Kezelési útmutató

Tisztelt Felhasználó,
köszönjük, hogy a Bea-fon C65-öt választotta.
A Kezelési útmutató általános információkat
és kezelési tanácsokat tartalmaz.

Figyelem:
 Kizárólag a gyártó által ajánlott tartozékokat
használjon. Ennek figyelmen kívül hagyása a
garanciális feltételekbe ütközik.
 A kezelési útmutatóban és a telefonon látható
kijelzések eltérőek lehetnek, az útmutató csak
referenciaként szolgál. Előzetes bejelentés nélkül
fenntartjuk a készüléken történő változtatások jogát.
Biztonság
Segélyhívás
Minden országban felhívható a 112 (vagy más segélyhívó-)
szám. A mobil-hálózatok eltérő természete miatt azonban a
segélyhívások nem garantálhatók.
Biztonsági tanácsok
 Kapcsolja ki a telefont kórházban és a repülőgépen.
Vegye figyelembe az összes korlátozást. A mobil
készülékek befolyásolhatják az orvosi berendezések
üzemét és zavarokat okozhatnak a repülőgépen.
 Egyes orvosi készülékek, pl. hallókészülékek és
pacemakerek
érzékenyen
reagálhatnak
a
rádiófrekvenciás sugárzásra. Mielőtt a telefont orvosi












készülékkel együtt használná, forduljon orvosához vagy a
készülék gyártójához.
Ha szívproblémái vannak, fordítson különös figyelmet a
csengő hangerejére és a rezgés beállítására.
Robbanásveszélyes körzetekben, pl. üzemanyagtöltőállomásokon, üzemanyag- és vegyi raktáraknál
vegye figyelembe az útmutatásokat és utasításokat.
Ne telefonáljon vezetés közben: használja a telefont
kihangosító berendezéssel és mindig ügyeljen a
forgalomra. Álljon le, ha hívást végez vagy fogad.
Ha elveszti a telefonját vagy ellopják azt, forduljon
szolgáltatójához a SIM-kártya használatának letiltásáért.
Ehhez szüksége van az IMEI-számra. Ezt a készülék
hátbelsejében, az akku kivétele után találja meg, vagy
billentyűzze a *#06#-t az IMEI-szám kijelzéséhez.
Jegyezze fel ezt a számot.
A telefonnal való visszaélés elkerüléséhez zárja le a SIMkártyát vagy a telefont azaz védje azt jelszóval és
időnként változtassa meg a jelszavát.
Kapcsolja ki a telefont, mielőtt az akkut kiveszi. Ennek
figyelmen kívül hagyása adatvesztést okozhat.
Vegye magához telefonját, ha elhagyja a járművet.
Ne tartsa a telefont, az akkut és a töltőkészüléket
gyerekek által hozzáférhető helyen.

Útmutató a telefon használatához
 Ne tartsa a telefont mágneskártyák és egyéb
mágnesezett tárgyak közvetlen közelében. A telefon
mágneses erőtere törölhet mágneses adathordozókon,
telefonkártyákon és hitelkártyákon tárolt információkat. A









telefon használata hálózati vezetékek, televízió, rádió és
irodai gépek közelében zavarokat okozhat.
Tartsa a telefont szárazon. A nedvesség az elektronikus
áramkörök korróziójához vezethet.
Óvja a telefont szélsőséges hőmérséklettől (az autó
szerelvényfalánál, a kalaptartón pl. 60 °C is lehet!) és nyílt
láng közvetlen közelétől.
Ne ejtse le, ne rázza a telefont, és óvja az ütődésektől.
Ne szerelje szét a telefont és ne végezzen rajta
változtatásokat, mert ezzel annak sérülését okozhatja.
A telefont csak egy nedves vagy antisztatikus kendővel
tisztítsa. Ne használjon tisztításához oldószert, vegyszert
vagy súrolószert.
A telefon üzem közben és az akku töltésénél kissé
felmelegszik. Ez normális.
Ne hagyja a telefont hosszabb ideig lemerült akkuval,
vagy akku nélkül állni. Ez adatvesztéshez vezethet.

Útmutató az akkukhoz
 Ne bontsa meg az akkut, mert ez savkifolyáshoz,
felmelegedéshez vezethet, tüzet és robbanást okozhat.
Az akkuk tűzbe dobva felrobbanhatnak. A kimerült
akkukat adja le a kijelölt gyűjtőállomáson. Ne dobja az
akkukat a háztartási szemétbe.
 Ne zárja rövidre az akkukat, ne tartsa azokat fémtárgyak
között, mert ez is zárlatot, felmelegedést, tüzet és
robbanást okozhat.
 Vigyázzon, hogy az akkuból esetleg kifolyt sav ne jusson
a szemébe. Ha ez mégis megtörténik, ne dörzsölje a








szemét, hanem öblítse ki bőségesen vízzel és forduljon
orvoshoz.
Ne használjon olyan akkut, amelyik erősen felmelegedett,
színe és alakja megváltozott.
Az akkuk ne kerüljenek hőforrás közvetlen közelébe, mert
erős
felmelegedésük
kifolyáshoz,
tűzhöz
vagy
robbanáshoz vezethet. Az akkukat tárolja hűvös, levegős
helyen és soha ne közvetlen napsütésben.
Ne töltse az akkut 24 óránál hosszabb ideig.
Az akkut több százszor fel lehet tölteni, de végül is
tönkremegy. Élettartama minden töltési ciklussal
megrövidül.
Az akku cseréjéhez csak a gyártó által ajánlott akkut
használjon. A nem megfelelő akku miatti károkra nincs
garancia.
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Baloldali menü-billentyű
készenléti állapotban ezzel jut be a főmenübe
Zöld hívóbillentyű
Hívás kezdeményezéséhez vagy fogadásához. A
kijelzőnél: a hívásjegyzék megnyitása
*-billentyű
Szövegírásnál ezt a billentyűt nyomja meg
szimbólumok beírásához.
Cél-billentyűk (le-fel-jobbra-balra)
A kijelzőnél ezekkel jut el a gyakran használt
funkciókhoz
A főmenüben ezeket használja navigáláshoz.
Jobboldali menübillentyű
Kezdeti kijelzőnél a telefonkönyv megnyitása
Piros billentyű (befejezés-gomb)
Be/kikapcsoló (a billentyűt lenyomva tartani) és a
beszélgetés befejezése.
Kezdeti kijelzőnél a billentyűzár aktiválása.
OK-billentyű
Kiinduló kijelzőnél a főmenü megnyitása; menüállapotban a kijelölt menü kiválasztása vagy a bevitel
megerősítése
#-billentyű
Készenléti állapotban: hosszú lenyomással váltás a
profilok között. Író-állapotban: a beírás módjának
változtatása.

Szimbólumok
Szimbólum

Leírás
Térerő:
A függőleges vonalak száma (és
hossza) jelzi a vétel erősségét (SIM1
és SIM2)
Új üzenetek
Jelzi, ha új üzenet érkezett.
A SIM-kártyán olvasatlan üzenet van.
Ez a jel villog, ha a bejövő hívások
jegyzéke megtelt, ekkor néhány
üzenetet törölnie kell, hogy újakat
fogadhasson.
Fejhallgató/fülhallgató és mikrofon
Jelzi, ha fejhallgatót csatlakoztatott.
Nem fogadott hívások
Jelzi, ha nem fogadott hívás volt.
Bejövő hívás jelzése
Csendes mód
Hívásátirányítás Ez a jelzés látható,
ha az összes hívás továbbításra kerül.
Jelzi, ha az ébresztést bekapcsolta
Roaming
Jelzi, ha a
hálózatban van

SIM-kártya

idegen

Bluetooth
Ez a jelzés látható, ha bekapcsolta a
bluetooth-t.

Akkuállapot-jelzés (Feltöltött akku)

A SIM-kártya behelyezése
Ehhez kapcsolja ki a telefont és válassza le a
töltőkészülékről.
A telefon hátoldalán felpattintással távolítsa el az akkurekesz fedelét.

Ha a telefonban benn van az akku, akkor vegye ki azt.
Három kártya behelyezésére van hely: balra és középen
1-1 SIM-kártya és jobbra egy microSD-kártya számára.
Tolja be óvatosan a SIM-kártyát a SIM1 (ha kell: a második
SIM-kártyát a SIM2) kártya-nyílásba. Ügyeljen arra, hogy a
kártya aranyozott érintkezői alul legyenek és a lecsapott
sarok balra nézzen.

A microSD-kártya behelyezése
Óvatosan tolja be az SD-kártyát a kártyanyílásba.
A telefonhoz microSDTM vagy microSDHCTM
memóriakártyák használhatók, 16 GB-ig.
A csomag nem tartalmaz SD-kártyát.

Az akku töltése
1. Csatlakoztassa a töltőkészüléket a telefon alján lévő
dugaljhoz.
2. Dugaszolja a töltőkészüléket egy hálózati konnektorba,
3. Ha a telefon bekapcsolt állapotban van, a töltésjelző
elkezd lépésenként növekedni.
4. Az akku teljesen feltöltődött, ha a kijelző szegmensei
már nem mozognak.
5. Válassza le a töltőkészüléket a hálózatról és a telefonról.
Töltés közben kissé felmelegszik mind a telefon, mind a
töltőkészülék; ez normális.
Figyelem: Az első feltöltés legalább 12 óra hosszat tartson.
A telefon be- és kikapcsolása
1. Nyomja meg 2-3 másodpercig a piros billentyűt a telefon
bekapcsolásához.
2. Ha a PIN-kód aktív, akkor telefon most kéri a PIN-kód
megadását. Billentyűzze be és erősítse meg OK-val.
3. Válassza ki a kijelzőn használni kívánt nyelvet és
erősítse meg OK-val.
4. Nyomja meg 2-3 másodpercig a piros billentyűt (a telefon
kikapcsolásához).

A készülék kódja
Ezzel a kóddal lehet a telefon használatát illetéktelenek
számára megakadályozni. Megadására a telefon
számítógéphez történő első csatlakoztatásakor (párosítás)
is szükség van. A gyárilag beállított kód: 0000
PIN-kód
Ez a szolgáltató által a SIM-kártyán rögzített kód
megakadályozza illetéktelenek számára a kártya
használatát. Ön aktiválhatja, hatástalaníthatja vagy
megváltoztathatja ezt a kódot.
Billentyűzár
A billentyűk véletlen megnyomásának elkerülésére nyomja
meg a * (csillag) billentyűt, majd a Zárolást (jobb oldali
menübillentyű); ezzel aktiválja a billentyűzárat.
A billentyűzár feloldásához válassza a Kiold-ot (baloldali
menübillentyű), majd 2 másodpercen belül nyomja meg a
piros billentyűt (Befejezés gomb).
Lezárt billentyűzet esetén a bejövő hívás fogadásához
nyomja meg a zöld hívásbillentyűt. Ha befejezi a
beszélgetést vagy elutasítja azt, a billentyűzet ismét lezárul.
További funkció: Automatikus billentyűzár: Beállítások –
Kijelző – Automatikus billentyűzár – OK.

Háttérkép
A főmenüben válasszon ki egy háttérképet: Főmenü –
Beállítások – Kijelző - Háttérkép – OK.
Elemlámpa
Az elemlámpa Ki- Bekapcsolásához, kezdeti kijelzőnél
nyomja meg 2-3 másodpercig az OK gombot.
Navigálás a főmenüben
A kijelzőnél nyomja meg a baloldali menübillentyűt vagy az
OK-billentyűt, ezzel a főmenübe lép.
Az előző állapotba történő visszatéréshez nyomja meg a
jobboldali menübillentyűt. A kiinduló kijelzéshez való
visszatéréshez nyomja meg a piros billentyűt.
Cél-billentyűk
A cél-billentyűkkel gyors hozzáférést lehet közvetlenül a
gyakran alkalmazott funkciókhoz elérni.
1.

2.

A főmenüben válassza: Beállítások – Telefon
beállítások – Parancsikon beállítások, majd nyomja
meg az OK-t.
Válassza ki a kívánt billentyűt (fel – le – balra –
jobbra): kiválasztás után mindegyiknél megjelenik a
funkciók felsorolása.

3.

Válassza ki a kívánt funkciót a felsoroltak közül és
erősítse meg OK-val.

Figyelem: A felsorolásban nem szerepel az összes funkció.
Hívás kezdeményezése
1.

2.

Billentyűzze be a telefonszámot (szükség esetén az
ország előhívó-számával és) a körzetszámmal
együtt és nyomja meg a zöld billentyűt.
Tévesen beírt számjegynél nyomja meg a Törlést
(jobboldali menübillentyű), ezzel törli a kurzortól
balra álló számot.
A beszélgetés befejezéséhez nyomja meg a piros
billentyűt (befejezés-gomb) vagy a jobboldali menübillentyűt.

Hívás kezdeményezése a telefonkönyvből
Ha a felhívandó partner névjegye szerepel a
telefonkönyvben, akkor a hívást onnan is
kezdeményezheti.
1.
2.
3.
4.

A kijelzőnél nyomja meg a jobboldali menübillentyűt,
ezzel megnyitja a telefonkönyvet.
Az alsó/felső cél-billentyűvel lapozva a jegyzékben
jelölje ki a kívánt névjegyet (személyt/számot).
Nyomja meg a zöld billentyűt, ezzel hívja a számot.
A piros billentyű megnyomásával megszakíthatja a
hívást, ill. befejezheti a beszélgetést.

Hívás kezdeményezése a hívásjegyzékből
A hívásjegyzékben mind a beérkezett (fogadott és nem
fogadott), mind a kimenő hívások szerepelnek.
1.
2.
3.
4.

A kijelzőnél nyomja meg a zöld billentyűt a
hívásjegyzék megnyitásához.
Az alsó/felső cél-billentyűkkel válassza ki a kívánt
névjegyet (nevet/számot).
Nyomja meg az OK-billentyűt további információk
megtekintéséhez.
A hívás kezdeményezéséhez nyomja meg a zöld
billentyűt.

Fontos: Ha két SIM-kártyát használ, akkor a hívás
kezdeményezésekor a telefon megkérdezi, melyik
kártyával (SIM1 vagy SIM2) kívánja azt lebonyolítani.
Bejövő hívás
Ha fogadni kívánja a bejövő hívást, nyomja meg a zöld
billentyűt vagy a baloldali menübillentyűt. A hívás
visszautasításához a piros billentyűt vagy a jobboldali
menübillentyűt kell megnyomnia.
Gyorshívás
Az egybillentyűs gyorshíváshoz (2-től 9-ig)
telefonszám(ok)at lehet kell hozzárendelni.

A főmenüben válassza a Telefonkönyvet és
nyomja meg az OK-t.
2.
Nyomja meg az Opciókat
3.
Válassza ki az Egyéb pontot és nyomja meg az
OK-t
4.
Válassza ki a Gyorshívást.
5.
Válassza ki a számlistából a kívánt számot.
A telefonszám hívásához nyomja meg a kezdeti kijelzőn 2
másodpercig a hozzárendelt számjegyet (2-9).
1.

Fülhallgató+mikrofon használata Bluetooth
üzemmódban
Ha mikrofonos fülhallgatót vagy Bluetooth Headset-et csatlakoztat a telefon USB csatlakozójához, (nem tartozék) akkor a bejövő hívást az azokon lévő gombbal tudja fogadni.
Hangerő-szabályozás
Beszélgetés közben a cél-billentyű alsó és felső részével
lehet a beszéd hangerejét szabályozni.
Kihangosítás
Beszélgetés közben az OK billentyű segítségével lehet a
kihangosítást be- és kikapcsolni. A kihangosítással
mindkét keze szabaddá válik.

Profil (csengőhang) megváltoztatása
1.
2.
3.

A főmenüben válassza a Beállítások –Profilok
menüpontokat
Válassza ki a kívánt csengetésmódot.
Az Opciók-nál válassza a Beállítások-at, és sorban
állítsa be a csengetésre vonatkozó igényeit, majd
nyomja meg az OK-t.

A kijelzőnél a #-billentyűt hosszabban lenyomva lehet az
általános és a néma csengetésmód között váltani.
Kettős SIM-kártyák be-/kikapcsolása
1.
2.

A főmenüben válassza a Beállítások –
Hívásbeállítások - Kettős SIM menüpontokat.
A Készenléti mód-ban válassza ki az aktiválandó
vagy deaktiválandó SIM-kártyát (mindkét SIM
kártya, csak SIM1 vagy csak SIM2).

A menü-választék a SIM-kártyák számától függ.
Hangüzenet
A hangos üzenet hálózati funkció. Ha új hangüzenet
érkezett, ez a telefon kijelzőjén szimbólumként láthatóvá
válik.
Válassza a következő menüpontokat:

1.
2.
3.
4.

Üzenet,
Hangposta szerver,
nyomja meg az OK-t a hangposta hívásához, vagy
válassza a Szerk.-ést a hangposta szám beviteléhez
vagy szerkesztéséhez.
A kijelzőnél tartsa lenyomva az 1. számot; ezt követően
telefonja a megadott számot hívja fel.
Ez a szolgáltatás csak az üzemeltető támogatásával
vehető igénybe.

Főmenü
Új bejegyzés a telefonkönyvbe
A kezdeti kijelzőnél nyomja meg a Kapcs.ok billentyűt
(jobboldali menübillentyű.)
1.
Válassza az Opciók-at, majd az Új bejegyzés
menüpontot és nyomja meg az OK-t
2.
Válasszon a felsorolásból: hova kívánja elmenteni
(SIM-kártya, telefon)
3.
A bejegyzés mentéséhez válassza a Mentést.
Szöveges üzenetek
Üzenetek írása
1.
2.
3.
4.

Válassza a főmenüben az Üzenetkezelést – Üzenet
írását és nyomja meg az OK-t.
Válassza az Új SMS-t és nyomja meg az OK-t.
Írja be a szöveget.
Nyomja meg az Opciókat és válassza a Küldés-t.

5.

Válassza ki a címzette(ke)t, nyomja meg az Opciókat
és válassza a Küldés-t.

Ha két SIM-kártyája van alkalmazásban, válassza ki az
egyiket.
Multimédia (MMS) üzenet küldését ld. lentebb.
Írásmód
A kis/nagybetűs írás váltásához meg a #-billentyűt (HU,
Hu, hu, 123.
Szimbólum beszúrása a szövegbe
Nyomja meg a *-billentyűt és a cél-billentyűk segítségével
válassza ki a kívánt szimbólumot, majd erősítse meg azt
OK-val.

MMS küldése és fogadása.
Ezzel a funkcióval képeket és multimédia-tartalmakat (képvagy audio-fájlokat) lehet küldeni.
Mielőtt MMS-t küldene, el kell végeznie az MMSbeállításokat.

1.

A főmenüben válassza a Beállítások – Hálózati
beállítások – Hálózati fiók menüpontokat, majd
nyomja meg az OK-ét.

Ha üzemeltetőjénél nincs adatforgalmi előfizetése , hozzon
létre egyet. További információkért vegye fel a kapcsolatot
szolgáltatójával.
MMS-ek küldéséhez és fogadásához szükség van egy a
telefon által támogatott memóriakártyára (max. 16 Gb-es
Micro SD-kártyák, amit a csomag nem tartalmaz).
Híváslista
A Főmenüben válassza a Hívásnaplókat. A híváslistában
szerepelnek a bejövő fogadott, nem fogadott, kimenő és
elutasított hívások.
Kamera
A funkció használatához memóriakártyára van szükség.
A főmenüben válassza a Kamerát.
Fénykép készítéséhez nyomja meg az OK-billentyűt.
Képmegjelenítés
A főmenüben válassza a Képmegjelenítő-t és nyomja meg
az OK-t. A fotók jpg-formátumúak, Bluetooth útján is
továbbíthatók.
Naptár

A főmenüben válassza a Naptár-at. A napok közötti
lapozás a cél-billentyűvel lehetséges.
A napokhoz Eseményeket fűzhet.

Fájlkezelő
A főmenüben válassza a Fájlkezelőt.
Ezt a fájlok és mappák kezeléséhez lehet a telefon
memóriájában és a memóriakártyán felhasználni.

Eszközök
Bluetooth
Válassza a főmenüben az Eszközök – Bluetooth
menüpontokat. Ezzel lehetővé válik egy kompatibilis
Bluetooth készülék csatlakoztatása.

Bluetooth audio-készülékek megkeresése
1.
2.
3.
4.

Aktiválja a Bluetooth-ot.
Párosítson hozzá eszközt az észlelt eszközök közül.
Ha a megtaláltak közül az egyiket csatlakoztatni
kívánja, ehhez jelszóra van szükség.
A beírt jelszót erősítse meg OK-val.

Ébresztő
1.
2.

A főmenüben válassza az Eszközök-et és nyomja
meg az OK-t
Válassza az Ébresztő-t és nyomja meg az OK-t.

Összesen 5 időpontra lehet ébresztést beállítani.
Számológép
A főmenüben válassza az Eszközök-et és nyomja
meg az OK-t.
2.
Válassza a Számológép-et és nyomja meg az OK-t.
Ezzel a funkcióval zsebszámolóként használhatja
telefonját, amely rendelkezik az alapvető aritmetikai
funkciókkal.
1.

Világóra
A főmenüben válassza az Eszközök-et és nyomja
meg az OK-t.
2.
Válassza Világórát és nyomja meg az OK-t.
Itt meg lehet adni a fővárosokat a megfelelő idővel.
1.

Elemlámpa
Ki-bekapcsolhatja az elemlámpát.

FM-rádió
1.

2.
3.

Jobb vétel érdekében csatlakoztasson egy
microUSB-s fülhallgatót/headsetet a telefonhoz
(nem tartozék).
A főmenüben válassza az Eszközöket.
Válassza az FM-rádiót és nyomja meg az OK-t,
ezzel bekapcsolja a rádió-funkciót.

Beállítások
A főmenüben válassza a Beállításokat és nyomja meg az
OK-t.
Ennél a menüpontnál a következő beállítások szerepelnek:


Hívásbeállítások (hívásátirányítás,
hívásvárakoztatás, hívástiltás stb.)

Telefonbeállítások (dátum és idő, kijelző nyelve, stb.)

Kijelző (háttérkép, kontraszt stb.

Biztonság (telefon lezárása, jelszómódosítás)

Profilok (csengetés; normál, csendes, beltéri, szab.
téri)

Hálózati beállítások (automatikus, kézi)
Telefon csatlakoztatása a számítógéphez
1.

Csatlakoztassa a bekapcsolt telefont az együtt
szállított microUSB-kábel segítségével a bekapcsolt
számítógéphez.

2.

3.

Első alkalommal megjelenik a telefon kijelzőjén egy
felsorolás, válassza a U-lemezt és erősítse meg
OK-val.
A számítógép kijelzi a külső adathordozó
bejelentkezését.

Párosítás után (csak az első alkalommal szükséges mind a
telefonon, mind a PC-n) a Windows Intézővel / Explorer-rel
átmásolhatja a képeket a számítógépre.

Menüszerkezet
1.

Telefonkönyv
(Kapcsolatok)

2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Üzenetek
Üzenet írása
Bejövő üzenetek
Postázandó
Piszkozatok
Elküldött üzenetek
Sablonok
Üzenet közvetítés
Hangposta szerver

3.

Hívásnaplók
1.
Nem fogadott
hívások
2.
Hívott számok
3.
Fogadott hívások
4.
Visszautasított
hívások
5.
Összes törlése
6.
Hívásmérők
7.
GPRS - számláló
4.
5.

Naptár
Kamera

6.

Képmegjelenítő

7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.
9.

Eszközök
Bluetooth
Ébresztő
Számológép
Világóra
Elemlámpa
FM rádió
Fájlkezelő

Beállítások
1.
Hívásbeállítások
2.
Telefon
beállítások
3.
Kijelző
4.
Biztonság
5.
Profilok
6.
Hálózati
beállítások

Műszaki adatok
Kétsávos hálózat
GSM 900/1800
Akku
Li-ion 3,7 V – 600 mAh
Méretek
109×47×13 mm
Készenléti idő
max. 180 óra *
Beszélgetés -idő
max. 220 perc *
* Az akku üzemideje a SIM-kártyától, a hálózattól, az alkalmazott beállításoktól és használattól, valamint a környezettől függ
Hibafelismerés
A telefont nem lehet bekapcsolni:
Ellenőrizze, hogy az akku helyesen van-e behelyezve.
Ellenőrizze az akku töltöttségét, ha kell, töltse fel vagy
cserélje ki.
Ellenőrizze, hogy a PIN-kódot helyesen írta-e be.
Ha a PIN-kódot egymásután 3× hibásan írja be, akkor lezár
a SIM-kártya. Ekkor szüksége van a PUK-kódra; vegye fel a
kapcsolatot a hálózat üzemeltetőjével
SIM-kártyahiba:
Elpiszkolódás a kártya érintkezőinél – óvatosan tisztítsa
meg az érintkezőket. Ha a kártya nincs jól behelyezve –
vegye ki és helyezze be helyesen a kártyát

A kártya nem funkcionál vagy megsérült – ellenőriztesse a
kártyát az üzemeltetővel.
Nem lehet a hálózathoz kapcsolódni:
Menjen ki a szabadba vagy a helyiségben menjen az
ablakhoz
A telefon kívül van a hálózat hatósugarán. A hálózati
fedettségről az üzemeltetőnél tájékozódhat.
A SIM-kártya érvénytelen. Forduljon az üzemeltetőhöz
Rossz hangminőség:
Rossz a hálózati kapcsolat minősége a szolgáltatónál?
Nyomja meg a piros, Befejezés-billentyűt és ismételje meg a
hívást. Esetleg így átkerül egy jobb minőségű hálózatba.
Próbálja növelni a hangerőt.
A kezdeményezett hívás sikertelen:
Aktiválta a hívások lezárását? Ez esetben deaktiválja
azokat.
Ellenőrizze, hogy a SIM-kártyát regisztrálták-e az adott
hálózatban.
Ellenőrizze, hogy van-e fedezet a SIM-kártyán.

Nem kapja meg a bejövő hívásokat:
Ellenőrizze, hogy a SIM-kártyát regisztrálták-e az adott
hálózatban.
Ellenőrizze, hogy bekapcsolta-e a telefont.
Ellenőrizze a hálózati térerőt.
Aktiválta a hívások lezárását? Ez esetben deaktiválja
azokat.
A kijelző fekete:
Ellenőrizze az akku töltöttségét, töltse fel vagy cserélje ki.
Ellenőrizze a háttérképet.
Nedves lett a telefon?
PIN lezárva:
Ellenőrizze,hogy helyesen írta-e be a PIN-kódot
Ha a PIN-kódot egymásután 3× hibásan írta be, akkor lezár
a SIM-kártya. Ekkor szüksége van a PUK-kódra; vagy vegye
fel a kapcsolatot a hálózat üzemeltetőjévelNem hallani a telefonpartnert:
Ellenőrizze a hangerő-beállítást.
Próbálja meg a gyári beállítást visszaállítani; ekkor viszont
minden egyedi beállítás elvész.
Rövid időre vegye ki az akkut.

Nem lehet MMS-t küldeni vagy fogadni:
A Beállítások – Kapcsolatok – Adatforgalom menüpontban
ellenőrizze az MMS-beállításokat.
A telefon kívül van a hálózat hatósugarán. A hálózati
fedettségről az üzemeltetőnél tájékozódhat.
A SIM-kártya érvénytelen. Forduljon az üzemeltetőhöz.
Javaslat: Ha egy problémát az üzemeltetőnél kapott
információk szerint nem lehet megoldani, keresse fel a
megadott szakszervizt.
Ne kísérelje meg a telefont megjavítani!

CE Megfelelőségi Tanúsítvány
A készülék jogosult a CE jelölés viselésére, a tanúsítvány
egy példányára amennyiben igényt tartanak, kérjük
cégünknél írásban jelezzék (info@technocom.hu), s akkor
azt megküldjük elektronikus formátumban vagy azok
letölthetőek honlapunkról:
http://beafon.com/service/certification/
Ezzel a jellel ellátott termékek hulladékát
az Európai Únióban elkülönítve kell kezelni,
ezeket nem szabad a házi szemétbe dobni.

Információk a tanúsítványhoz (SAR*):
A Bea-fon Mobile GmbH ezúton kijelenti, hogy ez a telefonmodell megfelel az elektromágneses terek hatására
vonatkozó előírásoknak. Ezek a fajlagos abszorpciós
rátára átlagosan 2,0 W/kg standard-értéket kötnek ki az
emberi test minden 10 grammjára.
Ennél a telefontípusnál a tesztelt érték 1,057 W/kg, ami
megegyezik European Radio Equipment Directive
(2014/53/EU). Európai Irányelvvel. A SAR-értékek a
nemzeti irányelvektől és a hálózati sávtól függően
változhatnak.
* SAR (Specific absorption rate) = fajlagos abszorpciós ráta

Felelősségkorlátozás


A Bea-fon Mobile Kft. minden nemű felelősséget
elhárít magától releváns, közvetett, speciális,
balesetből származó vagy elkerülhetetlen
sebesülésekért, beleértve olyanokat, melyeket
előreláthatónak vagy nem előreláthatónak lehet
tekinteni.



Természeti katasztrófák (pl. földrengés, áradás stb.)
miatti veszteségekért vagy más eseményekért vagy
balesetekért (beleértve a gyártó szándékos vagy
téves visszaélését ezen balesetek vagy más, nem
szokásos körülmények keretében), melyekre
szavatosságunk nem tartozik, bármilyen
felelősséget és szavatosságot elhárítunk magunktól.

További információk
Ha vannak még kérdéseik vagy több információt kívánnak
termékeinkről megszerezni, akkor www.beafon.com vagy
www.technocom.hu honlapunkon tájékozódhatnak vagy
kapcsolatba is léphetnek velünk : support@beafon.com
vagy info@technocom.hu
Postacím BEAFON MOBILE GmbH Austria - 4722
Peuerbach Enzing 4

