD foglalatba. A multimédia üzemmód használatához (pl. fotók, saját zene…) a 
készülékbe behelyezett memóriakártyára van szükség! 
 



2.4 A készülék be/kikapcsolása 
Tartsa nyomva a Hívás befejezése/Kikapcsolás gombot a készülék be/kikapcsolásához. A 
készülék automatikusan detektálja a SIM kártyát. Ha nincs SIM kártya, a készülék a SIM kártya 
behelyezését kéri.  
A SIM behelyezése után a készülék a következőket kéri: 
 
Jelszó megadása – adja meg a jelszót (ha korábban beállította) 
PIN megadása – adja meg a PIN-t (ha a PIN kódkérés aktiválva van) 
Keresés – a készülék megfelelő hálózatot keres, majd csatlakozik hozzá  
 
 
2.5 SIM kártya feloldása 
A PIN kód beállításával megóvhatja készülékét és SIM kártyáját az illetéktelen felhasználóktól. 
Ha a PIN kód aktiválva van, a készülék minden bekapcsoláskor kéri a PIN kódot a SIM kártya 
feloldásához.  
 
A. A Hívás befejezése/Kikapcsolás gomb nyomva tartásával kapcsolja be a készüléket. 
B. Adja meg a PIN1 kódot. Ha elrontotta, a Törlés kiválasztásával kitörölheti a helytelen 
karaktert. Az OK kiválasztásával jóváhagyhatja a bevitt karaktereket.  
Ha egymás után 3 alkalommal hibás PIN kódot ad meg, a SIM kártya zárolásra kerül, a telefon a 
PUK1 kódot kéri.  
 
2.6 A telefon lezárása 
Egy jelszó beállításával megóvhatja készülékét az illetéktelen felhasználóktól. Ha beállítja ezt a 
funkciót, a készülék minden bekapcsoláskor kérni fogja a jelszót 
 
A Hívás befejezése/Kikapcsolás gomb nyomva tartásával kapcsolja be a készüléket 
B. Adja meg a jelszót. Ha elrontotta, a Törlés kiválasztásával (a jobb oldali gyorsgomb 
megnyomásával) kitörölheti a helytelen karaktert. Az OK kiválasztásával (bal oldali gyorsgomb 
megnyomásával) jóváhagyhatja a bevitt karaktereket.  
Ha elfelejtette a jelszavát, forduljon segítségért a forgalmazóhoz.  
 
2.7 Csatlakozás  hálózathoz 
A SIM feloldása után a telefon hálózatot keres, a kijelzőn megjelenik a keresés ikonja.  
Sikeres csatlakozás esetén a hálózat szolgáltatójának neve megjelenik a kijelzőn. 
Megjegyzés: 
A kijelzőn megjelenő “SOS” felirat jelzi, hogy segélyhívást akkor is lehet indítani, ha a készülék 
nincs hálózathoz csatlakozva, vagy a SIM kártya nincs aktiválva.  
 
2.8 Fülhallgató csatlakoztatása 
Amennyiben csatlakoztatta a fülhallgatót a készülék megfelelő portjához, a fülhallgató látja el a 
mikrofon és a hangszóró szerepét egyaránt. 
 



3 A készülék jellemzői 
3.1 Lefedettség 
Ha a hálózati szolgáltató ikon megjelent a kijelzőn, hívást fogadhat vagy indíthat. A jelerősséget 
a kijelző jobb felső sarkában található ikon jelzi.  
 
3.2 Helyi hívás 
3.2.1 Telefonszám bevitele számgombokkal  
A Hívásindítás gombbal kezdeményezhet hívást. A Jobb oldali gyorsgombbal törölheti a beírt 
számot. Ha a hívott fél fogadta a hívást, a készülék kijelzi a hívás státuszát. Ha a szám nincs a 
telefonkönyvben, csak a telefonszám látható a kijelzőn, a név nem.  
Ha a szám tárolva van a telefonkönyvben, a kontakthoz tartozó adatok is megjelennek a kijelzőn. 
 
3.3 Nemzetközi hívás 
Tartsa nyomva a csillag gombot, amíg a kijelzőn megjelenik a “+” jel.  
Ügyeljen a sorrendre: “+”, ország hívó, telefonszám, Hívásindító gomb.  
 
3.4 Híváslistában szereplő szám hívása 
Az indított és fogadott hívások hívószámai mentésre kerülnek a híváslistában. A mostanában 
hívott, fogadott és nem fogadott hívások hívószámai mentésre kerülnek a híváslistában.  
 Ha a lista megtelik, a legrégebbi hívószámok automatikusan törlődnek a listából. A lista 
megtekintéséhez kövesse az alábbi lépéseket: 
A. Készenléti módban nyomja meg a Hívásindítás gombot.   
B. Válassza ki a megfelelő számot a listából, majd nyomja meg a Hívásindítás gombot a 
kiválasztott szám hívásához.   
C.A listában az OK megnyomásával megnézheti a részleteket. Az Opciók kiválasztásával további 
műveleteket hajthat végre, mint a szám mentése vagy törlése stb.  
 
3.5 Segélyhívás 
Ha van elérhető hálózat és megfelelő jelerősség, segélyhívás indítható. Segélyhívás SIM kártya 
nélkül is indítható.  
 
3.6 Hívásfogadás 
A bejövő hívás fogadásához nyomja meg a Hívásindítás/Hívásfogadás gombot.  
 
3.7 Híváslista 
A készülék menti a mostanában fogadott, nem fogadott és indított hívások adatait és a 
hívásidőket.  
 
3.8 Hívásbeállítások telefonálás közben 
Telefonálás közben válassza az „Opciók”-at a hívásbeállítások menüpontba történő belépéshez 
vagy a Kihang.-ot a kihangosító funkció aktiválásához.  A kihangosító kikapcsolásához válassza 
újra a Kihang.-ot.  



4 Multimédia 
4.1 Fényképezőgép 
A „menü” gomb megnyomásával lépjen be a főmenübe, majd válassza a Kamera / 
Fényképezőgép menüt.  
Fényképet a „Tárcsa” gomb megnyomásával készíthet. A fényképek JPG formátumban kerülnek 
mentésre. Figyelem! A fényképező használatához a készülékbe behelyezett és formázott microSD 
memóriakártyára van szükség! 
 
4.2 Képmegjelenítő 
A Főmenüben válassza a „Multimédia” menüpontot, majd a „select” megnyomásával lépjen be. 
Válassza a Képmegjelenítőt. Itt megtekintheti az albumba mentett felvételeket.  
 
 
4.3 Videó felvevő és videó lejátszó funkció 
A készülék videó rögzítő funkcióval rendelkezik. A „Multimedia” funkción keresztül érhető el. 
Válassza a „Video felvevő”, majd „select” A Tárcsa” gombbal elindíthatja, ismételt 
megnyomásával szüneteltetheti,  megállíthatja a felvételt.  
 
4.4 Zenelejátszó 
A Zene/ Lejátszó menüpontba lépés után az audió fájlok lejátszását a „tárcsa” gombbal indíthatja 
el, állíthatja meg. 
A Jobb/Bal gombbal léptethet a fájlok között, a Fel/Le gombbal beállíthatja a hangerőt. 
Az Opciók menüben kiválaszthatja a zenét, megtekintheti a részleteket, frissítheti a lejátszási 
listát, és egyéb beállításokat végezhet el. 
 
4.5 Hangrögzítő 
Válassza a Multimédia menüpontot, majd „Hangrögzítő” kiválasztása, A „select” 
megnyomásával beléphet a Hangrögzítőbe. Felvételeket készíthet, lejátszhatja őket, átnevezheti, 
törölheti. 
 
4.6 FM rádió 
A készülék FM rádió funkcióval rendelkezik. Válassza a Multimédia menüpontot, majd „FM 
radio” 
A rádió megfelelő minőségű használatához mindenképpen csatlakoztatni kell fülhallgatót.  
Az Opciókban az alábbi lehetőségek közül választhat: 
 
Kézi bevitel: A kívánt frekvenciát kézzel is be lehet állítani.  
Automatikus keresés: a készülék automatikusan megkeresi a rádiócsatornákat és elmenti őket a 
csatornalistába 
Beállítások: a beállítások almenüben beállíthatja a háttérben való lejátszást, illetve 
be/kikapcsolhatja a hangszórót  
 



5 Telefonkönyv 
A telefonkönyvben telefonszámokat és neveket tárolhat. Az adatokat a telefonra vagy a SIM 
kártyára lehet elmenteni. Számítógépen történő telefonkönyv szerkesztésre nincs lehetőség.  
 
5.1 Gyorskeresés 
Megtekintheti a telefonkönyvben szereplő adatokat. A kiválasztott számra SMS-t vagy MMS-t 
küldhet, megtekintheti, szerkesztheti, másolhatja, áthelyezheti vagy továbbküldheti a kontakt 
adatait. 
 
5.2 Új partner hozzáadása 
Az új partner adatait a telefonra vagy a SIM kártyára lehet elmenteni.  
 
5.3 Törlés 
A Telefonkönyv/Opciók/Törlés kiválasztásával törölheti a kiválasztott kontaktot. 
 
5.4 Telefonkönyv beállítások 
A telefonkönyv/Opciók beállítások menüpontban az alábbi opciók érhetőek el: 
ÚJ: új partner felvétele   
Partnerek másolása: partnereket másolhat a SIM1/SIM2 kártyára, a telefonra és fordítva. 
Partnerek áthelyezése: partnereket helyezhet át a SIM1/SIM2 kártyáról a telefonra és fordítva. 
Összes partner törlése: törölheti a SIM kártyákon, illetve a telefonon elmentett partnereket. 
 



6 Hívásközpont 
6.1 Híváslista 
Válassza a Hívásközpont/Híváslistát a főmenüben.  
Megtekintheti a Nem fogadott hívásokat, Tárcsázott hívásokat, Fogadott hívásokat, törölheti a 
híváslistát. 
Ha kiválaszt egy hívást, megtekintheti a részleteket: hívás ideje, telefonszám, hívások száma.  
Az alábbi műveleteket végezheti el:  
Hívás, Üzenet küldése, Törlés, Mentés telefonkönyvbe, Szerkesztéshívás előtt, Törlés 
 
 
6.2 Hívásbeállítások 
 
6.2.1 SIM1/SIM2 Hívásbeállítások   (Beállítások / Hívás beállítás) 
 
Ebben a menüpontban az alábbi beállításokat végezheti el. 
 
Hívásvárakoztatás: Folyamatban lévő hívás közben a készülék értesíti az új bejövő hívásról, ha 
ezt a funkciót aktiválta. További információért ezzel a funkcióval kapcsolatban keresse fel a 
szolgáltatóját.  
Hívásátirányítás: az ön által megadott telefonszámra továbbíthatja a beérkező hívásokat. Ez a 
funkció a mobilszolgáltatótól függ! 
 
Hívószámkijelzés:  A készüléke alapértelmezetten a „Szolgáltató áltai alapértelmezett” módban 
üzemel.  Itt be tudja állítani az állandó szám elküldését vagy a számküldés tiltását is. 
 
Hívástiltás: korlátozhatja a kimenő és bejövő hívásokat. Ez a funkció szolgáltató függő. 
 
 



 
7 Tools / Szervező 
Használhatja a Számológép, Naptár, Riasztás, Átváltó, Világóra alkalmazásokat.  
Ebben a menüpontban található a Bluetooth funkció is. 
 
7.1 Naptár 
Az almenüben a kijelző mutatja a dátumot.  
A Fel/Le/Jobb/Bal gombbal lépegethet. A bal oldali gyorsgomb megnyomásával egy kiválasztott 
dátumra vagy a mai napra ugorhat. 
 
7.2 Bluetooth 
Ebben a menüben párosíthat telefonjához kihangosítót, vagy olyan eszközöket amely BT 
párosítást igényel. A bluetooth bekapcsoláshoz láthatóvá kell tenni! 
 
7.3 Számológép 
A számológép alapvető matematikai számítások elvégzésére képes. (Összeadás, kivonás, szorzás, 
osztás) a szám megadása után. 
 
 
 

 
8 Üzenetkezelés 
 
8.1 SMS 
8.2 Üzenet írása 
Lépjen be az Üzenetkezelés/Üzenet írása felületre, majd válassza a Szöveges üzenetet. 
Az alábbi opciók közül választhat.   
Címzett  
Beviteli mód 
Speciális: szám/név/könyvjelző beszúrása 
Mentés a piszkozatokhoz 
Üzenetírás közben a # kettős kereszt gomb megnyomásával válthat a beviteli módok között. A 
jobb gyorsgombbal törölheti a nem megfelelő karaktert. A jobbra/balra nyíllal léptethet a bevitt 
karakterek között. 
A * gomb megnyomásával elérheti a szimbólumokat, a jobb gyorsgombbal visszaléphet. 
8.2.1 Bejövő üzenetek 
Megnézheti a bejövő üzeneteket. A Fel/Le gombokkal válthat az üzenetek között. Az adott üzenet 
elolvasásához nyomja meg az OK gombot. Az Opciók megnyomásával a következő lehetőségek 
közül választhat:  
Nézet, Válasz, Feladó hívása, Továbbítás, Törlés, Összes törlése, Mentés telefonkönyvbe,  
8.2.2 Kimenő üzenetek 
Megnézheti a telefonon vagy a SIM kártyákon tárolt kimenő üzeneteket. Az adott üzenet 
elolvasásához nyomja meg az OK gombot. Az Opciók megnyomásával a következő lehetőségek 
közül választhat:  



Nézet, Továbbítás, Törlés, Összes törlése, Mentés telefonkönyvbe. 
8.2.3 Üzenet beállítások 
Normál esetben az SMS küldése gond nélkül történik. Ha sikertelen az SMS küldés, lehetséges, 
hogy néhány beállítást el kell végezni a profil beállításokban.   
 
SIM1/SIM2: SMSC Cím, érvényességi idő, üzenet típusa, kézbesítve, válasz útvonala, hangposta 
szerver 
Memória állapota 
Az elküldött üzenet mentése 
Preferált tároló 
 

9 Fájlkezelő 
Ebben a menüpontban a telefonon és a memóriakártyán található fájlokat (zene, fotó, videó) 
érheti el.  
Megnyitás: a kiválasztott mappában szereplő fájlok listájához léphet be  
 
 
10 Szolgáltatások 
A Főmenüben válassza a Szolgáltatások menüpontot, majd az Internetes szolgáltatások 
menüpontot. A Bal gyorsgomb megnyomásával lépjen be. 
Ha a SIM kártya és a mobilszolgáltató támogatja, mobiltelefonjával GPRS alapú internetes 
szolgáltatásokat vehet igénybe. 
 

11.Beállítások 
A főmenüben válassza a beállításokat, majd a következő lehetőségek közül választhat:  
Kettős SIM beállítás Felhasználói profilok,  Telefon beállítások, Hálózati beállítások, Biztonsági 
beállítások, Csatlakozási lehetőségek, Gyári beállítások visszaállítása 
 
 
11.1Kettős SIM beállítás 
Az alábbi lehetőségek közül választhat: 
Mindkét SIM kártya megnyitása 
Csak a SIM1 megnyitása 
Csak a SIM2 megnyitása 
 
Megjegyzés: amennyiben csak 1 SIM kártya van a készülékben, a menüben a „Csak 1 SIM van 
nyitva” látható 
 
 
11.2Felhasználói profilok 
Különböző profilok közül választhat, a környezetének megfelelően:  
Általános, Halk, Találkozó, Kültéri 
 



11.3 Telefon beállítások 
11.3.1 Dátum és idő 
Beállíthatja a várost, Időt, dátumot és a formátumot. 
11.3.2 Időzített Be/kikapcsolás 
11.3.3 Nyelv 
Többféle nyelv közül választhat.  
11.3.4 Előnyben részesített adatbeviteli módok 
Többféle beviteli mód közül választhat. 
11.3.5 Kijelző  
Beállíthatja a háttérképet, az automatikus Képernyőzárat, Dátum és idő mutatását, 
háttérvilágítást.  
11.3.6 Repülés mód 
Beállíthatja a repülő módot 
11.3.7Vegyes beállítások 
LCD háttérvilágítás 
Beállíthatja a háttérvilágítás időtartamát és a fényerőt.  
 
 
11.4 Hálózati beállítások 
11.4.1 Hálózatválasztás 
Automatikus és kézi hálózatválasztás közül választhat.  
 
11.5 Biztonsági beállítás 
A biztonsági beállítások megóvják a készüléket és a SIM kártyát az illetéktelen felhasználóktól. 
11.5.1 SIM biztonság: PIN kódot állíthat be, melyet a készülék minden bekapcsoláskor kérni fog 
11.5.2 Telefon biztonság: jelszóval zárhatja le a készüléket 
Ezzel a funkcióval megvédheti a készüléket az illetéktelen felhasználástól lopás esetén. Lépjen az 
almenübe, válassza a Be opciót, majd egy jelszó megadásával aktiválhatja a telefon zárolás 
funkciót. A készülék legközelebbi bekapcsolásakor a telefon kérni fogja a biztonsági jelszót.  
 
 



 

12 Bevitel nyelv és beviteli módok  
 
12.1 Áttekintés 
A készülék többféle beviteli módot támogat, ezek az Üzenet írása/Opciók/Beviteli mód 
almenüben érhetőek el. 
 
12.2 Billentyű definíciók 
Ok gomb: a beviteli mód felületen az OK megnyomásával kiválaszthatja a megfelelő beviteli 
módot.  
 
12.3 Segítség a beviteli módokhoz 
A kapcsolódó karakter vagy funkció oszlopban a “;” jel az ABC és az abc beállítása esetén 
megjelenő karaktereket, funkciókat mutatja. Ahol nincs “;”jel, azoknál a gomboknál az összes 
beviteli módban ugyanaz a gombok funkciója. 
 
 
Gomb               Kapcsolódó karakter vagy funkció 
Számgomb “0”  0, szóköz 
Számgomb “1”  szimbólumok 
Számgomb “2”  ABC2; abc2 
Számgomb “3”  DEF3; def3 
Számgomb “4”  GHI4; ghi4 
Számgomb “5”  JKL5; jkl5 
Számgomb “6”  MNO6; mno6 
Számgomb “7” PQRS7; pqrs7 
Számgomb “8”  TUV8; tuv8 
Számgomb “9”  WXYZ9; wxyz9 
* gomb: a szimbólumok megjelenítése 
# gomb: beviteli mód megváltoztatása 
Fel gomb: kurzor mozgatása fel  
Le gomb: a kurzor mozgatása le  
Bal gomb: a kurzor mozgatása balra  
Jobb gomb: a kurzor mozgatása jobbra  
Jobb oldali gyorsgomb: Vissza vagy törlés 
Hívás befejezése gomb: visszalépés a készenléti módba  
 
 
Számgomb    Kapcsolódó karakter vagy funkció 
Számgomb “1”  1 
Számgomb “2”  2 
Számgomb “3”  3 
Számgomb “4”  4 
Számgomb “5”  5 
Számgomb “6”  6 
Számgomb “7”  7 



Számgomb “8”  8 
Számgomb “9”  9 
Számgomb “0”  0 
 
# gomb: beviteli mód megváltoztatása 
 
Fel gomb: kurzor mozgatása fel 
Le gomb: a kurzor mozgatása le  
Bal gomb: a kurzor mozgatása balra  
Jobb gomb: a kurzor mozgatása jobbra  
Bal gyorsgomb: Ok 
Jobb gyorsgomb: Vissza vagy törlés 
Hívás befejezése gomb: Visszalépés készenléti módba  
 
12.4 Billentyűzet használata 
Minden gomb több karakter bevitelére képes. Nyomja meg többször egymás után az adott 
gombot, amíg megjelenik a kívánt karakter. A speciális szimbólumokat a * gomb 
megnyomásával hívhatja elő. A beviteli mód megváltoztatásához nyomja meg hosszan a # 
gombot. A szóköz beviteléhéz nyomja meg a 0 gombot egyszer. A Jobb oldali gyorsgombbal 
törölheti az elrontott karaktert. Az összes karakter törléséhez nyomja hosszan a jobb oldali 
gyorsgombot. 
 
• A számgombok (0-9) megnyomásával beírhatja a megfelelő számot• A beviteli mód 
megváltoztatásához nyomja meg a # gombot.  
• Ha törölni szeretne valamit, nyomja meg a jobb gyorsgombot 
 
12.5 Szimbólumok 
A speciális szimbólumokat a * gomb megnyomásával érheti el 
 

 



Gyakran ismételt kérdések 
Hiba esetén, mielőtt felkeresné a szervizt, kérjük, ellenőrizze le a készüléket az alábbi pontok 
szerint.  
 
Hiba       Hiba oka, megoldás 
Nem lehet bekapcsolni a készüléket:  - Nyomja meg hosszan a Hívás vége gombot több 

másodpercig 
- Ellenőrizze, hogy az akku megfelelően csatlakozik 
(vegye ki, helyezze be újra az akkut), majd próbálja 
meg újraindítani a készüléket 
- Ellenőrizze a töltöttségi szintet, ha lemerült, töltse 
fel az akkumulátort 

 
Nem csatlakozik a hálózathoz: 

- Lehetséges, hogy gyenge a jel, keressen másik 
hálózatot 
-A telefon hálózati lefedettségen kívül van 
-Lehetséges, hogy érvénytelen a SIM kártya (keresse 
fel a szolgáltatót) 

 
Bekapcsoláskor üzenet jelenik meg:  -Ellenőrizze, hogy a SIM kártya megfelelően van-e 

csatlakoztatva 
 -Ha a telefonzár aktiválva van, adja meg a jelszót 
  -Ha a SIM zár aktiválva van, adja meg a PIN kódot 
 -Ha 3-szor elrontotta a PIN kódot, adja meg a PUK 

kódot 
 
A hívások minősége gyenge:   -Ellenőrizze a hangerőt 

-Ha olyan helyen használja a készüléket, ahol gyenge 
a jel, előfordulhat, hogy gyenge a hívások minősége 

 
A készenléti idő túl rövid:  -Ha gyenge a hálózati jel, a készülék folyamatosan 

hálózatot keres és csatlakozni próbál, ez rendkívüli 
módon fogyasztja az akku teljesítményét 

 -Ha olyan helyen tapasztalja a hibát, ahol jó a 
jelerősség, szerezzen be egy új, kompatibilis 
akkumulátort 

 
SIM kártya hiba  -Ellenőrizze a SIM kártya csatlakozóit, egy puha 

tiszta kendővel tisztítsa meg a SIM kártyát 
 -EllenőrizzE, hogy a SIM kártya megfelelően van-e 

csatlakoztatva   
-Lehetséges, hogy a SIM kártya megsérült, vegye fel 
a kapcsolatot a szolgáltatóval 

 



Nem lehet hívást indítani -Ellenőrizze, hogy a címzett kiválasztása után 
megnyomta-e a Hívásindítás gombot 

 -Ellenőrizze az egyenleget 
 -Ellenőrizze a SIM érvényességét 
 -Ellenőrizze, hogy a hívás korlátozva van-e 
 
A hívó nem tudja Önt elérni -Ellenőrizze, hogy a telefon be van kapcsolva és van 

hálózati jel 
 -Ellenőrizze az egyenleget 
 -Ellenőrizze a SIM érvényességét 

-Ellenőrizze, hogy a hívás korlátozva van-e 
 
Nem tölt az akkumulátor   -Ellenőrizze a hálózati csatlakozót 

-Lehetséges, hogy az akku vagy a töltő 
meghibásodott. Szerezzen be egy új akkumulátort 
és/vagy töltőt. 

 
Néhány funkciót nem lehet beállítani: -nem megfelelő a működés 

-a szolgáltató nem támogatja az funkciót, vagy Ön 
nem aktiválta azt 

 
Ha a készülék még mindig nem működik megfelelően, kérjük, lépjen kapcsolatba a szervizzel. 
 
 
																																																																																								---			o		---	

	

Az	elektromos	berendezés	a	környezetre	veszélyes	hulladéknak	minősülő	
alkatrészeket	tartalmazhat.	Ezeket	ne	gyűjtse	a	kommunális	hulladékkal	együtt,	
mert	a	települési	szilárd	hulladék	közé	kerülve	jelentősen	szennyezheti	a	
környezetet!	Az	elhasznált	elektromos	készülékek	gyűjtése	elkülönítve	történik,	
használja	az	erre	létrehozott	visszavételi	és	begyűjtési	rendszert!	Új	készülék	
vásárlásakor,	2005.	augusztus	13-a	után,	az	elhasznált	elektromos	berendezést	
a	vásárlás	helyszínére	is	visszaviheti.	Az	ilyen	módon	begyűjtött	
berendezéseket,	szakszerű	szétbontás	után,	az	erre	szerződött	cégek	a	
megfelelő	módon	semmisítik	meg.	

A	környezet	unokáink	öröksége,	megóvása	mindnyájunk	közös	érdeke	és	
felelőssége,	segítse	Ön	is	ezt	a	törekvést	

	

 



Fontos biztonsági és kezelési információk 
FIGYELEM: A biztonsági előírások figyelmen kívül hagyása tüzet, áramütést vagy egyéb 
sérüléseket, károkat okozhat.  
 
Kezelés: 
Ne szedje szét, ne törje össze, ne tegye mikrohullámú sütőbe, ne fesse be és ne helyezzen idegen 
tárgyakat a készülékbe. Ha a telefon megsérült, ne használja tovább. A készülék kijelzője 
üvegből készült, ha eltörik vagy megreped, ne próbálja kiszedni, és ne használja tovább a 
készüléket. Keresse fel a szervizközpontot. Amennyiben az üveg a nem rendeltetésszerű 
használat miatt tört el vagy repedt meg, az üveg cseréjének összes költsége a vásárlót terheli.  
 
  
A készülék tisztítása:  
A készülék tisztítása előtt húzza ki a kábelt/ fülhallgatót ha csatlakoztatva van. Ezután egy puha 
enyhén nedves kendővel tisztítsa meg a készüléket. Ne használjon tisztítószert. 
 
Por és víz: 
A készülék megfelel az IPX7 szabvány követelményeinek, ez azonban csak akkor érvényes, ha   
az akkufedél megfelelően rögzítve van és a csatlakozókat eltakaró fülek a helyükön vannak.  
Ha a készülék vizes lesz, kapcsolja ki, szárítsa meg és csak száradás után kapcsolja vissza. Soha 
ne próbálja mikrohullámú sütőben vagy egyéb szárító eszközzel megszárítani a készüléket. 
 
Javítás, szerelés: 
Meghibásodás esetén ne próbálja szétszerelni a készüléket (kivéve a SIM kártya, Micro SD 
kártya és akkumulátor kiszerelése) Ha meghibásodott a készülék, keresse fel a szervizt.   
 
Tartozékok: 
Kizárólag a mellékelt hálózati töltőt és tartozékokat használja.   
 
Halláskárosodás elkerülése:  
Amennyiben fülhallgatóval használja a készüléket, a hangerőt állítsa normál szintre. A túl magas 
hangerő károsíthatja hallását.  
 
Segélyhívások: előfordulhat, hogy a segélyhívás kezdeményezése nem lehetséges mindenhol, ez 
ugyanis hálózatfüggő lehet, illetve a környezeti hatások is korlátozhatják. Néhány hálózat nem 
képes segélyhívás fogadására ha nincs SIM vagy a SIM PIN zárolva van  
 
Vezetés:  
vezetés, motorozás, kerékpározás közben kizárólag fülhallgatóval vagy kihangosítóval használja 
a készüléket biztonsága megóvása érdekében. Ilyenkor legyen rendkívül körültekintő. Ne írjon 
üzenetet, ne keressen telefonszámokat stb. a készüléken.  
 
A készülék elhelyezése légzsákkal felszerelt járműben: 
Ne helyezze a készüléket a légzsák fölé vagy annak közvetlen közelébe! 
 



Fulladásveszély: A készülék és tartozékai apró részeket is tartalmaznak, tartsa őket távol 
kisgyermekektől.  
 
Tűzveszélyes környezet:  
Tűzveszélyes környezetben soha ne használja vagy töltse a készüléket, mert tűz, robbanás és 
súlyos sérülések történhetnek! Ilyen helyzetekben kapcsolja ki a készüléket! 
 
Csatlakozók, portok:  
Soha ne próbálja erővel csatlakoztatni a tartozékokat. Ha nem csatlakozik könnyedén a tartozék, 
nem a megfelelő tartozékot, vagy nem megfelelő portba próbálja csatlakoztatni 
 
Repülés üzemmód:  
Ebben az üzemmódban nem tud hívást kezdeményezni, hívást fogadni, üzenetet küldeni és 
fogadni.  
 
Hőmérséklet: 
Ne tegye ki a készüléket szélsőséges hőmérsékleti viszonyoknak 
 
Rádiófrekvenciás interferencia: az elektromos készülékek között interferencia léphet fel, mely 
korlátozhatja a készülékek megfelelő működését.  
-Repülőgépeken állítsa be a repülés üzemmódot 
-Pacemakerek: ha pacemakere van, legalább 15 cm távolságot tartson a telefon és a pacemaker 
között, ne hordja a készüléket mellényzsebben, ha fülhallgatót használ, akkor csak az ellentétes 
fülébe helyezze a fülhallgatót. Ha ezek ellenére problémát tapasztal, azonnal kapcsolja ki a 
telefont. 
 
Hallókészülék: Előfordulhat, hogy hallókészülék használata esetén interferencia lép fel a telefon 
és a hallókészülék között. Ilyen esetben keresse fel a hallókészülék forgalmazóját vagy orvosát 
alternatív megoldás keresése érdekében 
 
Egyéb orvosi eszközök: ha bármilyen orvosi eszközt használ, keresse fel az eszköz gyártóját 
vagy orvosát, hogy használhat-e rádiófrekvenciával működő készüléket.  
 
Orvosi intézmények: a kórházak és orvosi intézmények olyan berendezéseket használhatnak, 
melyek érzékenyek a rádiófrekvenciás kibocsátásokra, ezért ilyen helyeken kövesse az 
előírásokat a telefonkészülékek használatával kapcsolatban.   
 
Megjegyzés: a készülék bármely paramétere előzetes bejelentés nélkül változhat! 
 

	



	MEGFELELŐSÉGI	NYILATKOZAT	

Mi,	89	Elektronika	Kft.	
(importáló)	

						Budapest,	05-09-011692	
	

egyedül,	saját	felelősségünkre	kijelentjük,	hogy	az	alábbi	termék:	
	

ConCorde	EasyPhone	10	mobiltelefon	
	

Gyártó:	89	Elektronika	Kft.	
	

amelyre	 e	 nyilatkozat	 vonatkozik,	 megfelel	 a	 rádióberendezésekről	 és	 a	 távközlő	
végberendezésekről,	 valamint	 megfelelőségük	 elismeréséről	 szóló	 5/2004	 (IV.	 13.)	 IHM	
rendelet	10.	§-ában	foglaltaknak,	valamint	a	2003.	évi	C	törvényben	meghatározott	alapvető	
követelményeknek,	 valamint	 az	 alábbi	 távközlési	 (rádiótávközlési),	 villamos	
biztonságtechnikai	 és	 elektromágneses	 összeférhetőségi	 követelményeket	 tartalmazó	
szabványoknak,	illetőleg	egyéb	normatív	dokumentumoknak:		
	
SAR:	 EN	50360:2001	
	 EN	62311:2008	
EMC:	 EN	301489-1:V1.9.2	

EN	301489-7:V1.3.1	
Biztonsági:	 EN	60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011	
	 EN	62479:2010	
	 EN	62209-1:2006,	2:2010	
Távközlési	és	rádiós:	EN	300	328	V1.7.1	
	 EN	301	511	V9.0.2	
ROHS	 2011/65/EU	
	 	
SIEMIC	(R-14012102),	Shenzhen	Certification	Technology	(EN	62479:2010),	
(CSTR131220277)	(Az	európai	harmonizált,	vagy	a	magyar	nemzeti	szabványok,	illetőleg	
egyéb	normatív	dolumentumok	pontos	megjelölése.)		
	
A	fent	megnevezett	termék	megfelel	az	1999/5/EC	(R-14012102)	irányelv	összes	lényeges	
előírásának.		A	termék									megfelelőségi	jelöléssel	van	ellátva.	
	
Budapest,	2016.	05.	05.	 	
	
	 	Nagy	Zsófia	ügyvezető	igazgató,			89	Elektronika	Kft	

 


