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Üdvözöljük
A Felhasználói útmutató a BlackBerry Z10 okostelefonhoz hasonlóan mindenkor és mindenhol használható. Ötleteket ad
az alapvető funkciók gyors megértéséhez, és bemutatja a BlackBerry 10 OS néhány egyedülálló jellemzőjét.

A BlackBerry 10 OSoperációs rendszerről sokkal többet megtudhat a teljes, frissített Felhasználói útmutatóból, amely a
kezdőképernyő Súgó elemének megérintésével érhető el A Súgó alkalmazásban meghatározott súgótémákat kereshet,
vagy tallózhat az Önt érdeklő témák között.

Számítógépén vagy táblagépén a Használati tudnivalók weblapot is felkeresheti a www.blackberry.com/startdocs címen.

Az útmutatóban számos példát talál arra, hogyan lehet új az okostelefonból felgyorsult életének szerves része.

Felhasználói útmutató Üdvözöljük
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BlackBerry 10: új alkalmazások és
szolgáltatások
Az újrafelfedezett BlackBerry bemutatása – egy intelligens és intuitív élmény, amely folyamatosan igazodik az igényeihez.
A BlackBerry 10 OS három fő szempont (az üzenetek, a futó alkalmazások és az összes alkalmazás) figyelembe vételével
készült, így lehetővé teszi, hogy a feladatok és alkalmazások között megerőltetés nélkül, gyorsan és egyszerű
kézmozdulatokkal navigáljon.

  BlackBerry Hub
A BlackBerry Hub egyetlen kényelmesen kezelhető helyen gyűjti össze az összes üzenetét és értesítését. E-maileket,
szöveges üzeneteket, közösségi hálózati üzeneteket, BBM-csevegéseket és azonnali üzeneteket fogadhat, illetve
válaszolhat ezekre. Bármely képernyőn egyetlen ujjmozdulattal bekukkanthat az értesítésekbe, jobban bekukkanthat a
BlackBerry Hub alkalmazásba az üzenetek megtekintéséhez, illetve bekukkanthat a közelgő értekezletekbe és
eseményekbe. A megjelenő üzenettípusokat egyszerűen szűrheti.

  BlackBerry billentyűzet
A BlackBerry billentyűzet megtanulja, milyen stílusban ír, és alkalmazkodik gépelési módjához. Felkínálja a keresett
szavakat a gyorsabb, pontosabb és legkevesebb erőfeszítést igénylő gépeléshez. Amikor a billentyűzeten megjelenik egy
felkínált szó, egyszerűen pöccintse fel azt a képernyőre, így egy kézzel is hatékonyan gépelhet. Kettő vagy több nyelven is
gépelhet egyszerre!

  BBM Video képernyőaránnyal
A BBM-partnerekkel négyszemközti videobeszélgetést folytathat HSPA+, 4G LTE és Wi-Fi-hálózaton keresztül. Indítsa el a
BBM Video alkalmazást a Telefon vagy a Partnerek alkalmazásból, vagy BBM-csevegésről váltson BBM Video-
beszélgetésre egyetlen ikon megérintésével. A képernyőjét meg is oszthatja a partnerrel egy ikont megérintve, illetve
megmutathatja fényképeit vagy bemutatóját, miközben folytatja a beszélgetést.

  Fényképezőgép és Time Shift mód
A BlackBerry készülékében elülső és hátsó kamera is található nagy felbontású képek és HD-videók készítéséhez. A
kamerát a kezdőképernyőn nyithatja ki, és egyszerűen készíthet képet vagy videót a képernyő bármely pontját megérintve.
Az Time Shift mód néhány ezredmásodpercet rögzít a kép előtt és után, így pontosan megkeresheti a megfelelő
képkockákat a tökéletes felvétel elkészítéséhez.
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  BlackBerry Story Maker
A BlackBerry Story Maker segítségével a képekből, videókból és zenékből lélegzetelállító HD-filmet készíthet, amelyet
később megtekinthet, vagy megoszthat másokkal. Háttérzeneként kiválaszthat egy zeneszámot, hozzáadhat főcímet és a
végén a készítőket, illetve témákat alkalmazhat.

  BlackBerry Remember
A BlackBerry Remember emlékeztetők és feladatok kombinációja, így segítséget nyújt az érdeklődési körök, ötletek és
projektek rendszerezésében. Csoportosíthatja az egymáshoz kapcsolódó fényképeket, listákat, üzeneteket, e-maileket és
hivatkozásokat. Az e-mail üzenetekből feladatokat, a tartalmakból pedig műveleteket hozhat létre a készülék minden
pontján.

  Partnerek
A Partnerek alkalmazás a partnerrel kapcsolatos adatokat és a partner közösségi hálózatából származó frissítéseket és
vállalati híreket tartalmaz, valamint az Ön és a partner közös eseményeit. A partnereket egyszerűen szűrheti a típus alapján
(megadhatja például, hogy csak a BBM-partnerek jelenjenek meg). Létrehozhat továbbá kedvenceket, és közösségi
hálózati fiókból származó fényképeket rendelhet a partnerekhez.

  Naptár
A Naptár alkalmazás a BlackBerry Hub, a Partnerek és egyéb alkalmazásokba és fiókokba van integrálva. Szűrheti bármely
közösségi hálózatbeli fiókja naptáreseményeit. Áttekintheti a személyeket, akikkel egy adott napon találkoznia kell. A
Naptár résztvevőket is felajánl korábbi e-mailek és értekezletek alapján.

  BlackBerry böngésző
Az új BlackBerry böngésző hatékony, érzékeny és rendkívül gyors. Ha tallózás közben olyat talál, amit szeretne megosztani,
néhány egyszerű kézmozdulattal megoszthatja azt közösségi hálózatban. A weblapokat pedig Olvasó módban tekintheti
meg, így megszüntetheti a felesleges zsúfoltságot.

  Médiafájljait megoszthatja, adatfolyamba helyezheti és
megjelenítheti.
Az alkalmazásokban néhány egyszerű érintéssel megoszthatja másokkal zenéit, képeit, videóit, dokumentumait, weblapjait
és partnereit BBM- vagy Bluetooth-kapcsolaton keresztül, NFC segítségével, közösségi hálózaton stb. A médiát továbbá
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eszköz (például számítógép, tv vagy más otthoni szórakoztató berendezés) adatfolyamába helyezheti, valamint HDMI-
kábel segítségével a médiafájlt megjelenítheti tv-n vagy számítógépen.

  Képszerkesztés
A képeket közvetlenül a készüléken szerkesztheti. Kivághatja és elforgathatja a képet, csökkentheti a vörösszem-effektust,
illetve számos különböző javítást és művészi stílust alkalmazhat.

  Videoszerkesztés
A videókat közvetlenül a készüléken szerkesztheti. Módosíthatja a videó hosszát, elforgathatja a képet, illetve javításokat
végezhet (például fényerő és szín).

  Keresés
Az egész készüléken kereshet fájlokat, beállításokat, alkalmazásokat, súgót stb. Írja be a keresett kifejezést vagy mondja be
a kezdőképernyőn vagy egy alkalmazásban. A keresés szűkítésével azt csak adott alkalmazásokban végezheti, illetve a
bővítéssel internetes forrásokra is kiterjesztheti.

  Hangvezérlés
A Hangvezérlés segítségével egyszerre több feladatot is egyszerűen végezhet. A parancsokat bemondhatja, és számos
feladatot gyakorlatilag kéz nélkül is levégezhet. A Hangvezérlés alkalmazással üzeneteket küldhet, hívásokat indíthat,
értekezleteket rögzíthet, kereshet az interneten, Tweet-üzeneteket küldhet stb. Nyissa meg a Hangvezérlés alkalmazást a
készülék oldalán található némítógomb lenyomásával és lenyomva tartásával vagy a billentyűzeten található mikrofonikon
megérintésével és lenyomva tartásával.

  BlackBerry World
A hasonló beszerzéseken alapuló alkalmazásajánlásokkal még könnyebben fedezhetők fel remek alkalmazások.
Kiválaszthat egy alkalmazást, majd néhány ujjmozdulattal megoszthatja azt az alkalmazásból közösségi helyeken vagy
egyetlen érintéssel az ismerős NFC használatára alkalmas BlackBerry készülékén – gyorsan és egyszerűen. A BlackBerry
World egységes kezdőlappal rendelkezik, ahol elérhetők az alkalmazások, a játékok, a témák, a zenék és a videók, valamint
a szülői felügyelet beállításai, amelyekkel elrejtheti azokat a tartalmakat, amelyekhez gyermekek számára nem szeretne
hozzáférést engedélyezni.
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  NFC és intelligens címkék
Az NFC (Near Field Communication) rövid hatótávolságú vezeték nélküli technológia, amelyet adatok gyors átvitelére
tervetek. A BlackBerry Tag NFC-technológiát használ a fájlok (képek, zeneszámok, partneradatok és weblapok) átviteléhez
a BlackBerry készülék és más, az NFC használatára alkalmas eszközök között. Ehhez egyszerűen csak össze kell érinteni a
készülékek hátulját. A készüléken található NFC technológiával továbbá fizethet is, valamint intelligens címkéket hozhat
létre és tárolhat. Az intelligens címkék URL-címeket, telefonszámokat és további adatokat tartalmazhatnak, és azokat
megoszthatja másokkal.

  BlackBerry Balance
A készüléket az irodába is magával viheti, és azzal hozzáférhet a munkahelyi levelezéshez, alkalmazásokhoz és adatokhoz
anélkül, hogy ez befolyásolná a készülék személyes használatát. A személyes alkalmazásai és adatai a munkahelyi
adatoktól és alkalmazásoktól elkülönítve helyezkednek el. A munkatárhely és a személyes tárhely között egyetlen
mozdulattal válthat.

Felhasználói útmutató BlackBerry 10: új alkalmazások és szolgáltatások
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Kezdő lépések
A SIM-kártya, az akkumulátor és a
médiakártya behelyezése

Távolítsa el az akkumulátorfedelet
Tipp: Az akkumulátorfedél rugalmas, ezért eltávolításkor meghajolhat.

1. Az akkumulátorfedél eltávolításához húzza felfelé az alját.

 

A SIM-kártya behelyezése vagy eltávolítása
A SIM-kártyanyílás helye a BlackBerry készülék típusától függ.

1. Tegye a következők egyikét:

• A SIM-kártya behelyezéséhez csúsztassa a kártyát a helyére az alábbi ábrákon látható módon.
• A SIM-kártya eltávolításához finoman nyomva csúsztassa ki a kártyát.

Tipp: Először nyomja kifelé a SIM-kártya egyik végét, majd helyezze a hüvelykujját a SIM-kártya másik végének felső
részére.
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Akkumulátor és médiakártya behelyezése
vagy eltávolítása
Mielőtt megkezdi a BlackBerry készülék használatát, javasolt feltölteni az akkumulátort. A készülékkel a dobozban kapott
akkumulátor nincs teljesen feltöltve.

A médiakártya opcionális. Ha a médiakártya a csomag része, lehet, hogy már a készülékben van.

1. Tegye a következők egyikét:

• Az akkumulátor behelyezéséhez igazítsa a helyükre az érintkezőket.

Felhasználói útmutató Kezdő lépések
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• Az akkumulátor eltávolításához emelje fel és húzza ki az akkumulátort az érintkezőivel ellentétes oldalon.

 

 

 

 

A készülék üzembe helyezése
A BlackBerry első indításakor, az akkumulátor behelyezése után megjelenik a Beállítás alkalmazás. A Beállítás alkalmazás
használatához hálózati kapcsolat szükséges. Ellenőrizze, hogy a készülék kapcsolódik-e mobilhálózathoz, vagy Wi-Fi-
hálózat hatótávolságán belül van-e. A kezdeti beállítás után megnyithatja a Beállítás alkalmazást a kezdőképernyőn
található  Beállítás ikon megérintésével.

A Beállítás alkalmazás a meglevő BlackBerry ID megadását kéri, vagy újat kell létrehoznia. Ha nem biztos abban, hogy van-
e BlackBerry ID azonosítója, a számítógépen látogassa meg a www.blackberry.com/blackberryid webhelyet.

Felhasználói útmutató Kezdő lépések
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A Beállítás alkalmazással az alábbiakat végezheti el:

• E-mail, BBM-, azonnali üzenetküldési és közösségi hálózati fiók hozzáadása
• Fizetési beállítások megadása a BlackBerry World webhelyről végrehajtott vásárlásokhoz
• Adatátvitel BlackBerry 7 vagy 7.1 rendszerű készülékről
• A készülék beállításainak testreszabása és személyre szabása
• Ismertetők megtekintése vagy a Súgó megnyitása a BlackBerry 10 OS rendszerrel kapcsolatos további információért

Tudnivalók a BlackBerry ID azonosítóról
A BlackBerry ID kényelmes hozzáférést biztosít több BlackBerry termékhez és szolgáltatáshoz. A BlackBerry ID
létrehozása után e-mail címével és jelszavával bármely olyan BlackBerry termékre bejelentkezhet, amely támogatja a
BlackBerry ID használatát. A BlackBerry ID használatával kezelheti a BlackBerry World webhelyről letöltött
alkalmazásokat, és az alkalmazásokat készülékcserekor megtarthatja.

Ha már korábban létrehozott BlackBerry ID azonosítót, azt kell használnia az új készülék beállításakor (egy új BlackBerry
ID azonosító létrehozása helyett). Ugyanazzal a BlackBerry ID azonosítóval bejelentkezhet a tablet készülékre és az
okostelefonra is.

Új BlackBerry ID létrehozása
Tipp: Fontos, hogy az Ön számára könnyen megjegyezhető jelszót válasszon. A BlackBerry ID felhasználónévhez feltétlenül
egy olyan e-mail címet adjon meg, melyet gyakran használ. A visszaállítási adatokat a BlackBerry ID felhasználónévként
használt e-mail címre tudjuk elküldeni, ha elfelejti a BlackBerry ID jelszót. A BlackBerry ID felhasználónévként használt e-
mail címet nem kell feltétlenül társítani a BlackBerry készülékkel.

1. Ha új BlackBerry ID azonosítót szeretne létrehozni a BlackBerry készülék beállításakor, a BlackBerry ID képernyőn
érintse meg az Új létrehozása elemet.

2. Hajtsa végre a képernyőn látható utasításokat.

Felhasználói útmutató Kezdő lépések
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Készülékváltás
Készülékcsere előtt
Ha további információra van szüksége arról, hogy hogyan válthat BlackBerry készülékre külső gyártótól származó
készülékről, látogassa meg a www.blackberry.com/deviceswitch webhelyet.

Ismerje meg, mely átviteli lehetőségek
elérhetők az Ön számára.
Megjegyzés: Ha adatokat szeretne átvinni egy BlackBerry okostelefonról egy másik BlackBerry okostelefonra, csak az
alábbi lehetőségeket használhatja.

A készülék adatait (beleértve egyes beállításokat, a telefonelőzményeket, a képeket, a zenéket, a böngésző könyvjelzőit
stb.) átviheti egy BlackBerry készülékről egy másikra. Ha adatokat szeretne átvinni a BlackBerry 10 készülékre között,
használja a BlackBerry Link alkalmazást a számítógépen, vagy használjon médiakártyát a készüléken.

A BlackBerry Device Software 5.0 vagy későbbi verzióját használó készülékek
Ha a BlackBerry Device Software 5.0 vagy későbbi verzióját használó készülékről vált, használja a BlackBerry Link
alkalmazást a számítógépen a legtöbb fontos fájl átviteléhez.A BlackBerry Linkletöltéséhez keresse fel
számítógépén a www.blackberry.com/BlackBerryLink weboldalt, és válassza a(z) Windows vagy a(z) Mac
lehetőséget.

A BlackBerry 7 vagy BlackBerry 7.1 alkalmazást futtató készülékek
Ha a BlackBerry 7 vagy a BlackBerry 7.1 alkalmazást futtató készülékről vált, használja a BlackBerry Link
alkalmazást a számítógépen a legtöbb fontos fájl átviteléhez. A BlackBerry Linkletöltéséhez keresse fel
számítógépén a www.blackberry.com/BlackBerryLink weboldalt, és válassza a(z) Windows vagy a(z) Mac
lehetőséget. A fájlok átviteléhez médiakártyát is használhat.

Tipp: Ha szeretné megtekinteni, hogy jelenleg mely szoftververziót futtatja, a régi készülék kezdőképernyőjén tegye a
következők egyikét:

• Kattintson a Beállítások > Névjegy elemre.
• Kattintson a Beállítások > Készülék > Információ a készülékszoftverek verziójáról elemre.

A felhasználónevek és jelszavak feljegyzése
BlackBerry készülékek cseréje előtt győződjön meg arról, hogy rendelkezik az alábbiakkal:

Felhasználói útmutató Készülékváltás
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• Ha mentett felhasználónevekkel és jelszavakkal rendelkezik a Jelszómegőrzőben, jegyezze fel azokat ideiglenesen,
hogy rendelkezésre álljanak, amikor fiókokat ad a készülékhez.

• Ha a készüléken a BlackBerry Device Software 5.0 vagy későbbi verziója fut, előfordulhat, hogy létrehozott egy
BlackBerry ID azonosítót, amelyet a készülékre és a BlackBerry World webhelyre való bejelentkezésre használt. Ha
bejelentkezik a BlackBerry 10 készülékre BlackBerry ID azonosítójával, újratelepítheti a korábban a BlackBerry App
World webhelyről letöltött alkalmazásokat, és elérheti a BlackBerry BlackBerry ID azonosítóját használó termékeit
(például BBM és BlackBerry Protect).

Megjegyzés: A BlackBerry App World elnevezése BlackBerry 10 készülékeken: BlackBerry World.

A BBM frissítése
Bár a BlackBerry készülékek váltása nem szükséges, a készülékváltás előtt javasolt frissíteni a BBM legfrissebb elérhető
verziójára. Ha frissíti a BBM Ön által használt verzióját, a régi készüléken található BBM-partnerekről automatikusan
biztonsági másolat készül a BlackBerry ID alapján.

1. Ha ellenőrizni szeretné, hogy a BBM melyik verzióját futtatja jelenleg, a régi készülék beállításai között keresse meg a
BlackBerry Messenger alkalmazást a telepített alkalmazások listájában.

2. Ha nem a BBM 7.0 vagy újabb verzióját használja, a régi készüléken tegye az alábbiak egyikét:

• Töltse le a BBM 7.0 vagy újabb verzióját a BlackBerry World webhelyről vagy a www.blackberry.com/bbm
webhelyről.

• Ha nem tudja frissíteni a BBM Ön által használt verzióját, nyomja meg a  gombot, majd válassza a Beállítások
> Biztonsági mentés elemet. Válasszon egy biztonsági mentési beállítást.

Mi a teendő, ha a SIM-kártyámon találhatók
a partneradatok?
A BlackBerry 10 készülék micro SIM-kártyát használ. Ha a készülékhez micro SIM-kártyát szeretne beszerezni, forduljon a
szolgáltatóhoz.

Ha a régi SIM-kártyára partnereket mentett, annak érdekében, hogy azok ne vesszenek el, előfordulhat, hogy a partnereket
a régi készülékre kell másolnia a készülék adatainak biztonsági mentése előtt.

Tipp: A partnerek másolásához a SIM-kártyáról a régi készülék beépített médiatárhelyére a régi készülék partnerlistájában
nyomja meg a  gombot, majd válassza a SIM-telefonkönyv elemet. Nyomja meg a  gombot, majd válassza
azÖsszes másolása a partnerlistába elemet.

Felhasználói útmutató Készülékváltás
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Készülékek biztonsági mentése és cseréje

Adatok átvitele BlackBerry 7 készülékről
médiakártya használatával
Indítás előtt: Ez az átviteli beállítás csak akkor használható, ha BlackBerry 7 vagy későbbi készülékről vált. A használt
szoftver verziójának megtekintéséhez az előző készülék kezdőképernyőjén kattintson a Beállítások > Névjegy elemre, vagy
kattintson a Beállítások > Készülék > Információ a készülékverziókról elemre.

Amikor a Beállítás alkalmazás Készülékváltás szolgáltatásával vált új BlackBerry készülékre, áthelyezheti az ébresztési
beállításokat, a BBM-partnereket, a böngésző könyvjelzőit, a szöveges üzeneteket, a telefonelőzményeket és a vezeték
nélküli kapcsolati profilokat a BlackBerry készülékek között. Ezt a funkciót úgy tervezték, hogy csak a személyes adatokat
vigye át, a munkahelyieket ne.

1. A BlackBerry 7 készüléken kattintson a Beállítás > Készülékváltás elemre.
2. Kattintson a Médiakártya használata > Adatok mentése lehetőségre.
3. Hajtsa végre a képernyőn látható utasításokat.
4. Amikor a biztonsági mentés befejeződött, vegye ki a médiakártyát a BlackBerry 7 készülékből, és helyezze be a

BlackBerry 10 készülékbe.
5. A BlackBerry 10 készülék kezdőképernyőjén érintse meg a  >  elemet.
6. Hajtsa végre a képernyőn látható utasításokat.

Megjegyzés: A program a nem támogatott alkalmazásokat nem viszi át az új készülékre. Az e-mail fiókokat a BlackBerry
Hub alkalmazásban állíthatja be az új készüléken. Ha szeretné letölteni az új eszközre nem átvitt alkalmazásokat, látogassa
meg a BlackBerry World webhelyet.

Adatátvitel új készülékre számítógép és a
BlackBerry Link használatával
Ha az aktuális BlackBerry készülékén a BlackBerry Device Software 5.0 vagy későbbi verziója fut, a BlackBerry Link
segítségével átviheti a támogatott adatokat és beállításokat (például a készülék beállításait, a telefonelőzményeket, a
médiafájlokat, a böngésző könyvjelzőit stb.) az új BlackBerry 10 készülékre. Ezt a funkciót úgy tervezték, hogy csak a
személyes adatokat vigye át, a munkahelyieket ne.

1. A számítógépen töltse le a BlackBerry Link alkalmazást a www.blackberry.com/BlackBerryLink webhelyről, és telepítse
azt.

Felhasználói útmutató Készülékváltás
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2. Nyissa meg a BlackBerry Link alkalmazást.
3. Csatlakoztassa a jelenlegi BlackBerry készüléket a számítógéphez USB-kábellel.
4. Hajtsa végre a képernyőn látható utasításokat.
5. Amikor a program kéri, csatlakoztassa az új BlackBerry 10 készüléket USB-kábellel.
6. Hajtsa végre a képernyőn látható utasításokat.

Megjegyzés: A program a nem támogatott alkalmazásokat nem viszi át az új készülékre. Az e-mail fiókokat a BlackBerry
Hub alkalmazásban állíthatja be az új készüléken. Ha szeretné letölteni az új eszközre nem átvitt alkalmazásokat, látogassa
meg a BlackBerry World webhelyet.

Készülékcsere után

A BBM-partnerek és -csoportok
visszaállítása
A BBM alkalmazás első megnyitásakor a készülék a BlackBerry ID megadását kéri. Ha korábban már használta a BBM
alkalmazást, vegye figyelembe az alábbiakat:

• Ha másik BlackBerry készülékre vált, használhatja számítógépén vagy egy BlackBerry 7 vagy újabb alkalmazást futtató
készüléken a BlackBerry Link Készülékváltás funkcióját az adatoknak (beleértve a partnereket és csoportokat) az új
készülékre való átviteléhez a BBM 6.2 vagy korábbi verziójából.

• Ha korábban a BBM alkalmazást a BlackBerry ID azonosítóhoz társította (például a jelenleg használt készüléken),
ugyanazzal a BlackBerry ID azonosítóval jelentkezhet be, hogy a BBM-adatokat a vezeték nélküli hálózaton
visszaállítsa.

A BBM beállítása után partnereiről, profiljáról és a csoportokról automatikusan biztonsági mentés készül a vezeték nélküli
hálózaton a BlackBerry ID azonosító alapján. Mégis érdemes rendszeresen biztonsági mentést készíteni készülékéről a
BlackBerry Link alkalmazást használó számítógépen arra az esetre, ha készülékét elveszítené, ellopnák vagy megsérülne.

Jelszavak átvitele a BlackBerry 7
Jelszómegőrző alkalmazásából
Indítás előtt: Ez a funkció csak akkor támogatott, ha az adatokat BlackBerry Device Software 5.0 vagy későbbi szoftvert
futtató BlackBerry készülékről viszi át BlackBerry 10 készülékre a BlackBerry Link szoftver vagy médiakártya segítségével.

1. A BlackBerry 10 készüléken töltse le a Jelszómegőrző alkalmazást a BlackBerry World webhelyről.
2. A kezdőképernyőn érintse meg a Jelszómegőrző elemet.
3. Hajtsa végre a képernyőn látható utasításokat.

Felhasználói útmutató Készülékváltás
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E-mail és közösségi hálózati fiók
hozzáadása
1. A kezdőképernyőn húzza lefelé az ujját a képernyő felső részétől.
2. Érintse meg a  Beállítások > Fiókok elemet.
3. Ha már adott fiókot a készülékhez, másik fiók hozzáadásához érintse meg a  elemet.
4. Érintse meg a hozzáadni kívánt fiók típusát.
5. Adja meg a fiók adatait. Érintse meg a Tovább lehetőséget.
6. Módosítsa a többi beállítást is, mint például a szinkronizálási beállításokat.
7. Érintse meg a Kész lehetőséget.

Tippek készülékváltás után
Ha befejezte a BlackBerry készülékek váltását, fontolja meg az alábbiak elvégzését:

• Ha van médiakártyája, helyezze át azt a régi készülékből az újba.
• Az összes üzenet és frissítés megkapásához adja hozzá e-mail és közösségi hálózati fiókját az új készülékhez.
• A régi készülékről töröljön minden adatot. A készülék összes adatának törléséhez, ha szükséges, állítson be jelszót a

készülékhez, majd adja meg azt hibásan tíz alkalommal.
• Töltsön le alkalmazásokat a BlackBerry World webhelyről.
• Fedezze fel a készülék Súgó alkalmazását, és ismerje meg a tippeket és trükköket.

Hibaelhárítás: Készülékváltás

A SIM-kártyámat nem tudom behelyezni az
új BlackBerry 10 készülékbe.
A BlackBerry 10 készülék micro SIM-kártyát használ. Ha micro SIM-kártyát szeretne kapni az új készülékhez, forduljon a
szolgáltatóhoz.

Felhasználói útmutató Készülékváltás
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Hogyan tudom visszaállítani az elveszített
vagy elfelejtett BlackBerry ID jelszavamat?
A BlackBerry ID jelszóra vonatkozó helyreállítási utasításokat elküldhetjük a BlackBerry ID felhasználónévként használt e-
mail címére.

1. Tegye a következők egyikét:

• A jelszó visszaállításához egy számítógépen menjen a www.blackberry.com/blackberryid weboldalra. Kattintson a
Jelszó helyreállítása lehetőségre. Hajtsa végre a képernyőn látható utasításokat.

• Ha a jelszót a BlackBerry készüléken szeretné visszaállítani, kattintson az Elfelejtett jelszó elemre. Válaszolja meg a
biztonsági kérdéseket, és hajtsa végre a képernyőn látható utasításokat.

Ha a jelszó számítógépen való visszaállításának lépéseit hajtja végre, a jelszó-helyreállítási e-mailt csak számítógépen lehet
megtekinteni; azt nem küldjük el BlackBerry készülékére. Ha a jelszó készüléken való visszaállításának lépéseit hajtja
végre, a jelszó-helyreállítási e-mailt csak a BlackBerry készülékére küldjük el.

Az előző készülék egyes adatai nem
találhatók az új készüléken.
Új BlackBerry 10 készülékre való áttéréskor az előző BlackBerry készüléken található szoftver verziója határozza meg, hogy
mely adatok vihetők át az új eszközre. Előfordulhat, hogy egyes adatok átvitele nem támogatott, ha a szoftver régebbi
verzióját használó készülékről vált.

Próbálkozzon a következő műveletek egyikével:

• Ellenőrizze, hogy a személyes e-mail fiókjai be vannak-e állítva. Az e-mail fiókokat a program nem viszi át, és azokat a
készülék BlackBerry Hub szolgáltatásában kell beállítani.

• Ellenőrizze, hogy a munkahelyi e-mail fiókjai be vannak-e állítva. Ha Microsoft ActiveSync e-mail fiókkal rendelkezik
BlackBerry Enterprise Server kiszolgálón, forduljon a rendszergazdához a fiók aktiválásához szükséges adatokért.

• Keressen emlékeztetőket és feladatokat a BlackBerry Remember alkalmazásban.
• Vigyen át alkalmazásokat azok BlackBerry World webhelyről való letöltésével.

Felhasználói útmutató Készülékváltás
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A médiakártya használatával nem tudok
adatokat átvinni
Próbálkozzon a következő műveletek egyikével:

• Készítsen biztonsági másolatot a médiakártyáról más helyre, például a BlackBerry készülék beépített médiatárába vagy
a számítógépre. Formázza a médiakártyát, vagy vásároljon egy újat. Mentse az elemeket, amelyekről a médiakártyára
biztonsági másolatot készített, majd próbálja meg azokat ismét átvinni.

• Használja a BlackBerry Link alkalmazást az adatok készülékek közötti átviteléhez.A BlackBerry Linkletöltéséhez
keresse fel számítógépén a www.blackberry.com/BlackBerryLink weboldalt, és válassza a(z) Windows vagy a(z) Mac
lehetőséget.

Felhasználói útmutató Készülékváltás

22

http://www.blackberry.com/BlackBerryLink


Mi különbözteti meg a BlackBerry
10 készüléket a BlackBerry
készüléktől?
Hogyan jeleníthetem meg a menüt?
• A menük eléréséhez az alkalmazásokban érintse meg a  elemet a képernyő alján. A BlackBerry 10 készülékeken

nem található  gomb.

• Olyan opció eléréséhez, amelyet a leggyakrabban fog használni, hosszan érintsen meg egy elemet a képernyőn. A
képernyő jobb oldalán megjelennek a menüelemek.

• Egyes alkalmazások különböző nézeteinek vagy képernyőinek eléréséhez a képernyő alján érintse meg a  elemet.

Mit használhatok a Kilépés gomb helyett?
• Számos alkalmazásban megérintheti a  Vissza elemet az előző képernyőre való visszatéréshez.

• Alkalmazás minimalizálásához húzza felfelé az ujját a képernyő alsó részétől.

Hogyan módosíthatom a beállításokat és
opciókat?
• A BlackBerry készülék beállításainak módosításához, illetve mobil- és Wi-Fi-hálózathoz való csatlakozáshoz a

kezdőképernyőn húzza az ujját lefelé a képernyő felső részétől, majd érintse meg a  Beállítások elemet.

• Egy alkalmazás beállításainak módosításához a képernyő felső részétől indulva húzza lefelé ujját a képernyőn, és
érintse meg a  elemet.

• Számos alkalmazásban a  elemet is megérintheti a további beállítások megtekintéséhez.
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Hol vannak a csengőhangjaim és az
értesítési profiljaim?
• A BlackBerry 10 operációs rendszer az alábbi beépített értesítési módokat tartalmazza: Normál, Csak telefonhívás,

Csak rezgés és Összes figyelmeztetés kikapcsolva.
• A Halk üzemmódot egyszerűen bekapcsolhatja, ehhez a képernyő felső részétől indulva húzza lefelé ujját a képernyőn,

és érintse meg a  elemet.

• A partnerekhez egyéni csengőhangot állíthat be a Partnerek alkalmazásban.
• Ha bizonyos üzenettípusokhoz értesítést szeretne beállítani, a kezdőképernyőn végezzen lefelé irányuló elhúzást a

képernyő felső részéről, majd érintse meg a  Beállítások > Értesítések elemet.

Hol vannak az üzeneteim?
Minden e-mail üzenete, szöveges üzenete, közösségi hálózati értesítése, nem fogadott hívása és hangpostaüzenete a
BlackBerry Hub alkalmazásban található. A BlackBerry Hub megnyitásához a kezdőképernyőn húzza jobbra az ujját. A
BlackBerry Hub alkalmazásban bekukkanthat ezekbe, illetve megnyithatja őket bármely alkalmazásban a BlackBerry
készüléken egy egyszerű kézmozdulattal:

 

 

Felhasználói útmutató Mi különbözteti meg a BlackBerry 10 készüléket a BlackBerry készüléktől?

24



Hol vannak az alkalmazásaim?
Előfordulhat, hogy a régi BlackBerry készüléken használt egyes alkalmazások a BlackBerry 10 készüléken nem érhetők el.
A BlackBerry World webhelyen ellenőrizheti, hogy a régi alkalmazások letölthetők-e a My World képernyőn, illetve új
alkalmazásokat kereshet.

Hol találhatók a feladataim, emlékeztetőim
és hangjegyzeteim?
• Ha a BlackBerry Link szoftverrel vitte át a fájlokat a régi BlackBerry készülékről az új készülékre, a feladatoknak,

emlékeztetőknek és hangjegyzeteknek a BlackBerry Remember alkalmazásban kell lenniük.
• Ha korábban használt feladatokat a BBM Groups alkalmazásban, azokhoz továbbra is hozzáférhet a BBM

alkalmazásban.

Hol találom a fájljaimat?
A fájljait a Fájlkezelő alkalmazásban találja. Ha munkahelyi fiókot adott a BlackBerry készülékhez, és a rendszergazda
bekapcsolta a BlackBerry Balance technológiát, a készülék adatai, az alkalmazások és a hálózati hozzáférések fel vannak
osztva munkahelyi és személyes tárhelyre. A külön tárhelyek használatával elkerülheti például a munkahelyi adatok nem
szándékos másolását személyes alkalmazásba vagy bizalmas adatok megosztását BBM Video-csevegés közben. A
munkatárhelye és személyes tárhelye közötti váltáshoz húzza az ujját lefelé a kezdőképernyő közepén, és érintse meg a
Személyes vagy a Munkahelyi lehetőséget.

Hol találom a készülék adatait és a
jelszavakat?
Hol találom a PIN-kódomat?

A BBM alkalmazásban érintse meg a profilképét. A profiloldalon a PIN-kód a vonalkód alatt látható. A PIN-kód
megjelenítésének másik módja, ha e-mail vagy szöveges üzenetben beírja a sajatpin parancsot.

Hol találom a saját telefonszámomat?
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A kezdőképernyőjén érintse meg a  ikont. A Hívások vagy a Partner nézetben, a képernyő közepén húzza lefelé
az ujját, és a telefonszám megjelenik a képernyő tetején. A telefonszám megjelenítésének másik módja, ha e-mail
vagy szöveges üzenetben beírja a mynumber parancsot.

Hol található a Jelszómegőrző?

A Jelszómegőrző alkalmazás a BlackBerry World webhelyről tölthető le. Ha a BlackBerry Link alkalmazást vagy
médiakártyát használt az adatok átviteléhez BlackBerry Device Software 5.0 vagy újabb szoftvert futtató BlackBerry
készülékről, a régi készülékről visszaállíthatja a Jelszómegőrző jelszavait, miután letöltötte a Jelszómegőrző
alkalmazást.

Hol találom a készülék operációs rendszerének és hardverének részleteit?

A kezdőképernyőn húzza lefelé az ujját a képernyő felső részétől. Érintse meg a  Beállítások > Névjegy elemet.
A megjelenített információ típusának módosításához érintsen meg egy lehetőséget a legördülő listában.

Hogyan kereshetek?
Ha keres valamit a BlackBerry készüléken vagy az interneten, a képernyő alján érintse meg a  elemet.

Mi a BlackBerry Link?
A BlackBerry Link a BlackBerry Desktop Software legújabb verziója, és használható a BlackBerry 10 készülékkel. A
BlackBerry Desktop Software szolgáltatás a BlackBerry 7.1 és korábbi verzióját futtató készülékeken használható.

A BlackBerry Link olyan szoftver, amely a számítógépre telepítve összekapcsolja a BlackBerry készülék adatait,
médiafájljait és alkalmazásait az asztali számítógéppel.

A BlackBerry Linkletöltéséhez keresse fel számítógépén a www.blackberry.com/BlackBerryLink weboldalt, és válassza a(z)
Windows vagy a(z) Mac lehetőséget.
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Navigálás
Mindenkor és mindenhol
Bemutatjuk az újjávarázsolt BlackBerry telefont. Gyorsabb, okosabb, gördülékenyebben használható: az Ön igényeinek
megfelelően működik, és folyamatosan alkalmazkodik ezekhez. Minden funkciót, jellemzőt, és minden apró részletet a
felhasználó szempontjait szem előtt tartva terveztünk. A funkciók és alkalmazások zökkenőmentes együttműködésének
köszönhetően teljesen gördülékenyen használhatja a készüléket.

A munka világa és személyes környezetünk is folyamatosan változik, és ezzel a BlackBerry okostelefon is lépést tart.
Képzelje el, hogy testvére meghívta születésnapi partijára, édesanyja zongoraestjére is hivatalos, ráadásul a legfrissebb
munkahelyi eseményekről is tudnia kell. Okostelefonja minden információt számon tart, és mindig Ön mellett van.

Kezdőképernyő egy pillantás erejéig
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Alkalmazásikonok
Ikon Leírás

 Partnerek

Egyetlen alkalmazásból férhet hozzá összes fiókjának partnereihez, azok frissítéseihez és
megosztott tevékenységeihez.

 Böngésző

A weblapokat egyszerűbben tekintheti meg az olvasás mód használatával, és a weblapokat
gyorsan megoszthatja a partnerekkel.

 Naptár

Az összes eseményt egy helyen tekintheti meg, beleértve az e-mail fiókokból és a
közösségi hálózati fiókokból hozzáadottakat is. Az eseményeket a fiókja alapján szűrheti.

 BBM

Valós idejű szöveges vagy videocsevegést folytathat, és fájlokat oszthat meg akár 30 BBM
partnerrel.

 Szöveges üzenetek

SMS- és MMS-üzeneteket küldhet és fogadhat, ha a vezeték nélküli szolgáltatási terv ezt
lehetővé teszi.

 BlackBerry World

Alkalmazásokat, játékokat, zenéket és videókat tölthet le, vásárolhat, értékelhet és
véleményezhet.

 Remember

Olyan hatékonyságot növelő alkalmazás, mellyel összegyűjtheti és kategorizálhatja
mindazokat az információkat, melyeket fontos megjegyeznie.

 Docs To Go

Word-dokumentumokat és Microsoft Excel-munkalapokat hozhat létre, szerkeszthet és
formázhat. Microsoft PowerPoint-bemutatókat szerkeszthet, tekinthet meg és mutathat
be.

 Képek

Megtekintheti, szerkesztheti és megoszthatja a Fényképezőgép alkalmazással készített
vagy a készülékre mentett képeket.

 Zene
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Ikon Leírás

A zenéket gyorsan és egyszerűen megoszthatja a partnerekkel. A zenét vezeték nélkül
játszhatja le az otthoni szórakoztató berendezésen.

 Videók

Megtekintheti, szerkesztheti és megoszthatja a Fényképezőgép alkalmazással készített
vagy a készülékre mentett videókat. A videókat vezeték nélkül játszhatja le az otthoni
szórakoztató berendezésen.

 Story Maker

A készüléken található képekből, videókból és zenékből filmet készíthet, és azt
megoszthatja.

 Facebook

Megtekintheti Facebook-értesítéseit, fényképeket és videókat tölthet fel, és bejelentkezhet
a Helyek alkalmazásban.

 Twitter
Az Önt érdeklő történetek, ötletek és vélemények követéséhez rövid üzeneteket,
úgynevezett tweeteket küldhet és fogadhat.

 LinkedIn
Szakmai hálózatot építhet ki, és azzal kapcsolatot tarthat, továbbá hozzáférhet a karrierjét
érintő ötletekhez és lehetőségekhez.

 Térképek

Helyeket kereshet, részletes navigációt vehet igénybe, és mentheti a kedvenc helyeket.

 Játékok
Játékokat kereshet, azokat letöltheti, és játszhat velük. Hozzáadhatja ismerőseit, így
megtekintheti az ő játékaikat, illetve kihívhatja őket egy játékra.

 YouTube
Videóit megoszthatja ismerőseivel, családjával és a világgal.

 Hangvezérlés
Mondja be a megfelelő parancsot hívás kezdeményezéséhez, üzenetek küldéséhez, az
interneten történő kereséshez és számos egyéb lehetőséghez.

 Óra

Az idő múlását világóra, stopper, időzítő és ébresztőóra segítségével követheti nyomon.

 Számológép

Számításokat végezhet alap és tudományos számológéppel, borravalószámítóval és
mértékegység-átváltóval.
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Ikon Leírás

 Iránytű

Navigálhat az iránytű használatával, illetve az iránytűvel műholdakhoz csatlakozhat a
helykereséshez.

 Fájlkezelés
Megtekintheti, mentheti és megoszthatja a készüléken vagy médiakártyán tárolt fájlokat,
illetve a hálózaton tárolt fájlokat, amelyhez a készülék csatlakozik.

 Print To Go

Vezeték nélkül nyomtathat számos fájltípust a számítógépről a BlackBerry készülékre.

 Intelligens címkék
Címkéket hozhat létre, amelyek például szöveget és telefonszámokat tartalmaznak,
továbbá hivatkozásokat, amelyeket nyomtatott formában vagy a készülékek hátuljának
összeérintésével oszthat meg másokkal.

 Beállítások
Módosíthatja a hálózati kapcsolatok, a fiókok, a megjelenítés, a nyelv és további
szolgáltatások beállításait.

 Adobe Reader
PDF-fájlokat tekinthet meg a készüléken, és azokat megoszthatja másokkal e-mailben,
illetve a BBM és más alkalmazásokban.

 Telefon
Konferenciahívást kezdeményezhet, ellenőrizheti a hangpostát, és a hívásokat
áthelyezheti a BBM Video alkalmazásba.

 Fényképezőgép
Elülső és hátsó fényképezőgépet tartalmaz, valamint az Time Shift módot, amely segít a
tökéletes kép elkészítésében.

 Beállítás
Beállíthatja a fiókokat, személyre szabhatja a készüléket, és ismertetőket nézhet meg a
BlackBerry 10 OS használatáról.

 Súgó
Megtudhatja, hogyan végezheti el gyorsan a műveleteket a készüléken, elolvashatja a
gyakran ismételt kérdéseket, és tippeket kaphat a hatékonyság növeléséhez.
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Értesítési ikonok
Az értesítési ikonok azt mutatják meg, hogy a BlackBerry Hub alkalmazásban új vagy nem megnyitott elemek tartoznak a
fiókjaihoz. Ha új elem tartozik Önhöz, az értesítési ikonon megjelenik az  jelző. Az értesítési ikonok megtekintéséhez a
készülék bármely pontján húzza felfelé az ujját a képernyő aljáról.

Ikon Leírás

 E-mail üzenet

 Szöveges üzenet

 BBM-üzenet

 Facebook-üzenet

 Twitter-üzenet

 LinkedIn-üzenet

 Telefonhívás

 Értesítő üzenetek alkalmazásoktól és szolgáltatásoktól
(például BlackBerry World)

Elemek közötti görgetés és mozgatás
Ezzel a kézmozdulattal görgetheti a listákat, pásztázhatja a weboldalakat vagy lapozhat a képek között. A kézmozdulat a
panelek közötti váltáshoz is használható. Például a BlackBerry Hub megtekintése közben az ujját balra csúsztatva az
összes futó alkalmazást megjelenítő panelre léphet.

1. Csúsztassa el az ujját felfelé vagy lefelé, illetve jobbra vagy balra.
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Tipp: Ha gyorsan az oldalak tetejére vagy aljára kíván görgetni, két ujját csúsztassa fel vagy le a képernyőn.

A csúszkák használata
Ha a képernyőn csúszka látható, segítségével továbbhaladhat a fájlok, például dalok vagy videók tartalmában, vagy több
oldalon, például e-könyvek oldalain keresztül görgethet.

1. Ehhez húzza el a csúszka fogópontját.
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Elemek kijelölése
1. Végezze el a következő műveletek egyikét:

• A kívánt elem kiválasztásához csak érintse meg az elemet. Ha az elem megnyitható, megnyílik, ha nem, kijelölt
állapotba kerül.

• A kívánt elem megnyitás nélküli kijelöléséhez érintse meg az elemet, és tartsa lenyomva.
• Több elem, például megosztani kívánt képek vagy dalok kijelöléséhez érintsen meg egyszerre két elemet. A

megérintett és a közöttük lévő elemek kijelölt állapotba kerülnek. A kijelölés módosításához érintse meg a többi
kijelölni kívánt elemet vagy a kijelölésből eltávolítani kívánt kijelölt elemeket.

  

A képernyő nagyítása és kicsinyítése
Ha közelebbről meg szeretné nézni a képek részleteit, vagy ha nehezen tudja elolvasni az apró betűs szövegeket,
felnagyíthatja a képernyőt. Ha többet kíván látni a képernyőből, kicsinyítse le.

1. A nagyításhoz tolja szét, a kicsinyítéshez húzza össze az ujjait.
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Elemek áthelyezése egyik helyről a másikra
1. Érintse meg és tartsa lenyomva az áthelyezni kívánt elemet.
2. Ha az elem pulzálni kezd, csúsztassa az ujját addig, amíg az elem a kívánt helyre nem ér.
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Alkalmazások minimalizálása és a futó
alkalmazások megjelenítése
A minimalizált alkalmazások tovább futnak a háttérben. A többfeladatos működésnek köszönhetően nem kell menteni és
bezárni a dokumentumokat a böngésző használata előtt, sem újraindítani a böngésző munkamenetét az e-mailek
ellenőrzését követően.

1. Húzza felfelé az ujját a képernyő alsó részétől.

 

 

Tipp: Ha befejezte egy alkalmazás használatát, a jobb alsó sarkában látható  megérintésével bezárhatja.

A menük megjelenítése
Számos alkalmazás menüjében további funkciókat, lehetőségeket és súgót találhat.

1. Végezze el a következő műveletek egyikét:

• Az alkalmazásban elérhető további műveletek megtekintéséhez érintse meg a  vagy  elemet.
• Az alkalmazás meghatározott eleméhez elérhető további műveletek megtekintéséhez érintse meg és tartsa nyomva

az elemet. A képernyő jobb oldalán megjelenő menüelemek nevének megtekintéséhez csúsztassa föléjük az ujját.
• A beállítások és a súgó megtekintéséhez húzza lefelé az ujját a képernyő felső részétől indulva. Ha ezt egy

alkalmazáson belül teszi, az adott alkalmazás beállításai jelennek meg, ha pedig alkalmazáson kívül, akkor a
készülék beállításai.
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A BlackBerry Voice Control (hangvezérlés)
alkalmazás használata
A Hangvezérlés segítségével egyszerre több feladatot is egyszerűen végezhet, mivel számos műveletet és feladatot
kihangosító módban használhat. Egy adott alkalmazáshoz navigálás helyett egyszerűen megnyithatja a Hangvezérlés
alkalmazást, és bemondhatja a parancsot. A Hangvezérlés használatával a következő műveleteket végezheti el:

• Hívást kezdeményezhet.
• E-mailt, szöveges üzenetet vagy BBM-üzenetet küldhet.
• Kereshet az interneten vagy a BlackBerry készüléken.
• Értekezleteket és találkozókat rögzíthet.
• Emlékeztetőket állíthat be.
• Módosíthatja a Facebook-állapotát, vagy tweet üzenetet tehet közzé.
• A feljegyzéseket és emlékeztetőket mentheti a BlackBerry Remember szolgáltatásba.
• Ébresztést állíthat be.

1. A Hangvezérlés alkalmazás megnyitásához hajtsa végre az alábbiak egyikét:

• A kezdőképernyőn érintse meg a Hangvezérlés ikont.
• Nyomja meg és tartsa lenyomva aNémítás gombot a készülék jobb oldalán.

2. A hangjelzés után mondja be a hangparancsot.
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Közölje mondanivalóját a BlackBerry
billentyűzet segítségével
A BlackBerry billentyűzet megtanulja, milyen stílusban ír, és alkalmazkodik gépelési módjához. Megérti, mit szeretne
mondani, és felkínálja a keresett szavakat a gyorsabb, pontosabb és legkevesebb erőfeszítést igénylő gépeléshez, Akár e-
mailekre válaszol, a BBM segítségével kommunikál, vagy útközben dolgozik egy fontos dokumentumon.

Miközben családtagjainak meglátogatását szervezi, a billentyűzet elemzi az Ön stílusát, és megtanulja testvére, édesanyja
és lakhelyük nevét, és gépelés közben felajánlja ezeket a neveket. A neveket egy ujjmozdulattal hozzáadhatja az
üzenethez.

A billentyűzet és a beírás egy pillantás
erejéig
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A billentyűzet megjelenítése
1. Húzza felfelé két ujját a képernyő alsó részétől.

 

 

Szó törlése
1. Húzza egyik ujját a billentyűzet felett visszafele.
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Megjegyzés: Ha jobbról balra szövegirányú szöveget visz be, balról jobbra húzza végig ujját a képernyőn.

Ékezetes karakter beírása
1. A billentyűzeten érintse meg, és tartsa lenyomva azt a betűt, melyet ékezettel kíván ellátni.
2. Amikor az ékezetes karakterek megjelennek a betű felett, csúsztassa ujját a beírni kívánt ékezetes karakterre.
3. Emelje fel az ujját.

Tipp: Ékezetes nagybetű beírásához először a  billentyűt érintse meg, Illetve amikor az ujja a beírni kívánt ékezetes
karakteren van, kicsit várjon, mielőtt felemelné az ujját, így az ékezetes betű nagybetűre vált.

Szimbólum vagy szám beírása
1. A billentyűzet bal alsó részén érintse meg a Szimbólum gombot. Ezen gomb megjelenése az aktuális szövegbeviteli

nyelvtől függően eltérő.
2. Érintse meg a beírni kívánt szimbólumot vagy számot.
3. Ha nem látja a kívánt szimbólumot, érintse meg, és tartsa lenyomva az egyik kapcsolódó szimbólumot. Ezután

csúsztassa ujját a beírni kívánt szimbólumra, vagy érintse meg a  gombot az összes többi szimbólum
megtekintéséhez.

Nagybetű beírása
1. A billentyűzeten érintse meg a  elemet.
2. Érintse meg a kívánt betűt.

Tipp: A nagybetűzár (caps lock) bekapcsolásához érintse meg, és tartsa lenyomva a  elemet.

Gyorsabb szövegbevitel az automatikus
segítségnyújtás beállításokkal
Módosíthatja a szövegbeviteli beállításokat, hogy gyorsabban vihesse be a kívánt szöveget a BlackBerry készülék
billentyűzetén. Például módosíthatja a beállításokat úgy, hogy a készülék automatikusan nagybetűvel kezdje az új
mondatokat, illetve beállíthatja, hogy a  billentyű dupla érintésével pontot szúrjon be a rendszer.

1. A kezdőképernyőn húzza lefelé az ujját a képernyő felső részétől.
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2. Érintse meg a  Beállítások > Nyelv és bevitel > Automatikus segítségnyújtás lehetőséget.
3. Érintse meg a módosítani kívánt beállításokat.

Szöveg kivágása, másolása és beillesztése
1. Szöveg kijelöléséhez érintse meg, és tartsa lenyomva a kívánt szöveget. A kijelölt rész módosításához mozgassa a

kurzormutatókat.
2. Tegye a következők egyikét:

• Szöveg másolásához érintse meg, és tartsa lenyomva a kijelölt szöveget. Érintse meg a  elemet.
• Szöveg kivágásához érintse meg, és tartsa lenyomva a kijelölt szöveget. Érintse meg a  elemet.

3. Szöveg beillesztéséhez érintse meg, és tartsa lenyomva azt a részt, ahová a szöveget be kívánja illeszteni. Érintse meg a
 elemet.

Billentyűzeten megjelenő szójavaslatok
kiválasztása
BlackBerry készülékét arra tervezték, hogy megtanulja az Ön által használt kifejezéseket, valamint azt, hogy ezeket a
mondat mely részében szokta használni. Készüléke az Ön által következőként beírni kívánt szó prediktív módon történő
felkínálására használja ezt az információt, és a javasolt szavakat a billentyűzeten jeleníti meg.

Javasolt szó kiválasztása
1. A billentyűzeten megjelenő szó használatához helyette ujját közvetlenül a szó alá, majd gyors mozdulattal húzza felfelé

a képernyőre.
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Kapcsolatok
A készülékkel használható vezeték nélküli
hálózatok ellenőrzése
A BlackBerry készülék nem feltétlenül csatlakozik a készüléken felsorolt összes típusú hálózathoz. A készülék a listában
szereplő összes hálózathoz képes csatlakozni, de az egyes hálózattípusokhoz való csatlakozás a vezeték nélküli szolgáltató
által biztosított lehetőségektől függ. A vezeték nélküli hálózatokkal kapcsolatban, melyekre a készüléke csatlakozik, lásd a
készülékre vonatkozó Biztonsági és termékinformációk füzetet.

1. A kezdőképernyőn húzza lefelé az ujját a képernyő felső részétől.
2. Érintse meg a  Beállítások > Névjegy elemet.
3. A képernyő felső részén lévő legördülő listában érintse meg a Hálózat elemet.

Csatlakozás a mobilhálózathoz
Indítás előtt: A mobilhálózati kapcsolat bekapcsolásához ki kell kapcsolni a repülőgépes módot.

1. A kezdőképernyőn végezzen lefelé irányuló elhúzást a képernyő felső részéről.
2. Érintse meg a  Beállítások > Hálózati kapcsolatok > Mobilhálózat elemet.
3. Állítsa a Mobilhálózat kapcsolót I állásba.

A mobilhálózathoz történő csatlakozás kikapcsolásához állítsa a Mobilhálózat kapcsolót O állásba.

Vezeték nélküli kapcsolatok ikonjai
BlackBerry készüléke aktuális vezeték nélküli hálózati lefedettségének jelzésére a következő ikonok jelenhetnek meg a
kezdőképernyő jobb felső sarkában.

 A sávok száma a mobilhálózat jelerősségét tükrözi. Ha
gyenge a jel, előfordulhat, hogy a készüléknek több
energiára van szüksége a kapcsolat fenntartásához.

         A készülék a megjelenített hálózattípushoz csatlakozik, és a
mobilhálózati csomagja összes funkciójához hozzá tud
férni.
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        A készülék a megjelenített hálózattípushoz csatlakozik, ám
a hálózati funkciók korlátozottak. Valószínűleg tud
telefonhívást indítani, ám nem tud csatlakozni az internetre,
vagy megnézni e-mail üzeneteit.

 Nincs mobilhálózati lefedettsége.

  A készülék jelenleg barangolás üzemmódban működik. Erre
kiegészítő adatletöltési díjak vonatkozhatnak.

 A BlackBerry szolgáltatások, például e-mail üzenetküldés
és internetes böngészés rendelkezésre áll.

 A hullámvonalas sávok száma a Wi-Fi-jelerősséget tükrözi.
Ha gyenge a jel, előfordulhat, hogy a készüléknek több
energiára van szüksége a kapcsolat fenntartásához.

 Készüléke repülőgépes üzemmódban van, így az összes
vezeték nélküli kapcsolata inaktív. Bekapcsolhatja a Wi-Fi
vagy a Bluetooth technológiát, de a mobilhálózati
kapcsolatot nem.

 Hiba merült fel a SIM-kártyával kapcsolatban. A hibával
kapcsolatos információért a kezdőképernyőn húzza lefelé
az ujját a képernyő felső részétől. Érintse meg a 
Beállítások > Hálózati kapcsolatok > Mobilhálózat elemet.

 Csak segélyhívást kezdeményezhet.

A következő ikonok jelennek meg a kezdőképernyő bal felső sarkában, ha készüléke csatlakozik vagy csatlakozni próbál
egy másik készülékhez Mobil hotspot mód, Internet tethering, Bluetooth technológia vagy NFC használatával.

 Be van kapcsolva a Mobil hotspot mód. Ha az ikon tömör,
csatlakozva van a Mobil hotspot alkalmazás.

 Be van kapcsolva az Internet tethering. Ha az ikon tömör,
készüléke egy másik készülékhez van csatlakoztatva.

 Be van kapcsolva a Bluetooth technológia. Ha az ikon
tömör, csatlakoztatva van a Bluetooth.

 Be van kapcsolva az NFC-szolgáltatás.
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Tippek: Csatlakozás kiválasztása
A BlackBerry készülék képes különféle módokon kapcsolódni – kiterjesztve ezzel a készülékkel végezhető műveletek
körét, illetve az egyéb eszközökkel való kapcsolati lehetőségeket. Tekintse meg a csatlakozások listáját, hogy
megismerhesse a különböző típusú csatlakozásokat, az egyes csatlakozások használatára vonatkozó tippeket, illetve
néhány olyan dolgot, amelyről talán eddig nem is tudta, hogy megteheti.

Hálózati kapcsolatok
Mobilhálózat

A mobilhálózatra való csatlakozása teszi lehetővé a BlackBerry készülék számára a hívásindítást, illetve ha
rendelkezik adatcsomaggal, olyan adatszolgáltatások igénybevételét, mint az internetes böngészés. Néhány helyen,
például kórházban vagy repülőgépen ki kell kapcsolnia a mobilhálózati csatlakozást, ám egyéb esetekben általában
bekapcsolva hagyhatja azt.

Wi-Fi

A Wi-Fi-hálózati kapcsolat egy másik módja az adatszolgáltatások készüléken történő igénybevételéhez, ám a
mobilhálózat használatával ellentétben a Wi-Fi használata nem növeli az adatcsomagjával kapcsolatos díjakat.
Készülékét úgy tervezték, hogy mentett Wi-Fi-hálózatokra próbáljon csatlakozni, mielőtt a mobilhálózatot próbálná
használni olyan alapvető adatfunkciók használatához, mint az internethasználat vagy az alkalmazások letöltése. Ha
bekapcsolva hagyja a Wi-Fi funkciót, amint egy mentett Wi-Fi-hálózat hatósugarába ér, készüléke automatikusan
csatlakozik ehhez. Ne feledje azonban, hogy a folyamatosan bekapcsolt Wi-Fi funkció miatt gyorsabban lemerül az
akkumulátor.

Készülékek közötti kapcsolatok
USB

USB-kábel segítségével hozzon létre kétutas kapcsolatot BlackBerry készüléke és a számítógép között. Ha
készülékét USB-kábellel csatlakoztatja a számítógéphez, a készülék cserélhető tárolóeszközként jelenik meg rajta.
A számítógép funkcionalitásától függően rendszerint használhat USB-kapcsolatot a fájlok áthúzására a számítógép
és a készülék között.

Bluetooth technológia

A Bluetooth olyan vezeték nélküli technológia, mely lehetővé teszi a közvetlen kapcsolat létrehozását a BlackBerry
készüléke és egy másik Bluetooth-kompatibilis eszköz között. Noha lehetőség van fájlátvitelre Bluetooth-
kapcsolaton keresztül, a tartalmak adatfolyammal való átvitelének képessége miatt a Bluetooth-kapcsolatot
gyakrabban használják például olyan műveletekre, mint a BlackBerry készüléken tárolt zene különálló hangszórón
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való lejátszása, illetve hívások indítása a fejhallgatón a BlackBerry készülék mobilhálózati kapcsolatának
igénybevételével.

NFC

Az NFC rövid hatótávolságban működő vezeték nélküli technológia, melyet leginkább a kisebb méretű adatok gyors
átvitelére lehet használni a BlackBerry készüléke és egy másik NFC-kompatibilis készülék vagy NFC-címke között.
Nem szükséges párosítási adatokat megadnia a kapcsolat létrehozásához, így ez hasznos megoldást jelent
partnerkártyák átvitelére olyan személyekkel, akikkel most ismerkedett meg, illetve információ rögzítésére egy NFC-
címkét tartalmazó poszterről. A mobilszolgáltatójától és a BlackBerry készülékre telepített alkalmazásoktól függően
az NFC a készülék elektronikus pénztárcává való átalakítására is használható, így Ön például a BlackBerry
készüléke használatával fizethet.

A készülék csatlakoztatása HDMI-kijelzőhöz
1. HDMI-kábel segítségével csatlakoztassa BlackBerry készülékét HDMI-kijelzőhöz.
2. Készüléke automatikusan észleli a csatlakoztatott HDMI-kijelző felbontását. Ha azonban módosítania kell a felbontást,

a kezdőképernyőn húzza lefelé az ujját a képernyő felső részétől. Érintse meg a  Beállítások > Megjelenítés elemet.
A HDMI megjelenítési mód legördülő listában érintse meg a használni kívánt megjelenítési módot.

 

Repülőgépes mód bekapcsolása
Egyes helyeken, mint például repülőn vagy kórházban le kell állítania az összes kapcsolatot a BlackBerry készüléken.
Repülőgépes üzemmódban gyorsan leállíthatja az összes kapcsolatot, és miután kilép ebből az üzemmódból, a készülék
helyreállítja a korábban engedélyezett kapcsolatokat.

1. A kezdőképernyőn húzza lefelé az ujját a képernyő felső részétől.
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2. Érintse meg a  Beállítások > Hálózati kapcsolatok elemet.
3. Állítsa a Repülőgépes mód kapcsolót Be állásba.

Csatlakozás Wi-Fi-hálózathoz
Amikor Wi-Fi-hálózathoz csatlakozik, a BlackBerry készülék menti a hálózati információkat. Amikor újból a mentett Wi-Fi-
hálózat hatótávolságába ér, a készülék automatikusan csatlakozik hozzá, ha a Wi-Fi funkció be van kapcsolva.

1. A kezdőképernyőn húzza lefelé az ujját a képernyő felső részétől.
2. Érintse meg a Wi-Fi elemet.
3. Ha a Wi-Fi kapcsoló O állásban van, állítsa I állásba.
4. Válassza ki a hálózatot.
5. Ha megjelenik a Wi-Fi Protected Setup képernyő, tegye a következők egyikét:

• Ha rendelkezik hozzáféréssel a Wi-Fi-útválasztóhoz, és az a Wi-Fi Protected Setup protokollt használja, érintse meg
a WPS-gomb az útválasztón vagy az Útválasztó PIN-kód elemet. Hajtsa végre a készülék képernyőjén látható
utasításokat.

• Ha nem rendelkezik hozzáféréssel a Wi-Fi-útválasztóhoz, vagy az nem használja a Wi-Fi Protected Setup protokollt,
érintse meg a Ne használjon WPS-t elemet.

6. Szükség esetén adja meg a Wi-Fi-hálózathoz tartozó felhasználónevet vagy jelszót.
7. Érintse meg a Csatlakozás lehetőséget.

Tipp: Ha legközelebb csatlakozni szeretne egy mentett Wi-Fi-hálózathoz, és a hálózat a készülék hatótávolságán belül van,
a kezdőképernyőn felülről húzza lefelé az ujját, és érintse meg  elemet.

Csatlakozás manuálisan a Wi-Fi-hálózathoz
Ha rejtett Wi-Fi-hálózatra kíván csatlakozni, vagy ha problémák merülnek fel az automatikus csatlakozással, lehetősége
van manuálisan csatlakozni.

1. A kezdőképernyőn húzza lefelé az ujját a képernyő felső részétől.
2. Érintse meg a Wi-Fi >  elemet.
3. Az SSID mezőbe írja be a hálózat nevét.
4. Válassza ki a hálózati biztonság típusát, és adja meg a további adatokat. Azokkal az adatokkal kapcsolatban, amelyeket

meg kell adnia, forduljon a rendszergazdához, illetve a Wi-Fi-hálózat kezelőjéhez.
5. Érintse meg a Csatlakozás elemet.
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Nem sikerül kapcsolódni a Wi-Fi-
hálózathoz.
Első lépésként ellenőrizze az alábbi alapvető hibalehetőségeket:

• Ellenőrizze, hogy engedélyezve van-e a Wi-Fi-hálózati csatlakozás.
• Ellenőrizze, hogy megfelelő-e a Wi-Fi-hálózati lefedettség. Ha saját hálózathoz csatlakozik, ellenőrizze, hogy más

eszközök tudnak-e csatlakozni a hálózathoz. Ha más eszközök sem tudnak csatlakozni, lehet, hogy újra kell indítani az
útválasztót. Ha munkahelyi Wi-Fi-hálózathoz vagy hotspot hálózathoz csatlakozik, vegye fel a kapcsolatot a
rendszergazdával vagy a hotspot hálózatért felelős személlyel.

• Lehetséges, hogy a kapcsolatnál időtúllépés történt. Próbáljon újra csatlakozni.
• Ha a kívánt Wi-Fi-hálózat nem jelenik meg a Wi-Fi-beállítások képernyőjén, előfordulhat, hogy rejtett a hálózat. Ha

ismeri a hálózat nevét, csatlakozzon manuálisan a Wi-Fi-hálózathoz.
• Ellenőrizze, hogy ki van-e kapcsolva a Mobil hotspot mód. Ha a Mobile hotspot mód be van kapcsolva, a készülék nem

tud Wi-Fi-hálózathoz csatlakozni.

Ha a fentiek egyike sem oldja meg a csatlakozási problémát, próbálkozzon a következő speciális hibaelhárítási
lehetőségekkel:

• Ellenőrizze, hogy a BlackBerry készülék időbeállítása összhangban van-e a hálózat idejével. Nem egyező rendszeridők
esetén nem lehetséges a csatlakozás (például ha a csatlakozáshoz tanúsítvány szükséges és a tanúsítvány lejárati
idővel rendelkezik).

• Ha a Wi-Fi-hálózatokra manuális módban váltott át, próbáljon átváltani egy másik Wi-Fi-hálózatra.
• Ha e-mail fiókja munkahelyi fiók, a készülék megakadályozhatja a csatlakozást egyes vezeték nélküli hozzáférési

pontokhoz. További tájékoztatásért forduljon a rendszergazdához.

Még mindig nincs kapcsolat? Próbálja ki az alább javasoltakat:

• Ellenőrizze, hogy megfelelők-e a Wi-Fi-hálózat beállításai. Az otthoni hálózatra történő csatlakozáskor az
útvonalválasztóval kapott információk alapján állítsa be a hálózatot; vállalati Wi-Fi-hálózat esetén vegye fel a
kapcsolatot a rendszergazdával; nyilvános hotspot hálózat esetén pedig vegye fel a kapcsolatot a hotspot hálózat
üzemeltetőjével.

• Ha a WPS-gomb az útválasztón beállítást használja a Wi-Fi Protected Setup képernyőn, ellenőrizze, hogy az Wi-Fi-
útvonalválasztó a Wi-Fi Protected Setup lehetőséget használja-e, és engedélyezve van-e a profil elküldése. Győződjön
meg arról, hogy másik készülék nem próbál azonos időben csatlakozni, és hogy a tartományban csak egy Wi-Fi-
útonalválasztó van a profil elküldésére beállítva. A további információkat az útvonalválasztóhoz kapott útmutató
tartalmazza.

• Ha PEAP, EAP-TLS, EAP-FAST vagy EAP-TTLS eljárást használ a Wi-Fi-hálózathoz való csatlakozáshoz, ellenőrizze,
hogy telepítette-e a hitelesítőkiszolgáló tanúsítványát létrehozó tanúsítványhitelesítő kiszolgáló gyökértanúsítványát. A
gyökértanúsítványt telepíteni kell a készülékre a hálózathoz történő csatlakozás előtt. További tájékoztatásért forduljon
a rendszergazdához.
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• Ha EAP-TLS protokollal csatlakozik a Wi-Fi-hálózathoz, ellenőrizze, hogy telepítette-e a hitelesítési tanúsítványt a
készülékre. A hitelesítési tanúsítványt telepíteni kell a készülékre a hálózathoz történő csatlakozás előtt. További
tájékoztatásért forduljon a rendszergazdához.

• Ha támogatási képviselő segítségét kéri, a diagnosztikai adatokat a Speciális elem megérintésével érheti el a Wi-Fi-
beállítások képernyőn. Ha a naplóadatokat szeretné elküldeni támogatási képviselőnek, azok másolásához a
Diagnosztikai adatok legördülő listában érintse meg a Naplók elemet. Érintse meg a Naplók másolása elemet.

Bluetooth technológia bekapcsolása
1. A kezdőképernyőn húzza lefelé az ujját a képernyő felső részétől.
2. Érintse meg a  elemet.

Ha be van kapcsolva a Bluetooth technológia, a  kékre változik, és a  ikon jelenik meg a képernyő jobb felső
sarkában.

A Bluetooth technológia kikapcsolásához érintse meg ismét a  elemet.

Párosítás és csatlakozás Bluetooth-
kompatibilis eszközzel
A BlackBerry készüléket és a hozzá csatlakoztatni kívánt egyéb Bluetooth-kompatibilis eszközt először párosítania kell.

1. A kezdőképernyőn húzza lefelé az ujját a képernyő felső részétől.
2. Érintse meg a Bluetooth elemet.
3. Győződjön meg arról, hogy be van kapcsolva a Bluetooth technológia.
4. BlackBerry készüléke automatikusan észleli a hatósugarában lévő észlelhető eszközöket.

• Ha a készülék, melyhez csatlakozni kíván, megjelenik a Készülékek listában, érintse meg az adott készülék nevét.
Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

• Ha a készülék nem jelenik meg a Készülékek listában, előfordulhat, hogy nem észlelhető. Ellenőrizze, hogy az
eszköz észlelhető-e, majd próbálkozzon újra. Ha nem tudja, hogyan kell ellenőrizni a készülék észlelhetőségét,
lapozza fel az eszközhöz mellékelt dokumentációt.

• Ha a készülék nem jelenik meg a Készülékek listában, és nem tud csatlakozni azzal, hogy észlelhetővé teszi,
előfordulhat, hogy a készülékről kell párosítást kezdeményeznie. BlackBerry készülékén az Észlelhető legördülő
listából válassza a Be vagy a 2 perc lehetőséget, majd indítsa el a párosítási eljárást a készülékhez mellékelt
dokumentáció szerint.

Eszközei most készen állnak a Bluetooth-kapcsolaton keresztüli megosztásra és kommunikációra. A párosított készüléktől
függően a két készülék vagy teljesen csatlakozik egymáshoz, vagy készen áll a csatlakozásra, mikor Ön Bluetooth-
műveletet (például fájlmegosztást) indít.
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Mi az az NFC?
Az NFC rövid hatótávolságban működő vezeték nélküli technológia, amelynek segítségével gyors adatátvitel valósítható
meg.

A készülékére telepített alkalmazásoktól és az egyéb eszközök NFC-kompatibilitásától függően az NFC funkciónak számos
használati módja lehetséges. Többek között a következőkre van lehetősége:

• Egyidejűleg cserélhet partnerkártyákat új baráttal vagy üzleti ismerőssel.
• Képet küldhet egy barátjának úgy, hogy összeérintik készülékeik hátoldalát.
• Kifizetheti busz- vagy metrójegyét.
• Kifizetheti a reggeli kávéját anélkül, hogy elő kellene vennie pénztárcáját.
• Rögzíthet egy utcai plakáton látott kupont.
• Munkahelyére érve beléphet az épületbe.

Ez csak néhány példa arra, hogy mi mindenre használhatja az NFC funkciót. Ha többet szeretne erről megtudni, játsszon
készüléke NFC funkciójával, engedje szabadjára fantáziáját, és nézze meg, mi mindenre képes.

NFC bekapcsolása
1. A kezdőképernyő felső részétől indulva húzza lefelé ujját a képernyőn.
2. Érintse meg a  > Hálózati kapcsolatok > NFC elemet.
3. Állítsa az NFC-csatlakoztathatóság kapcsolót Be állásba.

Fájl küldése az NFC-funkcióval
A BlackBerry Tag segítségével mindenféle fájltípus, például képek, zenék, partneradatok és akár weboldalak is küldhetők
BlackBerry készüléke és egyéb NFC-kompatibilis eszközök között.

1. A küldeni kívánt fájlok számától függően hajtsa végre a következő műveletek egyikét:

• Egyetlen fájl küldéséhez keressen ki, majd jelöljön ki vagy nyisson meg egy fájlt, amelyet küldeni szeretne.
• Több fájl küldéséhez keresse és jelölje ki az elküldendő fájlokat.

2. Érintse meg a  elemet.
3. Érintse meg az NFC elemet.
4. Igazítsa BlackBerry készüléke hátoldalát az NFC-kompatibilis eszközhöz.
5. Ha szükséges, érintse meg a Küldés elemet.

Tipp: Legtöbb esetben egyidejűleg cserélhet fájlokat két NFC-kompatibilis BlackBerry készülék között. Ez nagyon hasznos,
ha éppen partneradatokat próbál cserélni.
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Tartsa a kapcsolatot a BlackBerry
Hub segítségével
Észrevette a villogó piros fényt? Most még kisebb az esélye, hogy lemarad a fontos dolgokról. Egy ujjmozdulattal bármely
alkalmazásból betekinthet a BlackBerry Hub alkalmazásba, és bekukkanthat üzeneteibe és beszélgetéseibe.

Éppen édesanyjának írja az érkezése adatait, és közben észreveszi, hogy villog a piros fény az okostelefon jobb felső
sarkában. Kissé jobbra csúsztatja az édesanyjának írt üzenetet, hogy belekukkantson a BlackBerry Hub üzenetlistájába.
Látja, hogy a testvérétől érkezett egy BBM-üzenet, de az várhat. Visszacsúsztatja az édesanyjának írt e-mail üzenetet balra
teljes képernyős nézetbe, és befejezi az e-mailt. Ezután megnyitja testvére BBM-üzenetét. Arra kíváncsi, hogy el tud-e
menni a szülinapi partijára.

Tudnivalók a BlackBerry Hub alkalmazásról
A BlackBerry Hub alkalmazás készülékén egyetlen, kényelmesen hozzáférhető helyre gyűjti be a különböző fiókokból
érkező üzeneteket és értesítéseket. A BlackBerry Hub alkalmazásban egy helyen fogadhatja és válaszolhatja meg e-mailjeit
és szöveges üzeneteit, illetve használhatja a BBM-csevegéseket, nézhet meg és válaszolhat közösségi hálózati
fiókértesítésekre, pillanthat rá elkövetkező események értesítéseire.

E-mail
Gyakorlatilag bármilyen meglévő e-mail fiókot felvehet készülékéhez – legyen az munkahelyi vagy webes e-mail.

Szöveges üzenetek (SMS/MMS)
Ha az igénybe vett mobilszolgáltatás-csomag tartalmazza a szöveges üzenetek küldését, az összes szöveges
üzenetet megtalálja és megválaszolhatja a BlackBerry Hub alkalmazásban.

Közösségi oldalak
Ha Facebook-fiókot ad hozzá készülékéhez, üzeneteket fogadhat és válaszolhat azokra, frissítheti állapotát, illetve
Facebook-üzeneteket küldhet a BlackBerry Hub alkalmazásból. Ha Twitter-fiókot ad hozzá, tweeteket írhat, melyek
a mentions üzenetek tetején láthatóak, valamint közvetlen üzeneteket is küldhet. LinkedIn-fiók hozzáadásával
meghívásokat fogadhat el, így üzleti partnereivel kapcsolatba léphet, üzeneteket küldhet kapcsolatainak, és
frissítheti LinkedIn-állapotát.

BBM és azonnali üzenetküldés
Miután azonnali üzenetküldő alkalmazásokat adott hozzá a készülékhez, a BlackBerry Hub alkalmazáson keresztül
hozzáférhet csevegéseihez.

Hívások és hangposta
Emellett a BlackBerry Hub alkalmazás megjeleníti az indított és fogadott hívásokat, beleértve a nem fogadott
hívásokat és hangpostaüzeneteit is.

Közelgő események
Anélkül, hogy átváltana BlackBerry Hub alkalmazásról más alkalmazásra, megnézheti a közelgő értekezletek,
események értesítéseit, és ha hozzáadta Facebook-fiókját, akár barátai születésnapját is.

SIM eszköztár
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A szolgáltató a SIM eszköztárral kapcsolatos értesítéseket küldhet Önnek, amelyek a BlackBerry Hub
alkalmazásban jelennek meg. Az értesítéseket megérintve elindul a SIM eszköztár alkalmazás.

E-mail és közösségi hálózati fiók
hozzáadása
1. A kezdőképernyőn húzza lefelé az ujját a képernyő felső részétől.
2. Érintse meg a  Beállítások > Fiókok elemet.
3. Ha már adott fiókot a készülékhez, másik fiók hozzáadásához érintse meg a  elemet.
4. Érintse meg a hozzáadni kívánt fiók típusát.
5. Adja meg a fiók adatait. Érintse meg a Tovább lehetőséget.
6. Módosítsa a többi beállítást is, mint például a szinkronizálási beállításokat.
7. Érintse meg a Kész lehetőséget.

Nem tudok e-mail fiókot hozzáadni.
Próbálja meg a fiók hozzáadását speciális beállítások használatával. Lehet, hogy a rendszergazdától vagy e-mail
szolgáltatójától további adatokra lesz szüksége fiókjával kapcsolatban.

Nem kapok üzeneteket.
Próbálja ki az alább javasoltakat:

• Ha egy fiókjának jelszavát nemrég módosította, ne felejtse el BlackBerry készülékének fiókbeállításaiban frissíteni azt.
A kezdőképernyőn húzza lefelé az ujját a képernyő felső részétől. Érintse meg a  Beállítások > Fiókok elemet.
Érintsen meg egy fiókot. Hajtsa végre a módosításokat. Érintse meg a Mentés lehetőséget.

• Ellenőrizze hálózati kapcsolatának beállításait, hogy készüléke csatlakozik-e Wi-Fi- vagy mobil hálózathoz. Ha nincs
vezeték nélküli hálózati lefedettséggel rendelkező területen, üzeneteit akkor kapja meg, amikor visszatér egy lefedett
területre.

• Ha mobilhálózathoz csatlakozott, ellenőrizze, hogy az adatszolgáltatás be van-e kapcsolva. A kezdőképernyőn húzza
lefelé az ujját a képernyő felső részétől. Érintse meg a  Beállítások > Hálózati kapcsolatok > Mobilhálózat elemet.
Kapcsolja be az Adatszolgáltatások lehetőséget.
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E-mail ikonok
Ikon Leírás

 Olvasatlan e-mail

 Olvasott e-mail

 Meghívás találkozóra vagy eseményre

 Új értesítés

 Melléklettel rendelkező e-mail

 Az üzenet még nincs elküldve

 Üzenet küldése folyamatban

 Az üzenet elküldve

 Üzenetpiszkozat

 Tárgy szerint csoportosított e-mail üzenetek a beszélgetési
szálban

Szöveges üzenetek ikonjai
Ikon Leírás

 Olvasatlan szöveges üzenet (SMS)

 Olvasott szöveges üzenet

 Melléklettel érkező szöveges üzenet (MMS)

 Szöveges üzenet piszkozata
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A BlackBerry Hub megtekintése a készülék
bármely pontjáról
Ha épp a kezdőképernyőt nézegeti vagy egy alkalmazást használ, előnézetben megtekintheti, illetve megnyithatja a
BlackBerry Hub alkalmazást a készülék bármelyik képernyőjéről.

1. Egy egészen picit húzza felfelé az ujját a képernyő alsó részétől. Az aktuális nézet zsugorodik, hogy megjelenhessenek
az értesítések.

2. Csúsztassa jobbra az ujját a BlackBerry Hub megtekintéséhez.

• A BlackBerry Hub teljes megnyitásához csúsztassa tovább az ujját jobbra.
• A korábban végzett tevékenységéhez való visszatéréshez csúsztassa balra, majd lefelé az ujját.

 

Üzenetek megtekintése fiók vagy
üzenettípus szerint
A BlackBerry Hub alkalmazásban összes üzenete és értesítése a Hub nézetben jelenik meg. Ha csak egy adott fiókból (pl.
személyes e-mail fiókjából) származó üzenetekre kíváncsi, vagy ha típus (pl. szöveges üzenetek) szerint kívánja
megjeleníteni üzeneteit, használja a szűrő funkciót.

1. A BlackBerry Hub alkalmazásban érintse meg a  elemet.
2. Válassza ki, hogy milyen típusú üzeneteket kíván látni.

Ha összes üzenetét szeretné újból megjeleníteni, érintse meg a következőt:  > Hub.
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Üzenet keresése
1. A BlackBerry Hub alkalmazásban érintse meg az  elemet.
2. Írjon be egy keresési kifejezést.

A keresési eredmények feladó, dátum, tárgy szerinti szűréséhez érintse meg a  elemet.

Üzenet küldése a BlackBerry Hub
alkalmazásból
A BlackBerry Hub alkalmazásból e-mail, szöveges, Facebook-, közvetlen Twitter-, LinkedIn-, BBM- vagy egyéb üzeneteket
küldhet vezeték nélküli szolgáltatáscsomagjától és készülékéhez adott fiókjától függően.

1. A BlackBerry Hub alkalmazásban érintse meg az  elemet.
2. Érintsen meg egy bizonyos üzenetet.
3. Adja meg vagy válassza ki az üzenet címzettjét:

• E-mail esetén írja be a Címzett mezőbe az e-mail címet vagy a partner nevét.
• Facebook-, Twitter- vagy LinkedIn-üzenet esetén írja be a Címzett mezőbe a partner nevét.
• Szöveges üzenet esetén írja be a partner nevét vagy telefonszámát.
• BBM alkalmazás vagy egyéb csevegési üzenetek esetén válasszon ki a listáról a partnert.

4. Írja be az üzenetet.
5. Érintse meg a Küldés vagy az Enter billentyűt.

Tipp: Ha csak egy bizonyos fiók üzeneteit nézi a fő BlackBerry Hub nézetben, a fiók üzenetírási képernyőjének való gyors
eléréséhez érintse meg a  elemet.

Válaszolás e-mail üzenetre és az e-mail
továbbítása
1. E-mail írása esetén tegye a következők valamelyikét:

• Ha válaszolni szeretne az e-mail üzenetre, érintse meg a  elemet.
• Ha az e-mail üzenet minden címzettjének válaszolni szeretne, érintse meg a  elemet.
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• E-mail üzenet továbbításához érintse meg a  elemet.

Fájl csatolása e-mailhez vagy szöveges
üzenethez
Ha a mobilszolgáltatási csomagja támogatja az MMS-üzenetküldést, mellékletet fűzhet a szöveges üzenethez.

1. Miközben e-mailt vagy szöveges üzenetet ír, érintse meg a  elemet. Lehet, hogy el kell rejtenie a billentyűzetet az
ikon megjelenítéséhez.

2. Navigáljon a fájlhoz.
3. Érintse meg a fájlt.

A BlackBerry Hub megtekintése a készülék
bármely pontjáról
Ha épp a kezdőképernyőt nézegeti vagy egy alkalmazást használ, előnézetben megtekintheti, illetve megnyithatja a
BlackBerry Hub alkalmazást a készülék bármelyik képernyőjéről.

1. Egy egészen picit húzza felfelé az ujját a képernyő alsó részétől. Az aktuális nézet zsugorodik, hogy megjelenhessenek
az értesítések.

2. Csúsztassa jobbra az ujját a BlackBerry Hub megtekintéséhez.

• A BlackBerry Hub teljes megnyitásához csúsztassa tovább az ujját jobbra.
• A korábban végzett tevékenységéhez való visszatéréshez csúsztassa balra, majd lefelé az ujját.
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Üzenetek és értesítések listájának
megtekintése új üzenet írása vagy
megtekintése közben
1. Az üzenetben lassan csúsztassa ujját az üzenet bal szélétől a jobb széle felé. Csúsztassa tovább ujját, hogy láthassa az

üzenetek és értesítések listáját.

 

Közelgő események ellenőrzése a
BlackBerry Hub alkalmazásból
Napirendjét a Naptár alkalmazásban bármikor ellenőrizheti, ha azonban épp meg van nyitva a BlackBerry Hub alkalmazás,
akár ott is maradhat.

1. Az üzenetek és értesítések lista tetején, ahol a mai dátum is látható, húzza lefelé az ujját lassan. A közelgő események
megjelennek a képernyőn. Minél lejjebb húzza az ujját, annál több esemény jelenik meg.

Értekezlet létrehozása e-mail üzenetből
Ha e-mail üzenetből hoz létre értekezletet vagy eseményt, a BlackBerry készülék kitölti a meghívót az e-mail üzenetben
található tárgysorral. Az e-mail címzettjei lesznek az értekezlet vagy az esemény meghívottjai.

Felhasználói útmutató Tartsa a kapcsolatot a BlackBerry Hub segítségével

55



1. A BlackBerry Hub alkalmazásban hosszan érintse meg az e-mail üzenetet.
2. Érintse meg az  elemet.
3. Adja meg az értekezlet további adatait.
4. Érintse meg a Mentés lehetőséget.

A feladó hozzáadása a partnerlistához
1. A BlackBerry Hub alkalmazásban érintsen meg hosszan egy üzenetet.
2. Érintse meg a  elemet.

Felhasználói útmutató Tartsa a kapcsolatot a BlackBerry Hub segítségével

56



Lássa a világot a BBM alkalmazáson
keresztül
Megosztás és megjelenítés a BBM Video segítségével. BBM-csevegésről váltson BBM Video-beszélgetésre, hogy
személyesebbé váljon a kommunikáció, és megoszthassa a képernyőn látható tartalmat.

Az édesanyja tudni szeretné, mit vesz fel a zongoraestre, ezért Ön BBM Video-beszélgetést kezdeményez, hogy
megmutassa az új ingét. Nem hiszi el, hogy mennyibe került, ezért az új Képernyőmegosztás funkcióval megmutatja a
BlackBerry böngésző felületét és az internetes áruház weboldalát.

Tudnivalók a BlackBerry Messenger
alkalmazásról
A BlackBerry Messenger (BBM) használatával valós időben cseveghet és oszthat meg tartalmakat BlackBerry-partnereivel.
Láthatja például, hogy egy személy mikor olvasta el üzenetét, és mikor ír éppen Önnek választ. Emellett lehetősége van
képek, hangüzenetek, saját tartózkodási helye és egyéb fájlok megosztására.

A BBM Groups segítségével eseményeket tervezhet, feladatokat oszthat ki, továbbá láthatja, hogy a tagok mikor adnak
hozzá, illetve módosítanak tételeket. Közösségi tárhely jön létre a BBM alkalmazásban az egyes csoportjaihoz, így akár
egyszerre 30 személlyel is cseveghet, illetve oszthat meg képeket, listákat és naptáridőpontokat.

A BBM alkalmazást Wi-Fi-kapcsolaton is használhatja, például utazáskor.

BBM-ikonok

Csevegés
 Olvasatlan üzenet egy csevegésben

 Piszkozatot kezdett a csevegésben

 Az üzenet még nincs elküldve

 Üzenet küldése folyamatban

 Az üzenet elküldve

 Az üzenet kézbesítve
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 Az üzenet elolvasva

 Az üzenet küldése sikertelen

Érintse meg és tartsa lenyomva az üzenetet, majd érintse
meg az Újraküldés elemet.

 Olvasatlan körözvényadási üzenet

 Ping üzenet

 A partner jelenleg elérhető a videocsevegéshez

 A partner elfoglalt

 A partner épp zenét hallgat

BBM Groups
 Ön kedveli ezt a képet

 Megjegyzéseket adtak hozzá a listához

 Ennek a tagnak rendszergazdai jogosultsága van a
csoportban

 Tag hozzáadása BBM-partnerként

BBM partner hozzáadása
Hozzáadhat partnereket a BBM alkalmazáshoz BBM-vonalkódjaik leolvasásával. Emellett az adott személy kapcsolattartási
adatait beírva, az egyik meglevő BlackBerry-partnert kiválasztva, illetve az NFC technológia használatával is hozzáadhat
partnert.

1. Érintse meg a  >  elemet.
2. A képernyő alján érintse meg a  elemet.
3. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
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BBM csevegés indítása
A BBM használatával valós idejű csevegést folytathat BlackBerry-partnereivel, illetve megtudhatja, hogy az illető személy
elolvasta az üzenetét. Osszon meg képeket, hangüzeneteket, tartózkodási helyét vagy egyéb fájlokat.

A szöveges üzenetküldéssel ellentétben, ahol minden küldött és fogadott szöveges üzenetért fizetnie kell annak hosszától
függően, a BBM alkalmazás az adattervet használja, így olyan sok, illetve olyan kevés üzenetben fejezheti ki magát,
amennyiben csak akarja.

1. Érintse meg a  elemet.
2. Válasszon ki egy nevet.
3. Írja be az üzenetet vagy válasszon ki egy hangulatjelet.
4. Nyomja meg a Küldés gombot.

Tipp: Szeretne valamit megosztani egyszerre több partnerrel? Küldjön körözvényt, vagy indítson többrésztvevős csevegést,
hogy partnerei egyszerre értesüljenek a legújabb hírekről.

Bekukkantás a saját csevegésekbe
Csevegés közben gyorsan bekukkanthat a többi csevegésbe is.

1. A billentyűzet elrejtéséhez érintse meg a csevegési előzmények bármelyik részét.
2. Csúsztassa jobbra az ujját.
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Fájl küldése vagy barát pingelése
Különböző típusú fájlokat küldhet a BBM-partnereknek, beleértve a képeket, hangjegyzeteket, a tartózkodási helyét,
eseményeket stb. Ha megpingel egy személyt a BBM szolgáltatásban, az adott személy BlackBerry készüléke rezgéssel
jelez (hacsak nincs Halk üzemmódba állítva), és az illető aPING szót látja vörös színnel megjelenítve a képernyőjén.

1. A billentyűzet elrejtéséhez érintse meg a csevegési előzmények bármelyik részét.
2. Tegye a következők egyikét:

• Egy fájl csatolásához érintse meg a  elemet.
• A partner pingeléséhez érintse meg a  >  elemet.

Meghívás csevegésre
1. A csevegésben érintse meg az  lehetőséget. Lehet, hogy el kell rejtenie a billentyűzetet az ikon megjelenítéséhez.
2. Jelöljön ki néhány partnert.
3. Érintse meg a Kész lehetőséget.

Tipp: Új többrésztvevős csevegés indításához érintsen meg, és tartson lenyomva egy nevet a BBM partnerlistájában.
Érintse meg a  elemet, majd néhány további nevet. Érintse meg a  elemet.

Csatlakozás BBM-csoporthoz
Alapértelmezés szerint a csoport bármely tagja meghívhatja BBM-partnereit a csoportba, így Ön új emberekkel
ismerkedhet meg anélkül, hogy BBM-partnerként hozzá kellene adnia őket. Ha egy csoport már 30 tagot számlál, addig
nem csatlakozhat hozzá, amíg valaki ki nem lép a csoportból. Alternatívaként saját csoportot hozhat létre.

A csoportot létrehozó személy automatikusan kezelheti a csoporttagsági adatokat, frissítheti a csoport profilképét és nevét,
valamint feloszlathatja a csoportot és törölheti az összes megosztott adatot. Később további rendszergazdák is
hozzáadhatók.

1. A képernyő felső részétől indulva húzza lefelé ujját a képernyőn.
2. Érintse meg a  elemet.
3. Olvassa le a csoport vonalkódját (ha rendelkezik vele), vagy mutassa meg a BBM-vonalkódját, és kérje meg az egyik

csoporttagot annak leolvasására.

Ha szeretné megtekinteni a csoportokat, amelyeknek jelenleg tagja, érintse meg a  elemet.
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BBM Video csevegés indítása
BBM Video csevegést bármely BBM-csevegésből, illetve a Telefon vagy Partnerek alkalmazásból indíthat BlackBerry
készülékén. Ha BBM Video csevegést próbál indítani a Telefon vagy Partnerek alkalmazásból egy olyan személlyel, aki nem
szerepel a BBM-partnerek között, hozzá kell adnia a személyt a BBM alkalmazáshoz, mielőtt elindíthatná vele a BBM Video
csevegést.

1. Egy BBM-csevegésben, illetve a Telefon vagy a Partnerek alkalmazásban érintse meg a  elemet.

Váltás a kamerák között, illetve a képernyő
megosztása
Alapértelmezés szerint az elülső kamera van használatban BBM Video csevegés során.

1. Végezze el a következő műveletek egyikét BBM Video-csevegés közben:

• A hátsó kamerára történő váltáshoz érintse meg a  elemet.
• A képernyő megosztásához érintse meg a  elemet.
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Időutazás a fényképezőgéppel
Nehéz elkészíteni a tökéletes képet? Time Shift módban a készülék a fényképezés előtti és utáni néhány
ezredmásodpercet is rögzíti, így a tökéletes felvétel érdekében meghatározhatja és beállíthatja a felvételkészítés pontos
pillanatát. A tárcsa előre-hátra görgetésével kinyithatja barátja szemét a képen, másik barátjának pedig elkaphatja a
mosolyát, majd ezekből egyetlen képet állíthat össze.

Mielőtt a reptéri taxihoz rohanna, megkéri édesanyját és testvérét, hadd készítsen róluk egy közös családi képet. Csak egy
felvételre van idő, de a Time Shift módnak köszönhetően módosíthatja úgy a képet, hogy azon egyszerre legyen nyitva
édesanyja szeme, és mosolyogjon a testvére. Útközben a taxiban menti a tökéletes fényképet, elküldi mindkettőjüknek e-
mailben, és közzéteszi a közösségi oldalain.

A Fényképezőgép alkalmazás egy pillantás
erejéig

 

Fényképek és videofelvételek készítése
Tipp: Ha a Fényképezőgép alkalmazásban gyorsan szeretne fényképet készíteni vagy videót rögzíteni, nyomja meg a
Hangerő növelése vagy a Hangerő csökkentése gombot. A felvétel leállításához nyomja meg ismét bármely gombot.
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Fénykép készítése
Indítás előtt: Ha szeretné biztosítani, hogy az elkészített kép a legjobban jelenjen meg, ha nem BlackBerry készüléken
(hanem például számítógép képernyőjén) jeleníti meg, a kép készítésekor a fényképezőgépet fekvő helyzetben tartsa.

1. Győződjön meg arról, hogy a  elem ki van jelölve.
2. Ha módosítani szeretné, hogy a fényképezőgép mire fókuszáljon, húzza a fókuszmezőt a képernyő bármely részére.
3. A nagyítás arányának módosításához húzza össze vagy tolja szét ujjait a képernyőn. A nagyítás/kicsinyítés csak Normál

és Stabilizálás felvételkészítési módban használható.
4. Végezze el a következő műveletek egyikét:

• Fénykép készítéséhez érintse meg a képernyőt.
• Sorozatfelvétel készítéséhez érintse meg a képernyőt, és tartsa rajta az ujját. A fényképezőgép addig készít képeket,

amíg ujját fel nem emeli a képernyőről.

Videofelvétel készítése
Indítás előtt: Ha szeretné biztosítani, hogy az elkészített videó a legjobban jelenjen meg, ha nem BlackBerry készüléken
(hanem például számítógép képernyőjén) játssza le, a videó készítésekor a kamerát fekvő helyzetben tartsa.

1. Győződjön meg arról, hogy a  elem ki van jelölve.
2. Ha módosítani szeretné, hogy a videokamera mire fókuszáljon, húzza a fókuszmezőt a képernyő bármely részére.
3. A nagyítás arányának módosításához húzza össze vagy tolja szét ujjait a képernyőn.
4. A felvétel indításához érintse meg a képernyőt.

A rögzítés leállításához érintse meg ismét a képernyőt.

Váltás a fényképezőgép, a videokamera és a
Time Shift mód között
A Fényképezőgép alkalmazásban képeket és videókat rögzíthet a fényképezőgép, videokamera és Time Shift rögzítési
módok használatával.

1. A képernyő jobb felső sarkában érintse meg az aktuális rögzítési módot:  ,  vagy  .
2. Érintse meg a használni kívánt rögzítési módot.
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A Fényképezőgép alkalmazás elindítása a
Zárolás képernyőről
1. A Zárolás képernyőn tartsa lenyomva a  elemet.

A Time Shift mód használata
A Time Shift mód segítségével egyszerre több képet is készíthet, melyekből aztán kiválaszthatja a legjobbat. Valaki pislogott
az összes képen vagy a legszerencsétlenebb pillanatban köhögött? Ezt kiküszöbölheti úgy, hogy módosítja a képen szereplő
személyek arckifejezését, hogy tökéletes legyen a végeredmény.

A lehető legjobb kép készítése a Time Shift
mód segítségével
1. Győződjön meg arról, hogy a  elem ki van jelölve.
2. Készítsen egy képet, és tartsa stabilan a fényképezőgépet, amíg meg nem jelenik a kép.
3. A képernyő alján található csúszka előre és hátra való mozgatásával keresse meg a legjobb képet.
4. Érintse meg a  elemet.

Ha egyik kép sem nyeri el tetszését, érintse meg az  elemet. A készülék az összes képet törli, Ön pedig újabb
képsorozatot készíthet.

Arckifejezés cseréje a Time Shift mód
segítségével
1. Győződjön meg arról, hogy az  elem ki van jelölve.
2. Készítse el a képet.
3. A képernyő alján található csúszka előre és hátra való mozgatásával keresse meg a legjobb képet.
4. Érintse meg a felismert arcot.
5. A tárcsa segítségével böngészhet a rendelkezésre álló arckifejezések közt.
6. Érintse meg a képernyő tetszőleges részét.
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7. Érintse meg a  elemet.
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Legyen része több élményben a
BlackBerry World segítségével
Az alkalmazásajánlásokkal még könnyebben fedezhetők fel remek alkalmazások. Válassza ki a kívánt alkalmazást, majd
azt, hogyan szeretné megosztani. Akár az alkalmazáson belülről osztja meg néhány gesztussal a közösségi oldalakon, akár
barátja NFC funkcióval rendelkező BlackBerry okostelefonján egy érintéssel, gyorsan és egyszerűen megteheti.

Mielőtt elindul a repülőtérre, a BlackBerry World oldalán keres játékokat és alkalmazásokat, hogy ne unatkozzon a hosszú
repülőúton. Több olyan játékot is talál, amely a testvérének is tetszhet, ezért érkezés után majd megosztja ezeket vele az
NFC technológia segítségével, hogy ő is könnyen letölthesse.

A BlackBerry World egy pillantás erejéig
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Alkalmazások, játékok, zene és videók
keresése
Kereshet a teljes BlackBerry World oldalon, illetve lehetősége van egy adott elemtípus keresésére is. Kereshet például csak
játékokat, alkalmazásokat, zenéket vagy videókat.

• A teljes BlackBerry World oldalon történő kereséshez érintse meg a BlackBerry World kezdőképernyőjén a  elemet.
• Egy adott kategóriában történő kereséshez (alkalmazások, játékok, zene vagy videók) érintse meg a  elemet.

Érintse meg az Alkalmazások, a Játékok, a Zene vagy a Videó elemet. Érintse meg a  elemet.
• A legutóbb használt keresőkifejezés segítségével történő kereséshez érintse meg a  elemet. Érintse meg a legutóbb

használt keresőkifejezést.

Töltsön le és vásároljon alkalmazásokat,
játékokat, zenét és videókat.
A megvásárolt alkalmazásokat, játékokat és zenét törölheti, majd tetszőleges számú alkalommal ismét letöltheti ugyanarra
a BlackBerry készülékre, valamint legfeljebb négy másik készülékre, és ezekért a tételekért nem kell ismét fizetnie.

1. A BlackBerry World webhelyen érintse meg a kívánt elemet.
2. A képernyő jobb felső sarkában érintse meg a gombot, amelyen az ár szerepel.
3. Ha a fizetés előtt módosítani szeretné a fizetési módot, érintse meg a Számlázás a következőn keresztül: legördülő

listában a kívánt fizetési módot.
4. Érintse meg a Vásárlás elemet.

Tipp: Alkalmazás, játék, album, zeneszám vagy videó megosztásához érintse meg a  elemet. Ha egy alkalmazást NFC-
technológiát használó személlyel szeretne megosztani, a megosztani kívánt alkalmazás Részletek képernyőjét
megjelenítve illessze egymáshoz a készülékek hátulját.

Fizetési beállítások módosítása
1. A BlackBerry World webhelyen a képernyő felső részétől indulva húzza lefelé ujját a képernyőn.
2. Érintse meg a  > Fizetési beállítások elemet.
3. Írja be a BlackBerry ID-jelszót.
4. Válasszon fizetési módot.
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5. Hajtsa végre a képernyőn látható utasításokat.

Tipp: A fizetési adatok szerkesztéséhez érintse meg a  elemet.

A letöltött alkalmazás vagy játék értékelése
és véleményezése
1. A BlackBerry World webhely kezdőképernyőjén érintse meg a  > My World elemet.
2. Érintse meg a Saját alkalmazások és játékok elemet.
3. Érintsen meg és tartson lenyomva egy alkalmazást vagy játékot.
4. Érintse meg a  elemet.
5. Írja be értékelését. Csillaggal kifejezett értékelés hozzáadásához csúsztassa az ujját balra vagy jobbra a csillag ikonok

felett.

Alkalmazás vagy játék frissítésének letöltése
1. A BlackBerry World webhely kezdőképernyőjén érintse meg a  > My World > Saját alkalmazások és játékok

elemet.
2. Ha szükséges, a képernyő tetején érintse meg az Alkalmazások és játékok legördülő listát.
3. Érintse meg a Frissítések lehetőséget.

• Egyetlen alkalmazás vagy játék frissítésének letöltéséhez érintse meg az alkalmazás vagy játék melletti  ikont.
• Az összes olyan alkalmazás vagy játék frissítésének letöltéséhez, melyhez van rendelkezésre álló frissítés, a

képernyő alján érintse meg az Összes frissítése lehetőséget.

Alkalmazások törlése
Törölhet alkalmazásokat közvetlenül a BlackBerry készülék kezdőképernyőjéről, illetve törölheti a letöltött alkalmazásokat
a BlackBerry World webhelyről.

Letöltött tétel törlése a BlackBerry World
webhelyről
1. A BlackBerry World kezdőképernyőjén érintse meg a  elemet.
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2. Érintse meg a Saját alkalmazások és játékok, majd a Saját videó vagy a Saját zene elemet.
3. Érintse meg a Letöltött lehetőséget.
4. Hosszan érintsen meg egy elemet, és érintse meg az  elemet.

• Ha később esetleg szeretné újratelepíteni az alkalmazást, érintse meg az Eltávolítás lehetőséget.
• Ha szeretné véglegesen törölni az alkalmazást, érintse meg a Törlés lehetőséget.

Az eltávolított alkalmazások és játékok listája a My World képernyőn látható. A lista megtekintéséhez érintse meg a Saját
alkalmazások és játékok > Elérhető elemet.

Alkalmazás törlése a kezdőképernyőről
1. A BlackBerry készülék kezdőképernyőjén érintse meg, és tartsa lenyomva a kívánt alkalmazás ikonját, amíg az ikonok

villogni nem kezdenek.
2. Egy alkalmazás ikonján érintse meg a  elemet.

Tipp: A kezdőképernyőn lévő egyes ikonok az alapvető BlackBerry élmény részét képezik. Ezek az alkalmazások nem
törölhetők, illetve az ikon nem jelenik meg ezen alkalmazások ikonján.

Alkalmazás vagy játék újratelepítése
1. A BlackBerry World webhely kezdőképernyőjén érintse meg a  > My World > Saját alkalmazások és játékok

elemet.
2. Ha szükséges, a képernyő tetején érintse meg a legördülő listát.
3. Érintse meg az Elérhető elemet.

• Egyetlen alkalmazás vagy játék újratelepítéséhez érintse meg a telepíteni kívánt alkalmazás vagy játék melletti 
ikont.

• Az összes eltávolított alkalmazás és játék újratelepítéséhez a képernyő alján érintse meg Az összes telepítése
elemet.
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Legyen naprakész a Naptárral
Töltsön kevesebb időt az időbeosztása és feladatai kezelésével – okostelefonja előre látja, mire van szüksége, és elintézi Ön
helyett a részleteket. A Naptár még résztvevőket is javasol, és megjeleníti legutóbbi üzeneteiket, valamint közösségi oldaluk
legfrissebb eseményeit.

A visszaút előtt van egy kis ideje, hogy a repülőtéren a munkahelyi feladataival foglalkozzon. Áttekinti a jövő heti
értekezleteket a Naptárban. A résztvevőket megérintve elolvashatja a nemrégiben küldött összes üzenetüket, és
böngészhet közösségi oldalaikon, így felkészülten vehet részt az értekezleten.

A Naptár alkalmazás áttekintése
A BlackBerry készülék Naptár alkalmazása összegyűjti az e-mail üzenetekből és közösségi oldalak fiókjaiból származó
naptárinformációkat, és azokat egy helyen jeleníti meg. Így nyomon tudja követni az összes értekezletet, találkozót és
eseményt.

Ha készülékére egyetlen fiókot sem vett fel, a Naptár alkalmazást akkor is használhatja értekezletek, találkozók vagy
események létrehozásához és kezeléséhez.

E-mail és közösségi hálózati fiók
hozzáadása
1. A kezdőképernyőn húzza lefelé az ujját a képernyő felső részétől.
2. Érintse meg a  Beállítások > Fiókok elemet.
3. Ha már adott fiókot a készülékhez, másik fiók hozzáadásához érintse meg a  elemet.
4. Érintse meg a hozzáadni kívánt fiók típusát.
5. Adja meg a fiók adatait. Érintse meg a Tovább lehetőséget.
6. Módosítsa a többi beállítást is, mint például a szinkronizálási beállításokat.
7. Érintse meg a Kész lehetőséget.

Saját események megtekintése
Az eseményeket nap, hét vagy hónap szerinti bontásban is megtekintheti.

1. A Naptár alkalmazásban a következőket teheti:
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• Egy adott nap eseményeinek megtekintéséhez érintse meg a  elemet. Az ütemterv, a napirend vagy a
személyek nézet közötti váltáshoz érintse meg a képernyő felső részén látható dátumot. Érintse meg a Napirend, az
Ütemezés vagy a Személyek elemet.

• Egy adott hét eseményeinek megtekintéséhez érintse meg a  elemet. A nagyításhoz próbáljon csippentő
mozdulatot használni. Így jobban láthatja a képernyőn megjelenő információt.

• Egy adott hónap eseményeinek megtekintéséhez érintse meg a  elemet. A naptárban a számok mérete az adott
napra bejegyzett események számától függ; minél nagyobb ez a szám, annál több esemény van hozzárendelve az
adott naphoz. A napot megérintve a napirendet a képernyő alján levő listában tekintheti meg.

Tipp: A hat havi naptárnézethez érintse meg a hónapot a naptárnézetben a képernyő tetején, és húzza ujját lefelé.

Eseményhez kapcsolódó e-mail üzenet és
fájlok keresése
A BlackBerry készülék kikeresi az adatok közül az eseményhez kapcsolódó e-mail üzeneteket és fájlokat. Ha például egy
dokumentum áttekintése céljából találkozik valakivel, készüléke megjeleníti az adott dokumentumot is.

1. A Naptár alkalmazásban érintsen meg egy eseményt.
2. Válassza az E-mail elemet.

Annak ellenőrzése, hogy kivel van
találkozója
1. A Naptár alkalmazásban a következőket teheti:

• Ha meg szeretné nézni, hogy a nap során kivel van értekezlete, a napi nézetben érintse meg a dátumot a képernyő
tetején. Érintse meg a Személyek elemet.

• Ha arra kíváncsi, hogy egy értekezleten vagy eseményen kivel találkozik, érintse meg az eseményt. Érintse meg a
Személyek elemet.

Tipp: Érintse meg a megfelelő személy nevét, hogy megnézhesse adatait.

Esemény létrehozása
1. A Naptár alkalmazásban érintse meg a  lehetőséget.
2. Írja be az esemény adatait.
3. Érintse meg a Mentés lehetőséget.
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Tipp: Létrehozhat egy eseményt, akár napi, akár heti ütemezési nézetben. Csak érintsen meg egy pontot az ütemezésben.
Ha meg akarja változtatni az eseményt, érintse meg az Új esemény elnevezésű blokkot.

Személyek meghívása eseményre
Ha fiókja támogatja a résztvevők hozzáadását, eseményéhez résztvevőket is hozzáadhat akár az esemény létrehozásakor,
akár később. Ha Microsoft Exchange-fiókot is felvett, a távoli szerverhez kapcsolódva a partnerlistában nem szereplő
személyeket is hozzáadhat az eseményhez.

1. Esemény létrehozásakor és módosításakor a Résztvevők szakaszban érintse meg a Meghívás mezőt.

• Ha a felvenni kívánt személy a partnerlistában szerepel, kezdje el beírni nevét. A listából válassza ki a nevet.
• Ha a felvenni kívánt személy a vállalatánál dolgozik, és Ön készülékére felvette a munkahelyi fiókot is, érintse meg a

nevet. Válassza a Keresés elemet.

Tipp: Néhány fiók arra is lehetőséget biztosít, hogy megtekinthesse, ráérnek-e a résztvevők. Miután minden résztvevőt
hozzáadott az eseményhez, érintse meg az Elérhetőség megtekintése elemet. Ha valamelyik résztvevő eseménye ütközik a
létrehozott eseménnyel, a zöld értekezletvonal csúsztatásával olyan időpontra helyezheti az eseményt, mely mindenkinek
megfelel.

Esemény módosítása vagy törlése
Amennyiben Ön az esemény szervezője, módosíthatja vagy törölheti azt.

1. A Naptár alkalmazásban érintse meg, és tartsa az eseményt.

• Esemény módosításához érintse meg a  elemet. Hajtsa végre a módosításokat. Érintse meg a Mentés
lehetőséget.

• Esemény törléséhez érintse meg a  elemet.
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Remember
Feladatok, jegyzetek és más anyagok
gyűjtése és rendezése az Remember
alkalmazással
Az BlackBerry Remember egy olyan hatékonyságot növelő alkalmazás, mellyel összegyűjtheti és kezelheti mindazokat az
információkat, melyeket fontos megjegyeznie. Ezeket az információkat az Remember alkalmazással mappákba rendezheti,
a bejegyzéseket címkékkel láthatja el, és a bejegyzésekhez kapcsolódó hangjegyzeteket is rögzíthet. Mindezekhez
határidőket csatolhat, így egyetlen feladatot sem felejthet el elvégezni.

Így például, ha azt tervezi, hogy Párizsba utazik, létrehozhat egy „Párizsi utam” mappát az Remember alkalmazásban.
Amikor a készüléken böngész az interneten, az utazással kapcsolatos webhelyeket a mappába küldheti. Ha utazás előtt
eszébe jut egy tennivaló, a mappához hozzáadhat teendőt, ahhoz pedig határidőt, hogy ne feledkezzen meg róla. Minden,
ami fontos lehet utazásával kapcsolatban, egy helyen lesz.

Az Remember alkalmazás emellett a BlackBerry készülékhez hozzáadott fiókokkal is szinkronizál. Ha munkahelyi e-mail
fiókot adott hozzá készülékéhez, az Remember alkalmazással a rendszer szinkronban tartja a fiókjában lévő feladatokat és
jegyzeteket a Feladatok és jegyzetek mappákban, a megjelölt üzeneteket pedig a Megjelölt mappában. Ha készülékéhez
felvett egy Evernote-fiókot, Evernote jegyzetfüzeteihez hozzáférhet az Remember alkalmazásban, valamint Remember
mappáit szinkronizálhatja az Evernote-fiókkal.

Mappa létrehozása az Remember
alkalmazásban
1. Az Remember alkalmazásban érintse meg az  elemet.
2. Írja be a mappa nevét.
3. A mappa színének módosításához érintsen meg egy másik színpalettát.
4. Érintse meg a Mentés lehetőséget.
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Bejegyzés hozzáadása az Remember
alkalmazásban
A bejegyzés lehet szöveges jegyzet, határidő, kép, csatolmány, címke vagy hangjegyzet.

1. Az Remember alkalmazás mappájában érintse meg az  elemet.
2. Adja meg a bejegyzés adatait, például a címét, a jegyzeteket és a határidőt.
3. Érintse meg a Mentés lehetőséget.

Tipp: Egy új lista (például egy bevásárlólista a „Boltból” mappában) gyors létrehozásához érintse meg a mappát. A
képernyő tetején található Bejegyzés hozzáadása mezőben írja be a bejegyzés címet. Érintse meg a + ikont. Adjon hozzá
további bejegyzéseket, amíg listája teljes nem lesz.

Címkék hozzáadása az Remember
alkalmazás bejegyzéséhez
A címkék segítségével kategóriákba sorolhatja bejegyzéseit. Így például minden receptet tartalmazó bejegyzéshez
hozzáadhat egy „receptek” címkét, melynek segítségével majd szűrheti bejegyzéseit.

1. Az Remember alkalmazásban érintsen meg egy bejegyzést.
2. Érintse meg a  >  elemet.

Hangjegyzet rögzítése
1. A Remember-bejegyzés hozzáadása vagy szerkesztése közben érintse meg  elemet.
2. Érintse meg a  elemet.
3. Mondja fel a hangjegyzetet.
4. Ha elkészült, érintse meg a  elemet.
5. Érintse meg a Mentés elemet.
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Küldés az Remember alkalmazásba
BlackBerry készülékének megosztási funkcióinak használatával fotókat, videókat, audiofájlokat, weboldalakat, illetve
Documents To Go-fájlokat küldhet a BlackBerry Remember alkalmazásba.

1. Valamely tetszőleges alkalmazásban hosszan érintse meg az Remember alkalmazásba küldendő elemet.
2. Érintse meg az  > Emlékezzen erre lehetőséget.
3. Ha szükséges, szerkessze az elemet.
4. Érintse meg a Mentés lehetőséget.
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Jogi közlemények
©2012 Research In Motion Limited. Minden jog fenntartva. A BlackBerry®, a RIM®, a Research In Motion® és a hozzájuk
kapcsolódó védjegyek, nevek és emblémák a Research In Motion Limited cég tulajdonát képezik, és bejegyzett védjegyek,
illetve védjegyként használatosak az Amerikai Egyesült Államokban, illetve a világ más országaiban.

A Bluetooth a Bluetooth SIG védjegye. A HDMI, a HDMI Licensing, LLC. védjegye. NFC, az NFC Forum, Inc. védjegye vagy
bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült Államokban vagy más országokban., Wi-Fi és Wi-Fi Protected Setup a Wi-Fi
Alliance védjegye. Minden egyéb védjegy a vonatkozó jogtulajdonos tulajdonát képezi.

A BlackBerry® Device Software egyes részeinek szerzői joga a © 2007-2008 The FreeType Project ( www.freetype.org)
része. Minden jog fenntartva.

A jelen dokumentációt, beleértve minden olyan dokumentációt, amelyre jelen dokumentáció hivatkozik, vagy a 
www.blackberry.com/go/docs webhelyen megjelenik, illetve elérhető, „ADOTT ÁLLAPOTÁBAN” adjuk közre, a Research In
Motion Limited és társvállalatainak („RIM”) jóváhagyása, támogatása, szavatolása, illetve bármilyen garanciája nélkül, és a
RIM nem vállal felelősséget a jelen dokumentációban előforduló esetleges sajtóhibákért, műszaki vagy egyéb
pontatlanságokért, hibákért vagy hiányosságokért sem. A RIM tulajdonát képező, valamint bizalmas információk és/vagy
üzleti titkok védelme érdekében jelen dokumentum a RIM-technológia bizonyos vonatkozásait csak általánosságban
mutatja be. A RIM fenntartja a jogot arra, hogy rendszeresen módosítsa a dokumentációban foglalt adatokat, azonban nem
vállal kötelezettséget az ilyen módosítások, frissítések, javítások vagy kiegészítések bármilyen időszakonkénti vagy egyéb
módon való végrehajtására.

A dokumentáció külső fél adatforrásaira, hardvereire vagy szoftvereire, illetve termékre vagy szolgáltatásokra utaló
hivatkozásokat is tartalmazhat, beleértve a szerzői jogi védelem aláeső összetevőket és tartalmakat, és/vagy külső cégek
webhelyeit (gyűjtőnéven „Külső fél termékei és szolgáltatásai”). A RIM nem rendelkezik befolyással a Külső fél termékeire
és szolgáltatásaira, és így nem is felelős ezekért, korlátozás nélkül beleértve a tartalmat, a pontosságot, a szerzői jogok
betartását, a teljesítményt, a kompatibilitást, a megbízhatóságot, a jogszerűséget, a tisztességességet, a hivatkozásokat és
a Külső fél termékeinek és szolgáltatásainak bármely egyéb vonatkozását. A Külső fél termékeinek és szolgáltatásainak e
dokumentumban való említése nem jelenti azt, hogy a RIM bármely külső céget bármi módon támogatna.

A VONATKOZÓ KORLÁTOZOTT GARANCIÁBAN ÉS/VAGY A BLACKBERRY SZOFTVER-LICENCSZERZŐDÉSÉBEN
RÖGZÍTETT, KIFEJEZETTEN ERRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK, VALAMINT AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK
ÁLTAL TILTOTT MÉRTÉK KIVÉTELÉVEL, EZENNEL ELZÁRKÓZUNK MINDEN FELELŐSSÉGVÁLLALÁSTÓL VALAMENNYI
FELTÉTEL, TÁMOGATÁS, JÓTÁLLÁS, KÉPVISELET, ILLETVE BÁRMILYEN KIFEJEZETT VAGY JÁRULÉKOS
GARANCIAVÁLLALÁS VONATKOZÁSÁBAN, BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A TARTÓSSÁGRA, AZ ADOTT CÉLRA VAGY
HASZNÁLATRA, AZ ELADHATÓSÁGRA, AZ ELADHATÓ MINŐSÉGRE, A SZABÁLYOK MEG NEM SÉRTÉSÉRE, A KIELÉGÍTŐ
MINŐSÉGRE VAGY JOGCÍMRE VONATKOZÓ ESETLEGES FELTÉTELEKET, TÁMOGATÁSOKAT, SZAVATOSSÁGOKAT,
JÓTÁLLÁSOKAT VAGY GARANCIÁKAT, LEGYEN AZ JOGSZABÁLYBÓL, SZOKÁSJOGBÓL, KERESKEDELMI
GYAKORLATBÓL VAGY ÜZLETI SZOKÁSJOGBÓL EREDŐ, A DOKUMENTÁCIÓHOZ VAGY HASZNÁLATÁHOZ KÖTŐDŐ,
VAGY AZ ITT HIVATKOZOTT BÁRMELY SZOFTVER, HARDVER, SZOLGÁLTATÁS VAGY A KÜLSŐ FÉL BÁRMILYEN
TERMÉKE VAGY SZOLGÁLTATÁSA TELJESÍTÉSÉNEK VAGY NEM TELJESÍTÉSÉNEK KÖVETKEZMÉNYE. AZ ADOTT
ORSZÁG JOGSZABÁLYAI SZERINT ÖNT EGYÉB JOGOK IS MEGILLETHETIK. EGYES ORSZÁGOKBAN TILTJÁK A
VÉLELMEZETT GARANCIA ÉS FELTÉTELEK KIZÁRÁSÁT VAGY KORLÁTOZÁSÁT. A JOGSZABÁLYOKKAL ÖSSZHANGBAN,
HA A DOKUMENTÁCIÓRA VONATKOZÓ VÉLELMEZETT GARANCIA ÉS FELTÉTELEK KIZÁRÁSA A FENTIEK SZERINT NEM
LEHETSÉGES, DE KORLÁTOZHATÓ, EZENNEL AZT A DOKUMENTÁCIÓ, ILLETVE A PANASZ TÁRGYÁT KÉPEZŐ CIKK
MEGSZERZÉSÉT KÖVETŐ KILENCVEN (90) NAPRA KORLÁTOZZUK.

AMILYEN MÉRTÉKBEN A VONATKOZÓ KORLÁTOZOTT GARANCIA, A BLACKBERRY SZOFTVER-LICENCSZERZŐDÉS ÉS/
VAGY AZ ADOTT ORSZÁG JOGSZABÁLYA EZT MEGENGEDI, A RIM SEMMILYEN ESETBEN SEM TEHETŐ FELELŐSSÉ A
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DOKUMENTÁCIÓVAL KAPCSOLATOS, ILLETVE ANNAK HASZNÁLATÁBÓL EREDŐ, VALAMINT AZ ITT HIVATKOZOTT
HARDVER, SZOFTVER, SZOLGÁLTATÁS VAGY A KÜLSŐ FÉL BÁRMELY TERMÉKE ÉS SZOLGÁLTATÁSA MŰKÖDÉSÉVEL
VAGY NEM MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÁROKÉRT, BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A KÖVETKEZŐ KÁROKAT:
KÖZVETLEN, KÖVETKEZMÉNYES, JOGSÉRTÉS MIATTI, BALESETI, KÖZVETETT, SPECIÁLIS, BÜNTETŐJOGI VAGY
SÚLYOS KÁROKOZÁS, ILLETVE AZ ÜZLETI HASZON ELMARADÁSA, BEVÉTELKIESÉS VAGY A VÁRT MEGTAKARÍTÁS NEM
TELJESÜLÉSE, AZ ÜZLETMENET MEGSZAKADÁSA, ÜZLETI LEHETŐSÉG ELVESZTÉSE, ILLETVE ADATOK ELVESZTÉSE
VAGY MEGSÉRÜLÉSE, AZ ADATTOVÁBBÍTÁS VAGY -FOGADÁS SIKERTELENSÉGE, ILLETVE A RIM TERMÉKEIHEZ VAGY
SZOLGÁLTATÁSAIHOZ KAPCSOLÓDÓ ALKALMAZÁSOK PROBLÉMÁI, A LEÁLLÁS KÖLTSÉGEI, A RIM TERMÉKEINEK
VAGY SZOLGÁLTATÁSAINAK, ILLETVE A HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOKNAK VAGY AZOK EGY RÉSZÉNEK
HASZNÁLHATATLANSÁGA, A HELYETTESÍTŐ ÁRUKRA, FENNTARTÁSUKRA, KISZOLGÁLÁSUKRA ÉS
KARBANTARTÁSUKRA FORDÍTOTT KÖLTSÉGEK, TŐKEVESZTÉS ÉS MÁS HASONLÓ ANYAGI VESZTESÉG,
FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY EZEK ELŐRELÁTHATÓK VOLTAK VAGY SEM, ÉS MÉG AKKOR IS, HA A RIM
FIGYELMEZTETÉST KAPOTT AZ ILYEN KÁROK BEKÖVETKEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL.

AMILYEN MÉRTÉKBEN AZ ADOTT ORSZÁG VONATKOZÓ JOGSZABÁLYA EZT MEGENGEDI, A RIM ELZÁRKÓZIK MINDEN
EGYÉB KÖTELEZETTSÉGTŐL, KÖVETKEZMÉNYTŐL VAGY FELELŐSSÉGTŐL, AMI A SZERZŐDÉSBŐL VAGY ANNAK
MEGSÉRTÉSÉBŐL ERED, ILLETVE EGYÉBKÉNT ÉRINTI A FELHASZNÁLÓT, BELEÉRTVE A JELEN DOKUMENTÁCIÓBÓL
EREDŐ VAGY AZZAL ÖSSZEFÜGGŐ, GONDATLANSÁGGAL KAPCSOLATOS VAGY KÖZVETLEN FELELŐSSÉGET.

AZ ITT FELSOROLT KORLÁTOZÁSOK, KIZÁRÁSOK ÉS LEMONDÓ JOGI NYILATKOZATOK A KÖVETKEZŐKRE
VONATKOZNAK: (A) FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY MILYEN JELLEGŰ A FELHASZNÁLÓ KERESETE, IGÉNYE VAGY
PANASZA, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN A SZERZŐDÉS MEGSZEGÉSÉT, A GONDATLANSÁGOT, A
SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI KÁROKOZÁST, A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁST VAGY MÁS JOGI INDOKLÁST ÉS AZT, HOGY ÁT
KELLETT ÉLNI A JELEN SZERZŐDÉS VAGY AZ ITT EMLÍTETT JOGORVOSLATOK LÉNYEGI CÉLJÁNAK ALAPVETŐ
MEGSÉRTÉSÉT, MEGSÉRTÉSEIT VAGY MEGHIÚSULÁSÁT; ÉS (B) A RIM ÉS CSATOLT VÁLLALKOZÁSAI, AZOK
JOGUTÓDJAI ÉS UTÓDSZERVEZETEI, ÜGYNÖKEI, ALVÁLLALKOZÓI (A HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÓKAT IS BELEÉRTVE), A
RIM FELHATALMAZOTT VISZONTELADÓI (A HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÓKAT IS BELEÉRTVE) ÉS EZEK IGAZGATÓI,
ALKALMAZOTTAI ÉS SZERZŐDÉSES PARTNEREI.

A FENTEBB FELSOROLT KORLÁTOZÁSOKON ÉS KIZÁRÁSOKON TÚL A RIM, ILLETVE A RIM VALAMELY CSATOLT
VÁLLALKOZÁSÁNAK IGAZGATÓJA, ALKALMAZOTTJA, ÜGYNÖKE, FORGALMAZÓJA, ALVÁLLALKOZÓJA VAGY
SZERZŐDÉSES PARTNERE SEM TARTOZIK A DOKUMENTÁCIÓBÓL SZÁRMAZÓ VAGY AZT ÉRINTŐ FELELŐSSÉGGEL.

A felhasználó felelőssége, hogy a Külső fél termékének és szolgáltatásának előfizetése, telepítése vagy használatbavétele
előtt meggyőződjön arról, hogy hálózati szolgáltatója támogatja annak minden funkcióját. Előfordulhat, hogy bizonyos
hálózati szolgáltatók nem kínálnak internetböngészés funkciót a BlackBerry Internet Service előfizetéshez. Az
elérhetőségről, a barangolási lehetőségekről, a szolgáltatási tervekről és a funkciókról szolgáltatójánál érdeklődhet. Külső
fél termékének és szolgáltatásának RIM-termékekkel és -szolgáltatásokkal történő telepítéséhez és használatához
szabadalmakra, védjegyekre vagy más engedélyekre lehet szüksége, hogy a külső fél szellemi tulajdonjogainak megsértése
elkerülhető legyen. Annak megállapítása, hogy használja-e a Külső fél termékét és szolgáltatását, és ehhez szükség van-e a
külső fél engedélyére, kizárólag a felhasználó felelőssége. Ha szükséges, annak beszerzése a felhasználó felelőssége. A
Külső fél termékét és szolgáltatását a szükséges engedélyek megszerzése előtt nem lehet telepíteni vagy használni. A RIM
termékeivel szállított bármelyik Külső fél termékét és szolgáltatását csupán a felhasználó kényelme érdekében biztosítjuk
„ADOTT ÁLLAPOTBAN”, a RIM bármilyen kifejezett vagy vélelmezett feltétele, támogatása, szavatossága vagy garanciája
nélkül, és ilyen vonatkozásban a RIM semmilyen felelősséget sem vállal. A Külső fél termékének és szolgáltatásának
felhasználását külön licencszerződések és a külső féllel kötött egyéb megállapodások szabályozzák, amennyiben és
amilyen mértékben azokat a RIM licence vagy egyéb szerződése kifejezetten nem korlátozza.

A dokumentumban tárgyalt bizonyos szolgáltatásokhoz a BlackBerry Enterprise Server, a BlackBerry Desktop Software és/
vagy a BlackBerry Device Software minimális verziójára van szükség.
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A RIM minden termékének vagy szolgáltatásának használati feltételeit külön licencszerződés vagy a RIM egyéb érvényes
szerződése határozza meg. A JELEN DOKUMENTÁCIÓ EGYIK RÉSZÉNEK SEM CÉLJA A RIM ÁLTAL A RIM VALAMELY
TERMÉKÉNEK VAGY SZOLGÁLTATÁSÁNAK NEM A JELEN DOKUMENTÁCIÓT ÉRINTŐ MÁS RÉSZÉRE VONATKOZÓ
KIFEJEZETT ÍRÁSOS SZERZŐDÉSEINEK VAGY GARANCIÁINAK HATÁLYTALANÍTÁSA.

Az útmutatóban szereplő információk a következő típusú okostelefonokra vonatkoznak:

STL100-1

STL100-2

STL100-3

STL100-4

Research In Motion Limited
295 Phillip Street
Waterloo, ON N2L 3W8
Kanada

Research In Motion UK Limited
200 Bath Road
Slough, Berkshire SL1 3XE
Nagy-Britannia

Kiadva Kanadában
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