Gyorsbeállítási útmutató
Mobiltelefon FL 04
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1. Biztonság
Kérjük, figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, mert annak
figyelmen kívül hagyása veszélyes, akár illegális is lehet.
A készülék tulajdonosa felelős a készülék használatáért.
Korlátozott területek
Kapcsolja ki a készüléket, ha a mobiltelefon használata nem
engedélyezett, vagy ha interferenciát vagy veszélyt okozhat,
például repülőgépen, kórházakban vagy orvosi eszközök,
üzemanyagok, vegyszerek vagy robbantási terület közelében.
Tartsa be az utasításokat a korlátozott területeken.
Közúti biztonság
Tartsa be a helyi törvényeket és szabályozásokat. Ne használja a
telefont vezetés közben, első a közúti biztonság.
Interferencia
Minden vezeték nélküli eszköz érzékeny lehet az interferenciára,
ami befolyásolhatja a teljesítményt.
Minősített szerviz
A terméket csak szakképzett személy javíthatja.
Töltő, akkumulátor és egyéb tartozékok
Csak a gyártó által jóváhagyott akkumulátort, töltőt és egyéb
tartozékokat használjon. Ne csatlakoztasson inkompatibilis
termékeket.
Hallás védelem
A halláskárosodás elkerülése érdekében ne hallgassa hosszabb
ideig nagy hangerőn a zenét, rádiót.
Vízállóság
A készülék nem vízálló, ezért tartsa szárazon.
Használati környezet
A berendezés megfelel a rádióhullámok javasolt kibocsátási
értékeinek, ha azt a fültől minimum 1,5 cm távolságra tartják. Ha
a telefont tokban, övcsattal vagy tartón hordja, ügyeljen arra, hogy
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azok ne tartalmazzanak fémeket, és hogy a telefon általuk kissé
eltávolodjon a testtől. Más tartozékok használata esetén nem
biztosítható rádiófrekvenciás irányelveknek megfelelő működés.
Ha Ön nem használ tokot és nem tartja a füléhez a telefont, tartsa
legalább 2,5 cm-re a készülékét a testétől, különösen adatátvitel
közben.

2. A készülék műszaki adatai
Tápegység jellemzői:
• Bemenet: (AC), 100-240 V - 50/60 Hz – 0.1 A
• Kimenet: (DC), 5 V – 1 A
Akkumulátortípus és feszültség:
• Li-ion akkumulátor, 3.7 V, 800 mAh
Hálózat fajtája:
• GSM 900/1800 MHz
SAR érték:
• 0.100 W/Kg (Fej)
• 0.419 W/Kg (Test)
Megjegyzés: A tényleges működési feltételek a helyi viszonyoktól,
a hálózati környezettől, és a felhasználói szokásoktól függnek.

3. Tudnivalók a billentyűkről
1. Bal szoftver gomb/ Jobb szoftvergomb: megnyitja a képernyő
bal/ jobb sarkában megjelenő menüpontot.
2. Tárcsázó gomb: tárcsáz/fogadja a hívást, valamint készenléti
állapotban megnyitja a Híváslistát.
3. Vége/ Ki-Bekapcsoló gomb: hosszan nyomva tudja ki- és
bekapcsolni a készüléket; röviden nyomva bontja, elutasítja hívást
vagy kiléphet vele a menüből.
4. Ok/Középső gomb: nyomja meg a jelzett funkció
végrehajtásához. Készenléti módban nyomja meg a kiválasztott
hivatkozás megnyitásához.
5. Navigáló gombok: nyomja meg a fel/le/bal/jobb irányokat a
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menüben görgetéshez. Készenléti módban nyomja meg
fel/le/bal/jobb irányokat a gyorsmenü eléréséhez.
6. 0-9 alfanumerikus billentyűzet: nyomja meg a megfelelő
gombokat a számok beviteléhez, amikor tárcsáz vagy a számokhoz
tartozó karaktereket, amikor szöveget ír.
7. Üzenet: nyomja meg az Üzenet
menüpontba való belépéshez.
8. Kamera: nyomja meg a Kamera
alkalmazás elindításához.
9. Audio: nyomja meg a zene lejátszó
elindításához.
10. ＊ (Csillag) gomb: készenléti
módban hosszan nyomja meg a *
gombot a „+” nemzetközi előhívó jel
megjelenítéséhez.
11. ＃
(Kettős kereszt) gomb:
készenléti módban, hosszan nyomja
meg
a
Halk
mód
aktiválásához/kikapcsolásához.

4. Első lépések
4.1 SIM kártya behelyezése
A telefon használatba vételéhez be kell helyeznie egy érvényes
SIM kártyát, amelynek segítségével a GSM hálózatra kapcsolódhat.
A SIM kártya tartalmának eltűnését és sérülését elkerülendő,
kérjük, NE fogja meg szabad kézzel a SIM kártya fémes részét, és
tartsa távol elektromágneses készülékektől. Ha a SIM kártya
megsérül, a GSM hálózatra nem lehet kapcsolódni. A SIM kártya
behelyezése és eltávolítása előtt győződjön meg arról, hogy a
készüléket kikapcsolta és távolítsa el a készülék hátlapját.
Megjegyzés: Távolítsa el a készülék hátlapját, majd keresse meg a
SIM kártya nyílást és a jelzésnek megfelelő irányba, ütközésig
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csúsztassa be a kártyát. A behelyezés közben, kérjük, győződjön
meg arról, hogy a chip lefelé nézzen, és figyeljen a helyes irányra.
4.2 Memóriakártya behelyezése
A memóriakártya nem része a készülék alapcsomagjának, azonban
a készülék memóriája bővíthető SD kártyával. Használat előtt
kérjük, ellenőrizze, hogy a memóriakártya megfelelően van
behelyezve.
Vegye figyelembe, hogy a készülék rázhat, a memóriakártya a
kicsúszhat a rovátkából, tehát kérjük, ne hajlítsa, ne karcolja meg
a memóriakártyát vagy tegye ki statikus elektromosságnak vagy
pornak, ne merítse vízbe. Helyezze a memóriakártyát a készülék
hátulján található nyílásba, chippel lefelé, a készüléken ábrázolt
módon.
Kérjük, legyen óvatos a memóriakártya használata esetén,
különösen mikor eltávolítja. Néhány memóriakártyát első
használat előtt számítógéppel formázni szükséges.
4.3 Akkumulátor behelyezése
1. Illessze az akkumulátor chipjét a kiálló fém ponthoz az
akkumulátornyílásban, helyezze be az akkumulátort és nyomja
meg a tetejét lefelé, egészen addig, amíg az akkumulátor be nem
pattan a mélyedésbe.
2. Helyezze vissza a készülék hátlapját.
4.4 Az akkumulátor eltávolítása
Az akkumulátor eltávolításához kapcsolja ki a készüléket, távolítsa
el a fedelet, majd az aljánál fogva vegye ki az akkumulátort.
Megjegyzés: ha eltávolítja az akkumulátort a készüléken és a SIM
kártyán tárolt beállítások elveszhetnek.
Kérjük, hogy kikapcsolt állapotban távolítsa el az akkumulátort,
mert rendellenes működést eredményezhet, ha bekapcsolt
állapotban kiveszi az akkumulátort.
4.5 Az akkumulátor töltése
Csatlakoztassa a töltőt a készülékhez, majd a másik végét dugja a
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konnektorba. Ha be van kapcsolva a készülék töltés közben, akkor
az akkumulátor ikon mozog a kijelző jobb sarkában. A töltés
befejeződött, ha a jobb felső sarokban a töltést jelző jel
folyamatosan világít. Ha kikapcsolt állapotban tölti a készüléket,
egy töltést jelző szimbólum jelenik meg a kijelzőn. Ha a töltés
befejeződött, húzza ki a töltőcsatlakozót a készülékből.
Megjegyzés: amikor az akkumulátor feszültség alacsony, a készülék
figyelmeztető üzenetet jelenít meg a kijelzőn. Töltse fel az
akkumulátort olyan hamar, amennyire csak tudja, a
kellemetlenségek elkerülése érdekében, a készülék kikapcsolhat
telefonbeszélgetés közben. Készüléke automatikusan kikapcsolhat,
amikor túl alacsony az energiaszint.
Ha tartósan alacsony töltöttségi szinten használja az akkumulátort,
az hátrányosan befolyásolhatja az akkumulátor élettartamát,
minőségét.
A megfelelő működés érdekében, csak a gyártó által elfogadott
töltőt használja.
Töltés közben ne távolítsa el az akkumulátort.
Az első használat előtt legalább 4 órát töltse a készüléket.
4.6 Biztonsági kódok
- PIN kód
A PIN kód védi a SIM kártyát a jogosulatlan felhasználóktól. A PIN
kódot a hálózati szolgáltató biztosítja, a SIM kártyával együtt.
Figyelmesen írja be a PIN kódot, 3 helytelen próbálkozás után a
SIM kártya zárolva lesz, a feloldáshoz PUK kódot kell megadni.
Kérjük, vegye fel a kapcsolatot szolgáltatójával a további
információkért.
- PUK Kód
A PUK kód a PIN kód letiltásának feloldásához szükséges. A PUK
(Személyes Feloldó Kód) kódot a hálózati szolgáltató biztosítja a
SIM kártyával együtt. Tartsa a PUK kódját biztonságos helyen, ne
dobja ki. Ha mégis elvesztette, vegye fel a kapcsolatot a hálózati
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szolgáltatóval.
Ha a SIM kártya zárolva van, a készülék PUK kódot kér. 10
próbálkozási lehetősége van a helyes PUK kód megadására, a 10.
helytelen kódot követően a SIM kártyája véglegesen zárolva lehet.
- Telefon Jelszó
A telefon jelszó 4-8 számjegyből álló kód lehet, mely védi
készülékét a jogosulatlan használattól.
A gyári alapértelemezett jelszó „1234”. Ha a funkció aktív, a telefon
minden bekapcsoláskor kéri ezt a kódot. Az adatai védelme
érdekében, változtassa meg az alapértelmezett jelszót, amint
lehetséges. Olyan jelszót állítson be, amit könnyen meg tud
jegyezni.

5. A készülék használata
5.1 Ki- bekapcsolás
Nyomja hosszan a Vége/ki-bekapcsoló gombot a készülék ki- és
bekapcsolásához.
1. Amennyiben nincs behelyezve SIM kártya, meghibásodott, vagy
nem megfelelően érintkezik, egy figyelmeztető üzenet jelenik meg
a kijelzőn bekapcsolást követően. Kapcsolja ki a készüket és
ellenőrizze, hogy SIM kártya megfelelően van-e behelyezve.
2. Amennyiben úgy helyezi be a SIM kártyát a készülékbe, hogy a
PIN kérés és a telefon jelszó aktív, a készülék bekapcsolást
követően kéri a jelszót és a PIN kódot, majd készenléti üzemmódba
kapcsol.
A bekapcsolást követően a készülék automatikusan megkeresi a
hálózatot. Ha készülék megtalálta az engedélyezett hálózatot,
kijelzi annak nevét, illetve a jelerősséget.
Amennyiben a készülék nem talál megfelelő hálózatot, csak
segélyhívás indítható vagy csak a nem hálózathoz kötött
szolgáltatásokat érheti el a telefonkészülékén.
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5.2 Hívás indítása
Készenléti módban nyomja meg a megfelelő számbillentyűket a
hívni kívánt telefonszám megadásához, nyomja meg jobb
szoftvergombot a hibás számok törléséhez, nyomja meg a tárcsázó
gombot a hívás indításához, amennyiben a megadott szám helyes.
Nemzetközi telefonszámformátum megadásához hosszan nyomja
a [*] gombot kétszer, a „+” nemzetközi hívás jel megadásához.
5.3 Hívásfogadás
Amikor bejövő hívása van a készülék a megfelelő módon riaszt, ha
a szolgáltatója támogatja a hívószám kijelzést, akkor a kijelzőn
megjelenik a hívó száma vagy a hívó neve (attól függően, hogy
korábban elmentette-e a telefonkönyvbe).
1. Nyomja meg a tárcsázó gombot vagy a bal oldali szoftvergombot
és válaszoljon [Válasz] a bejövő hívásra.
2. Ha nem akarja fogadni a hívást, akkor nyomja meg a Vége/KiBekapcsoló gombot a hívás elutasításához.
A Vége/Ki-Bekapcsoló gombot a hívás bontására is használhatja.
3. Hívás közben a le/fel navigáló gombokkal tudja a csökkenteni
vagy növelni a hangszóró hangerejét.
5.4 Segélyhívás
Segélyhívást SIM kártya nélkül is tud indítani. Különböző hálózatok
eltérő segélyhívószámot használhatnak, ezzel kapcsolatba kérjük,
forduljon a hálózati szolgáltatóhoz.
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6. Menü funkciók
6.1 Üzenetkezelés
Üzenetszolgáltatás a hálózatfüggő szolgáltatás, mely lehetővé teszi
az SMS küldést. További információért vegye fel a kapcsolatot
hálózati szolgáltatójával.
6.1.1 Üzenet írása
Funkciók: Új üzenet írása, mentés és/vagy küldés a címzettnek.
Menü üzemmódban válassza az Üzenet > Üzenet írása
menüpontot.
Megjegyzés: az SMS küldéséhez a helyes üzenetközpont számmal
kell rendelkeznie melyet a hálózati szolgáltatójától tudhat meg. Az
üzenetközpontot
a
Menü
>
Üzenet
>
(opciók)
Beállítások >Üzenetkezelő központ menüpontban ellenőrizheti,
változtathatja.
Az üzenet írása közben a # gomb segítségével válthat beviteli
módok között. A szöveges üzenetek maximum 612 karakterből
állhatnak (ékezetes karakterek használata esetén maximum 268
karakterből).
A Címzett mezőben megadhatja az üzenet címzettjét manuálisan,
illetve kiválaszthatja a Nevekből.
Az üzenet megírását követően, nyomja meg a bal szoftvergombot
[Opciók] üzenetszerkesztés közben a Küldés menüpont
kiválasztásával küldhető el az üzenet.
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6.1.2 Bejövő üzenetek
A fogadott üzeneteket tárolhatja a készülékén vagy a SIM kártyán
és innen érheti el.
Amikor kap egy üzenetet, hangjelzés vagy rezgés (ahogy a
menüben korábban beállította) figyelmezteti Önt erre, illetve a
kijelzőn egy ábra jelenik meg. Nyomja meg a bal szoftvergombot
vagy az OK gombot az üzenet megtekintéséhez, a jobb
szoftvergombbal visszatérhet az SMS menübe a többi bejövő
üzenet olvasásához.
6.2 Névjegyek (telefonkönyv)
Készenléti üzemmódban a jobb szoftvergombbal léphet be a
Névjegyekbe, vagy a Menü > Névjegyek menüpontban érheti el.
Új hozzáadása
Készenléti üzemmódban adja meg a telefonszámot, majd válassza
a (bal oldali) Opciók > Hozzáadás a Névjegyekhez.
Válassza ki, hogy Meglévő- vagy Új névjegyként kívánja menteni,
valamint a tárhelyet (SIM kártya vagy telefon), ahova menti a
telefonszámot.
Adja meg a névjegy adatait: név, telefonszám.
A mentéshez nyomja meg az Opciók (bal oldali) funkciógombot
(Mentés).
6.3 Fényképezőgép
Készüléke rendelkezik kamerával, mellyel fényképeket készíthet. A
képek tárolásához memóriakártyára van szükség.
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7. Az akkumulátor karbantartása
A készülék újratölthető akkumulátorral rendelkezik. Amikor nem
használja a töltőt, akkor húzza ki az áramforrásból. Egy hétnél
tovább semmiképpen se hagyja töltőn a telefont. A hőmérséklet
befolyásolja az akkumulátor kapacitását. Az akkumulátornak
szükséges lehet hűtésre vagy melegítésre töltés előtt. Ha az
akkumulátor hőmérséklete alacsonyabb, mint 0°C vagy magasabb,
mint 45 °C, ne töltse az akkumulátort. Az akkumulátort
rendeltetésének megfelelően használja. Ne okozzon rövidzárlatot
az akkumulátor pólusai között. Ne használjon sérült akkumulátort.
Amennyiben extrém hőmérsékleti viszonyok közt használja
készüléket, az akkumulátor nem fog megfelelően működni és az
élettartama is csökken. NE dobja az akkumulátort tűzbe, kövesse
a helyi törvényeket és szabályozásokat az elhasznált akkumulátor
elhelyezésével kapcsolatosan.

8. Megfelelőségi Nyilatkozat
A Blaupunkt FL 04 modellszámú készülék megfelel az 2014/53/EU,
valamint a 2011/65/EU számú RoHs irányelv alapvető
követelményeinek, és idevonatkozó rendelkezéseinek. A
Megfelelőségi nyilatkozat megtekintéséhez, forduljon hozzánk a
következő e-mail címen: info@blaupunkt-mobile.eu.

Importálja: HTM Mobile Kft.
1119 Budapest, Fehérvári út 83.
A készülék részletes használati útmutatóját honlapunkon tekintheti
meg: www.htmmobile.hu
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