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MAGYAR 
  

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ  

Kérjük, olvassa el és vegye figyelembe a következő információkat, és őrizze meg 
a jelen használati útmutatót későbbi betekintés érdekében! 

  

FIGYELMEZTETÉS! 
  

BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK  

 Robbanásveszély  

 Csak a készülékkel szállított adaptereket használja!  

 Csak a vele szállított, vagy azonos típusú akkukat/elemeket 
használjon!  

 Az akkukat/elemeket óvatosan kezelje, és csak az előírásoknak 
megfelelően használja.   

 Ne használjon együtt akkukat és elemeket.  

 Ne használjon együtt különböző kapacitású vagy töltöttségi állapotú 
akkukat vagy elemeket.   

 Ne használjon hibás, károsodott akkukat vagy elemeket.   

 Szívritmus szabályozó alkalmazása esetén életveszélyes.  

 Tartson legalább 15 cm biztonsági távolságot a szívritmus 
szabályozótól.  

 Fulladás veszélye áll fenn a kis részek, csomagoló- és védőfóliák által! � Ezért 
tartsa távol a gyerekeket a terméktől és annak csomagolásától! 
 Az elemek és akkuk veszélyeztetik a környezetet és ezáltal az egészséget is! �
 Az elemeket/akkukat nem szabad felnyitni, károsítani, lenyelni, vagy a 
környezetbe juttatni. Mérgező és környezetre ártalma  

nehézfémet tartalmaznak. 
 

Figyelem! 
 
 

 Anyagi károk lehetősége!  

 Az olyan környezeti befolyásokat kerülni kell, mint pl. a füst, por, rázkódások, 
vegyszerek, forróság vagy közvetlen napsütés.  

 Csak szerelő végezheti a javításokat. 
 

Vegye figyelembe, hogy bizonyos szolgáltatásokat a mobilszolgáltató 

segítségével kell aktiválni, mielőtt azt használni tudná. 
 
 

RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT  

Ez a mobiltelefon alkalmas telefonálásra, internetes böngészésre és SMS-ek 
küldésére egy mobilhálózaton belül. Minden más felhasználás 
rendeltetésellenesnek számít. Vegye figyelembe a helyi előírásokat és 
szabályokat.  A készülék önkényes módosítása vagy  átépítése nem 
megengedett.  Semmiképpen ne nyissa fel a készüléket, és ne próbálja 
sajátkezűleg megjavítani. 
 

A CSOMAG TARTALMA  

1 db mobiltelefon, 1 db lítiumion akku, használati útmutató,  

1 db töltőbölcső 

 

 

KEZELŐSZERVEK 

1. Kijelző 
2 Bal Softkey (a funkció bal oldalt a kijelzőn jelenik meg) 
Telefonáláskor "Kihangosítás" be/ki 
3 Hívásfogadás 

4 Számjegygombok, 0 - 9 
5 Csillag gomb, 2-szer röviden nyomva = „+“ a nemzetközi 
előhívószám elé 
3 mp = némítás 
6 SOS vészhívó gomb 
7 LED-es zseblámpa, „0“ gombot 3 mp-ig nyomva 
8 Hallgató 
9 Jobb Softkey (a funkció jobb oldalt 
a kijelzőn jelenik meg), készenléti üzemmódban: telefonkönyv 
10 Navigációs gombok (fel / le / balra / jobbra); Középső gomb "OK" 
Gyors hozzáférés: fel = csengőhang beállítások; le = naptár; 
bal = SMS írás; jobb = ébresztés 
A „Einstellungen“ → „Telefoneinstellungen“ → „Dedizierte Tasten“  
(beállítások - telefonbeállítások - dedikált gombok) menüben a 
navigációs gombok egyedileg beállíthatók. 
11 Telefonálás befejezése 3 mp-ig nyomva = be-/kikapcsolás 
12 Kettőskereszt gomb 3 mp-ig nyomva = billentyűzár, Aa1 
szöveges bevitel váltogatása 
13 Töltőérintkező 
14 Fejhallgató csatlakozó 
15 Mikrofon 
16 Mini USB csatlakozó 
17 Hangszóró 
18 Akkutartó fedél 
19 Akku 
20 SIM kártya 
21 Töltőbölcső 
 
 
ÜZEMBE HELYEZÉS 
 

A SIM-kártya és az akkumulátor berakása  

Figyelem!  

 A SIM kártya megsérülhet!  

 Ügyeljen arra, hogy a SIM kártya tiszta és sérülésmentes  

maradjon. A megfelelő oldalával helyezze be a SIM kártyát.  

 Az aku vagy a telefon megsérülhet. �  Ügyeljen arra, hogy 

helyesen tegye be az akkut. 
 

Kapcsolja ki a mobiltelefont, mielőtt leveszi az akkutartó fedelét. Csak akkor 
kapcsolja ismét be, ha az akkutartó fedelét felhelyezte és lezárta. 
 

Akkutartó fedelét vegye le, SIM kártyát és akkut helyezze be, akkutartó 

fedelét helyezze fel és zárja le. 
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Az akku feltöltése  

Az akku első töltésénél töltse az akkut legalább 12 órán keresztül. Néhány 
cikluson keresztül töltse fel és süsse ki teljesen. Ezzel kedvez 

 

az akku hosszabb élettartamának. Állítsa a mobil egységet a töltőbölcsőbe vagy 

töltse közvetlenül a mini USB csatlakozón keresztül. 

 

A KIJELZŐ NYELVÉNEK BEÁLLÍTÁSA  

 <Főmenü >   <Beállítások>  OK  

<Telefonbeállítások> OK   <Nyelv> OK   

[nyelv kiválasztása] Kész 

 

TELEFONÁLÁS 
 

Hívás 

 [hívószám megadása]  A hívószám tárcsázódik. 
 

Hívás fogadása 
 

�  
 

Beszélgetés befejezése 
 

�    

Hívás a híváslistából 
 

�   [válasszon ki egy bejegyzést]  

 

 

MENÜSZERKEZET ÉS FUNKCIÓ 
 

TELEFONKÖNYV  

Optio... 
►Új kontakt hozzáadása ►Kontaktok szerkesztése 

 



ESZKÖZÖK  

►Naptár ►Számológép ►Ébresztés 

►Szolgáltatások BEÁLLÍTÁSOK 

 Hang beállítások  

 Telefon beállítások  

►Idő és dátum►Nyelv ►Megjelenítés (háttérkép, gombzár, kijelző, 
megvilágítás) ► Dedikált gombok ►Repülő üzemmód  

 Hívás beállítások 
 

►Kopogás ►Hívásátirányítás ►Híváskorlátozás ►Vonalcsere 
►Bővített beállítások  

 Biztonsági beállítások  

►SIM biztonság ►Telefon biztonság (telefonzár, jelszó módosítása - gyári 
PIN:  1122))  

 Beállítások visszaállítása  

(Figyelem: A gyári beállítások visszaállításakor az összes személyes beállítás 
elvész! A SIM memóriában lévő adatok viszont megmaradnak.) 

 

SOS  

►On / Off ►Vészhívószám megadása (max. 5 hívószámot adhat meg) 
►Vészhívó üzenet beállítása (standard vagy meghatározott) Az üzenet 
max. 10 másodperc hosszú lehet. SOS vészhívó gombot 3 másodpercig 
tartsa nyomva a vészhívó üzenet elküldéséhez 

 

HÍVÁSNAPLÓ 

► Elmulasztott ►Tárcsázott hívások ►Fogadott hívások ► 

Hívásnapló törlése 
 

ÜZENETEK  

►Üzenet írása ►Bejövő posta ►Piszkozatok ►Kimenő posta ► Elküldött 

üzenetek►SMS-beállítások 

 

 

Ápolási tanácsok  

A készülékház felületét puha és nem  szálazó törlőruhával tisztítsa.   

Ne használjon erős tisztítószert vagy oldószert! 
 

Garancia  

A SWITEL készülékeket a legmodernebb előállítási eljárásokkal gyártják és vizsgálják.  
Válogatott anyagok és magas fejlettségű technológia biztosítja a kifogástalan funkciókat 
és a hosszú élettartamot. Nem érvényes a garancia, ha a hibás működés oka a 
telefonhálózat szolgáltatójára vezethető vissza. A garancia nem érvényes a termékhez 
használt elemekre, akkukra vagy  akkucsomagokra. . A garanciaidő alatt az összes olyan 
hiba, ami anyag- vagy gyártási hibára vezethető vissza, térítésmentesen javításra kerül. 
A garancia hatályát veszti a vásárló vagy harmadik személy beavatkozását követően. 
Károk, amelyek szakszerűtlen kezelésből, működtetésből, helytelen elhelyezésből vagy 
tárolásból, szakszerűtlen csatlakoztatásból vagy felszerelésből, erőszakos kezelésből 
vagy más külső beavatkozásból adódnak, nem tartoznak a garancia érvényessége alá. 
Fenntartjuk a jogot, hogy reklamáció esetén a hibás egységet kijavítsuk vagy kicseréljük, 
vagy a készüléket kicseréljük. A kicserélt egységek vagy kicserélt készülékek cégünk 
tulajdonába kerülnek.  A kártérítési igény kizárt, hacsak nem a gyártó hibájára vagy 
durva figyelmetlenségére hivatkozva terjesztik elő.  Amennyiben a készüléke a 
garanciális idő alatt meghibásodik, kérjük, forduljon garanciális igényeinek kielégítése 
céljából kizárólag ahhoz az  üzlethez, ahol Ön az SWITEL készülékét vásárolta. Az 
összes garanciális igényt kizárólagosan csak a szakkereskedőn keresztül lehet 
kielégíteni. A vásárlást és termékátadást követő 2 év elteltével a termékeinkre 
nemlehet többé garanciális igényeket benyújtani, a garancia érvényét veszti.  

 

 

Eltávolítás  

Ha már használhatatlanná vált a készüléke, juttassa el lakóhelye egyik 
szelektív hulladék gyűjtő helyére (pl.  a szelektív hulladékgyűjtő udvarba). Az 

 

elektromos és elektronikai hulladékokra vonatkozó törvény szerint  

a felhasználónak külön kell eltávolítania. Az oldalt látható szimbólum 
 

arra utal, hogy a készüléket nem szabad a háztartási szemétbe dobni!  

Önt, mint végfelhasználót törvény kötelezi   (elemekre vonatkozó 
rendelkezések) az elhasznált elemek és akkuk leadására;  a háztartási 
szeméten keresztül való selejtezés tilos! Az 

 

Az eltávolítás ingyenes.  A szimbólumok azt jelentik, hogy az elemeket 
semmiképpen nem szabad a háztartási szemétbe juttatni, hanem a különleges 
hulladékok gyűjtőhelyén kell leadni.  A csomagolóanyagokat a helyi előírásoknak 
megfelelően selejtezze.  
 

 

Konformitási nyilatkozat  

Ez a készülék megfelel az l999/5/EU irányelv követelményeinek: a 
vezetéknélküli készülékek és a távközlési adóberendezések irányelvei, és 
konformitásuk kölcsönös elismerése. A 

 

fenti irányelveknek való megfelelőséget a CE jelölés  a készüléken igazolja.  A teljes 
megfelelőségi nyilatkozat megtekintéséhez használja az ingyenes letöltési 
lehetőséget honlapunkon: www.switel.com. 

 

 

Műszaki adatok (Műszaki változtatások joga fenntartva) 
 

 
 
 

jellemzők érték 
  

M 170 BRAVO Quad sávú GSM (850/900/1800/1900 MHz) 
  

(Sz x Ma x Mé) 51 x 112 x 15 mm 
  

Súly 76 g ( akkuval) 
  

Beszélgetési idő max. 300 perc 
  

Készenléti idő  300 óra 
  

akkumulátor Li-ION 3,7 V 800 mAh / 2,96 Wh 
  

SAR Head: 0.253 W/Kg 
  

Kijelző 1,77“ színes kijelző 
 

Hálózati adapter 
energiahatékony SKL-5WE-U050-0500 hálózati adapter (bemenet: AC 100-240V ~50-
60Hz, kimenet: DC 5V/500mA) 


