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Freeman Speak T300 

Használati útmutató 

 

Bevezetés 

Köszönjük, hogy készülékünket választotta. A 

mobiltelefon megfelelő használatának érdekében kérjük, 

olvassa el figyelmesen a használati útmutatóban található 

utasításokat.  

A telefont GSM/GPRS hálózatokban történő használatra 

fejlesztettük ki. A készülék többfunkciós: telefonkönyv, 

ébresztőóra, határidőnapló, számológép, hanglejátszó, 

fényképezőgép és hangrögzítő is egyben. Az elegáns 

dizájn és a felhasználóbarát felhasználói felület teljes 

megoldást kínál az Ön számára. 

A S.C. E-Boda Electronics S.R.L. (K.F.T.) fenntartja a jogot a 

használati útmutató előzetes figyelmeztetés nélküli 

módosítására. 

 

Alapvető tudnivalók 

Kapcsolja ki a telefont mielőtt repülőgépre szállna, illetve 

minden olyan helyen, ahol kifejezetten tiltják a 

mobiltelefonok használatát, mint például a kórházakban. 

A mobiltelefonok sugárzása hatással lehet az orvosi 

készülékekre. A készüléket automatikus bekapcsoló 

funkcióval láttuk el. Kérjük, bizonyosodjon meg róla, hogy 

minden figyelmeztető jelzést kikapcsolt, hogy 

elkerülhesse ezek automatikus módon történő 

bekapcsolását a repülés ideje alatt.  
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Bizonyos elektronikus berendezések nem rendelkeznek a 

telefon által kibocsátott rádióhullámokkal szembeni 

védelemmel – ilyenek a hallókészülékek, pacemakerek 

vagy más típusú orvosi készülékek, tűzjelzők, stb. 

Személyes biztonsága érdekében, kérjük, figyelmesen 

olvassa el a már meglévő berendezések erre vonatkozó 

utasításait.  

Ne fejtsen ki nagy nyomást a képernyőre és ne üsse azt. 

Az agresszív kezelési mód hatására tönkremennek a 

telefon belső alkatrészei, illetve eltörhet a képernyő. A 

képernyő belsejében található anyag veszélyes. 

Amennyiben ez az anyag a szembe jut, azonnal mossa ki 

tiszta vízzel és sürgősen mutassa meg egy orvosnak.  

Ne szerelje szét a mobiltelefont. Amennyiben bármilyen 

meghibásodást észlel, keresse fel a garancialevélben 

megadott szervizt. 

Ne használjon éles tárgyakat akkor, amikor a telefon 

gombjait használja. Az ilyen tárgyak megrongálhatják a 

telefon billentyűzetét.  

Ne hagyja a mobiltelefont mágneses tárgyak közelében, 

mint amilyenek a bankkártyák, mágneses lemezek, stb., 

mivel előfordulhat, hogy az ezeken tárolt adatok 

megsemmisülnek.  

Ne hagyja a mobiltelefont apró fém tárgyak közelében. A 

telefon hangszórója mágnesen, ezért magához vonzhatja 

az apró tűket vagy más éles tárgyakat, melyek így 

sérüléseket okozhatnak önnek vagy a telefonnak.  

Ne tegye ki a mobiltelefont a nedvesség hatásának. A 
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magas páratartalom és a folyékony anyagok hatására a 

korrózió tönkre teheti a készülék belsejében található 

elektromos áramköröket, amely a készülék 

meghibásodásához vezethet. Tartsa szárazon a telefont. 

 

Tudnivalók az akkumulátorról 

Ne tegye ki a telefont magas hőhatásnak vagy tűz 

hatásának. A tűz és a nagy meleg tönkreteszik az 

akkumulátort, illetve emiatt megnő a robbanásveszély. 

Ne fejtsen ki nagy nyomást a készülékre, amikor az éppen 

töltődik. A nyomás hatására az akkumulátor 

túlmelegedhet és/vagy felrobbanhat. 

Ne tegye ki rövidzárlat hatásának az akkumulátort. A 

véletlen rövidzárlat akkor következhet be, ha az 

akkumulátor minden érintkezését fém tárggyal 

érintkezésbe hozza. 

Az akkumulátor belsejében található anyag veszélyes. 

Amennyiben ez az anyag a szembe jut, azonnal mossa ki 

tiszta vízzel és sürgősen mutassa meg egy orvosnak.  

Ne szerelje szét az akkumulátort. Amennyiben bármilyen 

meghibásodást észlel, keresse fel a garancialevélben 

megadott szervizt. 

Ne helyezze az akkumulátort mikrohullámú sütőbe vagy 

egyéb magas hőmérsékletű helyre, mivel az akkumulátor 

megrongálódhat vagy akár fel is robbanhat. 

Amennyiben azt észleli, hogy az akkumulátor színe 

megváltozik, szivárgások jelentkeznek, kérjük ne használja 

tovább és cserélje ki a garancialevélben megadott 
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szervizben. 

Tartsa távol az akkumulátort a nedves helyektől. A 

nedvesség tönkreteheti az akkumulátort. 

Az akkumulátor épségének megőrzése érekében óvja azt 

a magas hőmérsékletektől, így például ne hagyja az 

akkumulátort a nyári időszakban autója belterében. 

Ne töltse az akkumulátort 24 óránál hosszabb ideig. 

 

Tápegységgel kapcsolatos tudnivalók  

Kérjük, kizárólag a csomagban található tápegységet 

használja. Amennyiben egy másik tápegységet szeretne 

használni, kérjük előzetesen győződjön meg arról, hogy 

annak műszaki paraméterei azonosak az akkumulátorral 

együtt szállított tápegységével, mindezt elsődlegesen a 

mobiltelefon károsodásának elkerülése érdekében.  

 
A tápegység épségének megőrzése, valamint az áramütés 

megelőzése érdekében, ne tegye ki rövidzárlat hatásának 

a tápegységet. 

Amennyiben a tápegység kábele megszakad, az áramütés 

kockázatának elkerülése céljából, kérjük ne használja a 

sérült tápegységet. 

Óvja a tápegységet a folyadékokkal való érintkezéstől. 

Amennyiben a tápegység folyadékokkal lép érintkezésbe, 
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azonnal távolítsa el a villamoshálózatból. 

Ne szerelje szét a tápegységet. Amennyiben bármilyen 

meghibásodást észlel, keresse fel a garancialevélben 

megadott szervizt. 

Ne használja a tápegységet párás, nedves közegben. 

Ne érintse meg a tápegységet nedves kézzel, amikor az a 

hálózathoz csatlakozik. Fennáll az áramütés veszélye. 

A tápegység megtisztítása előtt távolítsa el a 

villamoshálózatból. 

A hálózatból való eltávolítás vagy a telefonból való kihúzás 

esetén, kérjük ne rántsa ki a tápegységet az említett 

rendszerekből, hanem óvatosan húzzuk ki a megfelelő 

csatlakozási pontoknál. 

 

Tisztítás és karbantartás 

Mivel a telefonkészülék, az akkumulátor, illetve  a 

tápegység nem vízállók, ezért kérjük óvja őket a 

nedvességtől.  

A tápegység és a telefon tisztítása egy puha textildarab 

segítségével történik, vegyszerek, oldószerek és 

mosószerek használata nélkül.  

Kérjük, kerülje el a tápegységnek a telefonhoz való 

csatlakozásába történő szennyeződés behatolását. 

 

Mielőtt a telefont használatba venné 

Alkatrészek megnevezése és magyarázatok 

A billentyűzet leírása 
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Sz. Tárgy  Leírás 

1 OK 
Megerősítés/Következő 

menüpont. 

2 

KÉPERNYŐ 

BAL 

GOMBJA 

Nyomja meg ezt a gombot a 

telefon fő menüjének kinyitása 

céljából. 

3 

KÉPERNYŐ 

JOBB 

GOMBJA 

Nyomja meg ezt a gombot a 

telefon fő képernyőjén a 

névjegyzék kinyitása céljából. 

Általában ez a gomb teszi 

lehetővé a visszatérést az előző 

menüponthoz. 

4 
PIROS 

GOMB 

Hívás lezárása céljából röviden, 

a telefon kikapcsolása és 

bekapcsolása céljából pedig 

hosszan nyomja meg ezt a 

gombot. Bármely menüből 

lehetővé teszi a kezdő 

képernyőre történő azonnali 

visszatérést. 

5 ZÖLD Nyomja meg ezt a gombot 
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GOMB híváskezdeményezés, hívásra 

való válasz vagy a 

híváselőzményeknek a kezdő 

képernyőn történő 

megjelenítése céljából. 

6 FEL Felfelé mutató gomb. 

7 JOBBRA Jobbra mutató gomb. 

8 LE Lefelé mutató gomb. 

9 BALRA Bal felé mutató gomb. 

10 GOMBOK Numerikus gombok 

11 CSILLAG 

Nyomja meg a * gombot a *,+,P, 

illetve W karakterek 

megjelenítése céljából. 

 

Alapvető funkciók 

Hanghívás kezdeményezése 

Kizárólag akkor kezdeményezhető hanghívás, 

amennyiben az ön készüléke a szolgáltató lefedettségi 

területén található. A jel erősségét a képernyő bal felső 

sarkában jeleníti meg a készülék (maximum 5 vonalka, 

amennyiben a körülmények ideálisak). 

A hálózati jel minőségét környezeti hatások is 

befolyásolják. 

 

Névjegyzék 

A névjegyzék nevek, valamint a hozzájuk rendelt 

telefonszámok tárolására alkalmas adatbázis. Ennek 

megnyitása céljából nyomjuk meg azt a gombot, mely 
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felett a Névjegyzék szó található vagy a főmenüből 

válassza ki a jelen alkalmazást. A névjegyzékben található 

adatokat csoportokba rendezhetjük, ugyanakkor egy 

kapcsolat kiválasztása által a következőket teheti: új 

kapcsolat hozzáadása, SMS küldése a kiválasztott személy 

részére, hanghívás, törlés, több adat egyidejű törlése, 

másolás, illetve egyéb opciók (saját szám, szolgáltatások, 

memória állapota).  

 

Üzenetek 

SMS 

Bejövő üzenetek 

A bejövő üzenetek elolvasása érdekében nyissa ki a bejövő 

üzenetek menüpontot. 

 

Kimenő üzenetek 

A mentett üzenetek elolvasása céljából kérjük, nyissa ki a 

kimenő üzenetek menüpontot. 

 

Üzenet írása 

Az üzenetküldő szolgáltatás lehetővé teszi írott üzenetek 

küldését vagy fogadását a mobiltelefon segítségével. 

Kérjük, a szolgáltatói központ számának használat előtti 

beállításának megerősítését. 

SMS írásának céljából kérjük, nyissa meg az „új üzenet” 

almenüpontot. Figyelem: egyes hálózatokban az üzenetek 

hossza nem haladhatja meg a 160 karaktert.  
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Piszkozatok 

Az el nem küldött üzenetek a piszkozatok közé kerülnek. 

Ezeket bármikor kinyithatja és elküldheti ebből a 

mappából. 

 

Elküldött üzenetek 

Ebben a mappában találhatók az elküldött és mentett 

üzenetek.  

 

Minták 

Mentse le a gyakran használt üzenetmintákat ugyanazon 

kifejezések többszöri bevitelének elkerülése céljából. Ezek 

a minták módosíthatók vagy törölhetők . 

 

Az Opciók gomb megnyomásával az alábbi beállításokat 

végezheti el: 

1. A SIM1 kártya üzenetküldő központjának beállításai. 

2. A SIM2 kártya üzenetküldő központjának beállításai. 

3. Üzenet érvényessége. 

4. Kézbesítési jelentés. 

Ez a funkció csak akkor érhető el, amennyiben ezt az ön 

GSM szolgáltatója támogatja. 

5. Elküldött üzenetek mentése. 

6. Kedvenc tároló egység kiválasztása. 

Választhat a telefonkészülék vagy a SIM kártya memóriája 

közül. 
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Hívások jegyzéke 

Az ön telefonkészüléke automatikusan tárolja az utolsó 20 

beszélgetés adatait, az alábbi híváskategóriákból: nem 

fogadott hívások, fogadott hívások és kimenő hívások. 

Ebben a menüben kereshet a készülék teljes 

híváslistájában. 

 

Beállítások 

 

Hívásbeállítások 

Ez a menü tartalmazza a telefonkészülék személyre 

szabott beállításait. 

 

Dual SIM beállítások 

Három alapbeállítás közül választhat: mindkét SIM kártya 

aktív, csak a SIM1 kártya aktív, csak a SIM2 kártya aktív. 

 

Telefon beállításai 

1. Dátum és idő 

Nyomja meg a Fel, illetve Le gombokat az óhajtott opció 

kiválasztása céljából. Nyomja meg a Balra és Jobbra 

gombokat az aktualizálandó érték kiválasztása érdekében.  

Megjegyzés: Amennyiben a telefonkészülékből eltávolítjuk 

az akkumulátort, vagy huzamosabb ideig akkumulátor 

nélkül tároljuk a készüléket, szükségessé válhat a dátum és 

idő újbóli beállítása. 
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2. Nyelv 

Válassza ki a készülék nyelvét. 

 

3. Bekapcsolás/Leállítás beprogramozása 

Állítsa be a telefon automatikus be- és kikapcsolásának 

időpontját. 

 

4. Alapértelmezett gyári beállítások újbóli alkalmazása 

Üsse be a telefon nyitókódját (alapértelmezésben ez 

„1234”), majd állítsa vissza a gyári beállításokat. Ezáltal 

kitörli a telefonkészülék, illetve a mikro SD-kártya teljes 

memóriáját. 

 

Képernyő 

1. Animációs effektusok 

Ez az opció teszi lehetővé a készülék indításakor, illetve 

kikapcsolásakor lejátszott animációk be- és kikapcsolását, 

valamint módosítását. 

 

2. Háttér kép beállításai 

Ez az opció lehetővé teszi a telefonkészülék háttérképének 

módosítását. 

 

3. Kontraszt 

Ez az opció a kontraszt beállítását teszi lehetővé. 

 

4. Képernyő megvilágítása 

Ac Ez az opció a képernyő háttér megvilágítás 
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időtartamának módosítását teszi lehetővé. 

 

5. Billentyűzet megvilágítása 

Ez az opció a billentyűzet megvilágítási időtartamának 

módosítását teszi lehetővé. 

 

Biztonság 

1. Az első hálózati kártya PIN- kódjának módosítása. 

 

2. A második hálózati kártya PIN- kódjának módosítása. 

 

3. Telefonkészülék alapértelmezett („1234”) jelszavának 

módosítása. 

 

4. Személyes adatok nyilvánossága, hozzáférhetősége 

A készülékre telepített applikációk hozzáférhetőségének 

blokkolása a telefon jelszavának segítségével. 

 

5. Billentyűzet automatikus lezárása 

Billentyűzetet automatikusan lezáró opció 

aktiválása/kikapcsolása, illetve a lezárás előtti időtartam 

beállítása. 

 

6. Billentyűzet lezárása a piros gomb segítségével 

A billentyűzetnek a piros gomb segítségével való lezárását 

lehetővé tevő opció aktiválása/kikapcsolása. 
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7. Biztonsági blokkolás 

Biztonsági blokkolási opció aktiválása érdekében első 

lépésben válassza ki a „jelszó megváltoztatása” műveletet, 

majd az aktuális jelszó beírása után aktiválja/kapcsolja ki 

ezt a funkciót. 

 

8. Fix hívások 

Fix hívási opció aktiválása/kikapcsolása érdekében először 

írja be a kártyája PIN2 kódját, majd adja hozzá az 

elérhetőségeket a listához. 

 

9. Feketelista 

Feketelistás számokról érkező hívásokat vagy üzeneteket 

a készülék nem fogad. A lista módosítása érdekében 

lépjen be az applikáció menüjébe, majd adja hozzá a 

meglévő listához a kapcsolatokat és azokhoz kapcsolódó 

jogosultságokat. 

 

Kapcsolatok 

Ebben a menüben állíthatja be a hálózathoz történő 

csatlakozási pontokat, aktiválhatja a GPRS szolgáltatást, 

kiválaszthatja az aktív adatkapcsolatot, illetve az 

alapértelmezett hálózatot. 

 

Multimédia 

Ez a telefonkészülék fényképezőgéppel, videokamerával, 

video lejátszóval, hangrögzítővel, FM rádióval (ennek 

használatához fülhallgató csatlakoztatása szükséges, mely 
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antennaként szolgál), valamint képlejátszóval van ellátva. 

 

Mappák 

Mappakezelő. Ez az applikáció a készülék memóriájában 

vagy a Mikro SD kártyáján található fájlok kezelésére 

szolgál. Amennyiben kiválaszt egy fájlt, majd megnyomja 

az Opciók gombot, egy sor műveletet tud elvégezni, 

úgymint: átnevezés, másolás, áthelyezés, törlés, válogatás 

stb. 

 

Profilok 

1. Általános 

Aktiválás: Aktiválja a kiválasztott profilt 

Személyre szabás: A következő opciókat állítja be: 

Hang beállításai: Csengőhang, ébresztő/riasztó, 

bekapcsoláskor lejátszott hang, stb. 

Hangerő: Csengő és billentyűzet hangerejének beállítása 

Csengőhang típusának kiválasztása: Egyszeri vagy 

ismétlődő. 

További hangok: További hangok aktiválása/kikapcsolása. 

 

2. Csendes üzemmód 

A beállítások módosítása érdekében ellenőrizze az 

„Általános” beállítási profilt. 

 

3. Meeting/Megbeszélés üzemmód 

A beállítások módosítása érdekében ellenőrizze az 

„Általános” beállítási profilt. 
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4. Zárt tér üzemmód 

A beállítások módosítása érdekében ellenőrizze az 

„Általános” beállítási profilt. 

 

5. Nyílt tér üzemmód 

A beállítások módosítása érdekében ellenőrizze az 

„Általános” beállítási profilt. 

 

Applikációk 

1. Ébresztőóra 

Három ébresztőórát állíthatunk egymástól függetlenül 

különböző ébresztési időpontokra. Mindegyik 

ébresztőóra számára megszabhatjuk, hogy mikor 

kapcsoljon be. Amikor az ébresztőóra megszólal, a Stop 

gomb lenyomásával leállíthatjuk, vagy a Snooze gombbal 

előre meghatározott időtartam eltelte után az ébresztés 

ismételődik. Az ébresztési funkció akkor is működik, 

amikor a készülék ki van kapcsolva. Ekkor az ébresztőóra 

leállításakor a készüléket választás szerint újra 

bekapcsolhatjuk, de kikapcsolva is hagyhatjuk. 

 

2. Bluetooth 

Aktiválhatja/kikapcsolhatja a készülék Bluetooth 

rendszerét, beállíthatja annak láthatóságát, csatlakozhat 

más készülékekhez, vagy átnevezheti készülékét. 
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3. Naptár 

Ebben az applikációban szerepel az aktuális hónap 

naptára, míg az aktuális dátum napja kerettel jelenik meg. 

A dátum megjelenítése érdekében nyomja meg a 

Fel/Le/Bal/Jobb gombokat. 

 

4. Számológép 

Válassza a Clear opciót a képernyőnek a legutolsó 

adatoktól való megtisztítása céljából. Tartsa lenyomva a 

Clear gombot a képernyő teljes tisztítása érdekében. 

Nyomja le az OK gombot a számolás végeredményének 

kijelzése érdekében. 

Megjegyzés:A számológép pontossága korlátozott, 

alkalmazása kizárólag egyszerű aritmetikai műveletekre 

javasolt. 

 

5. Hangrögzítő 

Ez az eszköz audio információk rögzítésére alkalmas. A 

mentés AMR (alacsonyabb minőségű), illetve WAV (kiváló 

minőségű) formátumokban lehetséges. 

 

Internetkapcsolatot igénylő applikációk 

Az Ön telefonkészüléke olyan applikációkkal van ellátva, 

melyek aktiválása GPRS kapcsolatot követelhet meg. 
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Kijelző 2.8''TFT,240*320 

Processzor Spreadtrum 

SIM Card Dual SIM, dual ST/BY 

GSM hálózat GSM 850/900/1800/1900 

RAM 32MB 

Memória 32MB 

Kamera 0.3 MP 

Bluetooth 2.0 

FM rádió FM 

Adatforgalom GPRS 

Memóriakiterjesztés 8 GB MicroSD card 

Hívásidő 8 hours* 

Akkumulátor 800 mAh 
Tápegységhez csatlakozás Input: 100~240V-50/60Hz, Output: 5.0 V DC, 500mA 

Head: 0.422 W/Kg 
Body: 0.481 W/Kg 

Lejátszható formátumok: MP3, WMA 
Lejátszható video formátumok: MPEG-4, 3GP 

Termék méretei: 126,4*56,1*10.6mm 

Termék súlya 84g 

Doboz méretei 135*78*52mm 

Doboz súlya 180g 

       Software 

       Package 

Várakozás 72 hours* 

SAR érték 

*Ideális jelfeltételek mellett 

Freeman Speak T300 – Technikai leírás 

       Hardware 
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A CE egy olyan megfelelősségi jelölés, 

amelyet kötelező módon fel kell 

tüntetni az Európai Gazdasági 

Térségben forgalmazott termékeken. 

Egy termék CE megfelelősségi 

jelölése garantálja, hogy a termék 

megfelel az alkalmazott EK irányelvek 

alapvető követelményeinek. 

 

Ez a termék el van látva az elektromos 

és elektronikus hulladékok szellektív 

gyűjtését jelképező szimbólummal. 

Ez a szimbólum jelöli, hogy a 

terméket a 2002/96/EK európai 

irányelv értelmében szellektív 

hulladékgyűjtő rendszerbe kell irányítani annak 

újrahasznosítása vagy szétbontása céljából és a 

környezetre gyakorolt esedleges negatív hatások 

mértékének csökkentése érdekében.  

Figyelem! A elektronikai cikkek szellektív gyűjtésének 

elhanyagolása veszélyeztetheti a környezetet és az 

emberek egészségét, mivel azok veszélyes anyagokat 

tartalmazhatnak. 

 

AKKUMULÁTOROK: 

Figyelem!  

Tilos az akkumulátort a szemétbe dobni! Vigye el az 
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elhasználódott akkumulátorokat egy veszélyes hulladékok 

gyűjtésére kijelölt pontba.  

Az akkumulátorok helytelen használata esetén 

korrózióveszély áll fenn. 

Ne szerelje az akkumulátort helytelen irányba. 

Veszélyes az akkumulátorokat feltölteni / ütni / kinyitni 

vagy rövidzárlat veszélyének kitenni. 

Az elhasználódott akkumulátort ne hagyja a készülékben. 

Ha több ideig nem használja a készüléket, távolítsa el 

belőle az akkumulátort. Cserélje ki az akkumulátorokat 

amikor az óra nem működik megfelelően. 

Ha az akkumulátor kifolyik a készülék belsejébe, tisztítsa 

meg a folyadéktól a készüléket és cserélje ki az 

akkumulátort.  

A csomagban levő akkumulátorok nem tartalmaznak 

nehéz fémeket. 

 

ROHS (Restriction on Hazardous Substances). Ez az 

irányelv 2006 július 1-én lépett hatályba és előírja az ólom, 

a hatvegyértékű króm, a kadmium, a polibrómozott 

bifenilek (PBB), és polibrómozott difenil-éterek (PBDE) 

bizonyos elektromos és elektronikai berendezésekben 

való alkalmazásának megszüntetését. 

 

 

 

 

 


