
Ugorjon a Főmenüre.
A Főmenü képernyőjére való visszatéréshez 
bármikor nyomja meg a Főgombot. Akár hívás 
közben is hozzáférhet email-üzeneteihez, 
naptárához vagy egyéb programjaihoz, és ha 
Wi-Fi vagy 3G hálózatra csatlakozik, még a 
webet is böngészheti. Nyomja meg kétszer a 
Főgombot, hogy a telefon kedvenceket 
tartalmazó Favorites részébe lépjen. Nyomja 
meg kétszer alvási módban, hogy 
megjelenítse az iPod vezérlőit.

Hozza létre kedvenceinek listáját.
A kedvenc telefonszámait tartalmazó lista 
létrehozásához érintse meg a Favorites 
gombot. Ezt követően érintse meg a 
plusz jelet, hogy a Contacts programból 
hozzáadjon egy új kedvencet. Kedvencek 
eltávolításához vagy átrendezéséhez érintse 
meg az Edit gombot. Érintse meg a név 
mellett látható kék nyilat, hogy megjelenítse 
a kontakt minden részletét.

Gomb-alapismeretek.
Az iPhone be- vagy kikapcsolásához, illetve 
újraindításához nyomja meg és tartsa nyomva 
a Be/Ki gombot. Ha az iPhone be van kapcsolva, 
nyomja meg egyszer, hogy “alvási módba” 
helyezze azt. Ez kikapcsolja a képernyőt és 
továbbra is engedi, hogy az iPhone hívásokat 
fogadjon. Bejövő hívás elnémításához nyomja 
meg egyszer. Egy hívásnak közvetlenül a 
hangpostára való küldéséhez nyomja meg 
kétszer.

Nézze a webet igazán közelről.
A nagysebességű 3G képességnek 
köszönhetően, az iPhone mostantól még 
gyorsabb internet-hozzáférésre képes. 
Érintse meg kétszer egy weblap bármely 
elemét – akár képet, akár szöveget –, 
hogy felnagyítsa azt. Érintse meg kétszer 
ugyanazt az elemet a visszakicsinyítéséhez. 
Forgassa el az iPhone készüléket a web 
szélesképernyős megtekintéséhez.

Többszörös weboldalak.
Érintse meg a Többoldalas gombot 
több weboldal megnyitásához, illetve a 
közöttük történő lapozáshoz. 

Kérjen útbaigazítást.
Használja a Helyszín funkciót az indulási 
pontjának önműködő megkereséséhez. 
Érintse meg a Directions gombot, majd 
válasszon egy olyan címet a Contacts 
programból vagy egy olyan könyvjelzőt, 
melyhez útbaigazítást kíván kapni. 
Érintse meg a Helyszín gombot, és 
az iPhone követni fogja és meg fogja 
jeleníteni haladását az útvonala mentén. 

Keressen helyszínt. Keressen környező 
helyeket.
Érintse meg a Helyszín gombot a Maps 
programban. Megjelenik egy kör az Ön 
jelenlegi tartózkodási helyszínén. Minél 
pontosabbak az elérhető adatok, annál 
kisebb a kör. Keressen olyan kulcsszavakat, 
mint a “Starbucks” vagy “pizza”, hogy 
megtalálja azokat az aktuális térképen. 
Érintse meg kétszer, hogy felnagyítsa. Érintse 
meg egyszer két ujjal, hogy lekicsinyítse. 
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Kezdeményezzen hívást.
Hívás kezdeményezéséhez érintsen meg 
bármely telefonszámot a Contacts vagy 
Favorites programokban, egy email 
vagy SMS üzenet szövegében, illetve az 
iPhone szinte bármely programjában. 
Vagy érintse meg a Keypad gombot a 
kézi tárcsázáshoz.

Ujjtippek

Kontaktjainak, naptárainak, zenéinek, 
videóinak és fotóinak az iPhone 
készülékre történő felhelyezése 
egyszerű. Az egészet a Mac vagy 
PC gépén végezheti el az iTunes 
használatával.

1. Töltse le az iTunes programot. 
  Töltse le és telepítse az iTunes legújabb 

verzióját a www.itunes.com/download 
weboldalról. 

2. Csatlakozzon a számítógépére.
  A mellékelt kábel használatával 

csatlakoztassa az iPhone készüléket a 
Mac vagy PC gépén lévő USB-kapura.

3. Szinkronizáljon.
  Az iPhone csatlakoztatásakor kinyílik 

az iTunes és végigvezeti a következő 
lépéseken. Minden fülön válassza ki, hogy 
mit kíván szinkronizálni, majd kattintson 
a jobb alsó sarokban lévő Apply gombra. 
Szinkronizációs tippekért látogasson el a 
www.apple.com/hu/iphone weboldalra.



Fotók megtekintése.
Az iTunes használatával töltse át kedvenc 
fotóit a számítógépéről az iPhone készülékre. 
A közöttük történő lapozáshoz pöccintse 
azokat jobbra vagy balra. Érintse meg 
egyszer, hogy megjelenítse a vezérlőket. 
Érintse meg újból, hogy elrejtse azokat. 
Érintse meg a Send Photos gombot, hogy 
emailben elküldjön egy fotót, háttérképként 
használja, illetve egy kontakthoz társítsa azt.

Nagyítson a szöveg szerkesztéséhez. 
Érintse meg és tartsa az ujját a szerkeszteni 
kívánt szövegen, hogy megjelenítse a 
nagyítóüveget. Ujja mozgatásával jelölje 
ki a beszúrási pontot, majd a billentyűzet 
használatával végezze el a szerkesztést. 

Fogadja el vagy utasítsa vissza a 
helyesbítéseket.
Gépelés közben érintse meg a szóközbillentyűt 
egy javasolt szó elfogadásához, illetve érintse 
meg a javasolt szót, hogy visszautasítsa azt. 
Csak egyetlen ujjal kezdjen el gépelni. 
Amint megbízik az iPhone bámulatos 
önhelyesbítésében, próbáljon mindkét 
hüvelykujjal gépelni. Érintse meg a “.?123” 
billentyűt, hogy átváltson a számjegyek és 
jelek billentyűzetére.

Az email beállítása.
Egy email-kontónak közvetlenül az iPhone 
készüléken történő beállításához érintse meg az 
Add Account gombot a Mail Settings panelen. 
Ezt követően érintse meg a már meglévő 
kontójának típusát, vagy az Other gombot egy 
POP3 vagy IMAP kontó konfi gurálásához. 
Lehetőség van az email-kontók Mac vagy PC 
gépéről történő önműködő szinkronizálására is 
az iTunes program használatával.

Férjen hozzá az App Store áruházhoz.
Csak érintse meg az App Store gombot, 
hogy vezeték nélkül böngészhessen, 
vásárolhasson és letölthessen harmadik 
fél által fejlesztett programokat 
közvetlenül az iPhone készülékére. 
Némelyik program ingyenes.
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Böngésszen zenéi közt Cower Flow 
módban.
Forgassa el az iPhone készüléket, hogy 
Cover Flow módban lapozhasson végig 
albumborítóin. Érintse meg bármely albumot, 
hogy megjelenítse a rajta lévő számok 
listáját, majd érintse meg bármely számot 
annak lejátszásához. Érintse meg a számok 
listáján kívüli területet, hogy visszatérjen az 
albumborítóhoz.

Dalok további vezérlői.
Érintse meg az albumot, hogy megjelenítse 
a keverési, ismétlési és tekerési vezérlőket. 
Érintse meg ismét az albumot azok 
elrejtéséhez. Érintse meg a List gombot, hogy 
megjelenítse az albumon lévő többi dalt. 
Amennyiben a vezetékes sztereó fejhallgatóval 
hallgatja a zenét, nyomja meg egyszer a 
mikrofonon lévő gombot a szüneteltetéshez/
lejátszáshoz, és nyomja meg gyorsan kétszer, 
hogy a következő dalra ugorjon.

A videó vezérlői.
Érintse meg a videót, hogy 
megjelenítse annak vezérlőit. 
Érintse meg újból, hogy elrejtse 
azokat. A kétszeri érintés váltogat a 
szélesképernyős és a teljesképernyős 
mód között.

Miként lehet többet megtudni.
Tudjon meg többet az iPhone funkcióiról, 
fedezzen fel tippeket és trükköket, valamint 
tekintse meg a teljes Használati útmutatót a 
www.apple.com/hu/support/manuals/iphone 
weboldalon.

Az útmutatónak az iPhone készüléken 
való megtekintéséhez érintse meg a 
Safari programban az iPhone User Guide 
könyvjelzőt, vagy látogasson el ide: 
help.apple.com/iphone.

Kérjen támogatást.
A hálózati, a Visual Voicemail* és a 
számlázási szolgáltatásokkal kapcsolatos 
technikai támogatásért lépjen kapcsolatba a 
vezeték nélküli szolgáltatójával. Látogasson 
el a www.apple.com/hu/support/iphone 
weboldalra az iPhone készülékkel és az 
iTunes programmal kapcsolatos technikai 
támogatásért, valamint a Fontos 
termékinformációs útmutatóért.

*A Visual Voicemail (vizuális hangposta) nem áll rendelkezésre 
minden régióban. Kérjük, a további tudnivalókért lépjen kapcsolatba 
szolgáltatójával.


