Cat® B25 telefon
Felhasználói kézikönyv
Köszönjük, hogy a Cat B25 mobiltelefon
vásárlása mellett döntött

Rövid bemutató
Köszönjük, hogy a GSM Cat B25 mobiltelefon vásárlása mellett döntött. A kézikönyvben megtalálja a készülék
összes hasznos funkciójának leírását. A B25 telefon megfelel az IPX7 vízállósági és az IP6X porállósági
követelményeinek, és elég ellenálló ahhoz, hogy egy 2 méteres magasságból, kemény felületre történő esést
is biztonságban átvészeljen. FM rádiót, Bluetooth-t, MMS-t, és LED fényt támogat, illetve különösen nagy
teljesítményű akkumulátorral rendelkezik.
A készülék használata előtt olvassa el a kézikönyv végén található, termékkel kapcsolatos fontos
információkat.

Jogi ﬁgyelmeztetés
© 2012 Caterpillar
A CAT, a CATERPILLAR, a hozzátartozó logók, a „Caterpillar Yellow“, a „Caterpillar Corporate Yellow“,
valamint az itt használt vállalati és termékazonosítók a Caterpillar vállalat márkanevei, így használatuk a
vállalat engedélye nélkül tilos.
A Caterpillar vállalat előzetes írásos beleegyezése nélkül a dokumentum egyetlen részét sem szabad
semmilyen formában és semmilyen eszköz segítségével reprodukálni sem átvinni.
A jelen kézikönyvben leírt készülék szerzői jogokkal és licencszolgáltató által védett szoftvert tartalmazhat. A
vásárlók semmilyen módon nem reprodukálhatják, terjeszthetik, változtathatják, dekompilálhatják, szerelhetik
szét, fordíthatják vissza, szedhetik ki, fejthetik vissza, adhatják bérbe, illetve nem rendelhetik hozzá senkihez
és nem licencelhetik az adott szoftvert vagy hardvert, amennyiben azt az érvényes jogszabályok nem tiltják,
vagy ha az ilyen műveleteket nem hagyják jóvá az illetékes licenccel rendelkező szerzői jogok tulajdonosai.

Megjegyzés
A termék némely, itt leírt funkciói és annak tartozékai a telepített szoftvertől, valamint a helyi hálózat
képességeitől és beállításaitól függnek, ezért nem feltétlenül vannak aktiválva, vagy a helyi hálózati
szolgáltató, illetve hálózati szolgáltatások nyújtója korlátozza őket. Ebből kifolyólag a leírások nem feltétlenül
felelnek meg a megvásárolt terméknek és tartozékainak.
A gyártó fenntartja a jogot arra, hogy bármely, a kézikönyvben szereplő információt vagy speciﬁkációt
előzetes ﬁgyelmeztetés és kötelezettség nélkül módosíthassa vagy megváltoztathassa.
A gyártó nem felel semmilyen, a mobiltelefon által küldött vagy fogadott termék törvényszerűségéért és
minőségéért, a szerzői jogokkal védett szövegeket, képeket, zenét, ﬁlmeket és a nem beépített szoftvert
beleértve, de nem kizárólag ezekre korlátozva. Bármilyen feltüntetett termék mobiltelefonra történő
telepítéséből és használatából eredő következményt a felhasználó maga viseli.

GARANCIA NÉLKÜL
A kézikönyvet úgy bocsájtjuk rendelkezésre “ahogy van”. Amennyiben ezt az érvényes jogszabályok
meg nem követelik, sem közvetlenül, sem közvetve nem garantáljuk a kézikönyvben szereplő információk
pontosságát, megbízhatóságát és tartalmát, ideértve az eladhatóságra és a bizonyos, illetve más célra való
megfelelőségre vonatkozó garanciát is, azonban nem csak ezekre korlátozva.
A készülék gyártója az érvényes törvények által engedélyezett maximális mértékben nem vállal felelősséget
a különleges, véletlenszerű, közvetlen és bekövetkezett károkért, a meghiúsult haszonért, üzletért,
bevételért, adatokért, jó hírnévért, sem a várt megtakarításért.

Az import és export szabályai
Ha a vásárló exportálni, ismételten exportálni vagy importálni szeretné a kézikönyvben leírt terméket, a
kézikönyvben szereplő szoftvert és műszaki adatokat beleértve, be kell tartania az összes érvényes törvényt,
az importra és az exportra vonatkozó rendelkezést, valamint minden szükséges kormányengedélyt és
licencet is be kell szereznie.
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1 Első lépések
1.1 Akkumulátor
Az akkumulátor részben fel van töltve, így kibontás után azonnal használható. A legjobb teljesítményt három
teljes feltöltési/lemerítési ciklus után éri el.

1.2 Az akkumulátor eltávolítása és telepítés
Az akkumulátort az alábbi lépésekkel távolíthatja el:
A. Egy fém csavarhúzóval lazítsa meg a csavarokat, és a telefon felső részétől kezdve távolítsa el az
akkumulátor fedlapját.
B. Húzza ki az akkumulátort a telefon alsó részéből.
Figyelmeztetés: A SIM-kártya eltávolítása előtt kapcsolja ki a készüléket, ellenkező esetben az károsodhat.
Az akkumulátort a következő módon telepítse:
A. Helyezze be az akkumulátor felső részét a felső fém érintkezőkbe.
B. Helyezze vissza a telefon hátlapját, hogy a készülék bezáruljon, majd húzza be a csavarokat.

1.3 Az akkumulátor töltése
Töltés közben a jelzőfény villog. Ha a készüléket töltés közben kikapcsolja, a kijelzőn megjelenik egy
jelzés, mely azt mutatja, hogy a berendezés töltődik. Ha azonban az akkumulátor teljesen lemerült, a jelzés
megjelenéséig akár pár perc is eltelhet.
Ha az akkumulátor teljesen feltöltődött, a kijelzőn egy feltöltött akkumulátor jelenik meg, és már nem mozog a
benne lévő sáv. Ha a készülék kikapcsolt állapotban van, a kijelzőn egy teljesen feltöltött akkumulátor jelenik
meg.
A töltés normális körülmények közt két és fél óráig tart. Ez alatt az idő alatt az akkumulátor, a telefon és a
töltő melegedhet. Ez teljesen normális.
A töltés befejezte után húzza ki a töltőt a telefonból és az aljzatból is.
Megjegyzés:
A telefont egy jól szellőző szobába –10 és +55 °C közé helyezze. Kizárólag a mellékelt töltőt használja. A nem
jóváhagyott töltő használata veszélyes lehet, és annak használatával a telefon garanciális feltételeit is sérti.

2 Csatlakozás a hálózathoz
2.1 SIM-kártya
Használat előtt helyezzen a telefonba egy működőképes SIM-kártyát (Subscriber Identity Module - Előﬁzetői
azonosító modul).
Ne érintse meg a kártya felületén található fém részeket, ellenkező esetben a kártyán tárolt adatok
elveszhetnek vagy sérülhetnek. Védje a kártyát az elektromosságtól és a mágneses mezőtől.
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2.2 A SIM-kártya telepítése és eltávolítása
Kapcsolja ki a telefont, távolítsa el az akkumulátort és csatlakoztassa le a töltőt. Helyezze a SIM-kártyát a
SIM-kártya foglalatba.

1

Távolítsa el az
akkumulátor

3

Mindkét csavart fordítsa az óramutató
járásával ellentétes irányába, ezzel
meglazítja az akkumulátor fedlapját.
A LED lámpa alatti található résnél
kezdve távolítsa el a fedlapot.

2

Először helyezze a telefonba az akkumulátor
fedlapjának kampóit, majd zárja be a
fedlapot. Folyamatosan nyomja a fedlapot
a csavarfejek alatt, és fordítsa el őket az
óramutató járásával megegyező irányába,
míg ellenállást nem érez. Ezt követően
még végezzen egy negyed fordulatot. A
fedlapnak be kell lenni biztosítva, hogy
vízálló legyen. Ne húzza meg túlzottan a
csavarokat.

Helyezze be
a SIM-kátyát

A képen látható módon (azaz
érintkezőkkel lefelé) helyezze a
telefonba a SIM- és a memóriakártyát.
Az SD-kártya behelyezése közben a fém foglalatot tolja balra,
így az kifordítható. Helyezze az
SD-kártyát a helyére, zárja be a
fém foglalatot, majd csúsztassa
vissza jobbra, hogy bekattanjon.

Helyezze vissza az
akkumulátor fedlapját

4

Hagyja a telefont
8 órán át töltődni
Az első használat
előtt hagyja a
telefont 8 órán át
töltődni.

2.3 A memóriakártya telepítése és eltávolítása
Kapcsolja ki a telefont, távolítsa el az akkumulátort és csatlakoztassa le a töltőt.
Helyezze be a memóriakártyát a MicroSD foglalatba.

2.4 A készülék ki-/bekapcsolása
A telefont az End gomb lenyomásával és annak nyomva tartásával kapcsolhatja ki- vagy be. A bekapcsolást
követően a készülék automatikusan leellenőrzi, van-e benne SIM-kártya. Ha a SIM-kártya hiányzik, a telefon
felszólítja annak behelyezésére. A kijelzőn fokozatosan az alábbi üzenetek jelennek meg:
Jelszó megadása – ha beállított egy jelszót a telefonra.
PIN megadása – ha beállított egy jelszót a SIM-kártyára.
Keresés – a telefon elkezdi keresni a megfelelő hálózatot, melyhez majd csatlakozik.

2.5 A SIM-kártya blokkolásának feloldása
A SIM-kártya PIN-kódjának (Personal Identiﬁcation Number – Személyi azonosítószám) beállításával
megvédheti telefonját az illetéktelen használattól. Ha ez a funkció aktív, és ha megadott egy PIN-kódot, azt a
telefon minden bekapcsolásánál meg kell adnia, ezzel feloldva a SIM-kártya blokkolását, így az alkalmas lesz
a mindennapi használatra.
A felhasználó ezt a kódot törölheti. Ebben az esetben a SIM-kártyát nem tudja megvédeni az illetéktelen
használattól.
A.A telefont az End gomb nyomva tartásával kapcsolhatja be.
B.Adja meg a PIN1-kódot. A „Clear“ gombbal törölheti a hibákat, és az “Ok” gombbal befejezheti a bevitelt.
Ha például PIN1-kódnak az „1234-et“ szeretné beállítani, fokozatosan írja be az 1-es, a 2-es, a 3-as és a
4-es számot, majd nyomja meg az “Ok-t”.

2
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Ha a PIN-kódot háromszor egymás után hibásan adja meg, a hálózat leblokkolja a SIM-kártyát, és a telefon a
PUK1-kódot kéri majd.
Megjegyzés:
A hálózati szolgáltató a SIM-kártyájára standard PIN-kódot (4–8 szám) állít be. Ezt cserélje le a saját kódjára.

2.6 A készülék blokkolásának feloldása
Ha a telefonra egy jelszót állít be, megóvja azt az illetéktelen használattól. A funkció aktiválását követően
meg kell adnia egy jelszót, hogy feloldja a telefon blokkolását, és azt normálisan használhassa. A felhasználó
deaktiválhatja a telefont blokkoló kódot. Ebben az esetben a készülék nem lesz védve az illetéktelen
használattól.
A.A telefont az End gomb nyomva tartásával kapcsolhatja be.
B.Adja meg a telefon jelszóját. A „Clear“ gombbal törölheti a hibákat, és az “Ok” gombbal befejezheti a
bevitelt.
Ha például jelszónak az „1122-őt“ szeretné beállítani, fokozatosan írja be az 1-es, az 1-es, a 2-es és a 2-es
számot, majd nyomja meg az “Ok-t”.
Ha elfelejti a telefon jelszavát, lépjen kapcsolatba az eladóval vagy a helyi ügyfélszolgálat
márkaközpontjával.

2.7 Csatlakozás a hálózathoz
A SIM-kártya blokkolásának feloldása után a telefon automatikusan elkezd hálózatot keresni. A kijelzőn
megjelenik a keresés jele.
Csatlakozás után a szövegmező felső részének közepén megjelenik a hálózati szolgáltató neve. Most már
regisztrálva van a hálózathoz.
Megjegyzés:
A kijelzőn megjelenő “SOS” (segélyhívás) felirat azt jelenti, hogy telefonja a teljes értékűen használható
hálózati szolgáltatások hatókörén kívül található, vagy nem hitelesített kártyát használ. Megfelelő jelerősség
mellett azonban képes segélyhívást kezdeményezni.

3 Alapvető funkciók
3.1 Lefedettség
Amint a kijelzőn megjelenik a szolgáltató neve, hívást kezdeményezhet és fogadhat. Telefonja kijelzőjének bal
felső sarkában látható jelerősséget szimbolizáló oszlopok a hálózati jelerősségét mutatják. A négy oszlop a
legnagyobb jelerősséget jelenti.

Cat® B25 telefon – Felhasználói kézikönyv

3

3.2 Belföldi hívás
3.2.1 Telefonszám beírása
Hívást a Call gomb lenyomásával kezdeményezhet. Ha szeretné megváltoztatni a telefonszámot, koppintson
a jobb virtuális gombra, amellyel kitörli az előző számot. Tárcsázás közben a megfelelő animáció jelenik meg.
Amint a másik fél fogadja a hívást, a kijelzőn a hívás állapota jelenik meg. Ha a szám nincs a névjegyek közt,
a telefon csak a másik fél számát jeleníti meg. Ha benne van a névjegyekben, akkor az ott elmentett név
jelenik meg. Ha a szám el van mentve a telefonban, a kijelzőn annak típusa (mobil/otthon/iroda, stb.), e-mail
címe, képe és csoportja is megjelenik.

3.2.2 Mellék tárcsázása
Ha melléket szeretne hívni, tárcsázza az alap telefonszámot, majd nyomja le a * gombot, amíg a kijelzőn meg
nem jelenik a “P” betű. Most már hívhatja a melléket.
A mellék tárcsázása közben a következő módon járjon el:
A terület kódja, telefonközpont, a mellék száma, és a Call gomb.

3.3 Nemzetközi hívás
Nyomja meg a * gombot, majd engedje el, ezzel a nemzetközi kódokat helyettesítő “+” jelet írja be. Ezt
követően bármilyen országot tárcsázhat anélkül, hogy ismerné a helyi nemzetközi előhívót.
Nemzetközi hívást a következő módon kezdeményezhet: „+“, az ország kódja, az egész telefonszám és a Call
gomb.
Az előhívó megadását követően adja meg az adott ország kódját, majd az egész telefonszámot. Nemzetközi
hívások esetében a város kódjából hagyja ki a “0-át”.

3.4 A listán szereplő szám tárcsázása
Az összes kezdeményezett és fogadott hívás a híváselőzmények közé kerül elmentésre. A nemrég tárcsázott,
a fogadott, vagy a nem fogadott számok a következő csoportokba kerülnek: Calls Dialled (tárcsázott), Calls
Received (fogadott), és Calls Unanswered (nem fogadott). Ha a lista megtelik, a számok automatikusan
eltávolításra kerülnek. A listát a következő módon jelenítheti meg:
A.Készenléti állapotban nyomja meg a Call gombot, ezzel az összes hívást megjeleníti.
B.A Call gomb ismételt lenyomásával azonnal tárcsázhatja bármely, a listán szereplő számot.
C.A lista megjelenítését követően az “Ok” gomb lenyomásával a részleteket is megtekintheti. Az “Option”
(lehetőségek) gombbal műveletet választhat, pl. az adott szám mentését vagy törlését.

3.5 Segélyhívás
Ha egy hálózat rendelkezésre áll (ez a kijelző bal felső sarkában található jelerősséget szimbolizáló
oszlopokból látható), segélyhívást kezdeményezhet. Ha a hálózati szolgáltatója az adott területen nem
kínál barangolási szolgáltatásokat, a kijelzőn kizárólag az (Emergency) felirat látható, ami azt jelenti, hogy
csak segélyhívásokat bonyolíthat le. Ha egy hálózat hatáskörében van, segélyhívást SIM-kártya nélkül is
kezdeményezhet.
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3.6 Hívásfogadás
A bejövő hívást a „Call“ vagy az „Answer“ gomb lenyomásával fogadhatja. Ha egy fülhallgató is
csatlakoztatásra került, a hívást az azon található gombbal is fogadhatja. Ebben az esetben be kell kapcsolni
az automatikus válasz módot, és a fülhallgatónak telepítve kell lennie. Ezt követően a telefon csörgés vagy
vibrálás után a hívást automatikusan fogadja. Ha az Answer Mode (válaszmód) menüben az „Any Key“
(tetszőleges gomb) lehetőséget választja, a hívást bármelyik gombbal fogadhatja, nem csak a Vége gombbal.

3.7 Híváselőzmények
Készüléke képes olyan adatokat tárolni, mint az utoljára nem fogadott hívások, a fogadott hívások, a
tárcsázott számok, az utolsó hívás időtartama, a teljes küldési és fogadás idő.

3.8 Híváslehetőségek
Hívás közben megnyomhatja az „Option“ (lehetőségek) gombot, így megjelenítheti a hívás lehetőségeit, vagy
a „H-Free“ lehetőséggel aktiválhatja a handsfree módot. A kihangosítást ugyanazon gomb lenyomásával
kapcsolhatja ki. A hívás lehetőségei a funkciók közt találhatók.
Ez az elem kizárólag hívás közben érhető el. Némely funkció, mint pl. a hívásvárakoztatás és a hívás tartása
hálózati támogatást igényel. Részletekért forduljon hálózati szolgáltatójához.
A lehetőségekben (Options) az alábbiak közül választhat:
• Hold single call (egy hívás tartása)
Ideiglenesen megszakítja az aktuális hívást.
• End single call (egy hívás befejezése)
Az aktuális hívás befejezése.
• New Call (új hívás)
Lehetősége van új szám tárcsázására.
• Phone Book (névjegyek)
Megjeleníti a névjegyek kínálatát.
• Messages (üzenetek)
Belépés az SMS kínálatba. Mivel hívás közben használja a hálózati szolgáltatást, az SMS funkció az adott
pillanatban nem érhető el.
• Sound recorder (hangfelvétel rögzítése)
Hangfelvétel készítésére szolgál.
• Call Background sound (a hívás háttérhangja)
A háttérhang beállítása.
• Mute (némítás)
Ki-/bekapcsolható. Ha a Mute funkció aktív, a mikrofon kikapcsolt állapotban van.
• DTMF
Ki-/bekapcsolható. A DTMF pl. a bankszámlája vagy postaládája számítógépes támogatásához szükséges.
(Bekapcsolt DTMF mellett a telefon billentyűzetén lenyomhatja a megfelelő számokat, és azok hangüzenetet
küldenek a számítógépnek, mely segítségével beállíthatja a szolgáltatásokat.)
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4 Multimédia
4.1 Kamera
A bal virtuális gomb lenyomásával a kamera funkciói elérhetővé válnak.
Az előnézet módban az Option (lehetőségek) gomb lenyomásával a Photos (fényképek), a Camera Settings
(fényképező beállítása), az Image Settings (kép beállítása), a White Balance (fehéregyensúly), a Scene mode
(jelenet mód), az Effect Settings (hatások beállítása), a set frame (keret beállítása), a storage (tárolóhely),
valamint a Restore default (alapértelmezett visszaállítása) lehetőségre léphet.

4.2 Képek nézegetése
A képek nézegetése mód kiválasztását követően megtekintheti az albumba mentett fényképek listáját, és
lehetősége nyílik a képek megjelenítésére, módosítására, a stílusok tallózására, használatára, küldésére,
átnevezésére, eltávolítására, az összes fájl eltávolítására, rendezésére és tárolóhely kiválasztására.
Kiválaszthat egy képet, melyet háttérképként, képernyővédőként szeretne használni, vagy amely a kijelző ki-/
bekapcsolásakor vagy egy partnertől származó bejövő híváskor jelenik meg.

4.3 Videofelvétel
Telefonja videofelvétel készítése is alkalmas. A multimédiát a Video Recorder (videorögzítő) lehetőség
kiválasztásával érheti el.
A videofelvétel készítése módban a felvételt a középső gomb lenyomásával indíthatja el, a felvételt a gomb
ismételt lenyomásával szüneteltetheti. A felvételt a jobb gombbal állíthatja le, a fel és le gombokkal az
élességet állíthatja be, míg a jobbra és balra gombokkal az EV-t változtathatja.
Az Option kiválasztásával az almenübe juthat.
CamCorder Settings (kamera beállítása): Az alábbi lehetőségek közül választhat.
White Balance (fehéregyensúly): Lehetőségek Auto (automatikus), Daylight (nappali fény), Tungsten
(halogén), Fluorescent (fénycső), Cloudy (beborult), Incandescent (izzólámpa).
EV: EV kiválasztása.
Night Mode (éjjeli mód): Az éjjeli mód ki-/bekapcsolása.
Anti-ﬂicker (villogáscsökkentés): 50 Hz vagy 60 Hz kiválasztása.
Effect Settings (hatások beállítása): A felvételekre alkalmazott hatások módosítása.
Storage (tárolóhely): Választás telefon és memóriakártya között.
Restore Default (alapértelmezett visszaállítása): Az eredeti beállítások visszaállítása.

4.4 Videolejátszó
A videolejátszó almenüjében a felvételek listája található. Az “Option” menüvel a következő műveleteket
érheti el:
Play (lejátszás): Kilépés a lejátszóból a listára, és a mentett videofájlok megjelenítése.
Use as (használ): A hívó fél videója.
Send (küldés): Mint multimediális üzenetet, Bluetooth-on keresztül.
Rename (átnevezés): Az aktuális videofájl nevének módosítása.
Delete (törlés): Lenyomásával eltávolíthatja az aktuális videofájt.
Delete all ﬁles (összes fájl törlése): Lehetővé teszi az összes videofájl eltávolítását.
Sort by (rendezés): Kiválasztásával a videofájlokat nevük, típusuk, idejük, méretük vagy véletlen sorrend
szerint rendezheti.
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Storage (tárolóhely): Válassza ki a telefont vagy a memóriakártyát.

4.5 Fényképszerkesztő
4.5.1 Photo artist
Lehetővé teszi egy fénykép kiválasztását fájlból, egy fénykép rögzítését a fényképezővel és a felvétel
méretének módosítását. Ezt követően kiválaszthatja az automatikus méretmódosítást, a körbevágást a
kijelzőre, a manuális körbevágást és a fénykép szerkesztését. Az „Option“ gomb lenyomásával a következő
lehetőségeket érheti el:
Save as (mentés másként): Válassza ki a mappát, ahová elmenteni szeretné a képet, és módosítsa a menteni
kívánt fájl nevét.
Send (küldés): Küldés multimédiás üzenetként vagy Bluetooth-on keresztül.
Add frame (keret hozzáadása): Aktuális fénykép bekeretezése.
Add icon (ikon hozzáadása): Ikon kiválasztása az aktuális fénykép számára.
Add text (szöveg hozzáadása): Szöveg bevitele és stílusának kiválasztása az aktuális fénykép számára.
Mirror (tükörkép): Az aktuális fénykép vízszintes elforgatása.
Rotate (elfordítás): Az aktuális fénykép elforgatása.
Add effect (hatás hozzáadása): Hatás hozzáadása az aktuális fényképhez.
Redeye reduction (vörösszem-hatás csökkentése): Kiválaszthatja a vörösszem-hatás csökkentésének
területét.
Expand canvas (rajzvászon kiterjesztése): Aktuális fénykép széthúzása az egész rajzvászonra.
Undo (vissza): Az utolsó lépés visszavonása.
Exit: Kilépés a Photo Artist programból.
Help: Súgó.

4.5.2 Fényképcsempék
Lehetővé teszi a fényképek módosítását két, négy vagy kilenc fényképcsempe segítségével.

4.6 Zenelejátszó
A lejátszóban a zene lejátszásának elindításához és leállításához a fel-/lefelé gombot használhatja. A 2-es
és 8-as gombbal a hangerőt állíthatja, az “Options” menüvel az aktuális lejátszási listát jelenítheti meg. A
lehetőségek menüben a listán szereplő zenefájlt is lejátszhatja, megtekintheti a részleteket, zenét adhat a
csengőhangok adatbázisához, frissítheti a lejátszási listát és számos egyéb műveletet hajthat végre.
Konkrét beállítások az egyes zenefájlok lehetőségeiben:
Pre. play list: Telefon vagy memóriakártya kiválasztása.
List auto gen. (a lista automatikus generálása): Ha ez a funkció aktív (ON), az „Update Play List“ (lejátszási
lista frissítése) művelet a [File Manager]\Memory Card\My Music mappa tartalmát a lejátszási listában,
manuális beavatkozás nélkül is frissíteni fogja. Ha ez a funkció kikapcsolt állapotban van (OFF), az “Options”
menüvel kiválaszthatja a lejátszási listához hozzáadni kívánt zenefájlokat, az egyes zenefájlokat áthelyezheti
a listára vagy eltávolíthatja a listán szereplő összes zenefájlt.
Repeat (ismétlés): Lehetővé teszi az ismételt zenelejátszást. A funkció OFF (nincs ismétlés), egy zeneszám
ismétlése vagy összes ismétlése állapotba kapcsolásához a jobbra/balra gombot használja.
Shufﬂe (véletlenszerű): A lejátszás sorrendjét ON (véletlenszerű) vagy OFF (a lista sorrendje szerint)
állapotba állíthatja.
Background play (lejátszás a háttérben): A zenét akkor is lejátszhatja, ha más műveleteket végez. (Kivételt
képeznek a némítás, a fényképező és a felvétel műveletek.)
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BT stereo output (sztereó BT kimenet): Ki-/bekapcsolás.
BT stereo headset (sztereó BT fülhallgató): A fülhallgató állapotát jelzi.
Lyric display (dalszövegek megjelenítése): Ki-/bekapcsolás.

4.7 Hangfelvétel
A bal szoftveres gomb lenyomásával megjelenítheti a felvétel lehetőségeit: felvétel készítése (új felvétel),
lejátszás, csatlakozás, átnevezés, eltávolítás, összes eltávolítása, beállítás, használat és küldés. A rögzített
felvételeket hozzáadhatja a felhasználók hangproﬁljához, és elküldheti multimédiás üzenetként vagy
Bluetooth-on keresztül.

4.8 FM rádió
Lehetővé teszi, hogy FM rádiót hallgasson.
Channel list (csatornalista): 9 csatorna elmentését teszi lehetővé.
Manual input (kézi bevitel): A kívánt frekvenciát kézileg adhatja meg.
Preset Auto search (automatikus keresés beállítása): A megfelelő beállítást követően a készülék az adott
helyzete szerint információkat fogad az FM sugárzásról, és elmenti őket a csatornalistára.
Settings (beállítások): Lehetővé teszi a háttérben történő lejátszásnak, a kihangosításnak, a felvétel
formátumának, illetve annak minőségének és tárolóhelyének beállítását.
Record (felvétel): Lehetővé teszi az adás rögzítését.
Append (csatolás): Lehetővé teszi a fájlba mentett felvétel folytatását.
File list (fájllista): Az összes felvétel megjelenítése.

4.9 Dallamszerkesztő
Nyomja meg a bal szoftveres gombot, és igazolja az új csengés hozzáadását. Megjelenik egy felület, melyen
a dallamot a számbillentyűk segítségével hozhatja létre. A bal szoftveres gombbal további lehetőségeket
jelenítheti meg:
Play (lejátszás): Lejátssza az éppen létrehozott dallamot.
Play speed (lejátszási sebesség): Gyorsat, közepeset és lassút választhat.
Select instrument (hangszer kiválasztása): Kiválaszthatja kedvenc hangszerét, pl. gitárt, hegedűt, fuvolát,
trombitát, stb.
Save (mentés): Elmenti az éppen létrehozott dallamot.
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5 Névjegyek
Ez a funkció lehetővé teszi, hogy olyan információkat mentsen el, mint a nevek, a telefonszámok és a
mobiltelefonszámok.
A számokat a készülékbe vagy a SIM-kártyára mentheti. A készülék akár 1000 névjegy elmentésére alkalmas.
SIM-kártyára történő mentés esetében az elmenthető névjegyek száma a kártya kapacitásától függ.

5.1 Gyorskeresés
A névjegyekben tárolt partnereket jeleníti meg. A kiválasztott számra SMS-t, MMS-t küldhet, megjelenítheti
a partnert, módosíthatja, törölheti, másolhatja, átviheti, vCardot küldhet, stb.

5.2 Új névjegy hozzáadása
Az új névjegyet a SIM-kártyán vagy a telefonban elmentett listához adja.
A telefonba történő mentés esetében a nevet, a számot, a házszámot, a céget, az e-mail címet, a munkahelyi
számot, a fax számot és a születési dátumot adhatja meg.
Caller Picture (hívó fél képe): A képet az aktuális számhoz rendeli. Lehetővé teszi egy készüléken tárolt,
standard kép, vagy egy elmentett, megfelelő méretű fájl kiválasztását.
Caller video (hívó fél videója): A videót az aktuális számhoz rendeli. Lehetővé teszi egy készülékben tárolt,
standard video, vagy egy elmentett, megfelelő méretű és helyesen megjelenő fájl kiválasztását.
Caller ringtone (hívó fél csengőhangja): A csengőhangot a hívó fél azonosítója alapján a rendszer előzőleg
beállított lehetőségei vagy a mappa fájljai szerint állapítja meg.
Caller Group (hívócsoport): Csoportosítja a listában található telefonszámokat.

5.3 Összes másolása
Lehetővé teszi az összes partner másolását a SIM-kártyáról a telefonra, vagy fordítva.
Megjegyzés:
A SIM-kártyára csak a névjegy neve és telefonszáma kerül át.

5.4 Törlés
Lehetővé teszi, hogy törölje az összes, vagy csak a kiválasztott, a SIM-kártyán vagy a telefonban található
névjegyet.

5.5 Hívócsoport
A mobiltelefonok támogatják a hívó felek csoportosításának funkcióját. A csoport felületében válassza
ki a módosítani vagy megjeleníteni kívánt névjegyet. Az olyan tételek tartoznak ide, mint a csoport neve,
a csengőhangja, a hívó fél képe, a hívó fél videója és a csoport tagjai. A tételeket módosíthatja, azaz
bármilyen, a rendszerben elmentett, megfelelő méretű képet kiválaszthat, illetve tagokat adhat hozzá/
távolíthat el.
Megjegyzés:
Csak a készülék által rögzített telefonszámot lehet növelni vagy csökkenteni.

5.6 Különleges számok
Lehetővé teszi egy saját szám létrehozását vagy eltávolítását. Helyi számot, a szolgáltatások elérésére
szolgáló számot vagy segélyhívó számot választhat.
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5.7 A névjegyek beállítása
Memory Status (a memória állapota): A telefon és a SIM-kártya kapacitását, illetve a foglalt helyet jeleníti
meg.
Preferred Storage (előnyben részesített tárolóhely): Megadhatja az alapértelmezett tárhelyet (SIM vagy
telefon), ahová a telefonszámok elmentésre kerülnek. Ezt mentés közben módosíthatja.
Fields (mezők): Megadhatja a házszámot, a cég megnevezését, az e-mail címet, a munkahelyi telefonszámot,
a fax számot, a születési dátumot, a hívó fél képét, videóját, csengőhangját, valamint csoportját.
My vCard (saját névjegy): A vCard névjegyét módosíthatja és elküldheti.
vCard Version (névjegy verziója): A vCard 2.1 és vCard 3.0 közül választhat.

5.8 A hívó fél képe
A névjegy képét hozzárendeli az aktuális számhoz. Egy standard, a készülékbe mentett képet vagy egy
megfelelő méretű és helyesen megjelenő fájl választhat.

5.9 A hívó fél csengőhangja
Ki-/bekapcsolja a hívó fél azonosítója alapján történő csengést. A rendszer egyik dallamát vagy bármilyen
más fájlt választhat.
Megjegyzés:
A fájlt csak a proﬁlba való mentést követően használhatja.

5.10 A hívó fél videója
A névjegy videóját hozzárendeli az aktuális számhoz. Lehetővé teszi egy készülékben tárolt, standard video
vagy egy elmentett, megfelelő méretű és helyesen megjelenő fájl kiválasztását.
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6 Hívásközpont
6.1 Híváselőzmények
6.1.1 Híváselőzmények
Ha a hívások információit szeretné megtekinteni, a főmenüben a Call History (híváselőzmények) lehetőséget
válassza. Az információkban a nem fogadott hívások, a tárcsázott hívások, a fogadott hívások, a híváslista
törlése, a hívásidőzítők, a hívásköltségek, az SMS számlálók, a GPRS számítás, stb. szerepelnek.
Missed calls (nem fogadott hívások): A nem fogadott hívások listáját jeleníti meg.
Dialed calls (tárcsázott hívások): A tárcsázott hívások listáját jeleníti meg.
Received calls (fogadott hívások): A fogadott hívások listáját jeleníti meg.
Delete call logs (híváslisták törlése): Eltávolítja az összes feljegyzést.
Ha kiválaszt egy feljegyzést, megtekintheti annak részleteit, mint pl. dátum, idő, szám, hívás ideje és időtartama.
Az alábbi lehetőségekkel a részletesebb információkat is kezelheti:
Delete (eltávolítás): Eltávolítja a feljegyzést.
Save to phonebook (mentés a névjegyek közé): Elmenti a számot a SIM-kártyán vagy a telefonban található
névjegyek közé.
Call (hívás): Tárcsázza az adott számot.
Edit (módosítás): Módosítja a számot, és elmentheti, vagy SMS-t, MMS-t küldhet.
Send text message (szöveges üzenet küldése): Új szöveges üzenet küldése erre a számra.
Send multimedia message (multimédiás üzenet küldése): Új multimédiás üzenet küldése erre a számra.
Call timers (hívásidőzítő): A hívás időtartamának négy almenüje van.
Last call (utolsó hívás): Az utolsó hívás időtartama.
Dialed calls (tárcsázott hívások): Az összes tárcsázott hívás időtartama.
Received calls (fogadott hívások): Az összes fogadott hívás időtartama.
Reset all (összes visszaállítása): Törli az összes adatot, és a számlálást elölről kezdi.
SMS counter (SMS számláló): A költségek két almenüjét találja itt.
Reset counter (számláló visszaállítása): Törli az összes adatot, és a számlálást elölről kezdi.

6.2 Hívásbeállítások
6.2.1 Hívásbeállítások
Caller ID (hívó fél azonosítója): Módosíthatja a rendszer alapértelmezett beállításait (szám elrejtése vagy
megadott szám küldése), amennyiben ezt a hálózati szolgáltató lehetővé teszi.
Call waiting (hívásvárakoztatás): Ha ez a funkció aktív, a telefon a folyamatban lévő hívás közben
ﬁgyelmezteti az új bejövő hívásra. További információkért forduljon hálózati szolgáltatójához.
Call divert (hívásátirányítás): Ez a szolgáltatás lehetővé teszi a bejövő hívás átirányítását egy másik
megadott számra. A szolgáltatás a hálózat támogatását igényli, és szolgáltatójánál aktiválhatja.
Lehetősége van az összes hanghívást átirányítani (készenléti állapotban az állapotsávon megjelenik az
átirányítás ikonja), csak akkor átirányítani, ha nem elérhető, ha nem válaszol, ha foglalt, illetve az összes
adathívást átirányítani. Az alábbi lehetőségek jelennek meg.
Activate (aktiválás): Lehetővé teszi az átirányításra használni kívánt szám megadását.
Deactivate (deaktiválás): Megszünteti a hívások átirányítását.

Cat® B25 telefon – Felhasználói kézikönyv

11

Query Status (állapot lekérdezése): Lehetővé teszi az állapot lekérdezését.
Ha szeretné megszüntetni a fent említett funkciókat, a Cancel All Divert (összes átirányítás megszüntetése)
lehetőséget válassza.
Call barring (híváskorlátozás): Az almenüben különféle, a biztonság növelésére szolgáló lehetőséget
állíthat be. Némely szolgáltató nem kínálja ezt a szolgáltatást. További információkért forduljon hálózati
szolgáltatójához. A szolgáltató átad egy 4 számjegyű számot, mely segítségével aktiválhatja a szolgáltatást.
A menüben az alábbi tételeket találja.
Outgoing Calls (kimenő hívások): Lehetővé teszi a korlátozás ki-/bekapcsolását vagy ellenőrzését minden
hívásnál, nemzetközi hívásnál vagy nemzetközi hívásnál a belföldi hívásokat leszámítva.
Incoming calls (bejövő hívások): Lehetővé teszi az összes bejövő hívás korlátozásának ki-/bekapcsolását,
illetve annak ellenőrzését, így letilthatja az összes hívást, esetleg ki-/bekapcsolhatja és ellenőrizheti az
összes bejövő hívást barangolás közben.
Activate all (összes bekapcsolása): Jelszó megadását követően lehetővé teszi az összes híváskorlátozási
szolgáltatás aktiválását.
Cancel All (összes megszüntetése): Jelszó megadását követően lehetővé teszi az összes híváskorlátozási
szolgáltatás megszüntetését.
Change Barring PW (korlátozás jelszavának módosítása): Adja meg előbb a régi, majd az új jelszót.
Line Switching (vonalak átkapcsolása): Váltás az 1-es vagy a 2-es vonal között.

6.2.2 Haladó beállítások
6.2.2.1 Tiltólista
Lehetővé teszi a hívások elutasítását a tiltólistán szereplő névjegyektől. Az ilyen hívás az elutasított hívások
listáján jelenik meg.
Reject from list (elutasítás a listáról)
To turn on /off (ki-/bekapcsolás)
Black list number (szám a tiltólistán)
To setup the black list (tiltólista beállítása)
6.2.2.2 Automatikus visszatárcsázás
Ezt a funkciót ki- vagy bekapcsolhatja.
6.2.2.3 Gyorstárcsázás
Lehetővé teszi egy 8 számot tartalmazó gyorstárcsázási lista létrehozását. A bekapcsolást követően
készenléti állapotban elég, ha nyomva tart egy gombot 2 és 9 között, aktiválhatja az elmentett számok
gyorstárcsázását.
6.2.2.4 Háttérhang
Lehetővé teszi a hívás közbeni háttérhang beállítását.
6.2.2.5 A hívás időtartamának megjelenítése
Ezt a funkciót ki- vagy bekapcsolhatja.
6.2.2.6 Figyelmeztetés a hívás időtartamára
Ez ﬁgyelmeztet a hívás bizonyos időtartamakor. A menüben az alábbi lehetőségeket találja.
Off (kikapcsolás): A funkció nem lesz aktív.
Single (egyszeri): Adjon meg egy tetszőleges számot 1 és 3000 másodperc között. Ezzel beállíthatja a
ﬁgyelmeztetés idejét.
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Periodic (állandó): Adjon meg egy számot 30 és 60 másodperc között, ezzel állandó ﬁgyelmeztetés állít be.
6.2.2.7 Automatikus gyors bontás
Kapcsolja ki- vagy be, állítson be egy számot 1 és 9999 másodperc közt.

7 Szervező
Lehetővé teszi a naptár, a feladatok, a riasztás, az óra és a jegyzetek használatát.

7.1 Bluetooth
7.2 Naptár
Az almenüben a kijelzőn megjelenik a naptár az aktuális hónappal, és az adott dátum kiemelésével.
A dátumot a felfelé/lefelé/balra/jobbra gombbal módosíthatja. A kiválasztást követően a naptárinformációk
frissülnek.

7.3 Feladatok
Ebben az alkalmazásban megtervezheti a feladatok listáját. A telefon a választott mód szerint ﬁgyelmezteti az
egyes bejegyzésekre.

7.4 Ébresztő
A berendezés öt típusú ﬁgyelmeztetést és azok kikapcsolását támogatja. Válasszon egyet az ébresztők
listájából, majd a következőket állítsa be: ki-/bekapcsolás, 00:00 (idő), ismétlés, szundi vagy ﬁgyelmeztetés
típusa. A Repeat (ismétlés) lehetőséget egy napra, minden napra vagy bizonyos napokra állíthatja be
(munkanapok, standard hétfőtől péntekig, módosítható). Az FM rádió is szolgálhat ébresztőként.

7.5 Világóra
Itt az egész világ idejét ﬁgyelemmel kísérheti.
Ezt a funkciót ki- vagy bekapcsolhatja.
Ezt az Ok gomb vagy a fülhallgató bal oldalán található megvilágítás gomb hosszú lenyomásával teheti meg.
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8 Üzenetek
8.1 SMS
8.2 Üzenetszerkesztés
Az SMS üzenet szövegét a szerkesztőfelületen hozhatja létre. A kiegészítő szolgáltatásokat az “Option”
gomb lenyomásával érheti el.
Done (kész): A módosítások befejezte után a lehetőségekben az alábbi műveleteket hajthatja végre: csak
küldés, mentés és küldés, mentés, küldés többnek és küldés csoportnak.
Use templates (sablonok használata): Egy általános kifejezést illeszt a kurzor helyére.
Insert object (objektum beszúrása): Kép, animáció vagy egyéb fájl csatolása az üzenethez.
Text Format (szövegformátum): A szövegformátum deﬁniálásához (méret / stílus, igazítás és új bekezdés)
Insert number (szám beszúrása): Lehetővé teszi egy szám kiválasztását a névjegyek közül.
Insert name (név beszúrása): Lehetővé teszi egy név kiválasztását a névjegyek közül.
Insert bookmark (könyvjelző beszúrása): Lehetővé teszi egy könyvjelző beillesztését.
Input method (beviteli mód): Különböző szövegmegadási módszerek.

8.2.1 Bejövő
Ezzel a lehetőséggel a bejövő üzeneteket jelenítheti meg. Az üzenetek listájának tallózása közben az előző
és a következő üzeneteket a fel-/lefelé gombokkal jelenítheti meg. Az üzenetet az “Ok” gomb lenyomásával
olvashatja el. Ezen a felületen az Option lehetőség kiválasztása után az alábbi lehetőségek állnak a
rendelkezésére: Válasz, Törlés, Továbbítás, Másolás telefonba/SIM-kártyára, Áthelyezés telefonba/SIMkártyára, Összes törlése, Összes másolása, Összes áthelyezése, Szám használata, URL használata, Csevegés.

8.2.2 Kimenő
Ezzel a lehetőséggel a készüléken vagy a SIM-kártyán tárolt üzeneteket jelenítheti meg.
Az üzenetek megjelenítése közben a részleteket az “Ok” gomb lenyomásával jelenítheti meg.
Az üzenet olvasása közben megnyomhatja az “Option” gombot, és kiválaszthatja a kívánt műveletet, pl.
Küldés a SIM1-ről/SIM2-ről, Módosítás, Törlés, Másolás telefonba/SIM-kártyára, Áthelyezés telefonba/SIMkártyára, Összes törlése, Összes másolása, Összes áthelyezése, Szám használata, URL használata.

8.2.3 Sablonok
Néhány rövid, SMS-ben használható mondatot talál itt. A mondatokat törölheti vagy módosíthatja.

8.2.4 SMS beállítások
Az SMS üzeneteknek azonnal működniük kell. Ha ez nem így van, szükséges lehet némely beállítás manuális
megadása. Az almenüben az alábbi lehetőségek találhatók:
Proﬁle Settings (a proﬁl beállítása): Az SMS üzenetek szervizközpontjának számát a helyi hálózati
szolgáltatótól tudhatja meg. Az almenübe való belépést követően a módok listája jelenik meg. A mód
száma a szolgáltatótól és a SIM-kártyától függően változik. Válasszon egy módot, majd nyomja meg az Edit
(módosítás) gombot, és fokozatosan adja meg a proﬁl nevét, a szervizközpont címet, az érvényességi időt és
az üzenet típusát.
Megjegyzés:
A hálózati szolgáltatónak az olyan funkciókat is támogatnia kellene, mint az üzenet lejárásának dátuma, fax,
hívás és e-mail.
Common Settings (általános beállítások): Lehetővé teszi a kézbesítési jelentések és a válaszútvonal kiilletve bekapcsolását.
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Memory Status (a memória állapota): Megjeleníti a SIM-kártyán vagy a telefonban foglalt helyet.
Preferred Storage (előnyben részesített tárolóhely): Módosítja az SMS/MMS üzenetek mentésére szolgáló
alapértelmezett helyet (SIM-kártya vagy berendezés).

8.3 MMS
Az MMS a multimédiás üzenetek szolgáltatást képviseli. Egy olyan funkcióról van szó, mely lehetővé teszi az
információküldést különféle multimédiás formátumban, mint pl. szöveg, kép, hang, stb.
A funkciónak szüksége van a hálózati szolgáltató támogatására. Ellenőrizze, hogy SIM-kártyája támogatja-e
az adott funkciót, és szükség esetén lépjen kapcsolatba szolgáltatójával.
Ha telefonja támogatja ezt a funkciót, a szükséges beállítást követően multimédiás üzeneteket küldhet és
fogadhat.
Az MMS almenüben az alábbi lehetőségeket találja: üzenet írása, bejövők, kimenők, vázlatok és sablonok
tallózása, illetve az MMS beállítások módosítása.

8.3.1 Üzenetszerkesztés
Nyissa ki az MMS szerkesztőfelületét. Adja meg a címzett számát vagy e-mail címét. Ezt követően
módosíthatja az üzenet tárgyát és tartalmát. A szerkesztőfelületbe az „Edit content“ lehetőséggel léphet be.
Az alábbi műveleteket hajthatja végre.
Add number (szám hozzáadása): Lehetővé teszi a címzett számának megadását.
Add Email (e-mail hozzáadása): Lehetővé teszi a címzett e-mail címének megadását.
Edit (módosítás): Lehetővé teszi a címzettek számainak módosítását.
Delete (eltávolítás): Lehetővé teszi a címzettek számainak eltávolítását a listáról.
A szöveget az MMS szerkesztőfelületén állíthatja össze. Ha ott megnyomja az „Option“ lehetőséget, az
alábbiakat érheti el:
Done (kész): A módosítás befejezte után a lehetőségekben a következő műveleteket végezheti: csak küldés,
mentés és küldés, mentés vázlatként, mentés sablonként, küldési beállítások és kilépés.
Input Method (beviteli mód): Különféle szövegbeviteli lehetőségek.
Add picture (kép beszúrása): Lehetővé teszi a képek beillesztését.
Add audio (audio hozzáadása): Lehetővé teszi a hangfájlok hozzáadását.
Add video (video hozzáadása): Lehetővé teszi a videók hozzáadását.
Add attachment (melléklet hozzáadása): Lehetővé teszi a mellékletek hozzáadását.
Add slide before (dia hozzáadása a jelenlegi elé): Lehetővé teszi egy új oldal hozzáadását a jelenlegi oldal
elé.
Add slide after (dia hozzáadása a jelenlegi mögé): Lehetővé teszi egy új oldal hozzáadását a jelenlegi mögé.
Add bookmark text (könyvjelző szövegének beillesztése): Lehetővé teszi a WAP-ban elmentett könyvjelzők
beillesztését.
Preview (előnézet): Megjeleníti a multimediális üzenet előnézetét.
Slide Timing (dia időzítése): Lehetővé teszi a dia megjelenítési idejének megadását a multimediális üzenet
megtekintése közben.
Ha befejezte a módosításokat, az Option lehetőséggel az alábbi műveleteket érheti el: csak küldés, mentés
és küldés, mentés vázlatként, mentés sablonként, küldési beállítások és kilépés.

8.3.2 Bejövő
Minden üzenet az Inbox mappába kerül elmentésre. Itt a kiválasztott MMS üzenettel különféle műveleteket
hajthat végre, mint pl. törlés, megjelenítés, stb.
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8.3.3 Kimenő
Minden elküldött és egyben mentett üzenet az Outbox mappába kerül.

8.3.4 Vázlatok
Azok az üzenetek, melyek még nem állnak küldésre készen a Drafts mappába kerülnek. Itt módosíthatja, majd
elküldheti őket.

8.3.5 Sablonok
A telefonban öt multimédiás üzenet van előbeállítva. Itt megtekintheti és módosíthatja őket.

8.3.6 MMS beállítások
Compose (szerkesztés): Lehetővé teszi a szerkesztési mód megadását, a képek méretének módosítását, az
átvitel idejének lerövidítését, az automatikus aláírást.
Send (küldés): Beállíthatja az érvényességi időt, a kézbesítési jelentést, az olvasási jelentést, a prioritást, a
diák időzítését, a kézbesítés idejét.
Retrieve (átvétel): Lehetővé teszi az otthoni hálózat, a barangolás, az olvasási kézbesítés beállítását.
Filter (szűrő): Lehetővé teszi az anonim üzenetekre vonatkozó és egyéb szűrők beállítását.
Server proﬁle (kiszolgálóproﬁl): SIM1 vagy SIM2 kiválasztása (duál készülék esetében). Memory Status (a
memória állapota): Megjeleníti a foglalt és szabad memóriát.

8.4 Csevegés
Lehetővé teszi két szoba létrehozását, illetve saját nick és célszám megadását. Ezt követően az üzenetein
keresztül a többi jelenlévővel cseveghet.

8.5 Hangposta-kiszolgáló
Ha nem tud fogadni egy hívást, megkérheti a hívót, hogy hagyjon üzenetet a szolgáltatás segítségével.
Később meglátogathatja a hangposta-kiszolgálót, és meghallgathatja az üzenetet. Ezt a szolgáltatást
valószínűleg hálózati szolgáltatója is támogatja. Lehetséges azonban, hogy először aktiválnia kell.

8.6 Mindenkinek szóló üzenet
A mindenkinek szóló üzenet tulajdonképpen a szolgáltató által küldött nyilvános üzeneteket jelenti. Ez a
szolgáltatás lehetővé teszi, hogy szolgáltatójától információkat fogadhasson olyan témákról, mint az időjárás,
taxi, kórházak. A rendelkezésre álló üzenetek témáit szolgáltatójánál tudhatja meg.

9 Fájlkezelő
Az almenüben olyan lehetőségeket érhet el, mint belépés a telefon operációs rendszerébe, a telefonba és a
memóriakártyába (ha behelyezésre került). A képernyő felső részén az összesített memória és a kiválasztott
egységen található szabad hely látható. Az „Option“ gomb lenyomásával az alábbi műveletek jelennek meg:
Open (megnyitás): Lenyomásával megjelenítheti a tartalmat és a fájlokat.
New folder (új mappa): Megadhatja az újonnan létrehozott mappa nevét.
Rename (átnevezés): Az aktuális mappa átnevezése.
Delete (eltávolítás): Az aktuális mappa törlése.
Sort by (rendezés): A mappákat és fájlokat nevük, típusuk, az idő, méret vagy véletlenszerűen rendezheti.
Válasszon ki egy fájlt, majd az Option lehetőséggel megjelenítheti a további lehetőségeket.
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10 Szolgáltatások
A bal szoftveres gomb lenyomásával a funkciók kínálatát jelenítheti meg. Válassza ki a hálózati
szolgáltatásokat, majd a bal szoftveres gomb lenyomásával jelenítse meg a szolgáltatások kínálatát.
Ha SIM-kártyája és szolgáltatója támogatnak egy bizonyos szolgáltatást, használhatja azt mobiltelefonján
keresztül. További információkért forduljon hálózati szolgáltatójához.

10.1 WAP
Homepage (kezdőlap): Kiválasztását követően megadhatja az alapértelmezett, szórakozásról, ﬁlmekről,
divatról, barátokról, játékokról, stb. szóló kezdőlapot.
Bookmarks (könyvjelzők): A kedvenc WAP oldalak eléréséhez.
Recent pages (utoljára látogatott oldalak): Itt megtekintheti az utoljára meglátogatott oldalakat.
Ofﬂine pages (ofﬂine oldalak): Ez a lehetőség a mentett oldalakat jeleníti meg.
Input address (cím): Adja meg az oldal címét, melyet szeretne meglátogatni.
Service inbox (bejövő üzenetek): A bejövő üzenetek mentésére szolgál.
Settings (beállítások): Válasszon SIM-kártyát, módosítsa ﬁókját, a böngésző lehetőségeit vagy a szolgáltatás
üzeneteinek beállításait, törölje a gyorsítótárat, törölje a cookie-kat, stb.

10.2 Adatﬁók
10.2.1 GSM adatok
Account name (ﬁók neve): Módosíthatja vagy megadhatja a ﬁók nevét.
Number (szám): Az adott ﬁók száma.
User name (felhasználónév): A tárcsázott szolgáltatás neve (nem a WAP átjáróé).
Password (jelszó): A tárcsázott szolgáltatás jelszava (nem a WAP átjáróé).
Line type (vonal típusa): Válasszon analóg vagy ISDN vonalat.
Speed (sebesség): Sebességválasztás.
Primary DNS (elsődleges DNS): Az elsődleges kiszolgáló IP címe.
Secondary DNS (másodlagos DNS): A másodlagos kiszolgáló IP címe.

10.2.2 GPRS adatok:
Account name (ﬁók neve): Módosíthatja vagy megadhatja a ﬁók nevét.
APN: Adja meg az APN-t.
User name (felhasználónév): A tárcsázott szolgáltatás neve (nem a WAP átjáróé).
Password (jelszó): A tárcsázott szolgáltatás jelszava (nem a WAP átjáróé).
Auth.Type (hitelesítés típusa): Válassza ki a hitelesítés típusát.
Primary DNS (elsődleges DNS): Az elsődleges kiszolgáló IP címe.
Secondary DNS (másodlagos DNS): A másodlagos kiszolgáló IP címe.
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11 Felhasználói proﬁlok
A felhasználóknak néhány módosított motívum áll rendelkezésre, melyeket különféle környezetek alapján
választhatnak, pl. általános, tárgyalás, természetben, otthon, fülhallgatók, Bluetooth, illetve a csengés
beállításai, a hangerő, a ﬁgyelmeztetés típusa, a különleges hang és a válaszmód is a rendelkezésükre áll.
Ezek személyre szabhatóak.

12 Beállítások
A főmenüben válassza a „Settings“ lehetőséget. Ezt követően beállíthatja a telefont, a hálózatot, a
biztonságot, vagy visszaállíthatja a gyári beállításokat.

12.1 Telefon beállítása
12.1.1 Dátum és idő
Megadhatja a várost, ahol él, a dátumot, az időt és azok formátumát.

12.1.2 Tervezett ki-/bekapcsolás
Itt négy dolgot állíthat be. A telefon az ön által megadott időben ki- vagy bekapcsolhat.
Megjegyzés:
Ha több lehetőségnél azonos idő van beállítva, lehetséges, hogy nem aktiválódnak, mivel ütköznének.

12.1.3 Nyelv
A megjelenítés nyelvét 15 kínált nyelv közül választhatja ki.

12.1.4 Az előnyben részesített beviteli mód
Különböző beviteli módok közül választhat.

12.1.5 Kijelző beállítások
Háttérképet, képernyővédőt, ki-/bekapcsoláskor megjelenített képet, az idő és a dátum, illetve a saját szám
megjelenítését, valamint az óra típusát választhatja ki.

12.1.6 Üdvözlő üzenet
Módosíthatja a készülék bekapcsolását követően a kijelzőn megjelenő szöveget.

12.1.7 Dedikált billentyű
Módosíthatja a navigációs gomb funkcióját a leggyakrabban használt elemek hozzárendelésével.

12.1.8 Az idő és dátum automatikus frissítése
Ezt a funkciót ki- vagy bekapcsolhatja.

12.1.9 UART beállítás
Lehetővé teszi a SIM-kártya kiválasztását.

12.1.10 Egyéb beállítások
Az LCD megvilágítása
Lehetővé teszi az LCD megvilágítási idejének és fényerejének beállítását.
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12.2 Hálózati beállítások
12.2.1 Hálózatválasztás
Kézi vagy automatikus hálózatválasztást választhat.
A felhasználó külön hálózatot állíthat be a SIM1 és a SIM2 számára (duál készüléken).

12.2.2 Előnyben részesített hálózatok
Válassza ki hálózati szolgáltatóját. A SIM-kártya standard körülmények közt a megjelenített hálózat
szolgáltatásait használja. Lenyomással az alábbi műveleteket hajthatja végre:
Add from list (hozzáadás a listáról): A teljes PLMN lista megjelenítéséhez, nagyjából 223 tételt tartalmaz.
New (új): Új hálózat és annak prioritása megadása.
Change priority (prioritás megváltoztatása): A hálózat prioritásának beállítása.
Delete (eltávolítás): Az éppen használt hálózat törlése.
Megjegyzés:
A szolgáltató maga döntheti el, hogy rendelkezésére bocsájtja-e a szolgáltatást.

12.3 Biztonsági beállítások
A biztonsági beállítások megóvják telefonját és SIM-kártyáját az illetéktelen használattól.

12.3.1 A SIM-kártya biztonsági beállításai
12.3.2 2 A SIM-kártya blokkolása
A SIM-kártya blokkolása és annak feloldása.

12.3.3 Rögzített tárcsázás
Ha a SIM-kártyája támogatja, megadhatja a tárcsázható számokat. Ha ez a szolgálat aktív, csak az FDN listán
található, vagy a listán szereplő számokkal kezdődő telefonszámokat tárcsázhatja.
A „Fixed dial“ almenüben az alábbi lehetőségeket találja:
Mode (mód): A PIN2 megadásával ki- vagy bekapcsolhatja ezt a szolgáltatást.
Fixed Dial List (rögzített tárcsázási lista): Az Ok gomb lenyomásával az FDN lista menüjébe léphet. Az Option
kiválasztásával az adott számot módosíthatja vagy törölheti. Ha a lista üres, az Add gombbal adhat hozzá
számokat.
Megjegyzés:
A funkció ki- és bekapcsolásához a PIN2-kód szükséges. Azt a szolgáltatója adja meg. Az aktiválás után a
névjegyekben csak a tárcsázható számok listáján szereplő telefonszámok jelennek meg.

12.3.4 Híváskorlátozás
Ha ezt SIM-kártyája lehetővé teszi, korlátozhatja a megadott telefonszámok tárcsázását.
Ha ez a szolgáltatás aktív, a megadott számokat nem lehet tárcsázni.
Megjegyzés:
A funkció ki- és bekapcsolásához a PIN2-kód szükséges. Azt a szolgáltatója adja meg. Az aktiválását
követően a névjegyekben a letiltott számok nem jelennek meg.

12.3.5 Jelszóváltoztatás
A sikeres jelszómódosításhoz a SIM-kártya jelszavának 4-8 karakter hosszúnak kell lennie.
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12.3.6 A telefon blokkolása
Ezzel a funkcióval megóvhatja telefonját az illetéktelen használattól annak eltulajdonítása esetén.
Az almenübe lépést követően az alábbi beállítások jelennek meg:
Bekapcsolhatja a védelmet és megadhatja a kódot a telefon blokkolásához. Ha ezt követően bekapcsolja a
készüléket, az felkéri a megfelelő jelszó megadására. Ha a telefon blokkolása aktív, itt kikapcsolhatja azt.
Megjegyzés:
Az alapértelmezett kód a telefon blokkolásához az 1122.

12.3.7 A billentyűzet automatikus lezárása
Lehetővé teszi, hogy a telefon 5 vagy 30 másodperc, illetve 1 vagy 5 perc után lezárjon.
A készenléti képernyőről a billentyűzetet az alábbi módon zárhatja le:
Hívás megszakítása & és # gomb.
A lezárás kézi feloldásához az alábbi lépéseket kövesse:
Jobb szoftveres gomb & és # gomb

12.3.8 Jelszóváltoztatás
Megváltoztathatja a telefon jelszavát.

12.3.9 Gyári beállítások visszaállítása
Ebben a menüben adja meg a telefon jelszavát, majd nyomja meg az Ok gombot. A megfelelő paraméterek
beállítása visszaáll az alapértelmezettre.

13 Az írás nyelve/beviteli mód
13.1 Áttekintés
Készüléke az alábbi beviteli módokat támogatja: angol (ABC és abc), számok és szimbólumok.

13.2 A billentyűk elosztása
Ok gomb: A beviteli mód megjelenítésénél a kívánt módot az Ok gombbal választhatja ki. Az üzenetek
szerkesztése közben a gomb lenyomásával a lehetőségek almenübe léphet, ahol befejezheti a szerkesztést
vagy a szerkesztéshez az EMS menübe léphet.
Navigációs gombok (felfelé/lefelé/balra/jobbra): Lenyomásukkal a kurzort vagy a kiválasztást irányíthatja.
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13.3 A beviteli mód leírása
13.3.1 Írás angol nyelven
Ennél a beviteli módnál a billentyűzet a következő módon van elosztva.
Az alábbi táblázat a billentyűzet elosztását határozza meg angol nyelvű beviteli módban, mely a kis és a nagy
betűkre egyaránt vonatkozik. A “Jel vagy funkció” oszlopban a pontosvessző (;) az angol nyelvű abc és ABC
típusú intelligens bevitelt választja el.
Ha a pontosvessző nem szerepel a mezőben, akkor a két típusú bevitel egyezik:

A billentyű megjelölése

Jel vagy funkció

0-ás számgomb

0, szóköz

1-es számgomb

Szimbólumok

2-es számgomb

ABC2; abc2

3-as számgomb

DEF3; def3

4-es számgomb

GHI4; ghi4

5-ös számgomb

JKL5; jkl5

6-os számgomb

MNO6; mno6

7-es számgomb

PQRS7; pqrs7

8-as számgomb

TUV8; tuv8

9-es számgomb

WXYZ9; wxyz9

* gomb

Előhívja a szimbólumokat tartalmazó ablakot

# gomb

Megváltoztatja a beviteli módot

Felfelé gomb

A kurzort felfelé mozdítja

Lefelé gomb

A kurzort lefelé mozdítja

Balra gomb

A kurzort balra mozdítja

Jobbra gomb

A kurzort jobbra mozdítja

Jobb szoftveres gomb

Vissza vagy törlés

Vége gomb

Visszalépés a készenléti állapotba

13.3.1.1 A billentyűzet használata
Az általános műveletek leírását lejjebb találja.
Minden gomb több jel megadását teszi lehetővé. Ezt azt jelenti, hogy a kívánt jel leírásához a gombokat
többször, gyorsan kell lenyomnia.
Ha angol nyelvű beviteli módban írásjelet vagy speciális szimbólumot szeretne beilleszteni, a * gomb
lenyomásával normál vagy nagybetűs beviteli módban a speciális karaktereket tartalmazó ablakot jelenítheti
meg.
A beviteli módot a # gombbal változtathatja.
Ha az angol nyelvű bevitel során szóközt szeretne beilleszteni, nyomja meg egyszer a 0 gombot.
Ha hibás karaktert vitt be, azt a jobb szoftveres gomb lenyomásával törölheti. Ha ezt a billentyűt nyomva
tartja, mindent kitöröl.
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13.3.2 Számok
Az alábbi táblázat a billentyűzet számmódban érvényes elosztását írja le.
Ebben a beviteli módba a billentyűzet elosztása az alábbi táblázatban szereplőknek felel meg.
Billentyű neve

Jel vagy funkció

1-es számgomb

1

2-es számgomb

2

3-as számgomb

3

4-es számgomb

4

5-ös számgomb

5

6-os számgomb

6

7-es számgomb

7

8-as számgomb

8

9-es számgomb

9

0-ás számgomb

0

# gomb

Beviteli mód megváltoztatása

Felfelé gomb

A kurzort felfelé mozdítja

Lefelé gomb

A kurzort lefelé mozdítja

Balra gomb

A kurzort balra mozdítja

Jobbra gomb

A kurzort jobbra mozdítja

Bal szoftveres gomb

Ok

Jobb szoftveres gomb

Vissza vagy törlés

End gomb

Visszalépés a készenléti állapotba

€13.4 A billentyűzet használata
Az általános műveletek leírását lejjebb találja.
• Az egyes számgombok lenyomásával (0–9) a megfelelő számokat illeszti be.
• A beviteli módot a # gombbal változtathatja meg.
• Ha hibás karaktert vitt be, azt a jobb szoftveres gomb lenyomásával törölheti. Ha ezt a billentyűt nyomva
tartja, mindent kitöröl.

13.5 Szimbólumok
A billentyűzet használata: A szimbólumokat tartalmazó ablak a szerkesztési módban a * gomb lenyomásával
jeleníthető meg.
A kívánt szimbólumot a navigációs gombokkal választhatja ki, és választását az Ok gombbal erősíti meg.
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Gyakran ismételt kérdések
Mielőtt kapcsolatba lépne egy eladói szervizzel, szenteljen pár percet az alábbi egyszerű ellenőrzésnek,
mellyel pénzt és időt takaríthat meg.
Gyakori gondok

Okok és megoldás

Nem lehet bekapcsolni a telefont

Tartsa nyomva a bekapcsolás gombot legalább 1
másodpercig.
Ellenőrizze az akkumulátor érintkezőit – távolítsa
el, majd helyezze vissza, és ismét próbálja meg
bekapcsolni a telefont.
Ellenőrizze, fel van-e töltve az akkumulátort,
esetleg töltse fel.

Nem lehet csatlakozni a hálózathoz

Ha a jelerősség gyenge, próbáljon máshol,
nagyobb jelerősséggel és jobb lefedettséggel
rendelkező területen csatlakozni.
A mobiltelefon a szolgáltatója lefedettségi
területén kívül van.
A SIM-kártya érvénytelen, lépjen kapcsolatba
hálózati szolgáltatójával.

Az indítást követően valamilyen üzenet jelenik
meg

Ellenőrizze, hogy SIM-kártyája megfelelően került
telepítésre.
Ha az automatikus blokkolás funkció aktív, a
telefon használata előtt adja meg annak jelszavát.
Ha a SIM blokkolása funkció aktív, minden
elindításnál meg kell adnia a PIN kódot.
Adja meg a PUK-kódot: Ha háromszor hibásan
adja meg a PIN-kódot, a telefon leblokkol, és
a hálózati szolgáltató által megadott PUK-kód
megadására lesz szükség.

Gyenge hívásminőség

Ellenőrizze a hangerő beállításait.
A telefon használata gyenge jelerősségű
területeken, pl. magas épületek közelében vagy
pincékben befolyásolja a hívás minőségét.
Ha a telefont erős hálózati terheltség közben fogja
használni, például krízishelyzetekben, a hálózat
leterheltsége miatt a hívások megszakadhatnak.

Lecsökkent a telefon üzemideje

A telefon üzemideje a hálózattól függ, így
lehetséges, hogy gyenge jelerősségű területen
tartózkodik. Ebben az esetben a telefon
folyamatosan a bázisállomás jelét fogja keresni,
ezzel gyorsabban lemeríti az akkumulátort,
csökkentve a telefon készenléti idejét.
Ha ez megfelelő jelerősségű területen történik,
próbálja lecserélni az akkumulátort.
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SIM-kártya hiba

Ellenőrizze a SIM-kártya érintkezőit – tiszta
ronggyal törölje át a SIM-kártya fém érintkezőit.
Ellenőrizze, megfelelően helyezte-e be a SIMkártyát.

Nem lehet tárcsázni

A tárcsázott szám megadását követően ne feledje
megnyomni a küldés gombot.
Győződjön meg arról, hogy elég pénz van-e az
egyenlegén.
Ellenőrizze a SIM-kártya érvényességét.
Ellenőrizze nem aktiválta-e a híváskorlátozás
funkciót.
Győződjön meg róla, hogy a tárcsázható számok
nem korlátozzák a híváskezdeményezést.

A hívó fél nem tud kapcsolatba lépni önnel

Ellenőrizze, hogy a telefon bekapcsolt állapotban
van és csatlakoztatva van a hálózathoz.
Győződjön meg arról, hogy elég pénz van-e az
egyenlegén.
Ellenőrizze a SIM-kártya érvényességét.
Ellenőrizze nem aktiválta-e a hívásblokkolás
funkciót.
Győződjön meg róla, hogy a tárcsázható számok
nem korlátozzák a híváskezdeményezést.

Az akkumulátor nem töltődik

Rossz akkumulátor-érintkezés, ellenőrizze az
érintkezést.
A hőmérséklet nincs –10 és +55 ºC között.
Az akkumulátor vagy a töltő sérült, cserélje le.

Nem lehet beállítani némely funkciót

Hibás művelet.
A hálózati szolgáltató nem támogatja ezt a
funkciót vagy nem aktiválta.
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Karbantartási kézikönyv
Ha valami gondja támad a mobiltelefon használata során, lépjen kapcsolatba az eladóval.

A termékkel kapcsolatos fontos információkat tartalmazó
kézikönyv
Ez a termékkel kapcsolatos fontos információkat tartalmazó kézikönyv a biztonság megőrzéséről és a Cat
B25 készülékkel való megfelelő bánásmódról szóló információkat tartalmazza.
Az újrahasznosítással, a likvidálással és a további, környezetvédelemmel kapcsolatos információkat a
következő oldalon találja: http://www.catphones.com/.
A Cat B25 telefon használata előtt olvassa el az összes üzemeléssel kapcsolatos javaslatot, valamint a
következő biztonsági ﬁgyelmeztetéséket, így megelőzheti az esetleges sérülést vagy más károkat.

Fontos információk a biztonságról és kezelésről
FIGYELMEZTETÉS: Az alábbi biztonsági utasítások ﬁgyelmen kívül hagyása tűzhöz, áramütéshez, egyéb
sérüléshez, vagy a Cat B25 készülék, illetve más vagyontárgyak károsodásához vezethet.
Általános használat: A Cat B25 telefon úgy volt megtervezve, hogy lényegesen ellenállóbb legyen, mint a
többi mobiltelefon, azonban ez a készülék SEM megsemmisíthetetlen.
A Cat B25 hordozása és kezelése: A Cat B25 érzékeny alkatrészeket tartalmaz. Ezért ne engedje le magasról,
ne szerelje szét, ne nyissa ki, ne nyomja össze, ne hajlítsa meg, ne deformálja, ne lyukassza át, ne vágja,
ne helyezze mikrohullámú sütőbe, ne égesse, ne fesse össze és ne helyezzen bele idegen tárgyakat. Ne
használja a Cat B25 készüléket, ha az sérült - pl. ha a Cat B25 megrepedt, lyukas vagy víz által károsodott.
A Cat B25 kijelzője üvegből van, mely megrepedhet, ha a Cat B25 kemény felületre esik, erős ütésnek,
zúzásnak, hajlításnak vagy deformálásnak van kitéve. Ha az üveg megreped vagy megtörik, ne érjen hozzá,
és ne próbálja eltávolítani az összetört üveget. Ne használja a Cat B25 telefont az üveg márkaszervizben
történő cseréjéig. A jótállás az üveg helytelen vagy durva bánásmódból eredő károsodására nem vonatkozik.
A Cat B25 külső elemeinek tisztítása: A Cat B25 telefont azonnal tisztítsa meg, amint az kapcsolatba kerül
bármilyen foltot okozó szennyező anyaggal, pl. tinta, festék, alapozó, kosz, élelmiszer, olaj vagy oldat.
A Cat B25 tisztítása előtt minden kábelt csatlakoztasson le, és kapcsolja ki a készüléket. A tisztításhoz
puha, enyhén nedves, nem szöszölődő anyagot használjon. Ügyeljen arra, hogy a nyílásokba ne kerüljön
nedvesség. A Cat B25 tisztításához ne használjon ablaktisztítót, háztartási tisztítót, aeroszolos sprét, hígítót,
alkoholt, ammóniát, sem ledörzsölő szert. A kijelző felületét egy zsírtaszító réteg fedi. Az ujjlenyomatokat
úgy távolíthatja el, hogy a felületet letörli egy puha, nem szöszölődő ronggyal. A réteg zsírtaszító képessége
idővel normál használat mellett csökken. Ezt a folyamatot az abrazív anyagokkal való tisztítással csak
felgyorsítja, és közben még az üveget is megkarcolhatja.
Por és víz: A Cat B25 telefon tesztelésnek lett alávetve, és teljes mértékben megfelel az IP67-es
speciﬁkációnak. Nagyon fontos tudomásul vennie, hogy a Cat B25 összes csatlakozója, fedele és az
akkumulátor környékén található eleme pontosan igazodik a helyére, és a speciﬁkus víz- és porállóságot
szigetelőkarikák biztosítják. Ha nem biztosítja minden csatlakozó, fedél, és akkumulátor környékén található
elem, illetve szigetelőkarika megfelelő elhelyezését, a jótállás érvényességét veszti. Ha a Cat B25 vízzel
érintkezik, tisztítás előtt kapcsolja ki, és a bekapcsolás előtt hagyja alaposan kiszáradni. Ne próbálja a Cat
B25 telefont külső hőforrás segítségével szárítani, mint pl. mikrohullámú sütő vagy hajszárító.
A Cat B25 javítása és módosítása: Soha ne próbálja a Cat B25 készüléket saját maga javítani vagy
módosítani. A telefon nem tartalmaz olyan elemeket, melyeket a felhasználó maga cserélhetne le, a SIMkártya, az SD-kártya (ha rendelkezésre áll), az akkumulátor és az akkumulátor fedelének kivételével. Ha a Cat
B25 telefont szétszereli, amely a külső csavarok és a hátlap eltávolítását jelenti, károsíthatja a készüléket,
és az ilyen műveletekre a jótállás nem vonatkozik. A szervizelést kizárólag a márkaszervizek biztosítják. Ha
bármilyen kérdése támad, lépjen kapcsolatba a Cat B25 hivatalos márkaszervizével.
A Cat B25 töltése: A Cat B25 töltését kizárólag USB kábeles csatlakozóval, vagy egy standard USB 2.0 vagy
1.1-el kompatibilis készülék nagy teljesítményű USB portján keresztül végezze, esetleg más, a Cat B25
töltésére szolgáló, Cat által gyártott termék vagy kiegészítő, vagy más, tanúsítvánnyal rendelkező gyártó Cat
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telefonokkal használható kiegészítőjével töltse.
Mielőtt a Cat B25 készülékkel bármilyen egyéb terméket vagy kiegészítőt használna, olvasson el minden
biztonsági utasítást. A Cat cég nem vállal felelősséget a harmadik fél kiegészítői üzemeltetéséért, sem
az általuk okozott esetleges károkért. Továbbá azt sem biztosíthatja, hogy azok megfelelnek a biztonsági
utasításoknak és szabványoknak.
Ha a Cat B25 töltéséhez a mellékelt adaptert használja, előbb teljesen szerelje össze, majd helyezze az
aljzatba. Ne csatlakoztassa a Cat B25 USB adaptert nedves kézzel.
A Cat B25 USB adaptere a normális használat során melegedhet. Biztosítsa a megfelelő légáramlást a Cat
B25 USB adaptere körül, és bánjon vele óvatosan. Az alábbi helyzetek beálltakor csatlakoztassa le a Cat B25
USB adapterét:
• A tápkábel vagy a dugó rojtos vagy károsodott.
• Az adaptert esőnek, folyadéknak vagy túlzott nedvességnek állította ki.
• Az adapter burkolata megsérült.
• Olyan érzése van, hogy az adapter szervizelést vagy javítást igényel.
• Szeretné megtisztítani az adaptert.
Hallásvédelem: Ha a vevőn, a füldugóban, a fülhallgatóban, a hangfalakon vagy a headseten túl nagyra
állítja a hangerőt, az halláskárosodást okozhat. A hangerőt állítsa biztonságos szintre. Bár idővel
megszokhatja a magas hangerőt, mely önnek normálisnak tűnhet, annak ellenére hallása károsodhat. Ha
csöng a füle, vagy ha a normál beszéd halknak tűnik, szüneteltesse a zenehallgatást, és vizsgáltassa ki
hallását. Minél nagyobb a hangerő, annál kevesebb idő elég a halláskárosodáshoz. A hallásszakértők az
alábbi hallásvédelmi óvintézkedéséket javasolják:
• Korlátozza azt az időt, amikor a vevőt, a füldugót, a fülhallgatót, a hangszórót vagy a headsetet nagy
hangerőn használja.
• Ne növelje a hangerőt, hogy elfedje a környezet zaját.
• Ha nem hallja az ön közelében álló embereket, csökkentse a hangerőt. A Cat B25 telefon hangerőbeállításait a kézikönyv más részében találja.
Segélyhívás: Fontos kommunikáció biztosítása során, mint amilyen az orvossal való kapcsolat, ne
hagyatkozzon drótnélküli eszközökre. A Cat B25 telefon segélyhívási szolgáltatásai nem feltétlenül
működnek mindenhol, és nem minden üzemi körülmény között. A segélyhívószámok és szolgáltatások
területenként különböznek, és néha a segélyhívást a hálózat hiánya vagy környezeti zavarás miatt nem lehet
kezdeményezni. Egyes mobilhálózatok nem fogadhatják a Cat B25 segélyhívásait, ha az nem tartalmaz SIMkártyát, ha a kártya PIN-kóddal védett, vagy ha nem aktiválta a Cat B25 készülékét.
Biztonságos utazás: Nem javasolt, sőt egyes országokban tilos a Cat B25 telefon használata önmagában
vagy fülhallgatóval (akár csak az egyik fülben) gépjárművezetés vagy kerékpározás közben. Nézzen utána,
és tartsa be a gépjárművezetés vagy kerékpározás helyszínén érvényes, olyan mobiltelefonok használatára
vonatkozó érvényes törvényeket és előírásokat, mint a Cat B25. Legyen ﬁgyelmes járművezetés és
kerékpározás közben. Ha úgy dönt, hogy a Cat B25 készüléket vezetés közben használja, tartsa be az alábbi
szabályokat:
• Teljes ﬁgyelmét a vezetésnek vagy a kerékpározásnak szentelje. A mobilberendezés használata vezetés
vagy kerékpározás közben elvonhatja ﬁgyelmét. Ha ez bármilyen jármű vezetése, kerékpárvezetés vagy
egyéb, összpontosítást igénylő tevékenység közben elvonja ﬁgyelmét vagy zavarja, húzódjon le és álljon
meg. A hívást csak ezt követően kezdeményezze vagy fogadja.
• Ismerkedjen meg a Cat B25 telefonnal és az olyan funkcióival, mint a hangvezérlés, a kedvenc elemek,
az utoljára használt elemek vagy a kihangosítás. Ezek az elemek segítségére lehetnek telefonálás közben
anélkül, hogy elvonnák ﬁgyelmét az úttestről. További információkat a Cat B25 felhasználói kézikönyvében
találhat.
• Használjon handsfree berendezést. Használjon egyet a számos, a Cat B25 készülékkel kompatibilis
handsfree szett közül. Némely ország egyenesen megköveteli a handsfree használatát.
• A Cat B25 készüléket könnyen elérhető helyre tegye. Folyamatosan az úttestet ﬁgyelje. Nem megfelelő
időpontban érkező hívás esetében hagyja, hogy az a hangpostába kerüljön.
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• Hívásait próbálja akkor intézni, ha nem vezet. A hívás kezdeményezése előtt mérje fel a közlekedési
helyzetet, esetleg a hívást pihenés közben vagy a forgalomba való besorolás előtt bonyolítsa le.
• Közölje a hívott féllel, hogy épp vezet. Szükség esetén, erős forgalomban vagy veszélyes időjárási
viszonyokban függessze fel a hívást. Az esőben, havas esőben, hóban, ködben vagy jégen és sűrű
forgalomban történő vezetés veszélyes lehet.
• Vezetés közben ne küldjön szöveges üzeneteket vagy e-maileket, ne szerkesszen feljegyzéseket,
ne keressen telefonszámokat és ne végezzen semmi olyan tevékenységet, melynek vezetés közben
ﬁgyelmet kéne szentelnie. A szöveges üzenetek és e-mailek olvasása, az elvégezendő feladatok
ellenőrzése vagy a névjegyek tallózása elvonja ﬁgyelmét fő felelősségéről, azaz a biztonságos vezetésről.
• Ne bocsátkozzon stresszelő vagy emocionálisan kiélezett hívásokba, melyek elvonhatják ﬁgyelmét.
Közölje a hívó féllel, hogy éppen autót vezet, és inkább függesszen fel minden olyan hívást, mely elvonhatja
a ﬁgyelmét az úttest történéseiről.
Biztonságos navigálás: Ne bízza magát arra, hogy a Cat B25 telefon alkalmazása rendelkezésére bocsájtja
a térképeket, a digitális iránytűt, az orientációs adatokat, az utasításokat, az irányt vagy a helyzete
szerinti navigációt, és ezzel segít pontos helyzete meghatározásában, illetve segít helyi szolgáltatások,
orientáció, távolság vagy egy irány kiválasztásában. Ezeket az alkalmazásokat alapvető navigációs
segítségként használja. A térképek, utasítások és információk az adatszolgáltatástól függnek, mely bármikor
megváltozhat, és mely nem feltétlenül érhető el mindenhol, és nem minden földrajzi területen. Ebben az
esetben a térképek, a digitális iránytű, az utasítások és a környezeti információk nem lesznek elérhetőek,
illetve pontatlanok vagy hiányosak lesznek.
Ne használja a navigációs alkalmazást olyan tevékenységek közben, melyek teljes ﬁgyelmét igénylik. A
biztonságos vezetéssel kapcsolatos információkat a “Biztonságos utazás” részben találja. Mindig tartsa be a
közlekedési előírásokat, törvényeket és rendeleteket azokon a helyeken, ahol a Cat B25 készüléket használja.
Légzsákkal felszerelt gépjárművek esetében: A légzsák nagyon gyorsan fújódik fel. Ne helyezze a Cat B25
készüléket vagy annak kiegészítőit olyan helyre, vagy olyan hely fölé, ahová a légzsák felfújódik.
Rohamok, eszméletvesztés és szemfáradás: Az emberek bizonyos, alacsony százaléka rohamot vagy
eszméletvesztést tapasztalhat (akkor is, ha előtte még soha sem volt ilyen gondjuk), mikor villogó fényeknek
vagy egyéb fényhatásoknak vannak kitéve (pl. játékok játszása vagy video megtekintése közben). Ha ez már
megtörtént önnel, vagy van valaki a családban, aki ilyen problémákkal küzd, a Cat B25 telefonon történő
játékok játszása (ha telefonja támogatja) vagy video megtekintése előtt kérje ki kezelőorvosa véleményét.
Amennyiben fejfájást, eszméletvesztést, rohamot, görcsöt, izomrángást, szemrángást, önkéntelen
mozdulatokat, illetve dezorientációt tapasztal, függessze fel a Cat B25 mobiltelefon használatát, és látogassa
meg kezelőorvosát. A fejfájás, eszméletvesztés, rohamok vagy szemfáradság veszélyét úgy csökkentheti, ha
a Cat B25 készüléket csak rövid ideig használja, a telefont távolabb tartja a szemétől, jól megvilágított helyen
használja, és gyakran szünetet tart.
Fulladásveszély: A Cat B25 kis elemeket tartalmaz, amelyek gyermekek fulladását okozhatják. Óvja Cat B25
készülékét és annak tartozékait a kisgyermekektől.
Ismétlődő mozdulatok: Az ismétlődő mozdulatokkal járó munka végezése közben, mint pl. írás vagy játékok
játszása a Cat B25 mobiltelefonon, kezeiben, karjaiban, vállaiban, nyakában vagy teste egyéb részein néha
kellemetlen fájdalmat tapasztalhat. Tartson gyakran szünetet, és ha a telefonnal történő munka közben vagy
közvetlenül az után kellemetlen érzése támad, tegye félre telefonját, és látogassa meg az orvosi rendelőt.
Potenciálisan robbanásveszélyes környezet: Ha potenciálisan robbanásveszélyes környezetben tartózkodik,
kapcsolja ki Cat B25 készülékét. Ne töltse telefonját, és tartsa be az összes biztonsági ﬁgyelmeztetést és
utasítást. Az ilyen területen a szikrák robbanáshoz vagy tűzhöz, és ezzel akár életveszélyes sérülésekhez is
vezethetnek.
A robbanásveszélyes területek gyakran, azonban nem mindig, jól láthatóan meg vannak jelölve. Az ilyen
területek közé tartoznak a feltöltő állomások (pl. benzinkutak), a hajók alsó fedélzetei, a vegyi anyagokat
tároló és szállító gyárak, a folyékony kőolajat használó gépjárművek (pl. propán vagy bután), a vegyi
anyagokat vagy részecskéket tartalmazó levegő (pl. szemcsék, por vagy fémpor), és minden egyéb olyan
terület, ahol javasolt a gépjárművek leállítása.
Csatlakozók és portok használata: A csatlakozót soha ne próbálja erővel csatlakoztatni az aljzatba vagy
a portba. Ellenőrizze, nincsenek-e a portban valamilyen akadályok. Ha a csatlakozót és a portot nem lehet
ésszerű erő kifejtésével csatlakoztatni, akkor azok nem illenek oda. Ellenőrizze, hogy a csatlakozó és a port
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ugyanolyan típusú, és hogy a port és a csatlakozó megfelelő szögben van-e.
Kiegészítők és drótnélküli üzemelés: Ha a Cat B25 készüléket repülőgép módban használja, csökkentheti
a Cat B25 és a kiegészítők közti interferenciát. Repülőgép módban nem telefonálhat, és a többi, drótnélküli
kommunikációt igénylő elemet sem használhatja.
Bizonyos körülmények között egyes tartozékok befolyásolhatják a Cat B25 mobiltelefonja drótnélküli
adatátvitelét. Ezt a Cat B25 vagy a kiegészítő helyzetének változtatásával orvosolhatja.
A Cat B25 számára elfogadható hőmérséklettartomány: A Cat B25 készülék a 0 és 35 ºC közötti üzemelésre,
illetve a –20 és 45 ºC fok közti tárolásra volt kifejlesztve. A túl alacsony vagy túl magas hőmérséklet
ideiglenesen csökkenthetik az akkumulátor élettartamát vagy hatással lehet a Cat B25 rendes működésére.
Ha a Cat B25 készüléket egy leparkolt járműben vagy közvetlen napfényen hagyja, a hőmérséklet túllépheti
az üzemi és tárolási hőmérséklet maximális értékeit. Óvja a Cat B25 telefon a nagy hőmérséklet-ingadozástól
és a nedvességtől, mivel az a készülék belsejében a vízgőz kondenzálásához vezethet.
Ha a Cat B25 telefonnal dolgozik vagy tölti azt, a telefon melegedik, ami normális. A Cat B25 külső részei
hőelvezetőként szolgálnak, elvezetve a hőt a készülék belsejéből a hűvösebb környezeti levegőbe.
A rádióhullámoknak való kiállítás: A Cat B25 rádióvevőt és -adót tartalmaz. Ha a készülék bekapcsolt
állapotban van, antennáján keresztül rádiófrekvenciás (RF) energiát sugároz és fogad. A Cat B25 hálózati
antennája a telefon alsó szélénél, a Home gombtól balra helyezkedik el. A Cat B25 Wi-Fi és Bluetooth®
antennája a készülék felső szélénél, a fülhallgató csatlakozójától jobbra található.
Ha követi az alábbi utasításokat és ﬁgyelmeztetéseket, elérheti a mobiltelefon legjobb teljesítményét, és
ezzel egy időben biztosíthatja, hogy a fogadott RF energia nem haladja meg az FCC, az IC és az Európai Unió
által javasolt értékeket: Ha telefonálás közben a Cat B25 beépített hangszóróját használja, a telefon dokkoló
csatlakozóját lefelé, a válla felé irányítsa, hogy minél messzebb legyen az antennától. Ha a Cat B25 telefont
hanghívás vagy mobilhálózaton történő drótnélküli átvitel közben a testéhez közel használja, a telefont
testétől legalább 15 mm távolságban tartsa. A telefon hordozásához használjon fém részeket nem tartalmazó
tokokat, övcsatokat és tartókat, valamint tartsa be a minimális 15 mm-es távolságot testétől.
A Cat B25 készülék úgy volt megtervezve és kivitelezve, hogy betartsa az Egyesült Államok Szövetségi
Kommunikációs Bizottsága (FCC), a Kanadai kormány IC (Industry Canada), a japán szabályozó szervek, az
Európai Unió, illetve a többi ország illetékes hatóságai által az RF energia hatásának való kiállítás számára
meghatározott határértékeket. Ezek az irányelvek a Speciﬁkus Elnyelési Arány avagy SAR (Speciﬁc
Absorption Rate) mutatót használják. Az FCC szerinti, a Cat B25 készülékre vonatkozó SAR határérték 1,6
watt egy kilogrammra (W/kg), az Industry Canada szerint szintén 1,6 W/kg és az EU szerint 2,0 W/kg. A
SAR értékek mérése az illetékes hivatalok által megállapított standard üzemi körülmények mellett zajlik
(azaz a fülnél, a testen való hordás közben), miközben a Cat B25 minden vizsgált frekvenciatartományban a
legmagasabb tanúsított teljesítményen üzemel. Bár a SAR értékét minden vizsgált frekvenciatartományban
a legnagyobb tanúsított teljesítmény mellett határozzák meg, az ön Cat B25 mobiltelefonja által kibocsátott
tényleges SAR értéke használat közben lényegesen alacsonyabb a maximális értéknél, mivel a Cat B25
mobiltelefon sugárzása teljesítményét a drótnélküli hálózat jelerősségéhez igazítja. Általánosan azt
mondhatjuk, hogy minél közelebb található a drótnélküli jel forrása, annál alacsonyabb a mobiltelefon
sugárzásának teljesítménye.
A Cat B25 készülék vizsgálatoknak volt alávetve, és üzemelés, illetve Wi-Fi és Bluetooth használat közben
megfelel az FCC, az IC és az EU érvényes RF energiának való kiállítás értékeinek.
A Cat B25 készülék SAR értékei meghaladhatják az FCC által javasolt kiállítási maximumot, ha azt testétől
kisebb, mint 15 mm-es távolságban használja (pl. ha a Cat B25 készüléket zsebben hordja).
Ha RF energiával kapcsolatos aggodalmai támadnak, az említett energiának való kiállítás mértékét a Cat
B25 telefon használati idejének lerövidítésével - mivel az idő egy lényeges tényező a test által felvett energia
szempontjából, handsfree használatával, illetve a Cat B25 és teste közti nagyobb távolság betartásával
csökkentheti - mivel az elnyelt energia mértéke a növekvő távolsággal lényegesen csökken.
Kiegészítő információk: Az FFC további, RF energia elnyelésével kapcsolatos információit az alábbi címen
találja: www.fcc.gov/oet/rfsafety. Az Egyesült Államokban az FCC és az FDA (Élelmiszer- és Gyógyszer
Ellenőrző Hatóság) is üzemelnek egy, a mobiltelefonok biztonságáról szóló, felhasználók számára
fenntartott oldalt: www.fda.gov/Radiation-EmittingProducts/RadiationEmittingProductsandProcedures/
HomeBusinessandEntertainment/CellPhones/default.htm. Rendszeresen ellenőrizze az oldalon megjelenő
újdonságokat.
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Az RF energia elnyelésével kapcsolatos tudományos kutatásokért lásd az Egészségügyi Világszervezet
(WHO) által üzemeltetett EMF kutatási adatbázist az alábbi címen: www.who.int/peh-emf/research/database.
Rádiófrekvenciás zavarás: Az elektromos berendezések által kibocsátott rádiófrekvenciás hullámok
negatívan befolyásolhatják a többi elektromos berendezés üzemelését, és akár azok leállásához is
vezethetnek. Bár a CAT mobiltelefonok úgy voltak megtervezve, tesztelve és kivitelezve, hogy az olyan
országok területén, mint az Amerikai Egyesült Államok, Kanada, az EU és Japán megfeleljenek az összes
rádiófrekvenciás sugárzással kapcsolatos előírás követelményeinek, a Cat B25 készülékében található
drótnélküli adók és áramkörök a többi elektromos berendezés zavarását okozhatják. Ezért kérjük, tegye meg
az alábbi óvintézkedéseket:
Repülőgép: A Cat B25 használata repülés közben tilos lehet. További, a Cat B25 drótnélküli jeladóját
kikapcsoló, repülőgép móddal kapcsolatos információt a Cat B25 felhasználói kézikönyvében találja.
Gépjárművek: A Cat B25 által sugárzott rádiófrekvencia befolyásolhatja a gépjárművek elektromos
rendszereit. Részletesebb információkért forduljon gépkocsija gyártójához vagy eladójához.
Szívritmus-szabályzók: Az esetleges zavarás megelőzésének érdekében az Egészségügyi Gyártók
Szövetsége a mobiltelefon és a szívritmus-szabályzó közti minimális 15 cm-es távolság betartását javasolja.
A szívritmus-szabályzóval élő személyeknek javasoljuk:
• mindig tartsák be a Cat B25 és a szívritmus-szabályozó közti minimális 15 cm-es távolságot, ha a telefon
bekapcsolt állapotban van,
• ne hordják a Cat B25 készüléket mellzsebben,
• a telefont hívás közben tartsák a szívritmus-szabályzóval ellentétes oldalon lévő fülük mellet, hogy
minimalizálják az esetleges zavarás esélyét.
Amennyiben oka van feltételezni, hogy a zavarás mégis fennáll, azonnal kapcsolja ki Cat B25 mobiltelefonját.
(Nyomja le és tartsa nyomva a Sleep/Wake gombot, míg meg nem jelenik a piros csúsztatható elem, majd azt
csúsztassa el.)
Hallókészülék: A Cat B25 zavarhatja a hallókészüléket. Ebben az esetben lépjen kapcsolatba a hallókészülék
gyártójával vagy orvosával, és érdeklődjön az esetleges alternatív megoldások vagy a gondok eltávolítása
iránt.
Egyéb egészségügyi kellékek: Ha más egészségügyi segédeszközt használ, érdeklődjön orvosánál vagy a
gyártónál, hogy megfelelően védett-e a Cat B25 által sugárzott rádióhullámok ellen.
Kórház: A kórházak és egyéb egészségügyi intézmények a rádiófrekvenciás sugárzásra különlegesen
érzékeny készülékeket használhatnak. Ha erre a dolgozók vagy a jelzések felszólítják, kapcsolja ki a Cat B25
készülékét.
Robbantási és megjelölt területek: Ha robbantási vagy “kapcsolja ki a rádióadóját” felirattal megjelölt
területen tartózkodik, kapcsolja ki a Cat B25 telefonját, hogy ne zavarja a robbantást.
Tartson be minden felhívást és utasítást.
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