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Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége

BlindShell Classic 2 Használati
útmutató

A BlindShell Classic egy kifejezetten vak és látássérült
felhasználó számára fejlesztett nyomógombos mobiltelefon.
A telefont a fizikai billentyűzet segítségével, vagy
hangutasításokkal lehet kezelni. A visszajelzést a telefon
szintetikus beszédhangja, rezgések és egyéb hangjelzések
biztosítják.
Fontos figyelmeztetés: Ha hagyja, hogy a telefon akkumulátora
teljesen lemerüljön, úgy tűnhet, hogy a telefon egyáltalán nem
képes feltölteni. Ebben az esetben hagyja a telefont néhány
órán keresztül a töltőn. Ezután a telefonnak újra meg kell
kezdenie a töltést. Amennyiben a lemerült akkumulátort
hosszabb ideig a telefonban hagyja, az károsodhat. Az ilyen
esetekre a telefon jótállása nem vonatkozik. Ha egy hétnél
hosszabb ideig nem használja a telefont, javasoljuk, hogy
távolítsa el az akkumulátort az eszközből

KEZDŐ LÉPÉSEK
A DOBOZ TARTALMA
 BlindShell Classic 2 telefonkészülék
 Akkumulátor - lapos, téglalapalakú tárgy.
 Headset- A vezeték egyik végén egy 3,5mm-es Jack
csatlakozó van, másik végén pedig kettő fülhallgató.
 USB töltőfej – szokványos, fali USB töltő; Bemenet:
100V~240V, 50/60Hz; Kimenet: 4.7V-5.3V DC 0-2A.
 USB C adat/töltőkábel – szélesebb végét a töltőfejhez,
keskenyebb végét pedig a telefon USB-csatlakozójához
kell csatlakoztatni.
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 Töltőállvány – a telefon töltésére szolgáló állvány.
 3 db. NFC címke – a tárgyakra ragasztható, öntapadó
címkék telefonos alkalmazással ismertethetők és
olvastathatók fel.
 Nyakpánt – a telefonhoz csatlakoztatható nyakpánt

A TELEFON LEÍRÁSA
A TELEFON ELŐLAPJA
A telefon előlapja a következő részekből áll (felülről lefelé
haladva):
 Hangszóró - A kijelző fölötti, telefonálás közben a fülhöz
tartva használt hangszóró
 LCD képernyő – Egy sima, információk megjelenítésére
szolgáló felület.
 Billentyűzet – A telefon vezérléséhez és szövegbevitelhez.
 Mikrofon – A 2, 3, 5, 6 numerikus billentyűk között
helyezkedik el. Hangbemenetként használható
telefonhívás, hangvezérlés, diktálás és hangrögzítés
közben.
 Hangszóró – A numerikus billentyűk alatti hangszóró. A
telefon beszédhangjának, a beszélgetések és / vagy
hangfelvételek kihangosítására szolgál.
A TELEFON HÁTOLDALA
A telefon hátoldalának felső részén az alábbi eszközök
találhatók:
 Kamera - Kiemelkedő szélű,, fotózáshoz és a telefon
alkalmazásaihoz használható.
 LED vaku –A kamera melletti, kerek bemélyedés, alacsony
fényviszonyok melletti fotók készítésekor használt
segédfény.
 SOS gomb –A kamera alatti, kerek, bemélyedő gomb.
Vészhelyzetben egy korábban hozzárendelt telefonszám
hívására szolgál.
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A TELEFON OLDALAI
A felső oldalán találhatók a:
 Fülhallgató bemenet.
 LED világítás (zseblámpa)
A készülék alsó oldalán találhatók az alábbiak:
 Nyakpánt rögzítésre szolgáló nyílás.
 USB-C csatlakozó – A telefon töltéséhez és / vagy
számítógéphez történő csatlakoztatáshoz.
 A hátlap eltávolítását lehetővé tevő rés.
A készülék bal oldalán található hangerő-szabályozó gombbal
állítható a telefon és a visszajelzések hangereje.
A készülék jobb oldalán található akciógomb a Kedvenc
alkalmazások lista megnyitására és a hangvezérlés
bekapcsolására szolgál.

A HÁTLAP ELTÁVOLÍTÁSA
A készüléket tartsa úgy, hogy a készülék kijelzője Ön felé
nézzen. A hátlap levételéhez akassza be körmét a telefon jobb
alsó sarkán található nyílásba, majd a hátlapot óvatosan húzza
le a készülékről. A hátlap visszahelyezésekor győződjön meg
arról, hogy a készülék és a hátlap szélei pontosan
illeszkedjenek egymáshoz, majd pattintsa össze őket.

SIM, SD KÁRTYA ÉS AKKUMULÁTOR
BEHELYEZÉSE
SIM, SD kártya vagy akkumulátor behelyezése előtt, először
vegye le a készülék hátlapját. A hátlap alatti, téglalapalakú
mélyedés az akkumulátor helye, valamint itt található kettő SIMkártya és egy SD kártya nyílás. helye is
SIM-KÁRTYA BEHELYEZÉSE
A telefon kettő mikro SIM-kártya nyílása az akkumulátor-rekesz
bal felső és középső részén találhatók, egymás mellett.
Mellettük, a jobb felső sarokban található az SD kártya
8

behelyezésére szolgáló nyílás. A SIM-kártya behelyezésekor a
kártya érintkezőinek a telefon felé, a ferde saroknak pedig a
kártyatartó nyílás irányába, bal felé kell néznie. Ezután
óvatosan csúsztassa a kártyát a nyílásba
SIM-KÁRTYA ELTÁVOLÍTÁSA
SIM-kártya eltávolításához helyezze ujjhegyét a SIM-kártya
szélére, nyomja le az ujját, és a kártyát csúsztassa ki a
kártyatartó nyílásból.
SD KÁRTYA BEHELYEZÉSE
Az SD kártyafoglalat az akkumulátor-rekesz jobb felső sarkában
található. A memóriakártya behelyezésekor a kártya
érintkezőinek lefelé, a telefon felé, kiemelkedő peremének a
telefon alsó felé kell nézniük. A kártyát csúsztassa az SD
kártyafoglalatba, ütközésig. A kártya rögzülésekor halk, kattanó
hang hallható.
SD KÁRTYA ELTÁVOLÍTÁSA
Az SD kártya eltávolításához nyomja a kártyát a
kártyafoglalatba befelé. Egy kattanó hang jelzi a kártya
rögzítésének feloldását. A kártyát csúsztassa ki a
kártyafoglalatból.
AZ AKKUMULÁTOR BEHELYEZÉSE
Az akkumulátor behelyezéséhez keresse meg az akkumulátor
szélén kitapintható rövid kiemelkedést. Ennek a
kiemelkedésnek az akkumulátor-rekesz felső oldala felé kell
néznie. Az akkumulátort felülről lefelé csúsztassa az
akkumulátor-rekeszbe. Az akkumulátornak a rekeszbe
pontosan kell illeszkednie.
AZ AKKUMULÁTOR ELTÁVOLÍTÁSA
Az akkumulátor eltávolításához keresse meg az akkumulátorrekesz jobb felső sarkánál lévő bemélyedést, majd az
akkumulátort felfelé emelve vegye ki a rekeszből.
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AZ AKKUMULÁTOR TÖLTÉSE
A telefon akkumulátora USB kábelen vagy a töltőállványon
keresztül tölthető. A töltőállványon keresztül történő
feltöltéshez, az USB-C kábelt kösse össze a töltőállvány hátsó
részén, alul található csatlakozóval. A telefont úgy helyezze a
töltőállványba, hogy a telefon USB csatlakozója lefelé nézzen.
A telefonnak hátsó felével kell a töltőállványhoz támaszkodnia.

A TELEFON BEKAPCSOLÁSA
A telefon bekapcsolásához hosszan nyomja meg a vissza /
hívás-vége gombot (a felülről második sor, jobb szélső gombja).
Rövid idő elteltével, egy bekapcsolási dallam hallható. A
készülék a beszéd elindulásától kezdve használható. A
készülék bekapcsolása és a mobilhálózathoz történő
csatlakozás akár egy percig is tarthat.

A TELEFON KEZELÉSE
HANGERŐ
A készülék bal oldalán található hangerő-szabályozó gombbal
állítható a telefon és a visszajelzések hangereje. A felső
gombot nyomva nő, míg az alsó gombot nyomva csökken a
hangerő.

NAVIGÁCIÓ
A navigációs gombok az alfanumerikus billentyűzet feletti két,
legfelső sorban találhatók. A navigációs gombok a telefon
menüpontjai, illetve a listaelemek közötti mozgáshoz valók.
MENÜPONTOK ÉS LISTAELEMEK KÖZÖTTI MOZGÁS
A menü és az elemeket tartalmazó listák ciklikus-rendszerűek.
Ez azt jelenti, hogy az utolsó listaelem elérésekor, a következő
léptetésnél a készülék a lista első elemére ugrik. Ez fordítva is
igaz, azaz az első elemről történő visszaléptetés esetén a
készülék a lista utolsó elemére ugrik. A menü utolsó vagy az
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első elemének elérésekor hangjelzés hallható. A menün belül
vagy a listaelemek között az alábbi módon lehet mozogni:
 A következő elemre való lépéshez nyomja meg a „le”
gombot. A le-gomb felülről a második sor, középső,
vízszintes vonal alakú gombja.
 Az előző elemre való lépéshez nyomja meg a „fel” gombot.
A „fel” gomb a felső sor, középső, vízszintes vonal alakú
gombja.
 A menüpontokra való lépéshez vagy egy elem
kiválasztásához, nyomja meg a „megerősítés” / hívás
gombot. A „megerősítés” gomb felülről a második sor bal
szélső, nagyméretű, kitapintható, zöld-színű ponttal jelölt
gombja
 Az aktuális menüpontból vagy listaelemből történő
kilépéshez nyomja meg a „vissza” / hívás-vége gombot. A
„vissza” gomb felülről a második sor jobb szélén található,
és piros színű, kitapintható ferde-vonallal jelzett.
LE GOMB
A le gomb felülről a második sor, középső, vízszintes vonal
alakú gombja. A le gomb az alábbiakra használható:
 A következő menüpontra lépés.
 Üzenet vagy egyéb szöveg beírásakor a következő
karakterre történő lépés.
 A főmenü megnyitása a kezdőképernyőről.
FEL GOMB
A fel gomb legfelső sor, középső, vízszintes vonal alakú
gombja. A fel gomb az alábbiakra használható:
 Az előző menüelemre történő lépés.
 Az alap-képernyőről a főmenü megnyitása.
MEGERŐSÍTŐ GOMB
A megerősítő gomb felülről a második sor bal szélső,
nagyméretű, kitapintható, zöldszínű ponttal jelölt gombja. Az
alábbiakhoz használható:
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 Menüelembe történő belépés, listaelem kiválasztása,
műveletek megerősítése és/vagy hívásfogadás.
 Az alap-képernyőről a főmenü megnyitása.
VISSZA GOMB
A vissza gomb felülről a második sor jobb szélén található, és
piros színű, kitapintható ferde vonallal jelzett. Az alábbiakhoz
használható:
 Visszalépés a menüben, műveletek visszavonása, hívások
elutasítása vagy befejezése.
 Üzenet vagy egyéb szöveg írásakor az utolsó karakter
törlése. Hosszú lenyomásra (2 mp) a beírt teljes szöveg
törlése.
 Bárhol máshol, hosszú lenyomásra, visszalépés az
alapképernyőre.

AKCIÓGOMBOK
Bármely menüpontban is van éppen a telefon, az akciógombok
mindig ugyanannak az egy műveletnek a végrehajtására
szolgálnak.
BAL AKCIÓGOMB
A bal oldali akciógomb a felső sor bal oldalán található, kisebb
tapintható ponttal jelzett felületű gomb. Megnyomásával az
„állapot-információk” jelennek meg: óra, perc; dátum; töltöttségi
szint, hálózati információk és / vagy elmulasztott értesítések.
JOBB AKCIÓGOMB
A jobb akciógomb a felső sor jobb szélén található, kisebb,
tapintható ponttal jelzett felületű gomb. Rövid lenyomására
megismétlődik az utolsó felolvasott elem, míg hosszú lenyomás
esetén betűnként ismétlődik meg a telefon által utolsóként
felolvasott tartalom.
OLDALSÓ AKCIÓGOMB
Az oldalsó akciógomb a készülék jobb oldalán található,
hosszúkás gomb. Az alábbi funkciókhoz használható:
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 Rövid lenyomására megnyílik a kedvenc alkalmazások
listája.
 Hosszú lenyomására bekapcsolódik a hangvezérlési
funkció.
 Üzenet vagy egyéb szöveg írása közben, az oldalsó
akciógombot hosszan lenyomva elindul a szöveg diktálási
funkció.

NUMERIKUS BILLENTYŰZET
A numerikus billentyűzet elrendezése megegyezik a régebben
használt telefonok billentyűzetelrendezésével. Négy sorban,
soronként három gomb van. A felső sor az 1-es, 2-es és 3-as
az alatta levő sor a 4-es, 5-ös és 6-os, alatta a 7-es, 8-as és 9es, az alsó sor pedig a csillag, a nulla és a kettőskereszt
gombokat tartalmazza.
CSILLAG GOMB
A csillag gomb a numerikus billentyűzet alsó sorának első (bal
szélső) gombja. Hosszú lenyomásával zárható le a telefon. A
telefon feloldása a csillag gomb ismételt, hosszú lenyomásával
lehetséges. Ez a funkció a Beállítások menüpontban
kapcsolható ki.
KETTŐSKERESZT GOMB
A numerikus billentyűzet alsó sorában, a jobb alsó sarokban
található kettőskereszt gomb hosszú megnyomására megnyílik
egy, hangprofil állítási lehetőségeket biztosító menü
(csengőhang és rezgés, csak rezgés, csengőhang rezgés
nélkül, néma, rezgés nélkül, repülő üzemmód).

SZÖVEGBEVITEL
SZÖVEGBEVITEL A NUMERIKUS BILLENTYŰZET
HASZNÁLATÁVAL
Üzenetek vagy egyéb szövegek írásakor a numerikus
billentyűzet gombjaival szöveget, számokat és speciális
karaktereket lehet bevinni. A kettőskereszt gomb kivételével
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minden egyes gomb karakterek egy-egy csoportját tartalmazza.
Az egyes karakter-csoportokon belül az adott gomb többszöri,
ismételt lenyomásával lehet lépkedni és kiválasztani a keresett
karaktert.
Például, a kettes gomb az A, B, C, 2 és Á karaktereket
tartalmazza. A „B” betű beírásához kétszer nyomja meg a
gombot. A „2” szám beírásához négyszer röviden nyomja meg
a gombot, vagy egy alkalommal hosszan.
 Az 1-es gomb írásjeleket és speciális karaktereket
tartalmaz.
 A csillag gomb további speciális karaktereket tartalmaz.
 A 0 gomb a „0” számot és a szóközt tartalmazza.
 A kettőskereszt gomb kis- és nagybetűk, valamint a
numerikus és alfanumerikus billentyűzetek közötti váltásra
használható.
 A kettőskereszt gomb hosszú lenyomására megnyílik egy,
hangulatjeleket (emoji) tartalmazó menü. A kiválasztott
emoji beírásához nyomja le a megerősítő gombot.
 A szövegen belül a le és a fel gombok lenyomásával lehet
mozogni. A karakterenkénti vagy szavankénti mozgás
közötti váltáshoz nyomja le a bal akciógombot.
Tipp: Egy adott karakter beírását véglegesítheti a le gomb
megnyomásával is. Ezáltal, ugyanazzal a gombbal be tud írni
rögtön egy másik karaktert anélkül, hogy meg kellene várnia a
karakter bevitelét megerősítő kattanó hangot.
HANGALAPÚ SZÖVEGBEVITEL (DIKTÁLÁS)
Üzenet vagy egyéb szövegek írása közben a szövegalapú
bevitel (diktálás) a telefon jobb oldalán található, oldalsó
akciógomb megnyomásával kapcsolható be. Az egyes bediktált
szövegrészek bevitelét a készülék finom rezgéssel jelzi. A
rezgés után a diktálás a megerősítő, a vissza vagy az oldalsó
akciógomb lenyomásával fejezhető be. Amennyiben a fenti
gombok valamelyikének megnyomásával nem fejezi be a
diktálást, vagy néhány másodpercig nem folytatja a
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szövegalapú bevitelt, a diktálási funkció automatikusan
befejeződik.
ÓRABEÁLLÍTÁS
A pontos idő bevitele olyan alkalmazásokban, mint pl. az
Ébresztő és a Naptár vagy a készülék órájának beállításakor a
numerikus billentyűk használatával lehetséges. A bevihető négy
számjegy közül az első kettő számjegy az órát, míg a második
kettő a perceket jelenti.

HANGVEZÉRLÉS
A telefon - a billentyűzet mellett – szóbeli parancsokkal is
kezelhető. A hangvezérlés bekapcsolásához nyomja meg az
oldalsó akciógombot, majd a hangjelzés után kezdje meg a
parancs bemondását. A hangvezérlés a következő funkciókhoz
használható:
 Bármelyik alkalmazás megnyitható a funkció nevének
puszta kimondásával. Például, az Üzenetek
megnyitásához kapcsolja be a Hangvezérlést, és mondja
ki az „Üzenetek” szót.
 Hívásindítás a Névjegyzékből. Például, Mihály
felhívásához kapcsolja be a Hangvezérlést, majd mondja
ki a „hívás” szót és a felhívandó partner névjegyzék
szerinti nevét, azaz „Hívás Mihály”.
 Üzenet írása a Névjegyzékben szereplő partner részére.
Például, a Mihály részére történő üzenetíráshoz kapcsolja
be a hangvezérlést, majd mondja ki”Üzenet küldése
Mihály részére”. Ezt követően, az üzenet beírható akár a
numerikus gombok használatával, akár diktálással.

SOS GOMB
Az SOS gomb hosszú lenyomásával hívás kezdeményezhető
egy, az SOS gombhoz korábban hozzárendelt telefonszámra. A
kimenő hívást a megerősítő gomb lenyomásával meg kell
erősíteni. Amennyiben az SOS gombhoz még nem lett
telefonszám hozzárendelve, az SOS gomb hosszú
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lenyomására megnyílik egy menü, melyben az SOS gombhoz
névjegyet tud hozzárendelni.

FÁJLOK MÁSOLÁSA SZÁMÍTÓGÉPRŐL
A BLINDSHELL KÉSZÜLÉKRE
WINDOWS GÉPEK
A telefont a számítógép külső eszközként ismeri fel. Ezt
követően a fájlokat bármely fájlkezelő program használatával át
lehet másolni a számítógépről a telefonkészülékre. Amennyiben
a számítógép nem ismeri fel a telefont, telepítse a legújabb
frissítéseket a számítógépre és ellenőrizze, hogy van-e rajta
MTP illesztőprogram.
APPLE GÉPEK
Mac eszközről a telefonra történő fájlmásoláshoz az Android
File Transfer szoftvert fel kell telepíteni a Mac készülékre. A
program a következő linkre kattintva tölthető le:
https://www.android.com/filetransfer
LINUX GÉPEK
A telefont automatikusan felismeri a számítógép. Fájlkezelő
alkalmazás használatával lehet fájlokat a számítógépről a
telefonra másolni.

BLINDSHELL FUNKCIÓK
KEZDŐKÉPERNYŐ
A kezdőképernyő a kiindulópont a telefon használatakor. Az
aktuális pontos időt mutatja és rövid információkat ad a nem
fogadott hívásokról és olvasatlan üzenetekről, ha vannak
ilyenek. A kezdőképernyőről a következő műveletek végezhetők
el:
 A főmenü megnyitásához nyomja meg a megerősítő, a fel
vagy a le gombot.
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 Telefonszám tárcsázásához a numerikus gombokkal írja
be az adott számokat, majd a tárcsázáshoz nyomja le a
megerősítő gombot.
 Gyorstárcsázás indításához hosszan nyomja le a
megfelelő numerikus gombot. Amennyiben nincs az adott
gombhoz hozzárendelt telefonszám, a számbillentyű
hosszú lenyomására megnyílik egy, a gombhoz
telefonszám hozzárendelését lehetővé tevő menü.
 A híváselőzmények megnyitásához hosszan nyomja le a
megerősítő gombot.
A Kezdőképernyőre való visszalépéshez hosszan nyomja le a
vissza gombot. Ez a funkció mindig működik, függetlenül attól,
hogy a telefon éppen melyik menüpontban is van.

HÍVÁS
A hívás menüpont lehetővé teszi, hogy hívásokat
kezdeményezzen a névjegyzékben szereplő, vagy más
telefonszámokra. A hívás menüben ellenőrizheti a
híváselőzményeket - bejövő, kimenő, elutasított és nem
fogadott hívások valamint a letiltott számok beállításait.
BEJÖVŐ HÍVÁSOK KEZELÉSE
 Bejövő hívás fogadásához nyomja le a megerősítő
gombot.
 Hívás elutasításához vagy beszélgetés befejezéséhez
nyomja le a vissza gombot.
A HÍVÓ FÉL NEVÉNEK FELOLVASÁSA
A hívó fél nevének felolvastatásához nyomja le a jobb
akciógombot. A hívó fél nevének automatikus bemondása a
Beállítások menü Hangkimeneti beállítások menüpontja alatt
kapcsolható be.
NÉVJEGY TÁRCSÁZÁSA
A névjegy tárcsázása menüpont kiválasztásakor megnyílik a
Névjegyzék. Lépkedjen a névjegyek listában mindaddig, amíg
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meg nem találja a hívni kívánt névjegyet, melyet a megerősítő
gomb lenyomásával tud kiválasztani. A névjegyek listában
történő kereséshez a gombok segítségével írja be a keresett
név első betűjét. A készülék az első, a beírt betűvel kezdődő
névjegyhez ugrik.
SZÁM TÁRCSÁZÁSA
A szám tárcsázás menüpont kiválasztásakor megnyílik a
tárcsázási képernyő, ahol beírhatja a megfelelő számot. A hívás
megkezdéséhez nyomja le a megerősítő gombot.
HÍVÁSELŐZMÉNYEK
A híváselőzmények menüpont tartalmazza az összes bejövő és
kimenő hívást, valamint azok részleteit. Ha megnyomja a
megerősítés gombot, megjelenik egy menü a következő
lehetőségekkel:
 Névjegy/szám tárcsázása
 SMS írás
 Hívás időtartama
 Szám mentése a névjegyek közé (amennyiben a szám
még nem szerepel a névjegyek listájában).
 Szám hozzáadása már létező névjegyhez (amennyiben
még nincs elmentve).
 Szám letiltása.
 Hívás törlése a híváselőzményekből.
 Összes híváselőzmény törlése. (Minden hívás törlődik a
híváselőzményekből.)
HÍVÁSSTATISZTIKA
A Hívásstatisztika menüpont megnyitja az elmúlt hónap
hívásainak statisztikai adatait. A menü utolsó eleme lehetővé
teszik a havonkénti ciklus kezdőnapjának beállítását. Beállítja a
hónapnak azt a napját, amelytől kezdve a készülék rögzíti a
hívásstatisztikát.

18

LETILTOTT SZÁMOK
A Letiltott számok menü azon névjegyek és telefonszámok
listáját tartalmazza, amelyekről nem érkezhetnek hívások a
telefonra. Új számnak vagy névjegynek a letiltott számok
listájához való hozzáadásához, válassza ki Letiltott szám
hozzáadása menüpontot. Szám vagy névjegy letiltásának
feloldásához, válassza ki a kívánt számot vagy névjegyet, majd
nyomja le a megerősítő gombot.
TELEFONBESZÉLGETÉS RÖGZÍTÉSE
Telefonbeszélgetés rögzítéséhez, az aktuális hívás közben
nyomja le a megerősítés gombot. Válassza a Hívásrögzítés
indítása menüpontot. A rögzítés leállításához, nyomja le a
megerősítő gombot és válassza a Rögzítés leállítása
menüpontot. A rögzített telefonbeszélgetés a telefon következő
könyvtárában kerül elmentésre: BlindShell/recordings. A
rögzített beszélgetést a Hangrögzítő alkalmazás Felvételek
listájában találja meg.
KIHANGOSÍTÁS BEKAPCSOLÁSA HÍVÁS KÖZBEN
A telefon kihangosító hangszórójának hívás közbeni
bekapcsolásához, telefonhívás/beszélgetés közben nyomja le a
megerősítő gombot. Válassza a Hívás kihangosítása
menüpontot. A kihangosítás lekapcsolásához, nyomja le a
megerősítő gombot és válassza a Kihangosítás lekapcsolása
menüpontot. Az automatikus kihangosítás a telefon
hangbeállítások menüjében kapcsolható be.
MIKROFON LENÉMÍTÁSA HÍVÁS KÖZBEN
A mikrofon telefonhívás/beszélgetés közbeni lenémításához, az
adott hívás közben nyomja le a megerősítő gombot. Válassza ki
a Mikrofon lenémítása menüpontot. A telefon némításának
feloldásához, nyomja le a megerősítő gombot, és válassza ki a
Mikrofon némításának kikapcsolása menüpontot.
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PÁRHUZAMOSAN BEJÖVŐ HÍVÁS KEZELÉSE
Az adott telefonbeszélgetés közbeni második bejövő hívásra
ismétlődő hangjelzések figyelmeztetnek. A második hívó fél
nevének bemondatásához nyomja meg a jobb akciógombot. A
második hívás fogadásához és az első beszélgetés függőbe
helyezéséhez, nyomja le a megerősítő gombot. Az aktuális
hívás befejezéséhez nyomja le a vissza gombot.

ÜZENETEK
Az üzenetek menüpont lehetővé teszi, hogy üzeneteket küldjön
telefonszámokra vagy a névjegyzékben szereplő címzetteknek.
Visszaolvashat korábbi üzenetváltásokat (bejövő és a kimenő
üzenetek), vázlatokat, és megtekintheti az üzenetküldési
beállításokat is.
Megjegyzés: Üzenet írása közben felolvastatható a teljes
üzenet és az adott üzenet írásához még rendelkezésre álló
karakterek száma. Ehhez nyomja meg a jobb akciógombot.
SMS ÍRÁS A NÉVJEGYZÉKBEN SZEREPLŐ PARTNERNEK
Az SMS írása a névjegyzékben szereplő partnernek menüpont
kiválasztásakor megnyílik a Névjegyzék. A listában ugyanúgy
lépkedhet, mint a Névjegyzékben. Miután megtalálta az SMS
címzettjének nevét, válassza ki a Megerősítő gombbal. Írja be
az üzenet szövegét, majd küldje el azt a megerősítő gomb
megnyomásával.
SMS ÍRÁSA TELEFONSZÁM BEÍRÁSÁVAL
Az SMS írása telefonszám beírásával menüben a következő
három elem található:
 Telefonszám – Írja be a címzett telefonszámát, és hagyja
jóvá a megerősítő gomb megnyomásával.
 Szöveg - Írja be az üzenet szövegét és hagyja jóvá a
megerősítő gombbal.
 Üzenet elküldése – A szöveg beírása és jóváhagyása
után, az üzenet elküldéséhez válassza ki ezt a
menüpontot.
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SMS ÍRÁSA EGYSZERRE TÖBB CÍMZETTNEK
Az SMS írása egyszerre több címzettnek menüpont
kiválasztásakor egy, a következő elemeket tartalmazó almenü
nyílik meg:
 Címzettek – Ebben a menüpontban tudja beírni az üzenet
címzettjeinek nevét vagy telefonszámát. Több címzettet is
hozzáadhat a címzettek listájához. Ha egy címzettet törölni
szeretne a listából, akkor válassza ki azt, majd nyomja le a
megerősítő gombot.
 Szöveg - Írja be az üzenet szövegét és hagyja jóvá a
megerősítő gombbal.
 Üzenet elküldése – A címzettek és a szöveg beírása után,
az üzenet elküldéséhez válassza ki ezt a menüpontot.
ÜZENETVÁLTÁSOK
Az Üzenetváltások menüpont tartalmazza az összes bejövő és
kimenő üzenetet, egy-egy névjegyhez vagy telefonszám alá
csoportosítva. A kimenő és bejövő üzeneteknek a partnerek
telefonszáma szerinti listázásához válassza ki az
Üzenetváltások menüpontot. Egy adott üzenet kiválasztásakor,
a megerősítő gomb lenyomásakor a következő almenüpontok
jelennek meg:
 Válasz: Azonnal elkezdheti az üzenet írását, majd annak,
válaszként történő elküldéséhez nyomja le a megerősítő
gombot.
 Továbbítás: Az üzenet továbbításához válassza ki a
címzett névjegyét, írja be számát vagy e-mail címét.
 Hívás: Névjegy vagy telefonszám tárcsázása.
 Törlés: Az üzenet törlése.
 Üzenetváltás törlése: Az adott névjegyhez vagy
telefonszámhoz tartozó összes bejövő és kimenő üzenet
törlése.
 Mentés új névjegyként: A telefonszám hozzáadása a
névjegyekhez (amennyiben a szám nem szerepel már a
névjegyek között)
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 Hozzáadás névjegyhez: A telefonszám hozzáadása egy,
már létező névjegyhez (amennyiben korábban már nem
lett elmentve).
 Számok az aktuális üzenetben: Az üzenetben szereplő
számok listázása. A kiválasztott szám további sorsáról a
megerősítő gomb lenyomásával dönthet.
PISZKOZATOK
A Piszkozatok menüpont megnyitja a piszkozatként elmentett
üzenetek listáját. A piszkozat olyan befejezetlen üzenet, amely
nem került elküldésre. A kiválasztott piszkozat befejezéséhez,
elküldéséhez vagy piszkozatként történő, ismételt mentéséhez
nyomja le a megerősítő gombot.
ÜZENETKEZELÉSI BEÁLLÍTÁSOK
Az Üzenetkezelési beállítások menüpontban üzenet-kézbesítési
értesítést állíthat be, valamint annak lehetőségét, hogy a
különleges karaktereket tartalmazó üzenetek változatlanul vagy
a különleges karakterek nélkül kerüljenek elküldésre.

NÉVJEGYEK
A Névjegyek menüpont alatt böngészhet a névjegyek között, új
névjegyeket adhat a Névjegyek listához, vagy szerkesztheti a
már létező névjegyeket. Névjegyeket rendelhet a gyorshívó
gombokhoz, biztonsági mentést készíthet a névjegyekről, és
névjegyeket importálhat.
NÉVJEGYZÉK
A Névjegyzék tartalmazza a telefon memóriájában és a SIMkártyán tárolt összes telefonszámot. A Névjegyzék listában
lépkedve, valamely betű beírásakor a telefon az adott betűvel
kezdődő névjegyekhez ugrik. A megerősítő gombnak a
kiválasztott névjegynél történő lenyomásakor, a következő
funkciókat lehetővé tevő menü nyílik meg:
 Tárcsázás: Tárcsázza a névjegyhez tartózó telefonszámot.
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 Üzenetküldés: Az üzenet szövegének beírása után, az
üzenetnek a névjegy szerinti címzettnek történő
elküldéséhez nyomja le a megerősítő gombot.
 E-mail küldés: Megnyit egy új e-mail sablont, a címzett
mezőbe automatikusan beírva a névjegyhez tatozó e-mail
címet (amennyiben a névjegy tartalmaz e-mail címet).
 Névjegy szerkesztése: A névjegy adatainak szerkesztését
lehetővé tevő menüpont.
 Csengőhang hozzárendelés: Megnyitja a választható
csengőhangok listáját. A listán végiglépkedve, a
megerősítő gomb lenyomásával tudja kiválasztott
csengőhangot az adott névjegyhez hozzárendelni. A
beállított csengőhangot fogja hallani a kérdéses partnertől
érkező hívások esetén.
 Névjegy küldése az összes adattal: A megnyíló menüben
kiválaszthatja azt a névjegyet vagy telefonszámot, amelyre
a küldendő névjegy, annak minden adatával együtt
továbbításra kerül.
 Névjegy törlése: Törli a névjegyet a Névjegyek listából.
SIM-KÁRTYÁN TÁROLT NÉVJEGYEK
A SIM-kártyán tárolt névjegyek megjelennek a telefon
Névjegyzékében. Ha egy névjegyet töröl a Névjegyzékből, az a
SIM-kártyáról is törlődik. Amennyiben egy, a SIM-kártyán tárolt
névjegy szerkesztésre kerül, az új névjegyként tárolódik a
telefon Névjegyzékében, az eredeti névjegy pedig törlődik a
SIM-kártyáról.
ÚJ NÉVJEGY HOZZÁADÁSA
Az Új névjegy hozzáadása menüpontban tud a Névjegyzékhez
új névjegyet hozzáadni. Az adott névjegyhez kapcsolódó
következő információkat tudja elmenteni: keresztnév; családi
név; mobilszám; otthoni, munkahelyi és egyéb telefonszám; email cím és postai cím. A névjegy elmentéséhez válassza ki a
Névjegy mentése menüpontot.
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TÁRCSÁZÁS GYORSHÍVÓ GOMBBAL
A Tárcsázás gyorshívó gombbal funkció révén egyetlen gomb
lenyomásával, azonnal tárcsázhatja az egyes
számbillentyűkhöz (0-9) rendelt, 1-1, Ön által kiválasztott
névjegyet (maximum 10 db). Névjegynek valamelyik
gyorshívógomhoz való hozzárendeléséhez, hosszan nyomja le
az adott számbillentyűt, majd a kiválasztott névjegynél nyomja
le a Megerősítő gombot. Egy telefonszámnak az adott
gyorstárcsázó billentyűhöz történt feloldásának
megszüntetéséhez, a Névjegyzékben, a Gyorstárcsázás
almenüben, a számbillentyű kiválasztása után, válassza a
Hozzárendelés eltávolítása lehetőséget. Az SOS gombhoz is
ebben a menüben tud névjegyet hozzárendelni. Ehhez a 10 db.
számbillentyűn végiglépkedve, 11-ik lehetőségként jelenik meg
az SOS gomb.
Gyorshíváshoz, a főképernyőn hosszan nyomja le egy
számgombot, a telefon pedig azonnal tárcsázza a gyorshívó
gombhoz rendelt névjegyet.
NÉVJEGYEK IMPORTÁLÁSA
A Névjegyek importálása fájlból menüpont lehetővé teszi
névjegyeknek a telefon Névjegyzékébe történő másolását,
fájlból.
 Névjegyek importálásához, a vcf fájlt a memóriakártya
gyökérkönyvtárába (ha van a telefonban SD-kártya), vagy
a telefon saját tárhelyének gyökérmappájába. A fájl
nevének a következőnek kell lennie: Contacts.vcf.
 Ha mind a memóriakártyán, mind a telefon saját tárhelyén
van Contacts.vcf fájl, az SD-kártyán található fájl kerül
felhasználásra.
 Azok, a fájlban szereplő névjegyek, melyek megegyeznek
a Névjegyzékben már tárolt névjegyekkel, kimaradnak az
importálásból, így nem lesznek több példányban elmentve.
 Miután a névjegyek importálása befejeződött, Contacts.vcf
fájl neve megváltozik: Contacts-imported.vcf.
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NÉVJEGYEK BIZTONSÁGI MENTÉSE
A Névjegyek biztonsági mentése fájlba menüpont biztonsági
másolatot készít a névjegyekből, egy Contacts.vcf fájl
formájában.
 Ha van memóriakártya a telefonban, a Contacts.vcf fájl az
SD-kártya gyökérmappájában kerül mentésre.
 Ha nincs memóriakártya a telefonban, a Contacts.vcf fájl a
telefon belső tárhelyének gyökérmappájába kerül.
NÉVJEGY-BEÁLLÍTÁSOK
A Névjegy-beállítások menü megnyitásakor az alábbi
menüpontok jelennek meg:
 Névjegyek rendezése: megváltoztatható a névjegyek
sorrendje. A névjegyek ABC szerinti sorrendbe
rendezhetők, a keresztnevek vagy a családnevek alapján.
 Megjelenítési sorrend: megváltoztatható a nevek
felolvasási rendjét. Beállíthatja, hogy elsőként a keresztvagy a családnevet olvassa-e fel a készülék.
 SIM-kártyán tárolt névjegyek láthatósága: Beállíthatja,
hogy a SIM-kártyán tárolt névjegyek a Névjegyzékben
rejtve maradjanak vagy látszódjanak. -Az összes névjegy
törlése: Itt tudja a Névjegyzék összes névjegyét törölni. A
törlési szándékot meg kell erősíteni.

ALKALMAZÁSOK
ESZKÖZÖK
Ébresztőóra
Az ébresztőóra alkalmazás használatával ébresztéseket állíthat
be a kívánt napok meghatározott időpontjaira. Az aktuális
ébresztés elutasításához nyomja le a megerősítő vagy a vissza
gombot!
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Új ébresztés
Új ébresztés beállításához válassza az Új ébresztés
menüpontot, mely alatt a következő lehetőségek közül
választhat:
 Időpont beállítása: 4 számjegy beírásával állíthatja be a
kívánt időpontot. Az első két számjegy az órát, a második
két számjegy pedig a percet jelzi.
 Beállított ébresztés ismétlése: A megnyíló listából válassza
ki a hét azon napjait, amikor az ébresztésnek a már
beállított időpontban működnie kell. Ha egyik napot sem
választja ki, az ébresztés mindennap megismétlődik.
 Ébresztés mentése: Kiválasztásával az ébresztés
mentésre és bekapcsolásra kerül.
Az ébresztés szerkesztése
A már korábban beállított ébresztésnek a listából történt
kiválasztása után a következő lehetőségek állnak
rendelkezésre:
 Ébresztés bekapcsolás/kikapcsolása: A kikapcsolt
ébresztést a telefon továbbra is tárolja, megszólalni
azonban nem fog.
 Ébresztés módosítása: Kiválasztásával módosíthat az
ébresztés időpontján és napjain.
 Ébresztés törlése: Kiválasztásával törölheti az ébresztést.
Számológép
A Számológéppel alapvető számtani műveleteket végezhet:
összeadás, kivonás, szorzás, és osztás.
 A művelet végrehajtásához, nyomja le a megerősítő
gombot!
 A művelet fajtájának kiválasztásához nyomja meg a csillag
gombot!
 Tizedesvessző beírásához nyomja meg a kettőskereszt
gombot!
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Naptár
A Naptár alkalmazással napirendet hozhat létre és nyomon
tudja azt követni.
Új esemény hozzáadása
Új esemény hozzáadásához, nyissa meg az Új esemény
hozzáadása menüpontot, amely alatt az esemény következő
elemek közül választhat:
 Cím: Az esemény címe (kötelező megadni).
 Hely: Az esemény helyszíne vagy további részletek az
eseményről.
 Kezdőnap: Az esemény első napja (kötelező megadni).
 Kezdés időpontja: Az esemény kezdetének időpontja.
Alapértelmezett beállítás szerint az esemény egész napos.
Ha nem, írja be a kezdés idejét!
 Befejezés dátuma: Az esemény utolsó napja.
 Befejezés időpontja: Az esemény befejeztének időpontja.
 Ismétlődések: Ha az esemény rendszeresen ismétlődik,
válassza ki az ismétlődések számát és az esemény utolsó
dátumát, vagy válassza az állandóan ismétlődés
lehetőségét!
 Emlékeztető: Az eseményhez emlékeztető üzenetet
állíthat be.
 Esemény mentése: Véglegesíti az eseményt.
Napirend böngészése
A menüpont használatával böngészhet a napirendjében. Az
esemény szerkesztéséhez vagy törléséhez, nyomja le a
megerősítő gombot!
Naptár böngészése
A naptár hetek vagy napok szerinti böngészéséhez nyissa meg
a Naptár böngészése menüpontot. Az adott hét eseményei
számának megtekintéséhez, válassza ki az évet, a hónapot és
a hetet. Az események naponkénti vagy teljes heti
megjelenítéséhez, nyomja le a megerősítő gombot!
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Esemény keresése
Egy adott esemény megkereséséhez nyissa meg az Esemény
keresése menüpontot, és írja be a keresett esemény nevét!
Névnapok
A Névnapok menüpont alatt böngészhet a következő hét nap
névnapjai között, keresheti az adott napokra eső névnapokat,
vagy a névhez tartozó névnapra is rákereshet..
Hivatalos ünnepek
Az ünnep és munkaszüneti napok naptárban történő
megjelöléséhez, nyissa meg a Beállítások menüpontot, majd
állítsa az Ünnepnapok láthatósága menüpontot látható
állapotba! A funkció használatához internetkapcsolat
szükséges, hogy le lehessen tölteni a hivatalos ünnep- és
szabadnapok listáját.
Zseblámpa
A Zseblámpa alkalmazás bekapcsolja a kamera LED világítását
(vakufény).
Percjelző óra
A Percjelző óra egy olyan, egyszerű időzítő óra, amely a
beállított idő letelte után értesítő dallamot játszik le. A percjelző
óra működése közben a telefon egyéb funkciói továbbra is
használhatók. Az értesítés megszüntethető vagy leállítható a
megerősítő vagy a vissza gomb lenyomásával.
Visszaszámlálási beállítások
 Az időzítő beállításához nyomja le a megerősítő gombot!
 A visszaszámlálás idejének (óra, perc és másodperc)
beállításához válassza az Idő beállítása menüpontot!
 Az időzítés bekapcsolásához válassza Bekapcsolás
menüpontot.
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Visszaszámlálás szüneteltetése és törlése
 Az időzítő futása közben nyomja le a megerősítő gombot.
 Az időzítő adott pillanatban történő szüneteltetéséhez
válassza a Szüneteltetés menüpontot! Az időzítő
leállításához és eredeti idejére történő visszaállításhoz,
válassza a Törlés menüpontot!
 A szüneteltetett időzítés folytatásához nyomja le a
megerősítő gombot, majd válassza Folytatás menüpontot.
Jegyzetek
A Jegyzetek alkalmazás lehetővé teszi írásos jegyzetek
készítését
Már létező jegyzetek szerkesztéséhez vagy törléséhez a
Jegyzetek listából válassza ki a szerkeszteni vagy törölni kívánt
jegyzetet!
Sopper
A Stopper az eltelt idő hosszának mérését lehetővé tevő
eszköz. Az időmérés ka háttérben működik, így ifőközben a
telefon egyéb funkcióit is lehet használni.
 A stopper elindításához a megerősítő gomb lenyomásával
nyissa meg a menüt, majd válassza a stopper indítása
menüpontot!
 A stopper leállításához, az időmérés közben nyomja le a
megerősítő gombot!
 Az időmérés folytatásához, a megerősítő gomb
lenyomásával nyissa meg a menüt, majd válassza az
Időmérés folytatása menüpontot.
 Az időmérés nullától történő újrakezdéséjhez, a
megerősítő gomb lenyomásával nyissa meg a menüt,
majd válassza a a Stopper újraindítása menüpontot!
 A számláló 0 értékre történő visszaállításához, a
megerősítő gomb lenyomásával nyissa meg a menüt,
majd válassza a Stopper visszaállítása nullára
menüpontot!
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Mértékegység átváltó
A Mértékegység átváltó használatával fizikai mértékegységeket
válthat át egyéb mértékegységekre.
Mértékegységek átváltásához, be kell állítania a bemeneti és a
kimeneti mértékegységet, majd az érték beírása után válasza
az Átváltás menüpontot.
Hangrögzítő
A hangrögzítő alkalmazás lehetővé teszi hangjegyzetek és
egyéb hangfelvételek rögzítését.
 A felvétel mentéséhez, rögzítés közben nyomja le a
megerősítő gombot.
 A felvétel szüneteltetéséhez, rögzítés közben nyomja meg
a vissza gombot. A felvétel folytatásához, nyomja le a
megerősítő gombot. A felvétel mentéséhez, a rögzítés
szüneteltetése közben nyomja meg a vissza gombot.
 A felvétel lejátszásához, átnevezéséhez, megosztásához
vagy törléséhez, a Felvételek listából válassza ki a kívánt
felvételt.
Időjárás
Az Időjárás alkalmazás megjeleníti a környék aktuális
hőmérsékletét és a következő három nap előrejelzését.
 Részletesebb időjárási adatokért nyomja le a megerősítő
gombot.
 Egyéb városok időjárási adataiért, válassza az Egyéb
helyek időjárása menüpontot.
Megjegyzés: Az alkalmazás használatához internetkapcsolat
szükséges.
KOMMUNIKÁCIÓ
E-mail
Az E-mail alkalmazás egy, már működő e-mail fiók kezelését
lehetővé tevő e-mail kliens.
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Bejelentkezés e-mail fiókba
Email fiókba történő bejelentkezéshez írja be az e-mail címet,
az SMTP-kiszolgáló címét, az IMAP-kiszolgáló címét, a jelszót,
és válassza a Mentés lehetőséget. Az SMPT- és az IMAP.kiszolgálók címeivel kapcsolatos információk az e-mail
szolgáltató honlapján találhatók.
Fontos megjegyzés: Bizonyos esetekben kifejezetten
engedélyeznie kell, harmadik fél alkalmazásai távolról
hozzáférjenek e-mailjeihez, vagy IMAP hozzáférését kell
engedélyeznie e-mail fiókjához.
Kilépés e-mail fiókból
Email fiókból való kijelentkezéshez vagy a bejelentkezési
adatok módosításához, lépjen az e-mail beállítások
menüpontba, és válassza a szerkesztés lehetőséget!
Telegram
A Telegram egy, az egyéb Telegram felhasználókkal történő
csevegést lehetővé tevő alkalmazás.
Megjegyzés: A funkció használatához internetkapcsolat
szükséges.
Regisztráció
A Telegram alkalmazás használatához a telefonszámot
regisztrálni kell. Elsőként, írja be a telefonszámot. Ha a
telefonszám már korábban regisztrálva lett, SMS üzenetben
kap egy megerősítő kódot, a belépés pedig megtörténik.
Ha a telefonszám korábban még nem lett regisztrálva, írja be a
kereszt- és családnevét. Ezek az egyéb Telegram felhasználók
számára láthatók lesznek.
Csevegés
 Új csevegés indításához, válasszon egy partnert a
Partnerek listából
 Üzenet küldéséhez vagy egyéb műveletekhez, csevegés
közben nyomja le a megerősítő gombot.
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 Csoportos csevegés indításához, a Csoportok
menüpontban válassza az Új csoport létrehozása
lehetőséget.
Beállítások
 Háttérben kapcsolódva: Ha bekapcsolja, az új üzeneteket
jelző értesítések akkor is megjelennek, ha a Telegram
alkalmazás nincs megnyitva.
 Egyéb tagok utolsó láthatósága: Ha bekapcsolja, a
beszélgetések során látható, hogy a partner mikor volt
utoljára aktív a Telegramon. (például 2 órával ezelőtt).
 Kilépés: Kilép a Telegram alkalmazásból.
MÉDIA
Kamera
A telefon beépített kamerájával fotókat készíthet.
 Periodikusan hallható, kattogó jelzi azt, hogy a kamera
működik és fénykép rögzítésére kész.
 Fénykép készítéséhez, irányítsa a kamerát a megörökíteni
kívánt tárgyra vagy eseményre, és nyomja le a megerősítő
gombot!
 Zárhang jelzi azt, hogy a kép rögzítése megtörtént. Ezután
válassza a kép mentése vagy kép megtekintése
menüpontot!
 A kép mentésekor a készülék arra kéri Önt, hogy adjon
egy rövid nevet vagy leírást a képhez. A név vagy leírás
alapján fogja tudni azonosítani a képet a galériában.
FM rádió
A telefon beépített FM vevővel rendelkezik. Az alkalmazás
működéséhez a fülhallgatót be kell dugni. A fülhallgató
vezetéke antennaként szolgál, amely nélkül a rádiójelek nem
foghatóak.
 Rádióállomás hallgatásához nyissa meg a Rádióhallgatás
menüpontot!
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 A következő vagy az előző rádióállomásra történő
automatikus hangoláshoz, nyomja meg a le vagy a fel
gombot.
 Rádióadónak a kedvencekhez történő hozzáadásához, a
rádióadó hallgatása közben nyomja le a megerősítő
gombot, majd válassza a Mentés a kedvencek közé
menüpontot. A kedvencek közül történő eltávolításhoz is
hasonlóképpen járjon el!
 A hangszórón keresztül történő hallgatáshoz a rádió
hallgatása közben nyomja le a megerősítő gombot, majd
válassza a Hallgatás hangszórón keresztül menüpontot. A
fülhallgatón keresztüli hallgatáshoz való visszatéréshez is
ugyanígy kell eljárnia.
 A frekvencia pontos behangolásához, hallgatás közben
nyomja le a megerősítő gombot, majd válassza a Kézi
hangolás menüpontot. A le vagy fel gombok
megnyomásával 0,1 MHz-nyit tud le vagy felfelé lépni.
Ugyanígy járjon el, ha vissza kíván térni az automatikus
hangoláshoz.
 Egy adott frekvencia megadásához, rádióhallgatás közben
nyomja le a megerősítő gombot, majd válassza a
Frekvencia beírása menüpontot!
Képek
A Képek alkalmazás révén böngészni tud a kamerával készített
vagy a telefonban tárolt képek között.
 A telefon kamerájával készített képek közötti
böngészéshez válassza a Kameraképek menüpontot!
 A telefonra letöltött vagy másolt képek közötti
böngészéshez válassza az Egyéb képek menüpontot!
 A képek böngészése közben a képekhez tartozó
hangcímke hallható.
 Kép nagyításához a képek böngészése közben, nyomja le
a megerősítő gombot és válassza a Nagyítás menüpontot!
Hasonlóképpen járjon el a kicsinyítéshez is! A nagyítás a
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kettőskereszt gomb lenyomásával lehetséges, míg a
kicsinyítéshez a csillag gombot használja.
 A képhez tartozó információk megjelenítéséhez vagy a kép
törléséhez a képek böngészése közben, nyomja le a
megerősítő gombot, majd válassza a megfelelő
menüpontot!
Kép megosztása
Kép megosztásához, a képek böngészése közben nyomja le a
megerősítő gombot és válassza a Kép megosztás menüpontot,
mely alatt a következő lehetőségek közül választhat:
 Kép megosztása e-mailben: A menüpont választásakor új
e-mail nyílik, csatolmányként a megosztandó képpel.
 Kép megosztás szöveges üzenetben: A kép titkosításra
kerül és feltöltődik a BlindShell szerverére. A címzett
szöveges üzenetben kapja meg a képre mutató linket. A
funkció használatához internetkapcsolat szükséges.
Költségek és adatvédelem
 Ehhez a funkcióhoz nem használunk MMS szolgáltatást.
Mobilszolgáltatója normál SMS-díjat (és mobilnet
használati díjat) fog Önnek felszámolni.
 Az összes, ennek a funkciónak a használatával továbbított
kép, a folyamat alatt végig biztonsági titkosítással kerül
(AES) küldésre. A visszafejtési kulcsot a kizárólag az Ön
által kiválasztott címzett részére elküldött SMS
tartalmazza, az soha senki másnak nem került elküldésre.
Bár a titkosított képet a BlindShell szervere tárolja, a
megosztott kép tartalmát, a visszafejtési kulcs nélkül senki
nem ismerheti meg (ideértve magát a BlindShell céget is).
 A titkosított képet a szerver a képet, a feltöltéstől számított
legalább 14 napig tárolja.
Internetrádió
Az Internetrádió használatával a világ legkülönfélébb részein
működő internetes rádióadásokat hallgathat.
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 Rádióállomások adásainak hallgatásához válassza ki a
hallgatni kívánt adót a Rádióállomások listájából.
 A rádióállomásnak a kedvencekhez történő
hozzáadásához, a kiválasztott adó hallgatása közben
nyomja le a megerősítő gombot, majd válassza a Mentés
a kedvencek közé menüpontot. Hasonló módon járjon el a
Kedvencek közül történő eltávolításhoz is.
Fontos: A funkció használatához internetes kapcsolat
szükséges (Wi-Fi vagy mobilhálózaton keresztül)..
Zenelejátszó
A Zenelejátszó segítségével a telefon belső tárhelyén vagy az
SD-kártyán tárolt hangfájlokat tud lejátszani. Ahhoz, hogy a
hangfájlok megjelenjenek a Zenelejátszó lejátszási listájában,
másolja azokat a,telefon vagy az SD-kártya "Music" mappájába!
 Hangfájl lejátszásához válassza ki a kívánt fájlt a lejátszási
listából.
 A következő vagy az előző hangfájl lejátszásához
használja a le vagy a fel gombot.
 A lejátszás szüneteltetéséhez nyomja meg a vissza
gombot.
 A lejátszási listába való visszalépéshez, a lejátszás
szüneteltetése közben nyomja le a vissza gombot.
 Előretekeréshez, lejátszás közben a le gombot tartsa
lenyomva.
 Visszafelé tekeréshez, lejátszás közben a fel gombot
tartsa lenyomva.
 Hangfájlnak a kedvencek közé való felvételéhez, lejátszás
közben nyomja le a megerősítő gombot, és válassza a
Mentés kedvencek közé menüpontot. A kedvencek közül
történő eltávolításhoz hasonlóképpen kell eljárnia.
 A hangfájl törléséhez, lejátszás közben nyomja le a
megerősítő gombot, majd válassza a Dal törlése
menüpontot.
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YouTube
A YouTube alkalmazás lehetővé teszi a YouTube webhelyén
közzétett, szabadon elérhető audiovizuális tartalom lejátszását.
Fontos megjegyzés:
 Minden, a YouTube webhelyén közzétett videó független
szerzők alkotása. A BlindShell semmilyen módon nem
kötődik a YouTube platformhoz vagy a
tartalomkészítőkhöz, és nem vállal semmilyen felelősséget
a YouTube-on közzétett bármilyen tartalomért.
 Hozzáférésünk a YouTube-hoz anonim. A BlindShell nem
igényel vagy támogat felhasználói bejelentkezést.
A prémium vagy korhatáros YouTube tartalmak nem
érhetők el.
 A BlindShell készüléken tárolt kedvenc videók,
előzmények vagy csatornák listái nem szinkronizálódnak
más eszközökkel vagy az Ön YouTube-fiókjával.
 Előfordulhat, hogy egyes videók vagy élő közvetítések
olyan, a készülékkel nem kompatibilis videoformátumokat
alkalmaznak, melyek nem lejátszhatók az Ön telefonján.
Videó lejátszás
 Videó vagy csatorna megtalálásához válasza a Keresés
menüpontot.
 A legutoljára megtekintett videók böngészéséhez válassza
az Előzmények menüpontot.
 A kedvenc videók böngészéséhez válassza a Kedvencek
menüpontot.
 A legfrissebb videók, kategóriák, szerinti böngészéséhez
válassza a Kategóriák menüpontot.
 A lejátszási lehetőségek megnyitásához, válassza ki a
videót a listából.
 A videó lejátszásához válassza a Lejátszás az elejétől
vagy a Lejátszás folytatása menüpontot.
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Beállítások
Videó mód: Három megtekintési mód közül választhat: álló
elrendezés, fekvő elrendezés és csak hang. Alapértelmezett az
álló elrendezés, a videó a képernyő közepén jelenik meg.
Fekvő elrendezés módban a videó teljes képernyős módban
tekinthető meg, úgy, hogy a kép az óramutató mozgásirányával
megegyezően, 90 fokban elfordítva jelenik meg. A csak hang
opció esetében a videó hanganyaga kerül csak letöltése (kép
nélkül), ezzel csökkentve a mobiladat-forgalmat.
KÖNYVEK
Könyvolvasó
A Könyvolvasó alkalmazás használatával hangos- és EPUB
formátumú könyveket, valamint txt fájlként tárolt könyveket
olvashat. Valamely könyvnek a könyvolvasóba történő
felvételéhez, a könyvet le kell töltenie a Könyvtár alkalmazásba,
vagy a kiválasztott könyvfájlokat a telefon belső memóriájának
vagy SD kártyájának BlindShell/Books mappájába kell
másolnia. A Books mappában lévő könyvtárt vagy fájlt a
Könyvolvasó önálló könyvként ismeri fel.
 Könyv olvasásához válassza ki a Könyvek-listából a
könyvet, majd válassza az Olvasás az elejétől, vagy az
Olvasás folytatása menüpontot, amennyiben a
könyvolvasóval korábban már olvasta az adott könyvfájlt.
 A lejátszás szüneteltetéséhez, nyomja meg a vissza
gombot!
 A lejátszás folytatásához szünet üzemmódban, nyomja le
a megerősítő gombot!
 Egy adott hangoskönyvön belül, a következő vagy az
előző fejezethez való ugráshoz nyomja meg a le vagy a fel
gombot!
 Egy adott, txt fájlformátumú könyvön belül, a következő
vagy az előző mondathoz való ugráshoz nyomja meg a le
vagy a fel gombot!
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Lejátszás menü
A Lejátszás menü megnyitásához. lejátszás közben nyomja le a
megerősítő gombot, amikor is a következő lehetőségek közül
választhat:
 Ugrás a könyv tartalmának adott százalékához: A
menüpont kiválasztása után írja be azt a százalékos
értéket, ahová a könyvolvasónak az adott könyvön belül
ugrania kell (0-99).
 Következő fejezet lejátszása: A lejátszás a könyv
következő fejezetétől/részétől folytatódik, amennyiben
ilyen létezik.
 Előző fejezet lejátszása: - A lejátszás a könyv előző
fejezetétől/részétől folytatódik, amennyiben ilyen létezik.
 Könyvjelző hozzáadása: Könyvjelzőt hoz létre ott, ahol az
olvasás éppen tart. Írja be a könyvjelző nevét, vagy a
könyvjelző neve helyetti időbélyegző elhelyezéséhez
hagyja üresen annak helyét!
 Mozgás könyvön belül (csak hangoskönyv esetén): A le
vagy a fel gomb lenyomására a lejátszás 10 másodpercet
vissza- vagy tovább ugrik, Ha 10 másodpercig nem
nyomja le sem a le, sem a fel gombot, a gombok funkciója
visszatér eredeti állapotába.
 Beszédsebesség (csak txt fájlformátumú könyvek esetén):
Használatával módosíthat a könyvolvasó
beszédsebességén.
 Felolvasás nyelve (csak txt fájlformátumú könyvek
esetén)) - Használatával változtathat a Könyvolvasó
felolvasási nyelvén.
Könyvtár
A Könyvtár alkalmazás tartalmaz egy, olyan könyvtári
szolgáltatásokat felsoroló listát, ahonnan módjában áll a
Könyvolvasó funkcióval olvasható könyveket letölteni. Egyes
könyvtárakba regisztrált fióktulajdonosként lehet csak belépni.
 Az elérhető könyvek közötti böngészéshez, válassza ki a
listából a kívánt könyvtári szolgáltatást.
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 Könyvek kereséséhez válassza a Könyv keresése
menüpontot! A keresés történhet cím, szerző vagy
kulcsszó szerint.
 A könyv letöltéséhez válassza ki a könyvet, majd a Könyv
letöltése menüpontot! A könyv letöltését a vissza gomb
lenyomásával tudja megszakítani. Letöltése után a könyv
a Könyvolvasó alkalmazásban érhető el.
JÁTÉKOK
Dobókocka
A Dobókocka nem egy hagyományos játék, használata
azonban hasznos lehet olyan játékok játszásakor, mint például
a Ludo (Ki nevet a végén). A virtuális kocka nem veszik el, az
eredmény pedig rögtön kiderül.
 Kockadobás: A telefon véletlenszerűen választ egy számot
1 és 6 között (illetve az Ön által választott oldalszámnak
megfelelően). Új dobás indításához nyomja le a
megerősítő gombot!
 Oldalak száma: Módjában áll változtatni a virtuális kocka
oldalainak számán, kettőtől (érme) hatig (normál
dobókocka), akár 99 oldalig!
Akasztófa
Az akasztófa egy egyszerű, szókirakós játék. A játék célja az,
hogy betűről-betűre lépve kitaláljuk az elrejtett szót. A szó
kitalálására rendelkezésre álló lehetőségek száma korlátozott.
A próbálkozások számának módosítása a Nehézségi fok
menüpont alatt lehetséges.
A játék menete
A kitalálandó szót egy betűsorozat jelképezi. A játék elején a
szó minden egyes betűje rejtve van, azokat egy-egy hangjelzés
helyettesíti. A képernyőn a hiányzó betűk helyén kötőjelek
láthatók. Ezek jelzik a kitalálandó betűk számát. A kitalálni
kívánt betű beírásához használja a billentyűzetet! A játék
visszajelzést ad arról, hogy a találgatás sikeres volt-e, azaz a
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beírt betűt tényleg tartalmazza-e a kitalálandó szó. (A sorrend
nem számít.) Minden egyes beírás után a betűsor frissítésre
kerül, és a kitalált betűk a helyükre kerülnek. A betűsor
megismétléséhez, nyomja le a jobb akciógombot!
A játék megnyeréséhez ki kell találnia az elrejtett szót, amihez
korlátozott számú találgatás áll csak rendelkezésére.
Mau-Mau
A Mau-mau egy egyszerű kártyajáték, ahol a telefon az ellenfél.
A játék menete
A játékhoz 32 lapos paklit használunk, magyar kártyát (7-10
értékű, illetve alsó, felső, király és ász lapokkal) vagy römi
kártyát (csak a 7-10 közötti, valamint a bubi, dáma, király és ász
lapokkal). A kártya fajtája és az ellenfél nehézségi szintje a
Beállítások menüpont alatt módosíthatók.
A játék kezdetekor a játékosok négy-négy lapot kapnak. A játék
célja az, hogy az összes kártyától megszabaduljon.
 Az elsőként kijátszott kártya tetszőleges lehet.
 A játékosok felváltva raknak.
 A lerakott kártya színének vagy értékének meg kell
egyezni az előző kártyáéval.
 Ha nem tud azonos színű vagy értékű kártyát lerakni,
húznia kell a pakliból. Ez alól az jelent kivételt, ha felsőt
(illetve dámát) tud kijátszani. Ezt bármikor megteheti, a
színt pedig arra módosíthatja, amire szeretné.
 Ász kijátszása esetén az ellenfélnek ászt kell raknia.
Ellenkező esetben az ellenfélnek passzolnia kell.
 Hetes kijátszása esetén az ellenfélnek is hetest kell raknia,
vagy kettő lapot kell húznia. A büntetés mértéke minden
egyes hetes lap lerakása után duplázódik.
Vezérlő funkciók
Az alapbeállítás szerint "asztalnézetben" folyik a játék. Ekkor az
utolsó kártya látszik, illetve a telefon bemondja az utolsó
40

kártyát, az Önnél levő és az ellenfél kezében levő lapok
számát. Ezen információk megismétléséhez, nyomja meg a
jobb akciógombot! A megerősítő gomb lenyomásakor megnyíló
menüben megtekintheti az Ön által kijátszható kártyákat. A
játék állásától függően egyéb lehetséges lépések is lehetnek:
Húzzon egy kártyát, Passzoljon, vagy vegye fel a büntetést!
Memóriajáték
A Memóriajáték a Pexeso néven is ismert, klasszikus
memóriajáték hangos változata. Új játék indításakor válasszon
lehetséges hangváltozatok közül.
A játék menete
A játék alapja egy 12 kártyából álló rács, ahol az egyes
kártyákhoz hozzá van rendelve valamelyik, 1-9 közötti, a csillag
a nulla vagy a kettőskereszt gomb. A játék célja az, hogy
megtalálja az összes, ugyanazzal a hanggal jelzett kártyapárt.
A játékhoz először a megfelelő szám lenyomásával fordítson fel
egy kártyát, majd próbálja megjegyezni a számhoz tartozó
hangot! Ezután fordítson fel egy másik kártyát, amelyről azt
gyanítja, hogy ugyanaz a hang tartozik hozzá. Ekkor
meghallgathatja a másodiknak felfordított kártya hangját. Ha a
két hang megegyezik, a kártyapár eltávolításra kerül,
amennyiben nem, a kártyák a helyükön maradnak.
Addig folytassa, míg egy kártya sem marad! A játék lényege az,
hogy megjegyezze a hangokat, a lehető legkevesebb
találgatással fogyjanak el a kártyák.
SEGÉDESZKÖZÖK
Színfelismerő
A Színfelismerő alkalmazás felismeri a vizsgált tárgyak színét.
Ehhez a telefon hátoldalán az SOS gomb felett található
kamerát használja,. A szín megállapításához irányítsa a
kamerát a vizsgált tárgyra, attól kb. 10 cm távolságból, a szín
bemondásához pedig nyomja le a megerősítő gombot!
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Fontos: A Színfelismerő alkalmazás működése nagymértékben
függ a környezet fényviszonyaitól és a tárgy esetleges,
tükröződő felületétől. Gyenge fényviszonyok mellett
előfordulhat, hogy a jelzett szín nem felel meg pontosan a tárgy
tényleges színének.
Tipp: A megbízhatóbb eredmény érdekében a folyamatot
érdemes többször megismételni, majd a legtöbb alkalommal
elhangzott színt fogadni el válaszként.
Helymeghatározó
a Helymeghatározó alkalmazás a GPS, a Wi-Fi és mobilnet
hálózatok összesített adatai alapján becsüli meg az Ön aktuális
helyzetéhez legközelebbi fizikai címet. A helymeghatározás
teljes folyamata akár 30 másodpercet is igénybe vehet!
A becsült helyzet SMS üzenetben történő továbbításához,
olvassa végig a közölt információkat, majd válassza az Üzenet
küldése helyadatokkal menüpontot!
Fontos megjegyzés: A helymeghatározás becsült érték, ezért
pontossága változó. Ne támaszkodjon kizárólag a
Helymeghatározó által közölt adatokra, vegye figyelembe az
adatok pontosságát!
Fontos megjegyzés: A helymeghatározó funkció használatához
a készüléknek internet kapcsolatra van szüksége, Wi-Fi vagy
mobilhálózaton keresztül!
Nagyító
A Nagyító alkalmazás használatával nagyítva, részletekbe
menőbben tud tárgyakat megtekinteni.
 Tárgy nagyításához irányítsa a telefon kameráját a tárgyra.
Nagyításhoz nyomja meg a le gombot, kicsinyítéshez
pedig a fel gombot! .
 A megerősítő gomb lenyomásával megnyitható menü a
következő lehetőségeket ajánlja: Képernyőszünet be. és
kikapcsolása, Inverz színek be- és kikapcsolása, LED
világítás be- és kikapcsolása.
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NFC címkézés
Az NFC címkéző alkalmazás segítséget nyújt az egyébként,
tapintás nehezen megkülönböztethető tárgyak, mint például
fűszeres tasakok vagy dobozok, kozmetikumok és háztartási
tisztítószerek, üvegek, stb. beazonosításához. Az öntapadós
NFC címkét egyszerűen ragassza a kiválasztott tárgyra, majd a
telefonnal olvastassa be.
A funkció használatához öntapadó, a telefon csomagolásában
is megtalálható NFC címkékre van szükség. További címkéket
BlindShell forgalmazójától tud vásárolni.
Tárgy címkézése
 Tárgyak NFC címkével való megjelöléséhez az NFC
címkét ragassza a kiválasztott tárgyra.
 A Címke hozzáadása menüpont kiválasztása után a
címkét helyezze a telefon hátlapjához közel, majd írja be
vagy rögzítse a tárgymegnevezését/leírását.
Címke leolvasása
Címke beolvasásához válassza a Címkék leolvasása
menüpontot, a címkét pedig közelítse a telefon hátlapjához.
Címke szerkesztése
Tárgycímke szerkesztéséhez vagy törléséhez, a kívánt címkét
válassza ki a Címkék listából.
Csipogók
A csipogók segítenek megtalálni olyan személyes tárgyakat,
mint például kulcs, táska, pénztárca, kabát, stb. Egyszerűen
rögzítse a csipogót az adott tárgyhoz, szükség esetén
csengesse meg BlindShell telefonja segítségével!
Ehhez a funkcióhoz rendelkezni kell magával a "csipogó"
eszközzel, melyet a BlindShell telefonok forgalmazójától tud
plusz tartozékként megvásárolni. A csipogó első alkalommal
történő bekapcsolásához (vagy az elem behelyezése után)
hosszan nyomja le a csipogó gombját! Bekapcsolásakor a
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csipogó többszöri hangjelzést ad. A csipogó beállításához
nyissa meg BlindSHell telefonján a Csipogó alkalmazást Az
alkalmazással tudja a csipogót megtalálni vagy szerkeszteni
annak tulajdonságait.
Csipogó hozzáadása (párosítása)
A csipogó és a telefon párosításához, válassza a Csipogó
hozzáadása menüpontot., majd többször nyomja meg a
csipogó gombját! Amint a csipogó csatlakozott a telefonhoz, a
telefon azt fogja kérni Öntől, hogy írja be az adott csipogó
nevét.
Csipogó megkeresése (megcsöngetése)
A csipogónak a telefonnal történő megcsöngetéséhez nyissa
meg a Csipogó megkeresése menüpontot, majd a listából
válassza ki a csipogó nevét! Amint csatlakozott a telefon a
csipogóhoz, a csipogó csörögni kezd. A csörgés leállításához
nyomja meg a megerősítő gombot!
Csipogó szerkesztése
A csipogó törléséhez (párosítás feloldásához) vagy nevének
módosításához, válassza a Csipogók listát, majd a listából az
adott csipogó nevét!
Internet böngésző
Az internetböngésző használatával weboldalakat nyithat meg
és böngészhet az interneten.
Internetböngésző-menü
 Az internetes böngészés elkezdéséhez, válassza az URLbevitel vagy a Keresés menüpontot!
 A menübe történő visszalépéshez böngészés közben,
nyomja meg a vissza gombot!
 A már megnyitott weboldalhoz való visszalépéshez,
válassza az Oldal böngészése menüpontot!
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 Az oldal újratöltéséhez, és a böngészés közbeni tovább
vagy visszalépéshez válassza a Navigáció menüpontot!
Böngészés
 Az oldal elemei közötti navigáláshoz nyomja meg a le vagy
a fel gombot!
 Az adott elemre való kattintáshoz nyomja le a megerősítő
gombot!
A hatékonyabb böngészés érdekében a numerikus billentyűkkel
a következő funkciók aktiválhatók:
 1 - Váltás alapértelmezett elemek szerinti navigálásra.
 2 - Váltás címsorok szerinti navigálásra.
 3 - Váltás vezérlőelemek szerinti navigálásra.
 4 - Váltás hivatkozások szerinti navigálásra.
 5 - Váltás szavankénti navigálásra..
 6 - Váltás szakaszjelzések szerinti navigálásra..
 7 - Ugrás az oldal elejére.
 8 - Elemről-elemre történő automatikus mozgás be- és
kikapcsolása.
 9 - Ugrás az oldal végére.
  - Vissza, böngészés közben.
 0 - Az aktuális oldal címének bemondása.
 # - Súgó megnyitása.
Keresés az oldalon
 Szöveg megkereséséhez az aktuális oldalon, válassza a
Keresés az oldalon menüpontot!
 Az oldal keresési eredményei között mozogni a le vagy a
fel gomb használatával tud.
 Keresés törléséhez és az alapértelmezett elemek szerinti
navigáláshoz, nyomja le az 1-es gombot!
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Beállítások
 Hangjelzés beállítások: Beállíthatja azt, hogy weboldal
böngészése közben milyen eseményekre figyelmeztessen
hangjelzés.
 Keresőmotor: Beállíthatja, hogy az internetes keresés
milyen keresőmotorral történjen.
 Olvasóablak megjelenítése: Az oldal aktuális elemét
nagyobb betűmérettel mutató olvasóablak, az oldal feletti
áttetsző rétegként.
 Privát mód: Bekapcsolása esetén a meglátogatott oldalak
nem kerülnek mentésre az előzmények közé.
 Alkalmazás használata YouTube videók megtekintéséhez:
Kiválasztása után a YouTube videók a BlindShell
alkalmazásban nyílnak meg.
 Böngészőfájlok megtisztítása: Törli a gyorsítótár tartalmát
és az ideiglenes böngészőfájlokat.
BLINDSHELL ALKALMAZÁS-LISTA
A BlindShell alkalmazás-lista menüpont alatt tud új
alkalmazásokat letölteni és telepíteni a telefonra, a telepített
alkalmazásokat kezelni és ellenőrizni azt, hogy azokhoz
elérhetők-e új frissítések. Az alkalmazások csomagként
jelennek meg a listában.. Egy-egy csomag tartalmazhat több,
az alkalmazáshoz kapcsolódó alkalmazást, vagy akár csak
egyetlen alkalmazást is.
Böngészés az online alkalmazási listában
 A Böngészés az online alkalmazás-listában menüpont
kiválasztásával a listában szereplő alkalmazás-csomagok
között böngészhet.
 A listában történő böngészéshez a következő szűrési
lehetőségek közül választhat: ajánlott alkalmazáscsomagok, csomagok keresése név alapján, böngészés a
listához nemrégiben hozzáadott csomagok között, a
listában szereplő összes alkalmazás-csomag szűrés
nélküli böngészése.
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 Az Összes kategória kiválasztása menüpont alatt az
alkalmazás-csomagok között szabadon, kategóriamegkötés nélkül böngészhet, vagy kiválaszthatja a
böngészendő alkalmazás-csomag kategóriáját.
 A kívánt alkalmazás-csomag letöltéséhez és
telepítéséhez, válassza az Alkalmazás-csomag, majd az
Alkalmazás-csomag telepítése menüpontot.
 Ha több információt szeretne az alkalmazás-csomagról,
válasza az Alkalmazás-csomag, majd az Információk az
alkalmazás-csomagról menüpontot. A menüpont
tartalmazza az alkalmazás--csomag leírását,
verzióinformációt, annak a kategóriának a nevét, amelybe
az alkalmazás-csomag tartozik, és a csomagban lévő
alkalmazások listáját, amennyiben a csomag több
alkalmazást tartalmaz.
 Az alkalmazás-csomag letöltése és telepítése után, a
csomagban lévő alkalmazások a telefon Alkalmazáslistájának megfelelő kategóriájában találhatók. .
Megjegyzés: Ez a funkció csak internet kapcsolat mellett
használható.
Telepített alkalmazások kezelése
 A készülékre telepített alkalmazás-csomagok
böngészéséhez és kezeléséhez, válassza a Telepített
alkalmazások menüpontot!
 Az alkalmazás-csomag kiválasztása után tudja az
alkalmazást futtatni, az alkalmazás-csomagról
információkat megtudni, a csomagot eltávolítani, vagy a
csomag haladó szintű funkcióihoz hozzáférni.
 Az alkalmazás-csomagok haladószintű funkcióival törölni
tudja a csomag ideiglenesen tárolt adatait vagy az
alkalmazás felhasználói adatait.
Megjegyzés: A gyárilag telepített alkalmazások nem
eltávolíthatók, azonban a csomag haladószintű funkcióval
kikapcsolhatók. Ha egy alkalmazáscsomagot kikapcsol, az nem
látszik a telefon alkalmazásai között.
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Alkalmazás-csomagok frissítése
 Annak ellenőrzéséhez, hogy elérhetők-e az alkalmazáscsomagokhoz újabb frissítések, vagy a nemrégiben
frissített alkalmazások listájának megtekintéséhez,
válassza az Alkalmazás-csomagok frissítése menüpontot.
 Alapbeállítás szerint az alkalmazás-csomagok
automatikusan frissítésre kerülnek. Ezt az Alkalmazás-lista
beállítások menüpont alatt tudja megváltoztatni.
Alkalmazás-lista beállítások
Az Alkalmazás-lista beállítások menüpontban módosíthat az
automatikus frissítések és az Alkalmazás-listával kapcsolatos
értesítések beállításain.

BEÁLLÍTÁSOK
HANGOK
Hangprofilok
A Hangprofilok menüben beállíthatja a bejövő hívások, SMS-ek
és egyéb üzenetek jelzéséhez használt hangprofilt. A
Hangprofil beállítási lehetősége közvetlenül is elérhető, a
kettőskereszt gomb hosszú lenyomásával.
A következő hangprofilok közül választhat:
 Csengőhang és rezgés: A bejövő hívásokat és üzeneteket
hangok és rezgések jelzik.
 Csak rezgés: A bejövő hívásokat és üzeneteket csak
rezgések jelzik.
 Csengőhang rezgés nélkül: A bejövő hívásokat és
üzeneteket csak hangok jelzik.
 Néma, rezgés nélkül: A bejövő hívásokat és üzeneteket
sem hangok, sem rezgések nem jelzik.
 Repülőgép üzemmód: Bekapcsolásával felfüggeszti a
telefon rádiófrekvenciás jeladó és –fogadó képességét
(hívásfogadás és kezdeményezés, internet, Wi-Fi,
Bluetooth).
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Hangerő
A Hangerő menüpontban beállíthatja a bejövő hívások,
értesítések, ébresztések és a telefon jelzéseinek hangerejét.
Dallamok
A Dallamok menüben beállíthatja a bejövő hívásokat, az
értesítéseket és az ébresztéseket jelző dallamokat. Saját
dallam vagy hang beállításához, a használni kívánt dallamot
vagy hangot tartalmazó fájlt másolja a telefon memóriájába. A
csengőhangként használni kívánt fájlokat a Ringtones mappába
másolja, az értesítési hangokhoz a Notification mappát, míg az
ébresztéshez az Alarms mappát használja.
Beszédhang beállítások
A Beszédhang beállítások menüpont alatt beállíthatja a telefon
beszédhangjának tulajdonságait, azokon módosíthat, majd
módosíthatja a beállításokat:
 Beszédsebesség
 Hívófél bemondása: Bekapcsolása után a telefon
automatikusan bemondja a hívó fél nevét vagy
telefonszámát. Amennyiben a funkció nincs bekapcsolva,
a hívófél nevének bemondásához nyomja le a jobb
akciógombot.
 Billentyűzet lezárt állapotának bemondása: Bekapcsolása
után, bármely gombnak, e telefont lezárt állapotában
történő többszöri lenyomásakor a telefon bemondja:
„Billentyűzet lezárva”.
 Menün belüli pozíció jelzése: Beállítása esetén, az adott
menüpont felolvasása mellett, a telefon bemondja a
menüpont aktuális pozícióját is, az összes menüpont
számához képest (például „kettő per öt”).
Visszajelzések
A Visszajelzések menüpont alatt, a telefon beszédhangja
kiegészítéseként további visszajelzési funkciókat is beállíthat.
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A készülék használata közben, a beszédhang mellé hangjelzés
és rezgés is beállítható.
Emlékeztető frissítés
Az Emlékeztető értesítése funkció bekapcsolásával beállíthatja,
hogy a készülék emlékeztesse Önt az elmulasztott
eseményekre. Bekapcsolása esetén a telefon öt percentként
diszkrét hangjelzéssel figyelmet arra, hogy időközben
elmulasztott események történtek. Ezek az ismétlődő
hangjelzések megszűnnek, amint megtekintette a nem fogadott
hívásokat és/vagy értesítéseket. az elmulasztott eseményeket.
Automatikus kihangosítás
Az Automatikus kihangosítás menüpont alatt be- és
kikapcsolhatja a telefonhívások automatikus kihangosítását.
Bekapcsolása esetén, amint a készülék telefonbeszélgetés
közben a fülétől távolabb kerül, a beszélgetést a hangszórón
keresztül, kihangosítva hallja.
BILLENTYŰZET
Billentyűzár
A Billentyűzár menüpont alatt kapcsolhatja be vagy ki a
billentyűzárat. A billentyűzár funkciója az, hogy
megakadályozza a telefon gombjainak nem szándékos
lenyomását. A következő lehetőségek közül választhat:
 Kézi billentyűzár: A billentyűzet csak manuálisan, a csillag
gomb hosszú lenyomásával zárható le. A lezárt
billentyűzet feloldásához, hosszan nyomja le a csillag
gombot.
 Automatikus vagy kézi billentyűzár: A billentyűzet a
képernyő időkorlátjának lejárta után automatikusan lezárul
vagy manuálisan, a csillag gomb hosszú lenyomásával
zárható le.
 Billentyűzár kikapcsolás: A billentyűzár le van tiltva.
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Tipp: Ha ellenőrizni kívánja, hogy milyen hosszú idő után
kapcsolódik be a billentyűzár, nyomja le a megerősítő gombot.
A billentyűzár lezárt állapotban marad.
Karakterek felolvasása törlés közben
A Karakterek felolvasása törlés közben menüpont alatt
beállíthatja, hogy a szövegbevitel közben törléskor mely
karaktereket olvassa fel a telefon. A következő lehetőségek
közül választhat:
 Az utolsó, a törölt betű előtt álló karakter felolvasása.
 A törölt karakter felolvasása.
Visszaolvasás karakterek beírása közben
A Visszaolvasás karakterek beírása közben menüben
beállíthatja, hogy szövegbevitel közben a telefon hogyan
olvassa vissza a beírt szöveget. A következő beállítások közül
választhat:
 Szóköz beírása után a beírt szó felolvasása.
 Szóköz írása után a teljes szöveg visszaolvasása.
 Ne legyen visszaolvasás!
Nagybetűk jelzése
A Nagybetűk jelzése menüben beállíthatja, hogyan jelezze a
készülék szövegbevitel közben a nagybetűket. A következő
beállítások közül választhat:
 Jelzés bemondással: Nagybetű beírásakor a betű előtt a
készülék bemondja a „nagy” szót. Például: nagy a, nagy
bé, nagy cé, stb.
 Jelzés magasabb hangszínnel: Nagybetűk beírásakor, a
beírt nagybetűket magasabb hangszínnel mondja be a
készülék.
 Ne legyen jelzés: Nagybetűk beírásakor nincs erre
figyelmeztető jelzés.
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KIJELZŐ
Fényerő beállítások
A Fényerő beállítások menüben módosíthatja a kijelző
fényerejét. A magasabb fényerő fényesebb képernyőt
eredményez, ugyanakkor csökkenti az akkumulátor üzemidejét.
Képernyő időkorlátja
A Képernyő időkorlátja menüben beállíthatja a kijelző
inaktivitási idejének hosszát, amely után a készülék alvó
üzemmódba kapcsol, hogy ezzel is növelje az akkumulátor
üzemidejét. Az alvó üzemmódból való kilépéshez nyomja le
bármelyik billentyűt. Amennyiben az automatikus billentyűzár
funkció be van kapcsolva, a billentyűzet feloldásához hosszan
nyomja le a csillag gombot!
Színsémák
A Színsémák menüben beállíthatja a telefon rendszerének
színsémáját. Az első szín a szöveg színét, a második pedig a
háttér színét jelzi. A következő színsémák közül választhat:
 Fehér betűk fekete háttérrel.
 Fekete betűk fehér háttérrel.
 Fehér betűk kék háttérrel.
 Fekete betűk sárga háttérrel.
Főmenü stílusa
A Főmenü stílusa menüben módosíthatja a főmenü grafikai
megjelenítésének stílusát. A következő lehetőségek közül
választhat:
 Ikonok és szöveg.
 Csak szöveg.
 Csak ikonok.
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Betűméret
A Betűméret menü alatt módosíthatja a telefon rendszerében
használt betűk méretét. A következő lehetőségek közül
választhat.
 Normál betűméret.
 Nagyméretű betű: Alkalmazása esetén a szavak töredezve
jelenhetnek meg, az adott szó hosszának függvényében
akár több sorban is.
HÁLÓZATOK
Wi-Fi
A Wi-Fi menüpont alatt tudja a telefont Wi-Fi hálózathoz
csatlakoztatni.
 A Wi-Fi hálózathoz való csatlakozás engedélyezéséhez
válassza ki a Wi-Fi Engedélyezése menüpontot.
 A Wi-Fi hálózathoz való csatlakozáshoz, a Hálózatok
listájából válassza ki a kívánt Wi-Fi hálózatot, majd
válassza a Csatlakozás hálózathoz menüpontot.
Amennyiben a Wi-Fi hálózati jelszóval védett, írja be a
jelszót.
 A Wi-Fi hálózathoz WPS gomb segítségével történő
kapcsolódáshoz, válassza ki a kívánt Wi-Fi hálózatot a
Hálózatok listájából, majd az ezen keresztül történő
csatlakozáshoz válassza ki a Csatlakozás WPS gombbal
menüpontot. Ezután nyomja le a router WPS gombját.
 Rejtett Wi-Fi hálózathoz történő csatlakozáshoz, válassza
a Csatlakozás rejtett hálózathoz menüpontot. Ezt követően
írja be az SSID-ét (nevet), majd a jelszót.
Wi-Fi kapcsolat szöveges fájlon keresztül
Wi-Fi hálózathoz a telefon memóriájában tárolt szöveges fájlon
keresztül is csatlakozhat.
 A szöveges fájlt, melynek neve „wifi.txt”, másolja a telefon
saját gyökérkönyvtárába.
 A fájl első sora a Wi-Fi hálózat neve.
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 A második sor a hálózati jelszó. (Ügyeljen a kis- és
nagybetűkre.
 Ha mind a hálózat neve, mind a jelszó megfelelő, a
készülék a hálózathoz történő csatlakozáskor
automatikusan, a jelszó külön beírása nélkül csatlakozik a
hálózathoz.
Bluetooth
A Bluetooth menü teszi lehetővé Bluetooth kapcsolaton
keresztüli csatlakoztatást és a Bluetooth eszközök kezelését.
Párosítás új eszközzel
 A csatlakozó Bluetooth eszköz párosítási üzemmódjának
bekapcsolása: Vannak eszközök, melyek már
alapértelmezetten úgy vannak beállítva, hogy bekapcsolt
és aktuális csatlakozás nélküli állapot mellett aktív
párosítási üzemmódban vannak. Más eszközök esetében
speciális gomb vagy billentyűkombináció lenyomására
kapcsolódik be a párosítási üzemmód. Ez a lehetőség
eszközfüggő, a részleteket lásd az eszköz használati
útmutatójában!
 Kapcsolja be a Bluetooth funkciót, majd válassza az
Eszközök keresése menüpontot. A keresés fél percig is
eltarthat, majd megjelenik a közeli eszközök listája.
 Az eszköz párosításához válassza ki a listából a kívánt
eszközt. A párosítás néhány másodpercig tart.
 Vannak olyan eszközök, melyek megerősítő kódot beírását
kérik. Ebben az esetben a csatlakoztatandó Bluetooth
eszközbe írja be a BlindShell által kiírt kódot.
 A párosítás megszüntetéséhez, válassza ki az eszközt a
Párosított eszközök listájából, majd válassza a Párosítás
megszüntetése menüpontot.
Eszköz csatlakoztatása és leválasztása
A csatlakozás az újonnan párosított eszközhöz általában
automatikusan megtörténik. Eszköz manuális
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csatlakoztatásához (vagy leválasztásához), válassza ki a kívánt
eszközt a Párosított eszközök listájából, majd válassza a
Csatlakozás eszközhöz (vagy Eszköz leválasztása)
almenüpontot.
Fontos megjegyzés:
 A párosított eszközhöz való csatlakoztatás előtt, azt
általában, egy a készüléken található bekapcsoló gombbal
be kell kapcsolni. Vannak olyan eszközök, melyek, ha
bizonyos ideig nincsenek használatban, automatikusan
kikapcsolnak.
 A piacon számtalan Bluetooth eszköz kapható. A
BlindShell nem tud kompatibilitást garantálni az összes, a
piacon elérhető készülékkel. Tanácsért vagy már
sikeresen tesztelt eszközök típusáért forduljon
szakkereskedőhöz.
 Az esetleges rádiófrekvenciás zavarok és magának a
Bluetooth technológiának a természete miatt nincs
garancia arra, hogy a keresés során párosítható eszközt
talál a telefon. Ha az eszköz nem látható a listában, vagy
nem párosítható, győződjön meg arról, hogy még mindig
párosítási üzemmódban van-e, majd ismételje meg az
eljárást. Ha a probléma továbbra is fennáll, ellenőrizze,
hogy a közelben nincs-e valamilyen erős
interferenciaforrás, például egyéb Bluetooth eszköz, Wi-Fi
router vagy egyéb rádiókészülék.
Kapcsolat tesztelése
A Kapcsolat tesztelése menüpont alatt a készülék teszteli az
internetkapcsolatot, melynek eredményeképpen információkhoz
jut az internet kapcsolat minőségéről és a BlindShell szerver
elérhetőségéről.
Mobiladat
A Mobiladat menüpont kiválasztásával kapcsolható be és ki a
mobiladat-használat (mobilnet).
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Megjegyzés: Ez a menüpont csak akkor érhető el, ha a
telefonban van SIM-kártya.
PIN-kód
A PIN-kód menüpontban állíthatja be, hogy bekapcsolásakor a
telefon kérje-e a PIN-Kód beírását, vagy nem. A funkció
bekapcsolt állapota mellet, a telefon indításakor be kell írnia a
PIN-kódot. Ugyanitt tudja a PIN-kódot is módosítani.
Fontos: Ha a PIN-kódot egymás után háromszor tévesen írja
be, a SIM-kártya ideiglenesen letiltódik, ami csak a PUK-kód
beírásával oldható fel. Ha a PUK-kódot egymás után tízszer
hibásan írja be, a SIM-kártya véglegesen le lesz tiltva..
Megjegyzés: Eza menüpont csak akkor érhető el, ha a
telefonban van SIM-kártya.
SIM-kártyák
A SIM-kártyák menüpontban tudja beállítani a kimenő
hívásokhoz és üzenetekhez, vagy a mobilnethez elsődlegesen
használandó SIM kártyát.
Megjegyzés: Ez a menüpont csak akkor elérhető, ha kettő SIMkártya van a telefonban.
KEDVENC ALKALMAZÁSOK
A Kedvenc alkalmazások menüpont teszi lehetővé a Kedvenc
alkalmazások listájának kezelését. A lista gyors eléréséhez
nyomja le az oldalsó akciógombot. Alkalmazásnak a
kedvencekhez való hozzáadásához, válassza a Kedvenc
alkalmazás hozzáadása menüpontot. Ha egy alkalmazást el
szeretne távolítani a kedvenc alkalmazások közül, vagy meg
szeretné változtatni a helyét a Kedvenc alkalmazások listán
belül, a megerősítő gomb lenyomásával válassza ki az adott
alkalmazást.
 Képernyőolvasó
 Listaelem sorrendjének bemondása
 Cellaelem bemondása
 SD kártya formázása
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DÁTUM, IDŐ ÉS IDŐZÓNA
A Dátum, idő és időzóna menüpontban kapcsolhatja be vagy ki
az automatikus idő és dátumbeállítás lehetőségét, illetve
változtathat az időformátumon és az időzónán.
 Az automatikus idő és dátum bekapcsolásához, válassza
ki az Idő és dátum menüpontot. A funkció bekapcsolása
után a készülék az időt és dátumot automatikusan állítja
be, a hálózatról adatoknak megfelelően. Ez a lehetőség
csak akkor áll rendelkezésre, ha a telefonban van SIMkártya.
 Az idő és dátum manuális beállításához, először ki kell
kapcsolnia az Automatikus idő és dátum funkciót.
NYELV
A Nyelv menüpont alatt tudja beállítani a telefon alapértelmezett
nyelvét.
BLINDSHELL FRISSÍTÉS
A BlindShell frissítés menüpont alatt tudja elvégezni a készülék
szoftverének frissítését. A frissítésekre új funkciók telepítése, a
már működő funkció fejlesztése és/vagy esetleges hibák
kijavításának szükségessége miatt kerül sor. Az új frissítések
letölthetőségéről üzenet formájában kap értesítést.
Az elérhető frissítések manuális kereséséhez, válassza ki a
Frissítések keresése menüpontot. Ha elérhető új frissítés,
válassza a Frissítés letöltése menüpontot, majd telepítse a
frissítést. A frissítések telepítéséhez internetkapcsolat
szükséges, WiFin keresztül. Fontos figyelmeztetés:
 A frissítési folyamat több percig tart. A telefon tájékoztat
arról, hogy hol tart a frissítés folyamat. A frissítés alatt a
telefon szintetikus, robotszerű hangon beszél.
 Amíg a frissítés tart, a telefont ne kapcsolja ki, és ne
végezzen rajta semmilyen más műveletet! A
figyelmeztetés figyelmen kívül hagyása a telefon
szoftverének károsodását okozhatja, melynek kijavítása
csak szervizben lehetséges!
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A TELEFONRÓL
A telefonról menüben a telefon bizonyos műszaki jellemzőit
ellenőrizheti, mint például a szoftververziót, és a felhasználható
tárhelyek nagyságát (belső memória és SD-kártya). Itt érheti el
a készülék gyári alaphelyzetbe való visszaállítását és biztonsági
mentést lehetővé tevő Szervizmenüt is.
Szerviz menü
A Szerviz menü egy, bizonyos szervizműveleteket egyszerűsítő
szolgáltatás. A Szerviz menü használatához, a telefont speciális
módon kell újraindítani, a normál operációs rendszeren kívül. A
Szerviz menü magának a BlindShell rendszerének nem része,
és ebben az üzemmódban a készülék hívásokat nem tud
fogadni, és az egyéb, szokásos funkciók sem elérhetők. A
Szerviz menüből való kilépéshez, válassza a Telefon
újraindítása menüpontot!
Adatok biztonsági mentése
Az Adatok biztonsági mentése funkció létrehoz egy belső
felhasználói adatokat tartalmazó fájlt. A Biztonsági mentés
funkció nem készít mentést a telefonban lévő SD (memória)
kártyán tárolt adatokról.
 Az adatok biztonsági mentéséhez helyezzen a telefonba
egy SD-kártyát, vagy a készülékhez csatlakoztasson egy
USB C flash memóriát (pendrive)! Ha mindkét
tárolóegység jelen van, a biztonsági mentést tartalmazó
fájl a memóriakártyára kerül.
 Válassza az Adatok biztonsági mentése menüpontot!
 Az adatok biztonsági mentéséhez válasszon a következő
lehetőségek közül: A teljes körű biztonsági mentés esetén
biztonsági másolat készül a használó kedvenc
alkalmazásairól és a telefon-beállításokról, beleértve a
készülék belső tárhelyén tárolt médiaadatokat. A Teljes
körű biztonsági mentés médiaadatok nélkül funkció esetén
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ugyanilyen mentés történik, a telefon belső tárhelyén tárolt
médiaadatok nélkül.
 Az időbélyegzővel ellátott, biztonsági adatokat tartalmazó
fájl kiterjesztése „backup" lesz.
Adatok visszaállítása
Az Adatok visszaállítása funkcióval visszaállíthatók az adatok a
korábban, az Adatok biztonsági mentése funkcióval létrehozott
backup fájlból. A biztonsági mentést tartalmazó fájlnak a
telefonba helyezett SD-kártyán vagy a készülékhez
csatlakoztatott USB-C flash memórián kell lennie. Fontos: Az
adat-visszaállítás során a telefonon tárolt adatok felülíródnak.
Gyári beállítások visszaállítása
A Gyári beállítások visszaállítása menüpont alatt végezheti el a
telefon úgynevezett gyári alaphelyzetbe történő visszaállítását.
A művelet során az összes felhasználói adat és frissítés
törlődik, a készülék pedig visszaáll az eredeti gyári verzióra.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
A Használati útmutató menüpont ezt az útmutatót tartalmazza,
fejezetekre bontva.

A TELEFON KIKAPCSOLÁSA
A Telefon kikapcsolása menüpont kiválasztásával tudja a
készüléket kikapcsolni. A kikapcsolási szándékot meg kell
erősíteni.

ELMULASZTOTT ÉRTESÍTÉSEK, ÉS INFORMÁCIÓK
A TELEFON ÁLLAPOTÁRÓL
A telefon állapotára vonatkozó információk megjelenítéséhez,
nyomja le a bal akciógombot. Ez a funkció a telefon használata
közben bármikor elérhető. A lista az alábbi információkat
tartalmazza:
 Értesítések: Az elmulasztott értesítések felsorolásához
válassza ezt a menüpontot!
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 Aktuális idő és dátum: A Naptár alkalmazást
megnyitásához válassza ezt a menüpontot!
 Wi-Fi állapot: A Wi-Fi beállítások megnyitásához válassza
ezt a menüpontot!
 Hálózati állapot: A mobiladat be- vagy kikapcsolásához
megnyitásához válassza ezt a menüpontot!
 Akkumulátor töltöttségi szint.
 Bluetooth állapot: A Bluetooth beállítások megnyitásához
válassza ezt a menüpontot!

KEDVENC ALKALMAZÁSOK
A kedvenc alkalmazások gyors eléréséhez, nyomja le az
oldalsó akciógombot! Ez megnyitja a kedvenc alkalmazásként
már korábban hozzáadott alkalmazások személyre szabható
listáját. Egy alkalmazásnak a kedvencekhez való
hozzáadásához, válassza a Kedvenc alkalmazás hozzáadása
menüpontot! A kedvencek további beállításaihoz, mint például a
listán belüli sorrendjük módosításához, menjen a Beállítások
menübe!

MŰSZAKI JELLEMZŐK
ADATCSERE
GSM (2G): 850/900/1800/1900 MHz
WCDMA (3G): B1/B2/B4/B5/B8
FDD-LTE (4G):
B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B20/B25/B26/B28/B66/B7
1
TDD-LTE (4G): B38/B40/B41
VoLTE
Bluetooth: 4.2
Wi-Fi: 2.4 GHz + 5 GHz (802.11 a/b/g/n/ac)
GNSS: GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou
FM rádió
NFC
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A KÉSZÜLÉK TULAJDONSÁGAI
Méretek: 135.2 x 54.6 x 16.7 mm
Súly: 100 g (telefon), 49 g (akkumulátor)
Kijelző: 2.83" (480 x 640)
Memória (RAM): 2 GB
Belső tárhely: 16 GB
Memória bővíthetőség: micro SD memóriakártya max. 128 GB
(FAT32)
Kamera: 13 MP
SIM-kártyák: 2 mikro SIM-kártyahely
Akkumulátor: 3000 mAh
Hangszóró: 1.5 W
Mikrofonok: Kettő mikrofon, zajszűrővel
3.5 sztereó audio jack
USB Type-C
Gombok: SOS, Hangerő, Oldalsó akciógomb
LED visszajelző
Kamera LED vaku
LED zseblámpa

SZENZOROK
Magnetométer
Barométer
Gyorsulásérzékelő
Gyroscope
Közelség-érzékelő

TANÚSÍTVÁNYOK
 CE, FCC, IC, ICASA, ACMA, RoHS, HAC, UN38.3, MSDS,
IEC 62133
 HAC: M3/T3
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HASZNÁLATI ÉS BIZTONSÁGI
TÁJÉKOZTATÓ
SZEMÉLYES HASZNÁLAT
 Ne szerelje szét a telefont. A telefon eltávolítható
részegységei a hátlapi fedél és az akkumulátor. Az
akkumulátorhoz való hozzáféréshez nem szükségesek
eszközök. A telefon szétszerelésével a garancia elvész.
 Csak rendeltetésszerűen, a felhasználói útmutatónak
megfelelően használja a telefont. A gyártó nem felelős
bármiféle, a telefonban vagy a környezetben felmerülő
kárért a nem megfelelő használatból eredően.
 Ne használja tovább a sérült telefont. A telefon minden
használata előtt ellenőrizze sértetlenségét. A sérült telefon
használata sérüléshez vagy további károkhoz vezethet.
Kérjük, keresse fel a viszonteladót a garanciális és
garancián kívüli javításokhoz.
 Kapcsolja ki a telefont, ha a mobiltelefon használata nem
engedélyezett, vagy ahol interferencia vagy veszély léphet
fel. Kérjük, tartsa be a korlátozott területek minden
utasítását.
 A gyártó nem garantálhatja a telefon helyes működését
egyéb forrásból származó kiegészítők használatakor. Ha
az eredeti kiegészítőktől eltérőeket szeretne használni,
kérjük, először lépjen kapcsolatba az eladóval.
 A lehetséges halláskárosodás elkerülése érdekében
kérjük, ne hallgasson sokáig magas hangerő-fokozaton. A
hangszóró és a telefon fülhallgatója nagyon hangos.
Kérjük, fokozottan figyeljen a legnagyobb hangerőszint
használatakor, főként akkor, ha telefonja közel van a
füléhez.
 Győződjön meg róla, hogy hallja a környezeti zajokat, ha
fülhallgatóval utazik. Ez potenciálisan veszélyes
helyzetekbe sodorhatja a forgalomban.
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 A telefon nem víz- és porálló, tartsa szárazon.
Akadályozza meg, hogy bármilyen folyadékkal
kapcsolatba kerüljön.
 Ne használja a telefont poros, füstös vagy nedves
környezetben, vagy mágneses mezők közelében. A por és
nedvesség behatolhat a telefonba, amely károsíthatja azt.
 Tartsa a telefont távol a hőforrásoktól és a közvetlen
napfénytől. Ne hagyja a telefont járművekben vagy olyan
helyen, ahol a hőmérséklet meghaladhatja a 45°C-ot
(113°F).
 Ne használja a telefont vezetés, kerékpározás vagy egyéb
jármű vezetése közben. Mindig tartsa be a helyi
törvényeket a mobileszközök használatával kapcsolatban.
 Ne helyezze a telefont vagy bármely kiegészítőjét
mikrohullámú sütőbe.
 Ne helyezze a telefont bankkártyák vagy egyéb
tárolóeszközök közelébe, amelyek mágnescsíkon tárolnak
információkat. A telefon hangszórója mágnest tartalmaz,
amely törölheti a mágneses médiaeszközök tartalmát.

AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTÉS
 Próbálja az akkumulátort az optimális teljesítmény
érdekében 5°C és 30°C között tárolni (41°F és 86°F). A
rövid melegebb vagy hidegebb hőmérsékletnek való
kitettség nem károsítja az akkumulátort, de ha ennél
tovább teszi ki a telefont a szélsőséges körülményeknek,
az csökkenti az akkumulátor élettartamát és kapacitását.
 Kapcsolja ki a telefont és távolítsa el az akkumulátorát, ha
a telefont nem használja hosszú ideig. Az akkumulátort
javasolt nagyjából 60%-os töltöttségen tárolni. Ez
meghosszabbítja az akkumulátor élettartamát és fenntartja
a maximális kapacitását.
 Ne szerelje szét, vágja el, törje össze, hajlítsa meg, szúrja
át vagy okozzon sérülést más módon az akkumulátornak.
Az akkumulátor felgyulladhat, ha megsérült. Nem nagyon
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valószínű, de lehetséges. Kérjük, ne feledje, hogy az
akkumulátor a telefon legveszélyesebb tartozéka.
Ne próbálja meg megjavítani vagy módosítani az
akkumulátort. Ez az akkumulátor sérüléséhez vezethet,
amely tüzet vagy robbanást okozhat.
Soha ne használjon sérült akkumulátort, töltőt vagy
töltőkábelt. Az akkumulátor vagy töltő felgyulladhat vagy
elektromos sokkot okozhat.
Csak az eredeti akkumulátort használja, és csak a
telefonnak megfelelő eredeti akkumulátort használja a
telefonhoz. Az akkumulátor kifejezetten ehhez az
eszközhöz készült. Az egyéb akkumulátorok nem
illeszkedhetnek megfelelően vagy más tulajdonságokkal
rendelkezhetnek, így károsíthatják eszközét.
Minden akkumulátor korlátozott élettartamú, és néhány
száz töltési ciklus után a kapacitásuk lecsökkenhet.
Az adapter csak beltéri használatra alkalmas.
Az adapter lecsatlakoztatásakor az adaptert húzza, soha
ne a kábelt.
Az adaptert húzza ki a konnektorból, ha épp nincs
használatban.
Soha ne kezelje az adaptert nedves kézzel.

ÚJRAHASZNOSÍTÁS
Mindig vigye vissza a használt elektronikai termékeit,
akkumulátorait és csomagolóanyagait dedikált gyűjtőpontra. Ne
dobja ki a termékeket rendszerezetlen lakossági hulladék
között. Ha nem biztos benne, hogy hogyan váljon meg a
telefontól, kiegészítőitől vagy csomagolásától, kérjük, keresse
fel az eladót.

KISGYERMEKEK ÉS ÁLLATOK
A telefont és kiegészítőit tartsa távol kisgyermekektől és
állatoktól. A telefonja kis alkatrészeket tartalmaz (vagy
kiegészítőként tartalmaz), emellett műanyagdarabok és éles
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részek is találhatók benne, amelyek sérülést vagy
fulladásveszélyt okozhatnak.

INTERFERENCIA EGÉSZSÉGÜGYI ESZKÖZÖKKEL
 A rádióhullámon kommunikáló eszközök, beleértve a
vezeték nélküli telefonokat is, befolyásolhatják a nem
megfelelően szigetelt egészségügyi eszközök működését.
Beszéljen orvosával vagy az egészségügyi eszköz
gyártójával, hogy megállapítsa, megfelelően védve van-e
az eszköz a külső rádióhullámoktól.
 A lehetséges interferencia elkerülése végett a testbe
épített orvosi eszközökkel rendelkezők gyártói legalább
15,3 centiméter (6 inch) távolságot javasolnak a vezeték
nélküli eszköz és az egészségügyi eszköz között. Az ilyen
eszközzel rendelkező személyeknek javasolt:
o Mindig legalább 15,3 centiméter (6 inch) távolságra
tartani a vezeték nélküli eszközt az orvosi eszköztől.
o Nem a mellkasi zsebben hordani az eszközt.
o A vezeték nélküli eszközt az orvosi eszközzel ellentétes
oldali fülhöz tartani.
o A vezeték nélküli eszközt kikapcsolni, ha bármilyen
okból azt feltételezzük, interferencia lép fel.
o A gyártó javaslatait követni a beépített egészségügyi
eszközt illetően.
o Ha bármilyen kérdése van a vezeték nélküli eszköze és
a beépített egészségügyi eszköze használatával
kapcsolatban, konzultáljon egészségügyi
személyzetével.

SAR ÉRTÉK
 A telefon általános háztartási célra tanúsítva használható.
 A legmagasabb SAR érték, amelyet a CE sztenderdnek
megfelelően jelentettek a fej mellett tartott teszteléskor
0,623 W/kg (10g), és a testen megfelelően viselve 1,474
W/kg (10g). A minimális távolság a testen viselt
működtetéséhez 5mm.
65

SZOFTVER ÉS SZOLGÁLTATÁSOK
ELÉRHETŐSÉGE
A telefon szolgáltatása a jelenlegi formájában érhető el, minden
lehetséges hibájával. A gyártó nem állítja, ígéri vagy garantálja
a telefon tartalmának pontosságát, megfelelőségét vagy
teljességét, kifejezetten elutasítja a hibák és kihagyások miatti
felelősségét.
Néhány alkalmazás megfelelő működéséhez internetkapcsolat
szükséges.
 Néhány alkalommal a szolgáltatások egy része
elérhetetlen lehet szerverleállások vagy harmadik fél által
nyújtott szolgáltatások elérhetetlensége miatt.
 A telefon által nyújtott adatok nem mindig teljesen
pontosak (pl. tartózkodási hely, színfelismerés eredménye,
időjárási adatok stb.).
 A gyártó nem vonható felelősségre semmilyen módon
harmadik felek által a telefon alkalmazásaiban megjelent
tartalmakért.
 A szoftver folyamatosan frissítve van. A gyártó fenntartja a
jogot, hogy előzetes tájékoztatás nélkül módosítsa a
szoftvert vagy a felhasználói útmutató tartalmát.
 Ha kételye támad, lépjen kapcsolatba az eladóval
 Ha bármilyen kérdése, aggodalma van, vagy olyan helyzet
lép fel, amelyben segítségre van szüksége, kérjük,
keresse fel az eladót, akitől a telefont megvásárolta.
Felkeresheti továbbá a gyártót telefonon közvetlenül, vagy
emailben az info@blindshell.com címen.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK
SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓ - EU
EGYSZERŰSÍTETT MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
Ezennel a Matapo a.s. cég kijelenti, hogy a rádióberendezés
típusú mobiltelefon megfelel a 2014/53/EU irányelvnek
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Az EU megfelelőségi irányelvének teljes szövege megtekinthető
a következő internetes címen: www.blindshell.com/conformity
Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak
ártalmatlanítására vonatkozó információk
A terméken és/vagy a hozzá tartozó dokumentumokon található
szimbólum azt mutatja, hogy a használt elektronikus
alkatrészek (WEEE) nem dobhatók ki az általános háztartási
szemétbe. A megfelelő kezelésért, újrahasznosításért és
javításért kérjük, vigye el a terméket a megfelelő gyűjtőhelyre,
ahol azt ingyen átveszik. Néhány országban helyi
kereskedőknél is leadhatja a terméket, ha azzal egyenértékű új
terméket vásárol.
A termék megfelelő kidobásával értékes anyagokat
takaríthatunk meg és megakadályozhatjuk a potenciális negatív
hatásokat az emberi egészségre és a környezetre, amelyek a
nem megfelelő hulladékkezelésnek köszönhetően egyéb
esetben felléphetnének.
Kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi hatóságokkal a legközelebbi
gyűjtőponttal kapcsolatos további információért.
A nem megfelelő hulladékkezelés akár büntetésekhez is
vezethet a helyi törvényeknek megfelelően.
KORLÁTOZÁSOK AZ 5GHZ SÁVBAN
Az eszköz beltéri használatban a következő országokban
csupán az 5,15GHz és 5,35GHz frekvenciák között
használható:
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE,
IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK
FREKVENCIASÁVOK ÉS ENERGIA
Az EU rádióberendezésekről szóló irányelvének (RED)
2014/53/EU a maximális kimeneti energiája az eszköznek a
következő:
 GSM - 900MHz: 33,72dBm; 1800MHz: 29,8dBm
 WCDMA - B1: 22,72dBm; B2: 23,32dBm
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 LTE-FDD - B1: 23,22dBm; B3: 23,81dBm; B7: 23,38dBm;
B8: 23,52dBm; B20: 23,42dBm; B28: 23,7dBm
 LTE-TDD - B38: 23,6dBm; B40: 23,59dBm; B41:
23,82dBm;
 Bluetooth - BR/EDR: 6,01dBm; BLE: 5,15dBm
 2.4GHz WIFI - 11b: 15,45dBm; 11g: 14,03dBm; 11n(20):
13,44dBm; 11n(40): 14,17dBm
 5GHz WIFI - 5,2GHz: 17,68dBm; 5,8GHz: 16,03dBm
 NFC: 0,000000261mW

JOGI INFORMÁCIÓK
KORLÁTOZOTT GARANCIA
A telefon korlátozottan garanciális. A garancia időtartama
 Egyesült Államok, Kanada: tizenkettő (12) hónap;
 Európai Unió, Dél-Afrika, Egyesült Királyság, Ausztrália,
Új-Zéland: huszonnégy (24) hónap.
Kérjük, ellenőrizze a kereskedőjénél a fenti listában nem
felsorolt országokban és régiókban a garancia hosszát.
Az akkumulátor minimális élettartama 12 hónap. Ebben az
időszakban csak kevés csökkenés lehetséges a kapacitásában.
Ezen periódus után bármilyen kapacitáscsökkenés vagy
funkcióveszteség általános avulásnak tekintendő. A limitált
garancia az első végfelhasználó vásárlásának napján kezdődik.
A limitált garancia az anyagi és megmunkálási hiányosságokat
fedezi. Minden egyéb garancia, kimondott vagy hallgatólagos,
elutasítva.
Nincs garancia a következő esetekben a megismert hibás
működéstől függetlenül:
 A termék és akkumulátor töltöttségének általános avulása
használatból eredően.
 Nem megfelelő használatból fakadó kár, nedvességnek,
folyadéknak vagy hőforrásnak való kitettség.
 Nem a gyártó által nyújtott kiegészítők vagy csatlakozók
használata által okozott kár.
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 Túl nagy nyomásból vagy leejtésből fakadó törés vagy az
eszköz részleges elromlásából fakadó kár.
 A Biztonsági, szabályozási és jogi információk
dokumentumban foglaltak nem betartása.
 Nem eredeti akkumulátor használatából, vagy a BlindShell
akkumulátorának más eszközben való használatából
eredő kár.
 Nem hitelesített személy által végzett sikertelen javításból
eredő kár.
A limitált garancia nem fedezi a hálózati szolgáltatás hibáját,
például a mobil- vagy wifi hálózat kimaradását.
Az eszköz szoftvere jelen formájában kerül nyújtásra, minden
lehetséges hibájával együtt.
Azt javasoljuk, hogy készítsen biztonsági mentést a felhasználói
adatokról az adatvesztés elkerülése érdekében legalább
havonta egyszer. A gyártó nem felelős az adatvesztésért az
eszköz meghibásodása, javítása vagy cseréje esetén.

A GYÁRTÓ FELELŐSSÉGI KORLÁTAI
Az itt leírt garancia teljes mértékben leírja a Matapo
kötelezettségeit és a termékkel kapcsolatos kizárólagos
jogorvoslati lehetőséget. A Matapo semmilyen esetben sem
felel a termék vételárát meghaladó kárért korlátozás nélkül,
bármilyen kereskedelmi veszteségért; idő-, pénz-, adat-, hírnév, lehetőség-, jóakarat-, nyereség-, vagy megtakarításvesztésért; vagy véletlen, különleges, következményes vagy
büntető jellegű károkozásért.
A Matapo hitelesített terjesztői nem vállalnak felelősséget az
eszközzel kapcsolatos használat és visszaélések miatt.
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