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Fontos tudnivalók: 

• A termék bármely jellemzője minden előzetes bejelentés nélkül változhat. 
• Készítsen biztonsági mentést az adatairól, azok adatvesztéséért, és/vagy 

az ebből eredő károkért semmilyen felelősséget nem vállalunk. 
 
Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót, és csak az eredeti 
tartozékaival használja az egységet. Ha nem megfelelően használja, vagy nem 
kompatibilis tartozékokkal használja, akkor a garancia automatikusan hatályát 
veszti, és az ezekből eredő akármilyen károkért semmilyen felelősséget nem 
vállalunk. 
A használati útmutatóban látható képek csak illusztrációk, nem minden esetben 
egyeznek az Ön készülékén látottakkal. 
A minőségi kiszolgálás érdekében a használati utasításban leírt operációs rendszer 
tartalma, kinézete, állapota a termék életciklusa során megváltozhat! Amennyiben 
eltérést tapasztal, keresse fel weboldalunkat a legfrissebb információkért. 
 
Kérdéseivel fordulhat ügyfélszolgálatunkhoz, valamint a ConCorde fóruma is 
rendelkezésre áll:      
 http://www.concorde.hu/forum 
 

Cégünk fenntartja a jogot, hogy a jelen útmutató tartalmát időről-időre, 
előzetes értesítés nélkül felülvizsgálja.  Ez ügyben tájékozódhat eszköz 
specifikus honlapunkon: 

http://www.concordemobiles.com/ 
 
A készülék az IEC 60529  nemzetközi szabvány által meghatározott IP68 fokozattal 
meghatározott por és vízállóságról rendelkezik. (a szabvány az ütésállóságról nem 
rendelkezik!) 
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Tanácsok	az	akkumulátor	használatához:	

Két lehetőség van az eszköz energiaellátásának biztosítására: akkumulátor és külső 
forrás.   A készülék Li-Ion akkumulátorral biztosítja a megfelelő energiaellátást az 
eszköznek, ha nincs csatlakoztatva a hálózati adapter. A készülék állapotsorán az 

akku[ ] ikon jelzi az aktuális töltöttségi állapotot. 

Töltés: Első alkalommal használjon hálózati töltőt a készülék teljes feltöltéséhez. 
Csatlakoztassa a hálózati adaptert a készülék megfelelő csatlakozási pontjába, a 
töltő másik végét pedig a fali aljzatba. Az első alkalommal egy esetlegesen lemerült 
készülék feltöltéséhez mintegy négy órára lesz szükség.   

Tűz, égési vagy egyéb sérülés elkerülésének érdekében, ne szurkálja, ütögesse, ne 
szedje szét és ne dobja tűzbe vagy vízbe az akkumulátort. Az akkumulátor 
megrepedhet, robbanhat vagy veszélyes vegyi anyagok távozhatnak belőle. 
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1. Specifikáció 
 

- Operációs rendszer: Android  6.0  marshmallow 

- Kijelző:   5.5 inch,  1280*720,  kapacitív multi-touch érintőkijelző 

- Processzor: nyolc-magos processzor, Mediatek MT6753 (max. 1.30 GHz)  

- GSM (850/900/1800/1900) WCDMA (900/2100) 

- Memória: 2 GB DDR3 SDRAM,   16 GB Nand Flash 

- Micro SD kártyával bővíthető 32GB-ig 

- Hálózat: WiFi 802.11 b/g/n 

- Első kamera: 5MP,     Hátsó kamera 8 MP 

- Bluetooth 4.0 

- FM rádió 

- GPS 

- Beépített G szenzor (Automatikus képernyő elforgatás)  

- USB 2.0   

- 3,5mm audio jack,  

- Akkumulátor: 3.7V,  3000 mAh Li-Ion akkumulátor 
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Az	alapok	
	

1.1 Áttekintés 
Köszönjük, hogy a ConCorde által gyártott mobiltelefont választotta. Az 
útmutató elolvasása után biztonsággal tudja majd használni telefonját, és 
kihasználhatja minden funkcióját és élvezheti egyszerű használatát. 

Az okostelefon nem csupán az összes alapvető hívási funkciót nyújtja 
Önnek, mint amilyen a Hívások naplózása, vagy SMS, hanem számos praktikus 
funkciót és szolgáltatást is, melyekkel hatékonyabban töltheti idejét munka és 
játék közben. Ez a mobiltelefon a GSM technológia szerint működik, és a 
működését belföldi, illetve nemzetközi minősítő hatóságok egyaránt 
engedélyezték. 

Az útmutatóban leírt néhány szolgáltatás és funkció a hálózattól és az 
előfizetéstől függ(het). Ezért néhány menüpont a telefonján esetleg nem 
elérhető. A menükhöz vezető gyorsbillentyűk és funkciók is telefononként 
változóak lehetnek. 
1.2 Biztonsági útmutató 
- Ha mobiltelefonját elhagyja, vagy ellopják, azonnal keresse meg a 

telekommunikációs szolgáltatóját vagy a hatóságot vagy egy értékesítőt, 
hogy a telefonját és SIM-kártyáját blokkolják. Ezzel megelőzheti a 
mobiltelefonjáról kezdeményezett, jogosulatlan hívások okozta anyagi 
veszteséget. 

- Amikor a telekommunikációs szolgáltatót, hatóságot vagy az 
értékesítőt megkeresi, kérni fogják a mobiltelefonja IMEI számát (távolítsa el 
az akkumulátort, és meglátja a számot a telefon hátulján lévő címkén). 
Kérjük, ezt a számot jegyezze fel, és tartsa biztonságos helyen későbbi 
használatra. 
- Telefonja jogosulatlan felhasználásának elkerülése érdekében tegye meg 

a következő megelőző intézkedéseket: 
- Állítsa be mobiltelefonja SIM-kártyájának PIN-kódját, és ha idegen 

tudomást szerez róla, azt azonnal változtassa meg. 
- A telefont ne hagyja látható helyen, amikor járműben hagyja. A 

legjobb, ha a telefont magával viszi, vagy a csomagtartóba zárja. 
- Állítsa be a híváskorlátozást. 

 
1.3 Biztonsági figyelmeztetések és tudnivalók 

 
A mobiltelefon használata előtt olvassa el gondosan az alábbi tudnivalókat, 

 
hogy biztonságosan és megfelelően használja a készüléket. 
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1.3.1 Általános tudnivalók 

- Csak a ConCorde által meghatározott akkumulátort és töltőt 
használja telefonjához. Ettől eltérő termékek az akkumulátor 
szivárgásához, túlmelegedéshez, tűzhöz vagy robbanáshoz 
vezethetnek. 

- A telefon hibás működésének, illetve kigyulladásának elkerülése 
érdekében ne tegye ki telefonját erős ütésnek, rázkódásnak, 
dobálásnak. 

- Kérjük, ne helyezze az akkumulátort, mobiltelefont, illetve töltőt 
mikrohullámú sütőbe vagy nagynyomású készülékbe, mert ez 
váratlan eseményekhez, például az áramkörök sérülését vagy 
tűzveszélyt okozhat. 

- Kérjük, ne használja telefonját éghető vagy robbanékony gázok 
közelében, mert ez a telefon hibás működését, illetve tűzveszélyt 
okozhat. 

- Kérjük, ne tegye ki készülékét magas hőmérsékletnek, magas 
páratartalomnak, extrém poros környezetnek, mert ezek a 
telefon hibás működéséhez vezethetnek. 

- Tartsa telefonját kisgyerekektől távol. Telefonja nem játék. A gyerekek 
sérülést okozhatnak maguknak. 

- A telefon leesése, hibás működése vagy sérülése elkerülése 
érdekében ne helyezze egyenetlen vagy labilis felületre. 

1.3.2 A telefon használatával kapcsolatos tudnivalók 
- Kapcsolja ki mobiltelefonját, ahol a telefon használata nem 

engedélyezett, például repülőgépen vagy kórházakban. Ha 
mobiltelefonját ilyen helyeken használja, azzal zavarhatja az 
elektronikus műszerek és orvosi berendezések működését. Tartsa 
be a vonatkozó szabályokat, amikor mobiltelefonját ilyen helyeken 
használja. Mobiltelefonja rendelkezik automatikus bekapcsolás 
funkcióval. Ellenőrizze az ébresztőóra beállításait, és így a telefonja 
nem fog repülés közben automatikusan bekapcsolni. 

- Kérjük, ne használja mobiltelefonját gyenge jeladás, illetve precíziós 
elektromos készülékek közelében. Az RF-frekvencia az ilyen 
elektronikus készülékek hibás működéséhez és más problémákhoz 
vezethet. Különös figyelmet kell fordítani a következő 
berendezéseknél: hallókészülékek, pacemakerek és egyéb orvosi 
készülékek, tűzérzékelők, automatikus ajtók és egyéb automatikus 
irányítású berendezések. Ha szeretné megtudni, milyen hatással 
lehetnek a mobiltelefonok a pacemakerekre vagy egyéb elektronikus 
orvosi készülékekre, keresse meg a készülékek gyártóit vagy helyi 
értékesítőit. 

- Kérjük, ne tegye ki az LCD-t ütésnek, illetve ne használja a 
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képernyőt más tárgyak ütögetésére, mert ez károsítja az LCD-panelt, 
és a folyékony kristály szivárgásához vezet. Ha a folyékony kristály 
szembe kerül, megvakulás kockázata áll fenn. Ha ez megtörténne, 
azonnal mossa ki a szemeit tiszta vízzel (semmilyen esetben ne 
dörzsölje a szemét), és azonnal menjen kórházba kezelés céljából. 

- Ne szerelje szét, illetve módosítsa mobiltelefonját, mert ez a telefon 
sérüléséhez, például az akkumulátor szivárgásához vagy az 
áramkörök meghibásodásához vezethet. 

- Nagyon ritkán előfordulhat, hogy bizonyos gyártmányú 
gépkocsikban a mobiltelefon használata negatívan hathat a belső 
elektronikus berendezésre. Ilyen esetekben a biztonsága 
megőrzése érdekében ne használja a mobiltelefonját. 

- Kérjük, ne használjon tűt, tollhegyet vagy egyéb hegyes tárgyakat a 
billentyűzeten, mert ez kart okozhat a mobiltelefonban, vagy hibás 
működéshez vezethet. 

- Az antenna meghibásodása esetén ne használja a mobiltelefont, 
mivel ez az emberi szervezetre káros lehet. 

- Ne hagyja, hogy a telefon közeli kapcsolatba kerüljön mágneses 
tárgyakkal, például mágneskártyákkal, mivel a mobiltelefon által 
kibocsátott sugárzás törölheti a bankkártyákon, 
hitelkártyákon tárolt információkat. 

- Kérjük, kisméretű fémtárgyakat, például rajzszögeket tartsa távol a 
készüléktől. Amikor a telefon jelvevője működik, mágnesessé válik, 
és az ilyen kisméretű fémtárgyakat magához vonzhatja, így ezek 
sérülést vagy a mobiltelefon károsodását okozhatják. 

- Ne hagyja, hogy a mobiltelefon érintkezésbe kerüljön vízzel vagy 
más folyadékokkal. Ha folyadék kerül a telefonba, ez rövidzárlatot, 
az akkumulátor szivárgását vagy más hibás működést okozhat. 

1.3.3 Az akkumulátor használata 
- Az akkumulátor hasznos élettartama korlátozott. A fennmaradó 

élettartam a feltöltések számával csökken. Ha az akkumulátor már a 
feltöltést követően is gyenge, ez azt jelzi, hogy a hasznos 
élettartama a végére ért, és új akkumulátort kell használnia. 

- Ne helyezze a régi akkumulátort a háztartási hulladéktárolóba. A régi 
akkumulátort a kijelölt helyen dobja ki, ahol speciális szabályokat 
alkalmaznak megsemmisítésükre. 

- Kérjük, ne dobja az akkumulátort tűzbe, mert ez az akkumulátor 
kigyulladásához és robbanásához vezet. 

             -       Az akkumulátor házi körülmények közt nem vehető ki.  
- Kérjük, ne használjon vezetékeket, tűket és egyéb fémtárgyakat az 

akkumulátor kisütéséhez. Ezen kívül ne helyezze az akkumulátort 
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nyakláncok és más fémtárgyak közelébe, mert ez az akkumulátor 
szivárgásához, túlhevüléséhez, megrepedéséhez vagy 
kigyulladásához vezethet. 

- Kérjük, ne forrassza meg az akkumulátor érintkezési pontjait, mert 
az akkumulátor szivárgásához, túlhevüléséhez, megrepedéséhez 
vagy kigyulladásához vezethet. 

- Ha az akkumulátor folyadéka szembe kerül, megvakulás kockázata 
áll fenn. Ebben az esetben ne dörzsölje a szemét, hanem azonnal 
öblítse ki tiszta vízzel, és menjen kórházba kezelés céljából. 

- Kérjük, ne szerelje szét, és ne módosítsa az akkumulátort, mert az 
akkumulátor szivárgásához, túlhevüléséhez, megrepedéséhez vagy 
kigyulladásához vezethet. 

- Kérjük, ne használja, illetve helyezze az akkumulátort magas 
hőmérsékletű helyre, például tűz vagy fűtőtest közelébe, mert az 
akkumulátor szivárgásához, túlhevüléséhez, megrepedéséhez vagy 
kigyulladásához vezethet. 

- Ha az akkumulátor használat közben túlhevül, színe megváltozik 
vagy alakja eltorzul, hagyja abba használatát, és szerezzen be 
helyette új akkumulátort. 

- Ha az akkumulátor folyadéka bőrrel vagy ruházattal érintkezik, ez 
égési sérüléshez vezethet. Azonnal öblítse le bőrét tiszta vízzel, és 
szükség esetén kérjen orvosi segítséget. 

- Ha az akkumulátor szivárog, vagy szokatlan szagot ad ki, kérjük, 
távolítsa el nyílt tűz közeléből, a tűzeset és robbanás elkerülése 
érdekében. 

- Kérjük, ne hagyja, hogy az akkumulátor folyadékkal érintkezzen, 
mivel ez az akkumulátor túlhevüléséhez, füstöléséhez és 
korrodálásához vezethet. 

- Kérjük, ne használja, illetve helyezze az akkumulátort magas 
hőmérsékletű helyekre, például közvetlen napsugárzás alá, mivel az 
akkumulátor szivárgásához és túlhevüléséhez alacsonyabb 
teljesítményéhez és élettartama csökkenéséhez vezethet. 

- Kérjük, ne töltse az akkumulátort egyfolytában 24 óránál hosszabb 
ideig. 

 
 

1.3.4 A telefon feltöltése 
- Csatlakoztassa a mellékelt töltőt a mobiltelefonhoz. Az akkumulátor 

töltöttségét mutató ikon villogni kezd a képernyőn. Ha a telefont 
túlzott mértékben veszi igénybe alacsony áramellátás esetén, a töltést 
jelző ikon a töltés megkezdődése után hosszabb idő elteltével jelenhet 
csak meg. 

- Amikor az akkumulátor töltöttségét jelző ikon nem villog, és azt jelzi, hogy 



9 

 

 

 
az akkumulátor teljesen feltöltődött, ez a töltés befejeződését jelenti. Ha a 
telefon a töltés alatt kikapcsolt állapotban van, a töltés befejeződését jelző 
ikon is megjelenik a képernyőn. Töltés alatt az akkumulátor, a telefon és a 
töltő melegszik; ez normális jelenség. 

- A töltés befejeződésekor húzza ki a töltőt a konnektorból, illetve a 
mobiltelefonból. 
Figyelem: 

- Töltés alatt a telefont jól szellőző helyen kell tárolni, ＋5°C ~ ＋40°C 
között. Mindig a telefon gyártója által mellékelt töltőt használja. Nem 
engedélyezett töltő használata veszélyt okozhat, és érvénytelenítheti a 
telefonnal kapcsolatos jogosultságokat és jótállást. 

- A gyártó által megadott készenléti időtartam és hívási idő ideális működési 
környezetre vonatkoznak. A gyakorlatban az akkumulátor működési ideje 
változó a hálózati feltételektől, működési környezettől és a felhasználás 
módjától függően. 

- A töltés befejezésekor húzza ki a töltőt a konnektorból, illetve a 
mobiltelefonból. 

 
Ha nem távolítja el a töltőt a telefonról és a hálózatról, a töltő 6-8 óra elteltével 

folytatja a telefon töltését, amikor az akkumulátor töltöttségi szintje jelentősen 
lecsökken. Ezt nem javasoljuk, mivel csökkenti telefonja teljesítményét és 
hasznos élettartamát is. 

 
 

A töltő használatáról 
- Kérjük, 220 voltos váltóáramot használjon. Más feszültségi szint 

használata az akkumulátor szivárgásához, tűzhöz és a mobiltelefon, 
illetve a töltő sérüléséhez vezethet. 

- Tilos a töltő rövidre zárása, mivel ez áramütéshez, füsthöz és a töltő 
károsodásához vezethet. 

- Kérjük, ne használja a töltőt, ha a hálózati kábel sérült, mivel ez 
tűzhöz vagy áramütéshez vezethet. 

- Kérjük, azonnal tisztítsa meg az elektronos csatlakozót, ha por 
rakódott le rajta. 

- Kérjük, ne helyezzen vízzel töltött edényeket a töltő közelébe, 
nehogy víz fröcskölődjön a töltőre, ami áramütéshez, szivárgáshoz 
és egyéb meghibásodáshoz vezethet. 

- Ha a töltő vízzel vagy más folyadékkal érintkezik, az áramot azonnal 
le kell kapcsolni az áramütés, tűz, illetve a töltő meghibásodásának 
elkerülése érdekében. 

- Kérjük, ne szerelje szét, illetve módosítsa a töltőt, mivel ez személyi 
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sérüléshez, áramütéshez, tűzhöz vagy a töltő károsodásához 
vezethet. 

- Kérjük, ne használja a töltőt a fürdőszobában vagy más, erősen 
nedves helyeken, mivel ez áramüdést, tüzet vagy a töltő 
károsodását okozhatja. 

   Kérjük, ne nyúljon a töltőhöz nedves kézzel, mert ez áramütéshez 
vezethet. 

- Ne módosítsa a hálózati kábelt, és ne helyezzen rá nehéz tárgyakat, 
mivel ez áramütéshez vagy tűzhöz vezethet. 

- Tisztítás vagy karbantartás előtt húzza ki a töltőt a konnektorból. 
- Amikor a töltő csatlakozóját kihúzza, ne húzza a vezetéket, hanem 

fogja meg a töltő házát, mivel a vezeték meghúzása annak 
sérüléséhez, és így áramütéshez vagy tűzhöz vezethet. 

1.3.5 Tisztítás és karbantartás 
- A mobiltelefon, az akkumulátor és a töltő nem vízállóak. Kérjük, ne 

használja a készülékeket a fürdőszobában vagy más, erősen 
nedves helyeken, és akadályozza meg, hogy az esőben nedvesek 
legyenek. 

- Használjon puha, száraz rongyot a mobiltelefon, az akkumulátor és a 
töltő tisztításához. 

- Ne használjon alkoholt, hígítót, benzint vagy más oldószert a 
mobiltelefon tisztításához. 

- Ha a csatlakozó koszos, ez gyenge elektromos érintkezést, 
áramveszteséget és akár a töltés meghiúsulását is okozhatja. 
Rendszeres tisztítás javasolt. 
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2 Kezdő lépések 

 
 

2.1 Ikonok 
Készenléti módban a következő ikonok jelenhetnek meg a főképernyő 

állapotsávján: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
2.2 Gombok leírása: 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Oldalsó hangerő  gombok (Volume):   Beszélgetés közben a két gomb 
lenyomásával állíthatja be a hangerőt.  Hangfelvétel lejátszásakor nyomja le a két 
gombot a hangerő szabályozásához. 

    
   Menü gomb:                      A  menü lehetőségeit mutatja meg. 

 
Kezdőoldal gomb (Home) : Bármely menüpontnál a gomb lenyomásával 
visszatérhet a készenléti Képernyőre. 
 

   Vissza gomb (Back:          Visszatérés az előző menüponthoz. 
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Főkapcsoló  BE/KI (on/off)  :  A gomb nyomva tartásával kapcsolhatja 
ki/be telefonját illetve tehető alvó módba.  Ez a gomb általában a mobiltelefon 
kikapcsolására szolgál. 
Reset:             A készülék szoftverének újraindítására szolgál ( nem töröl). 
	

Megjegyzés: Ebben az útmutatóban a “gomb lenyomása” alatt a gomb lenyomása, 
majd felengedése értendő. A “gomb nyomva tartása” azt jelenti, 
hogy a gombot lenyomás után 2 másodpercig vagy tovább lenyomva kell tartani. 

 
 

2.3 Az érintőképernyő használata 
 
Minden esetben kövesse az alábbi utasításokat: 

■Ne érintse meg a képernyőt nedves kézzel. 
■Ne érintse meg a képernyőt nagy erővel. 
■Ne érintse meg a képernyőt fémtárgyakkal vagy áramot vezető 

tárgyakkal. 
 
2.4 Kapcsolódás a hálózathoz 

2.4.1 A SIM-kártya behelyezése és eltávolítása 
 Kapcsolja ki a telefont (húzza ki a külső töltőt is). Helyezze be a SIM-kártyát 
a SIM foglalatba, ahogyan a sematikus ábra mutatja. 
Figyelem: Soha ne helyezze be vagy vegye ki a SIM-kártyát, ha külső töltő van 
csatlakoztatva a telefonhoz, mivel ez a SIM-kártya sérüléséhez vezethet. 

Fontos:  a SIM kártyák vagy memóriakártya behelyezéskor ügyeljen arra, 
hogy a tömítő gumilapot megfelelően illessze és pattintsa a készülék 
hátlapjában található résbe. Ez fontos a készülék IP fokozatának 
megőrzéséhez 
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2.4.2 A telefon ki- és bekapcsolása 

A telefon bekapcsolásához tartsa lenyomva a FŐKAPCSOLÓ gombot a 
készülék jobb oldalán; a telefon kikapcsolásához tartsa lenyomva szintén a 
FŐKAPCSOLÓ gombot. 

Ha a telefont a SIM-kártya behelyezése nélkül kapcsolta be, a telefon a 
SIM-kártya behelyezését fogja kérni. Ha a SIM-kártya már a telefonban van, a 
telefon automatikusan ellenőrzi a SIM-kártya elérhetőségét. 

Ezután a képernyőn a következő látható: 
Adja meg a PIN1-kódot —— ha beállította a SIM-kártya jelszavát. 
Adja meg a jelszót —— ha beállította a telefon jelszavát. 
Hálózat keresése —— a telefon megkeresi a megfelelő hálózatot. 

 
 
 
 
 
Megjegyzések： 
Ha a telefon bekapcsolásakor egy felkiáltójel jelenik meg a képernyőn, és nem 
tűnik el, ezt valószínűleg helytelen működtetés okozta, vagyis a Főkapcsoló 
gombot a Hangerőt növelő gombbal együtt nyomta be. Ezzel a helyreállítási 
(recovery)módot aktiválja, ezért jelenik meg a felkiáltójel. Ha egyszerűen csak 
kikapcsolja a telefont, amikor legközelebb bekapcsolja, ismét a helyreállítási 
mód fog jelentkezni. 
Megoldás： 
Nyomja le a Kezdőoldal gombo（ t                    amikor a felkiáltójel és a robot látható. 
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2.4.3 A SIM-kártya zárolásának feloldása 
A PIN 1 (személyes azonosító szám) akadályozza meg, hogy mások 

felhasználják SIM-kártyáját. Ha kiválasztotta ezt a funkciót, a telefon 
bekapcsolásakor minden esetben meg kell adnia a PIN1 kódot, hogy a 
SIM-kártyáját megnyithassa, majd hívásokat fogadhasson és indíthasson. A 
SIM-kártya védelmét kikapcsolhatja. Ebben az esetben a SIM-kártya 
illetéktelen felhasználása nem akadályozható meg. 
- Nyomja meg a beszélgetés befejezésére szolgáló gombot a telefon 

bekapcsolásához; 
- Írja be a PIN1 kódot.  
         Törölje helytelen számokat a jobboldali gombbal, és 

a megerősítéshez nyomja le az OK gombot.  
Pl. ha a PIN1 kódja 1234, ezt írja be: 
1 2 3 4 
Ha háromszor egymás után helytelen számokat ad meg, a SIM-kártyát 

zárolja a készülék, és a PUK’ kód megadását kéri. Ha nem ismeri a PUK1 kódot, 
ne próbálkozzon. Ehelyett keresse fel mobiltelefon szolgáltatóját. Lásd 
“Biztonsági beállítások”. 
Megjegyzés: mobiltelefon szolgáltatója egységes PIN1 kódot állít be (4-8 
számjegy között) SIM-kártyájához. Ezt a számot azonnal érdemes módosítania.  
 

2.4.4 A telefon zárolásának feloldása 
A jogosulatlan felhasználás megelőzése érdekében beállíthatja telefonja 

jelszavas védelmét. Ha ezt a funkciót választotta, a telefon bekapcsolásakor 
minden alkalommal a képernyőre kell rajzolnia a feloldó mintát, hogy a telefont 
megnyithassa, majd hívásokat fogadhasson és indíthasson. A feloldó minta 
kikapcsolható.  Ebben az esetben a telefon jogosulatlan felhasználása nem 
akadályozható meg. 

Ha elfelejtette telefonja jelszavát, keresse meg a kereskedőt vagy a  
hivatalos szervizközpontot, hogy a telefont feloldják. 

2.4.5 Kapcsolódás a mobilhálózathoz 
- Ha a SIM-kártya zárolását feloldotta, telefon automatikusan keresni kezdi 
az elérhető hálózatokat (a képernyőn látható, hogy a hálózat keresése 
folyamatban van). Ha a telefon megtalálta az elérhető hálózatot, mobilhálózat 
szolgáltatójának neve megjelenik a képernyő közepén. 

 
Megjegyzés: Segélyhívás indítása 
Megjegyzés: Ha a “Csak segélyhívás indítható” üzenet jelenik meg a képernyőn, 
ez azt jelzi, hogy kívül van hálózat által lefedett területen (a szolgáltatási 
területen), de segélyhívásokat még indíthat a térerőtől függően. 

 
2.4.6 Hívás indítása 

Amikor a mobilszolgáltató logója megjelenik a képernyőn, hívásokat 
fogadhat és indíthat. A képernyő jobb felső sarkában látható vonalak jelzik 
a hálózati jelek erősségét. 
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A beszélgetés minőségét jelentősen befolyásolják az akadályok, ezért 

hívás közben a beszélgetés minősége javítható kis területen különböző 
irányokban mozogva. 

 
2.4.7 Belföldi hívás indítása 

A Billentyűzet oldalon írja be a számot, és nyomja le a Tárcsázás gombot 
a hívás indításához. A szám megváltoztatásához törölje az addig bevitt 
számokat. A szám hívása közben animáció látható a képernyőn. Miután a hívást 
fogadták, a képernyő a hívásra vonatkozó információkat mutatja. Ha a 
kapcsolódást jelző hangot beállította, a telefon megszólaltatja a figyelmeztető 
hangot (hálózattól függően). 

A hívás befejezéséhez nyomja meg a hívás befejezésére szolgáló gombot. 
 
 Tárcsázás szám-bevitel: 

Körzetszám - Telefonszám - Tárcsázás gomb 
 

2.4.8 Nemzetközi hívás indítása 
Nemzetközi hívás indításához tartsa lenyomva a 0 gombot a tárcsázási 

oldalon, amíg a nemzetközi “+” előtag megjelenik. Így hívhat nemzetközi számot 
anélkül, hogy ismerné a nemzetközi előhívóját (pl. 00 Kína esetében). 

A nemzetközi előtag beírása után adja meg az ország kódját, majd a 
telefonszámot. Az országok kódjánál az elfogadott számokat használja, (pl. 
Németországé 49, Angliáé 44) 

Csakúgy, mint vezetékes telefonoknál, a város körzetszáma előtti “0”-t 
nem kell beírni. 

Például ha cégünk központját szeretné felhívni másik országból, ezt 
tárcsázza: 

( +36 1 372-7470) 
 

+   Ország kódja   Körzetszám Telefonszám   Tárcsázás gomb 
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2.4.9 Telefonszám hívása a listából 
A kezdeményezett és fogadott hívásokat mind egy listában tárolja a telefon. 

A legutóbb hívott és fogadott számok a lista tetején láthatók (lásd “Hívások 
naplója”). Az összes szám Tárcsázott számok, Fogadott számok és Nem 
fogadott számok kategóriákban találhatók. A telefon további lehetőségeket is 
kínál a hívások megtekintéséhez. Amikor a Napló megtelik, a régi számok 
automatikusan törlődnek. A lista megtekintéséhez tegye a következőket: 

- A tárcsázott számok megtekintéséhez nyomja le a Tárcsázás gombot 
- Bármely számot hívhat a listából a Tárcsázás gomb lenyomásával. 

Amikor a híváslista megjelenik, az OK lenyomásával megjelennek a 
részletek, vagy az Opciók -> Mentés segítségével elmentheti a számot a 
Telefonkönyvében. 

2.4.10 Segélyhívás indítása 
Ha a hálózat térereje már nem elég erős (lásd a hálózat térerejét jelző 

vonalakat a képernyő bal felső sarkában), segélyhívásokat még tud 
kezdeményezni. Ha az Ön mobilszolgáltatója nem nyújt roaming szolgáltatást az 
adott területen, a képernyőn a “Csak segélyhívás indítható” üzenet figyelmezteti, 
hogy csak ilyen hívásokat indíthat. Ha a területen van elegendő térerő, akár 
SIM-kártya nélkül is indíthat segélyhívást. 

2.4.11 Hívás menü 
A Hívás menü csak aktív hívás közben látható, és a különböző funkciók, 

mint pl. a Hívásvárakoztatás, Hívásátirányítás és a Több résztvevős hívás 
elérhetősége hálózattól függ. Kérdezze meg hálózati szolgáltatóját. 
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- Elnémítás 
Nem továbbítja a mikrofonon keresztül a hangot. 

 
- Kihangosítás 

Bekapcsolja a hangszórót a hang felerősítésére. 
 

- Hívásvárakoztatás 
Az aktuális hívást várakoztatja, vagy a várakoztatott hívást fogadja. 

 
- Hívás befejezése. 

Az aktuális hívás lezárása. 
 

- Egyéb 
 

*Hangfelvétel indítása 
Megkezdi a beszélgetés rögzítését. 

 
*Bluetooth bekapcsolása 
Használhat Bluetooth eszközt, ha rendelkezik ilyennel. 

 
*Új hívás 
Másik hívás kezdeményezése. 



 

 

 
3. Funkciók 

 
3.1 Gmail 
A Gmail a Google által üzemeltetett internetalapú e-mail szolgáltatás. 

Tartósan tárolni tudja a fontos e-maileket, fájlokat és képeket. A Gmail 
használatával egyszerűen meg fogja találni a kívánt fájlokat, üzeneteket. A 
Gmail segítségével egyszerű és szórakoztató az e-mailezés. Automatikusan 
csoportosítja az e-maileket, hogy egyszerre válaszolhasson rájuk. Ezzel az 
e-mailek fogadása és megválaszolása olyan egyszerű, mint egy beszélgetésnél. 

3.2 Eszköztár a SIM-kártyához 
Ezt a funkciót a mobilhálózati szolgáltató biztosítja. A funkció nem lesz 

elérhető, ha a SIM-kártya, illetve a mobilhálózat szolgáltatója nem támogatja. 
További részletekért kérjük, keresse meg mobilszolgáltatóját. 

 
 3.3 Telefon 
Egy szám hívásához érintse meg a “Kedvencek”, a “Telefonkönyv” vagy a 
“Kapcsolatok” mezőt a képernyőn. A számot közvetlenül is megadhatja a 
képernyőn megjelenő billentyűzeten. 

 
3.4 Névjegy 
Egy szám névjegyből való hívásához érintse meg a “Névjegyek” mezőt a 
képernyőn. A számot közvetlenül is megadhatja a képernyőn megjelenő 
billentyűzeten. 
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3.5 Navigáció 
A készüléke beépített GPS vevője révén a jelenlegi pozíciója láthatóvá 

válik a Google alkalmazásboltjából letöltött és telepített navigációs térképen. Ha 
meghatározott egy célpontot, a rendszer megadja hozzá az útvonalat. Ezzel időt 
takaríthat meg. 

A GPS-műholdakról érkező jeleket csak akkor foghatja, ha a telefont a 
szabadban használja, vagy az ablakban, ahonnan látható az ég. 

Az alkalmazás használata: 
 A Főoldalon válassza a “Beállítások” pontot, 
kattintson a “Tartózkodási hely” menüpontra, ahol válassza a „BE” opciót, 

ezáltal megnyitva a navigációs opciót.  
 
Megjegyzés: akár 10 percig vagy tovább is tarthat, amíg a telefonja első 

ízben meghatározza aktuális pozícióját. A készülék előre telepített –offline-
navigációs szoftvert nem tartalmaz, ezt a Google alkalmazásboltjából kell 
telepítenie.  
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3.6 Térkép 
A hálózat alapú helymeghatározás során a Térkép alkalmazás 

várostérképeket, képeket, vegyes nézeteket, utcai felvételeket kínál a világ 
számos országáról és régiójáról. Valós idejű forgalmi információkhoz juthat, 
illetve részletes útvonalat kaphat vezetéshez, tömegközlekedéshez, gyalogos 
közlekedéshez. Ha autós utazáshoz szeretne útvonalat kérni, adja meg a 
kiindulási pontot, majd a célpontot. 

A térképeket, útvonalakat és helyszínekkel kapcsolatos információkat a 
megfelelő adatszolgáltatók adják. Ezek az adatszolgáltatások Különböző 
időpontokban eltérőek lehetnek, illetve bizonyos régiókban nem elérhetők, 
továbbá a helyszínekkel kapcsolatos információk érvénytelenek, pontatlanok 
vagy hiányosak lehetnek. 

Ha a helymeghatározási funkció nincs bekapcsolva, amikor a “Térkép” 
alkalmazást elindítja, a rendszer arra kérheti, hogy kapcsolja be a szolgáltatást. 
Ugyanakkor a “Térkép” a helymeghatározási szolgáltatás bekapcsolása nélkül is 
használható. 

 
3. 7   G o o g l e  P l a y S t o r e  

A Google alkalmazásboltja közvetlen hozzáférést kínál 
hasznos alkalmazásokhoz, melyeket letölthet, és telefonjára 
telepíthet.  Android alkalmazások telepítése: 

Kövesse az alábbi lépéseket, ha a Google alkalmazásboltjából 
szeretne alkalmazásokat letölteni és telepíteni: 

1.   Nyissa meg a telefonján lévő alkalmazások listáját, keresse és nyissa 
meg az „Play Áruház” alkalmazást. 

 Általában az ikont az asztalon találja a telefonján. 
2. Két lehetőséget láthat: “Alkalmazások” és ”Játékok”. A “Keresés” gomb 

megjelenik a jobb felső sarokban. Kattintson az ”Alkalmazások” gombra, hogy 
megnyissa az össze kategóriát. Ezután kattintson egy kategóriára, vagy az 
“Összes alkalmazás” opcióra az alkalmazások megtekintéséhez. Ezeket az 
alkalmazásokat megtekintheti dátum vagy népszerűség szerint listázva. 
Természetesen meg is keresheti a kívánt alkalmazást a “Keresés” gombbal. 

3. Ha megtalálta a keresett alkalmazást, rákattintva megtekintheti rövid 
leírását (és néhány alkalmazás esetén a kinyomtatható változatát is), illetve a 
felhasználók megjegyzéseit, hogy könnyebben dönthessen. 

4. Navigáljon a letölteni kívánt alkalmazásra. Kattintson a “Telepítés” 
gombra a képernyő alján. Az Android Market először letölti az alkalmazást. A 
letöltés sebessége a telefonos hálózattól függ. Az adatforgalom után fizetett díj 
mérséklése érdekében azt javasoljuk, hogy az alkalmazást WIFI használatával 
töltse le, ha megoldható. Amikor a letöltés befejeződött, automatikusan 
megkezdődik a telepítés. Ezt követően egy ablak jelenik meg, amely közli, mely 
funkciókhoz kíván hozzáférést az alkalmazás a telefonján. Kattintson az “OK” 
gombra, majd folytatódik a telepítés. 
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3.8 E-mail („E-mail küldése” ikon) 
Az E-mail alkalmazás segítségével e-maileket küldhet bárkinek, aki 

rendelkezik e-mail címmel. 
Engedélyezze az alkalmazást, hozzon létre e-mail fiókot, majd 

szerkeszthet, törölhet, fogadhat és küldhet e-maileket éppúgy, mint 
számítógépről. Hozzáadhat vagy megnyithat további e-mail fiókot is. Ehhez az 
alkalmazáshoz a hálózat támogatása szükséges. 

 
 

3.9 Kamera 
A Kamera közkedvelt alkalmazás telefonokra. Az alkalmazás segítségével 

fotókat, videókat készíthet telefonjával amelyeket majd megoszthatja barátaival. 
Természetesen eldöntheti, hogy megosztja-e ezt az adatot.  Az első és hátsó 
kamera képe közt a „fordított kamera”ikon lenyomásával válthat.  A kamera funkció 
beállítására a bal oldali beállító ikon megnyomásával  lehetséges.
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3.10 Számológép 
Telefonja számológépet is tartalmaz a 4 alapművelettel, hogy néhány 

egyszerű számítást elvégezhessen. 
Az utolsó szám vagy eredmény törléséhez nyomja le a „del”-“Törlés” 
gombot. Megjegyzés: A számológép pontossága korlátozott, és kerekítési 
hibák előfordulnak. 

 

 
 
 
 

3.11 Böngésző 
A Böngésző segítségével használhatja az internetet telefonján éppúgy, 

mintha számítógépet használna. Telefonján létrehozhat kedvenc oldalakat, és 
szinkronizálhatja a kedvenceket számítógépével. Gyorsan megnyithatja 
kedvenc weboldalait a Főoldalról. 

Választhat a vízszintes és függőleges módok között a weboldalak 
megtekintéséhez. A telefon automatikusan megváltoztatja a képernyő 
orientációját a weboldalhoz igazodva attól függően, hogyan tartja a telefont. 



23 

 

 

 

 
 

3.12 Hangrögzítő 
A Hangrögzítővel hangfelvételeket készíthet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hangfelvétel megkezdése:  gomb. 
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Hangfelvétel befejezése: gomb. 
 

Hangfelvétel lejátszása: gomb. 
Az audio fájlokat automatikusan tárolja a telefon. Megtekinthetők az ES 

böngészővel. Különböző lejátszók közül választhat a felvételek 
meghallgatásához. 

 

 
 
 

3.13 Naptár 
A Naptár segítségével bármikor megtekintheti tennivalóit és programjait. 

Időbeosztását egyenként vagy egyszerre is megjelenítheti. 
Válasszon, hogy a naptár napi, heti vagy havi beosztással jelenjen meg. 

Ez az alkalmazás praktikus lehetőség programok hozzáadásához és 
megtekintéséhez. 
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3.14 Beállítások 
Nyissa meg a menüt, és testre szabhatja telefonja beállításait. 

 
Wifi:  wifi hálózatra csatlakozás 
Bluetooth: BT eszköz felderítése és csatlakoztatási lehetősége 
SIM kártyák: Válassza ki az 1. SIM-kártyát vagy a 2.SIM-kártyát. 
Adathasználat:  Adathasználat ellenőrzése illetve a mobiladat-kapcsolat 
ki/bekapcsolása. 

  Továbbiak:     Repülőgépes-mód, Megosztás és hotspot a VPN valamint a   
Mobilhálózatok ( a mobil adathasználathoz szükséges APN beállítása = 
hozzáférési pontok nevei) beállítása 

 
Megjelenítés: A képernyő orientációjának, fényerejének, 

betűméretének és a képernyő megjelenítés időkorlátjának beállítása 
lehetséges. 

Hang: A hangeffektusok testre szabott beállításai. 
Audió profilok: Általános, Csendes, Konferencia és Szabadtéri 

választhatók. Egyúttal néhány üzemmód személyre szabott beállítása is 
lehetséges. 

Válassza ki az audio profilt, hogy megadhassa a testre szabott beállításokat, 
például a rezgést, hangerőt, csengőhangokat, értesítéseket, tárcsázó hangjait, 
stb. 

Tárhely:      tárhelyek állapota 
Akkumulátor:     az akkumulátor állapota 
Alkalmazások: A telefonon lévő alkalmazások megtekintése, kezelése és 

törlése. 
 
  Tartózkodási hely:: Aktiválhatja vagy kikapcsolhatja a vezeték nélküli 
hálózatokkal, GPS-műholdakkal való kapcsolatot. 
  Biztonság: beállíthatja a zárfeloldási mintát; zárolhatja a SIM-kártyát; 

beállíthatja az SD-kártyát. 
Fiókok: Beállíthatja, hogy telefonja alkalmazásai automatikusan 

szinkronizálhassák az adatokat. 
Nyelv és bevitel: Válassza ki nyelvet és a beviteli módot 

  Biztonsági mentés és visszaállítás: Gyári adatok visszaállítása a telefon 
személyes beállításainak törlése. 

 
Dátum és idő: Az aktuális dátum és idő beállítása. 

   Ki/bekapcsolás időzítése: A telefon ki/bekapcsolásának beállítása. 
  A telefon névjegye: A jelintenzitás, szolgáltatási státusz, mobilszoftver 

és hardver, stb. információinak megtekintése. 
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3.15 Óra 

Lépjen be a menübe az aktuális idő megjelenítéséhez. 

 
 

■ Ébresztőóra 
Telefonja több csoportba rendezve kínál ébresztési lehetőségeket. Válasszon 
közülük, majd szerkessze és állítsa be az ébresztőórát. 
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3.16 FM- Rádió 
A csatornák keresése előtt csatlakoztasson fülhallgatót a telefonhoz. 

 
Csatornák listája: FM rádiócsatornák listájának megjelenítése. 

Választhat, hogy melyiket kapcsolja be.  
Keresés：Ezzel az opcióval automatikusan kereshet csatornákat, és 

csatornalistákat hozhat létre. 
 

Hangszóró: Nyomja le a gombot a rádió hangszórójának használatához. 

és   : A gombokra kattintva válthat másik csatornára. 
► és ;: A gombokra kattintva indíthatja el és állíthatja le a rádiót. 
 
3.17 Google- Keresés 

A Google segítségével keresheti meg a kívánt információkat. 
3.18 Telefonkönyv 
A “Telefonkönyv” segítségével könnyen felhívhatja kollégáit, barátait, vagy 

e-maileket, SMS-eket küldhet nekik. Névjegyeket közvetlenül a telefonról is 
hozzáadhat, vagy szinkronizálhatja a “Telefonkönyvet” bármely más, a 
számítógépén lévő alkalmazással. A Főoldalról közvetlenül is megnyithatja a 
“Telefonkönyvet”, vagy a “Tárcsázás” alkalmazással. 

Névjegy hozzáadása: 
Névjegy hozzáadásához közvetlenül írja be a nevet és telefonszámot, 

vagy importálja a nevet és telefonszámot a SIM-kártyáról. (A hozzáadható 
névjegyek számának telefonja memóriája szab határt.) 

Névjegyek keresése: 
Névjegy kereséséhez nyomja le a Keresés gombot a keresés oldalon, és egy 

kereső ablak jelenik meg. A kereső ablakban írja be a kulcsszavakat, például a 
kereszt- vagy vezetéknevet, vagy a vállalat nevét. A kulcsszó megadása közben 
automatikusan megjelennek a hozzájuk illő névjegyek. 

Névjegy szerkesztése: 
A névjegyek adatainak módosításához válassza a “Névjegy szerkesztése” 

opciót. 
Névjegy törlése: 

Névjegy törléséhez válassza ki a “Névjegy törlése” opciót. 
A menüből ezen kívül beállíthatja a bejövő hívások csengőhangját, 

szinkronizálhat vagy megoszthat felhasználói fiókot, importálhat vagy 
exportálhat névjegyeket. 

 
3.19 Galéria 
A Galéria képkezelő alkalmazás, amely jellemzően 16 miniatűr képet 

jelenít meg. Az eszköz révén nem kell többször lapozgatni, hogy megtalálja a 
kedvenc képét. Csak elhúzza ujját a képernyőn, és rengeteg kép jelenik meg. 
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Ezen kívül az alkalmazás a képeket 3D hatással jeleníti meg, és támogatja a 
“kép mentése”, “kép beállítása háttérképnek” és “kép megosztása” funkciókat. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.20 Hangalapú keresés 
Telefonja hangalapú keresés funkciót is kínál. A hangfelismeréshez 

tisztán, artikuláltan mondja ki a keresendő szót vagy szavakat. 
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3.21 Üzenetküldés 
Az Üzenetküldés segítségével szöveges és multimédiás üzeneteket 

küldhet ismerőseinek, akik rendelkeznek SMS fogadására alkalmas készülékkel. 
A multimédiás üzenetek közé tartoznak a fotók, videoklipek (iPhone 3GS vagy 
más, új típusú telefon esetén), névjegyek és hangfelvételek. Ezen kívül 
egyszerre több ismerősnek is küldhet üzeneteket. 

Megjegyzés: Lehetséges, hogy az Üzenetküldés nem minden országban 
és régióban elérhető. Esetleg fizetnie kell az Üzenetküldés használatához. 
További információkért forduljon hálózati szolgáltatójához. 

Ha van mobilhálózata, használhatja az “Üzenetküldést”. Ha telefonálni tud, 
akkor üzeneteket is tud küldeni. Az üzenetek küldéséért és fogadásáért 
valószínűleg fizetnie kell, a mobilszolgáltatótól függően. 

Üzenet küldése: Kattintson rá, írja be a számot és nevet, vagy válasszon a 
névjegyek listájáról a Telefonkönyvből. Kattintson a szövegmezőre a billentyűzet 
felett, írja be az üzenetet, majd kattintson a “Küldés” gombra. 

A szám kiválasztása után olyan opciók közül választhat, mint a Hívás, 
Tárgy hozzáadása, Arckifejezés beszúrása, stb. 

A Beállításokra kattintva módosíthatja a csengőhangot, Kézbesítési 
értesítéseket és az üzenetek maximális számát. 
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3.22 Zenék 
A Zenék alkalmazással a tárolt zenei fájlokat élvezheti. Kattintson a Zenék 

ikonjára, és láthatja a “Lejátszót számok listája”, “Számok”, “Előadók” és 
“Albumok” menüket. 
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Zeneszám lejátszásának 
szüneteltetése: 

 
Zeneszám lejátszásának 

 
 
gomb 

folytatása: gomb 
Ugrás a következő számra 
vagy szövegre: gomb 

 
Előző szám vagy szöveg 
lejátszása gomb 

 
Gyors előre- vagy 
hátraugrás 

 
Számon belül adott részre 
ugrás 

 
3.23 Szövegbevitel 

 

A vagy gomb megérintése 
és nyomva tartása. Minél tovább tartja lenyomva 
a gombot, Annál több számot ugrik át. 
A folyamatjelző elhúzása. 
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Karakter törlése 
 

Nagybetű beírása 

 
gomb. 

 
gomb, majd az adott betű 

lenyomása. 
Szám beírása    gomb, majd az adott szám 

lenyomása. 
Szimbólum beírása   gomb, majd az adott 

szimbólum lenyomása. 
Szóköz gyors beírása Kétszer egymás után nyomja le a 

szóköz gombot. 
Kínai és angol beviteli 
mód váltása 

“Kínai” gomb megérintése. 

 
 

SD-kártya használata 
Mobiltelefonja támogatja a microSD-kártya használatát a memória 

bővítésére. A használati útmutató szerint telepítse a microSD-kártyát. Gyári 
beállításban „Telefon memória” az alapértelmezett tárhely. Az SD-kártya  
behelyezésével ez válik az alapértelmezett tárhellyé.  
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4. Gyakran ismételt kérdések és megoldások 
Ha kérdései vannak a telefonnal kapcsolatban, keresse ki a megoldásokat 

az alábbi táblázatból. 
 

GYIK Okok Megoldások 
Gyenge vétel Ha telefonját gyenge 

térerő mellett használja, 
például magas épületek 
mellett vagy alagsori 
helyiségekben, a 
rádióhullámot nem lehet 
hatékonyan közvetíteni. 

Kerülje az ilyen 
helyeket, ha lehetséges. 

 Ha telefonját hálózati 
túlterheltség mellett 
használja, gyenge 
lehet a vétel. 

Kerülje az ilyen 
helyzeteket, ha 
lehetséges. 

Kapcsolatban lehet az 
adótoronytól való 
távolsággal. 

Megkérheti 
mobilszolgáltatóját, hogy 
adjon térképet a hálózat 
lefedettségéről. 

Visszhang vagy 
zörejek 

A hálózat fővonala rossz 
állapotban van. 
Regionális probléma. 

Szakítsa meg a hívást, 
és próbálkozzon újra. 
Válasszon jobb vonalat. 

Néhány területen a 
telefonvonalak rossz 
állapotúak. 

Rövidebb 
készenléti idő 

A készenléti idő függ a 
hálózati beállításoktól. 

Rossz vételi lehetőség 
esetén ideiglenesen 
kapcsolja ki telefonját. 

Régi az akkumulátor Cserélje új 
akkumulátorra. 

Ha nem fogadható jel, a 
telefonja folyamatosan 
keresi az adóállomást, 
így sok energiát 
felhasznál, ami 
csökkenti a készenléti 
időt. 

Használja telefonját erős 
térerő esetén, vagy 
ideiglenesen kapcsolja 
ki. 

Nem kapcsol be 
a telefon 

Az akkumulátor lemerült. Ellenőrizze az 
akkumulátor töltöttségét, 
vagy cserélje ki az 
akkumulátort. 

SIM-kártya hiba A SIM-kártya sérült. Keresse fel 
mobilszolgáltatóját. 
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A SIM-kártya nincs 
megfelelően telepítve. 

Ellenőrizze, hogy a 
SIM-kártyát megfelelően 
telepítette. 

A SIM-kártya fémlapja 
szennyezett. 

Tiszta ronggyal törölje le 
a kártyát. 

Nem 
kapcsolódik a 
hálózathoz 

A SIM-kártya 
érvénytelen. 

Keresse fel 
mobilszolgáltatóját. 

Nincs GSM szolgáltatás Érdeklődjön 
mobilszolgáltatójánál a 
szolgáltatási területről. 

 A jel gyenge. Próbálkozzon máshol, 
ahol erősebb a jel. 

Nem sikerül 
hívást indítani 

Be van kapcsolva a 
hívásletiltás. 

Kapcsolja ki a 
hívásletiltást. 

A fixlistás szám opció 
van kijelölve. 

Törölje a fixlistás szám 
opciót. 

PIN-kód hiba Hibás PIN megadása 
háromszor egymás után. 

Keresse fel 
mobilszolgáltatóját. 

Nem sikerült az 
akkumulátor 
töltése 

Az akkumulátor vagy a 
töltő hibás. 

Cserélje le az 
akkumulátort vagy a 
töltőt. 

Az akkumulátort -10℃ 
alatt vagy 55℃ felett 
próbálta tölteni. 

Más környezetben 
töltse. 

Rossz a csatlakozás. Ellenőrizze, hogy a 
csatlakozót megfelelően 
bedugta. 

Nem sikerül a 
névjegyek 
hozzáadása a 
telefonkönyvhöz 

A telefonkönyv tárhelye 
betelt. 

Töröljön néhány 
névjegyet a 
telefonkönyvből. 

Bizonyos 
funkciók 
beállítása nem 
sikerült. 

Mobilszolgáltatója nem 
támogatja a 
szolgáltatásokat, vagy 
nem fizetett elő azokra. 

Keresse fel 
mobilszolgáltatóját. 
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MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT 
 
 

             Cégünk, a 
                                   89 Elektronika  Kft. 
 

 
- székhely: Magyarország, 1115 Budapest, Kelenföldi u. 2. 

 
IGAZOLJA, 

 
hogy a ConCorde Raptor Z55 készülék tervezése, gyártása és piacra helyezése 

az alábbi szabványokkal összhangban történt: 

-R&TTE Irányelv 1999/5/CE 
 

-EC 2004/108EC, 2006/95EC, 2009/125ES 
 

Jelen nyilatkozatot teszteredmények  alapján állítottuk ki,  
 amelyek  megtalálhatók  a 
89 Elektronika Kft. telephelyén a 1115 Budapest, Kelenföldi u 2. száma alatt. 

 
Vonatkozó szabványok: 

 
EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09), EN 301 489-01 V1.9.2 (2011-09), 

 
EN 301 489-03 V1.4.1 (2002-08), EN 61000-3-2: 2006 + A1+ 2009 

+A2:2009, EN 61000-3-3: 2008, EN 55022: 2010, EN 55024: 2010 

(EMC) 

EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12: 2011, EN  278/2009  
EN 300 328 V2.8.1 (2012-06), EN 300 440-1 VI.5.1 (2009-03), 

EN 300 440-2 VI.3.1 (2009-03), EN 301 908-1 V4.2.1 (2010-

03), 

 EN 301 908-2 V4.2.1 (2010-03)  (kommunikáció )  

EN 62311: 2008, EN 62209-2:2010, 50371: 2002  (SAR) 
 
 

A termékek CE jelöléssel lettek ellátva. 
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További információk, szerviz és támogatás: 
 
Szerviz és támogatás   http://www.concorde.hu/ 
 

Európai Unió – A hulladék elektronikus eszközök és 

akkumulátorok ártalmatlanítására vonatkozó információk: 

   Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a helyi törvényeknek és 
szabályzásoknak megfelelően a terméket és/vagy annak akkumulátorát a 
háztartási hulladéktól elkülönítve kell a hulladékba helyezni. Amikor ez a 
termék eléri az életciklusa végét, vigye a helyi önkormányzat által kijelölt 
gyűjtőhelyre.  

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! 

 
Budapest, 2016.12.12. 

 
 


