
 

 

L8star BM10 nano méretű mobiltelefon  

Használati utasítás 

1. Helyezze be a SIM-kártyát és az akkumulátort, 

Ügyeljen arra, hogy a SIM-kártya chip érintkezőinek megfelelőnek kell lenniük. 

A SIM-kártya nyílása, hogy a körvonala legyen. 

2. Az akkumulátor töltése 

A telefonok és a töltő csatlakozása 

Csatlakoztassa a töltőt 

A mobiltelefon a töltés megkezdéséhez, a képernyőn görgetési hatás látható, 

A Power ICONS már nem görgeti, hogy a töltés már megtelt. kérjük, húzza ki a mobiltelefon-töltő 

csatlakozóját. 

3. Billentyűzet leírása 

Fel / Navigációs gombok Lapozás a telefonszámok, SMS-ek és az almenü opciók között: 

szerkesztés a kurzorra fel és le: módban. görgessen felfelé és a dcwn opciókkal a chwse-hez 

2 Fény Funkciógomb:. Készenléti üzemmód Nyomja meg ezt a gombot a főmenübe való belépéshez. 

alter-face is 

3. Jobb oldali funkciógomb: Készenléti üzemmód Nyomja meg ezt a gombot a telefon megnyitásához. 

A nem készenléti felület általában visszatérés 

4. Tárcsázó gomb: Telefonhívás és hívás fogadása: 

Készenléti mód. SIM füles Ki a hívási rekordok listájából. 

5. Hand-up gomb: nyomja meg a piros gombot a hívás elutasításához. aktív hívás befejezése: is. ez a 

kulcs. 

6. Numerikus gombok: számbillentyűk számok és karakterek beviteléhez: Nyomja meg hosszan az I 

számgombot. Beléphet a SIM hangpostájába Ha a gyorstárcsázás funkció nyitva van, 

7. • Gomb: Különböző állapotok vagy menük különböző funkciókkal 

8. Gomb: Különböző állapotok vagy menük különböző funkciókkal. Jegyzet; Ebben a kézikönyvben 

•nyomja meg a gombot – a gomb megnyomására, majd elengedésére utal: • hosszan lenyomva a 

billentyűt • 2 vagy több másodpercig 

 összefoglaló néven navigációs gombok. 

 4.Elmentheti a SIM-kártyán vagy a telefonon tárolt neveket és telefonszámokat, 

* A névjegyzékben. böngészéshez nyomja meg a fel és le navigációs billentyűket 

5 Információ 

Készenléti képernyőn. Választ 

Információk bevitele. c.hwse küld. Szerkessze a címzetteket. 



 

 

* Az üzenet elküldéséhez nyomja meg a' •sends' gombot. 

6. Hívás funkció hívás 

X Készenléti üzemmódban. nyomja meg a számgombot a szám beviteléhez. Ha nemzetközi számot 

szeretne tárcsázni. gyorsan kulcs 

• kétszer a nemzet vagy a terület zóna telefonszámának megadásához. Ha n urntM melléket szeretne 

hívni. gyorsan nyomja meg a • gombot 34-szer 

  Nyomja meg a Dial•up gombot Kimenő hívás. 

Nyomja meg a Hand•fel gombot a hívás befejezéséhez vagy a hívás törléséhez. Hívás fogadása 

Ha hívás érkezik, nyomja meg a betárcsázós fogadás gombot. Nyomja meg a harwup gombot. fejezze 

be a hívást 

7. Audiolejátszó 

A lejátszó felületén az 5 gombbal vezérelheti a lejátszás szüneteltetését és leállítását. a fel és le 

navigációs gombokkal Lejátszásra válthat, állítható a hangerő 

8. BT tárcsázó 

Ellenőrizheti a csatlakoztatott eszköz adatait és a rajta való működést, például: Tárcsázzon hívást.. 

játsszon le zenét. lekérdezés a 

  anti-lost és így tovább, 

X Lépjen be a BT tárcsázó menübe. válassza ki az új eszközök keresését, és aktiválja a Bluetooth-t. 

távoli eszközt a Bluetooth keresőegységen keresztül. megtalálhatja a tárcsázót (BluetCOth Dialer 

neve BMIO). párosítás passsWd 0000. a párosítás befejezése után. a távoli eszköz SUCCCSS full Con-

val rendelkezik, és a sikeres kapcsolódás után engedélye van a címjegyzékhez. kattintson a • 

hozzájárulásra. 

X A telefon távoli eszközön történő olvasásának támogatása szinkronizálható a készülék 

telefonkönyvével is a telefon memóriájában 

* Hívásnapló olvasása a távoli eszközön 

Az X Dialer képes lejátszani a távoli eszközre mentett fájlokat. megvalósítani a zenét Megosztás 

X Támogatás B T elvesztést gátló riasztás 

a funkció alapértelmezés szerint letiltva 

Megjegyzés: Az igazi funkció A telefon konfigurációjával. 

9. Fájlkezelés 

A gép sokféle médiaforrás lehet a gyors áttekintés és használat érdekében. Készenlétből. A 

Menükezelés kiválasztásával a következő főbb funkciókat támogatja. 

X Az alapértelmezett Struktúrafa létrehozása. ezek más alkalmazások alapértelmezett tárhelyéhez 

kapcsolódnak (például hang, fotók, videó stb.): 

X Támogatás az új fie mappa létrehozásához.X elengedhetetlen törlés. 



 

 

A T•flash működésének támogatása. formátumban. 

Beállítások 

Ezzel a menüvel. beállíthatja a rendszer dátumát és idejét, nyelvét. biztonsági jelszót. paraméterek 

visszaállítják a gyári beállításokat 

; A mobil gyári hibás jelszava: 

Il. Beviteli mód 

Képernyő. a • billentyűt az írásjelek beviteléhez. a kulcsos kapcsoló beviteli módot. 

Az •En' beviteli módban, az igényeknek megfelelően 

Angol szavak. Nyomja meg a mobiltelefon gombot a megfelelő szavakból. Akkor. az Egyéb betűvel a 

szükséges szavakat. 

•Abc' beviteli módban. Nyomja meg a 'umber billentyűket az egyes angol betűk beviteléhez. 

Kattintson egyszer. beírhatja az első betűt a tNs billentyűn. Kattintson kétszer, beírhatja a billentyű 

második betűjét. amely be bekapcsol. Ha a betűk és egy előtti betű bevitele ugyanabban a gombban 

történik. kérjük, várja meg, amíg a kurzor újra megjelenik. a már beírt megerősítő levél előtt. majd 

írjon be egy betűt utána. 

123 

A számok beviteléhez • 123 • a számbillentyűket 

Abc • beviteli módban. Nyomja meg folyamatosan a megfelelő digitális gombot. amíg az összes 

szükséges szám meg nem jelenik 

a képernyő képes. 

Az • En' bemenetnél nyomja meg a gombot. 

amikor a jelölt területen megjelenő szám. chwses a szükséges szavakat 

Írásjelek bevitele 

Bármilyen beviteli módban. nyomja meg a • gombot, hogy be 

Karakterlista felület. kiválasztja a kívánt karaktert. 

Használjon bármilyen vezeték nélküli telefont. zavarhatja a fegyvertárat Minden esetre. kérem 

érdeklődjön a gyártásnál 

• Hallásvédelem 

Hallgatáskor vagy készítéskor kérjük, a minimális hangerőt a halláskárosodás elkerülése érdekében 

• Tűz- és éghető terület 

Feltétlenül emlékezzen. be kell tartania a telefonra vonatkozó speciális szabályokat és tilalmat. le 

kéne kapcsolnod a telefont. 

Bármelyik benzinkúton. Vegyi üzem). ha a telefon használata robbanást válthat ki. kérjük kapcsolja ki. 

• Forgalmi biztonság 



 

 

Kérjük, ne tartsa a telefont autóvezetés közben. és betartják a terület vagy a nemzeti szabályokat. 

Kérjük, ne helyezze a telefont a légzsákok fölé vagy azon terület fölé, ahol a légzsákok kitágulhatnak. 

a telefon károsíthatja a testet, ha erős lökést kap, 

A telefon megzavarhatja a repülőgép repülési rendszerét. kérem 

tartsa be a légitársaságok szabályait. kapcsolja ki, ha olyan területen tartózkodik, ahol a vezeték 

nélküli berendezés használata tilos. 

• Működési környezet 

Tartsa távol a magas hőmérsékletet. a magas hőmérséklet lerövidítheti az elektronikus műszer 

élettartamát, megolvaszthatja és károsíthatja az akkumulátort. 

Kérjük, ne csomagolja ki a gépet. a nem szakszerű szétszerelés károsíthatja a telefont. 

Ne használjon savas vagy erős lúgos tisztítószert a telefon tisztításához. 

Kérjük, használja az eredeti tartozékokat. a szabályok megszegése a garancia érvényességét vonhatja 

maga után. 

 

 


