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Az útmutató tartalma
Az alábbi rendszerek funkcióinak leírását tartalmazza:

iOS 4.2. Â x egy iPhone 4 CDMA modellen

iOS 4.3 egy iPhone 3GS vagy egy iPhone 4 GSM modellen Â

iPhone Áttekintés
iPhone 4

Fülhallgató 
csatlakozója

Telefon

Csengés/
némítás 
kapcsolója

Felső mikrofon

Hangerőgombok

Apple Retina 
kijelző

Hangszóró

Főgomb

Első kamera

Főkamera

LED-vaku

SIM-kártyatálca 
(GSM-modell)

Dokkcsatlakozó

Be/ki és 
Alvás/ébresztés

Alsó mikrofon

Alkalmazásikonok

Állapotsáv

iPhone

1Első pillantás az iPhone 
készülékre



iPhone 3GS

iPhone

Fejkészlet
csatlakozója

Hangszóró

Csengés/
Némítás 
kapcsoló

Főkamera

SIM-kártyatálca

Hangerőszabályzó 
gombok

Érintőképernyo

Hangszóró

Dokkoló 
csatlakozója

Főgomb

Be/ki és 
Alvás/ébresztés

Alsó mikrofon

Alkalmazásikonok

Állapotsáv

A Főképernyője eltérően nézhet ki, attól függően, hogy milyen iPhone modellje van, 
és hogy átrendezte-e annak ikonjait.

Tartozékok
Az iPhone készüléket az alábbi tartozékok egészítik ki:

Dokkcsatlakozó-USB átalakító kábel

Apple fülhallgató 
távirányítóval és mikrofonnal

SIM-kivető eszközUSB hálózati adapter

Megjegyzés:  SIM-kiadó eszköz nem tartozik a készülékhez minden országban vagy 
régióban.
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Elem Mire használható

Apple fülhallgató távirányítóval és 
mikrofonnal

Hallgasson vele zenét, videót és 
telefonhívásokat. Beszédhez használja a 
beépített mikrofont. Hívás megválaszolásához 
vagy befejezéséhez nyomja meg a középső 
gombot. Az iPod hallgatása közben egy dal 
lejátszásához vagy szüneteltetéséhez nyomja 
meg a gombot, a következő számra történő 
ugráshoz pedig nyomja meg azt gyorsan kétszer. 
A hangerő állításához használja a + és – gombot. 
A hangvezérlés használatához nyomja meg és 
tartsa nyomva a középső gombot.

Dokkcsatlakozó-USB átalakító kábel Szinkronizáláshoz és feltöltéshez ezzel a 
kábellel csatlakoztassa az iPhone készüléket 
a számítógépére. A kábel használható az 
opcionális dokkal, vagy közvetlenül az iPhone 
készülékbe dugható.

USB hálózati adapter A mellékelt kábel használatával csatlakoztassa 
a hálózati adaptert az iPhone készülékhez, 
majd dugja azt egy szabványos konnektorba az 
iPhone feltöltéséhez.

SIM-kiadó eszköz (nem tartozik a készülékhez 
minden országban vagy régióban)

Adja ki a SIM-kártya tálcáját.

Gombok
Néhány egyszerű gomb megkönnyíti az iPhone be- vagy kikapcsolását, a hangerő 
állítását, valamint a csengetési és néma üzemmódok közötti átkapcsolást.

Bekapcsolás/Kikapcsolás és Altatás/Ébresztés gomb
Amikor nem használja aktívan az iPhone készüléket, zárolhatja a kijelző kikapcsolása 
és az akkumulátor kímélése érdekében. 

Ha az iPhone zárolva van, nem történik semmi a képernyő megérintésekor. Az iPhone 
ugyanakkor továbbra is fogadni tudja a hívásokat, szöveges üzeneteket és más 
frissítéseket. Ez kívül képes:

zenét hallgatni Â

beállítani a hangerőt az iPhone oldalán (vagy az iPhone fülhallgatón) lévő gombok  Â
használatával, miközben telefonhívást folytat vagy zenét hallgat

az iPhone fülhallgató középső gombjának használatával hívást megválaszolni  Â
vagy befejezni, illetve a hanglejátszást vezérelni (lásd: “A hangok lejátszásának 
vezérlése,” 106. oldal)



Alapértelmezés szerint, ha egy percig nem érinti meg a képernyőt, az iPhone 
zárolódik.

Be/Ki Alvás/
Ébresztés gomb

Az iPhone zárolása Nyomja meg a Bekapcsolás/Kikapcsolás Altatás/
Ébresztés gombot.

Az iPhone feloldása Nyomja meg a Főgombot  vagy a 
Bekapcsolás/Kikapcsolás Altatás/Ébresztés 
gombot, majd húzza el a csúszkát.

Az iPhone teljes kikapcsolása Nyomja meg és pár másodpercig tartsa 
lenyomva a Bekapcsolás/Kikapcsolás Altatás/
Ébresztés gombot, míg a vörös csúszka meg 
nem jelenik, majd húzza el a csúszkát. Amikor 
az iPhone ki van kapcsolva, a bejövő hívások 
egyenesen a hangpostára mennek.

Az iPhone készülék bekapcsolása Nyomja meg és tartsa lenyomva a Bekapcsolás/
Kikapcsolás Altatás/Ébresztés gombot, amíg az 
Apple embléma meg nem jelenik.

Az iPhone zárolódásához szükséges várakozási idő módosítására vonatkozó 
tudnivalókért lásd: “Önműködő zárolás,” 224. oldal. Az iPhone feloldásához való 
jelszóigénylés beállításával kapcsolatos tudnivalókért lásd: “Jelkódzár,” 225. oldal.

Főgomb
Nyomja meg bármikor a Főgombot , hogy eljusson az iPhone alkalmazásait 
tartalmazó Főképernyőre. Az indításhoz érintse meg valamelyik alkalmazásikont. A 
legutóbb használt alkalmazások megjelenítéséhez nyomja meg duplán a Főgombot. 
Lásd: “Alkalmazások megnyitása és váltása,” 33. oldal.

Hangerőgombok
Miközben telefonál vagy dalokat hallgat, filmeket és egyéb médiát tekint meg, 
az iPhone oldalán lévő gombok állítják a hangerőt. Egyéb esetekben a gombok a 
csengetés, a riasztások és egyéb hangeffektusok hangerejét szabályozzák.

FIGYELMEZTETÉS:  A halláscsökkenés elkerülésére vonatkozó fontos tudnivalókért 
tekintse meg a Fontos termékinformációs útmutatót a support.apple.com/hu_HU/
manuals/iphone webhelyen. 
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A hangerő állításához használja az iPhone oldalán lévő gombokat.

Hangerő
fel

Hangerő
le

Az iPhone készüléken a zenék és videók hangerőkorlátjának beállításához lásd: 
“Zene,” 242. oldal.

Csengetés/Némítás kapcsoló
Billentse át a Csengetés/Némítás kapcsolót, hogy az iPhone készüléket csengetési  
módba vagy néma  módba állítsa.

Csengetés

Némítás

Csengetési üzemmódban az iPhone minden hangot lejátszik. Néma üzemmódban az 
iPhone nem csenget vagy játszik le riasztásokat és egyéb hangeffektusokat.

Fontos:  Az óra riasztásai, a hangalkalmazások, mint például az iPod, és számos játék 
akkor is játszik le hangot a beépített hangszórón, ha az iPhone néma üzemmódban 
van.

Alapértelmezés szerint, ha hívást kap, az iPhone vibrálni fog, akár csengetési 
üzemmódban, akár néma üzemmódban van. Amennyiben az iPhone csengetési 
üzemmódban van, a hívásokat a Bekapcsolás/Kikapcsolás Altatás/Ébresztés 
gombnak, illetve a hangerőgombok valamelyikének egyszeri megnyomásával 
némíthatja el. Másodszori megnyomással a hívás a hangpostára irányítható.

A hang és vibrálás beállításainak módosításával kapcsolatos tudnivalókért lásd: 
“Hangok és a Csengetés/Némítás kapcsoló,” 219. oldal.



iPhone alkalmazások
A következő táblázatban lévő alkalmazásokat tartalmazza az iPhone.

Megjegyzés:  Az alkalmazások funkcionalitása és elérhetősége változhat attól függően, 
hogy melyik országban vagy régióban vásárolta és használja az iPhone készüléket.

Telefon

Kezdeményezzen hívásokat az előző hívókhoz, és az összes kontaktjához történő 
gyors hozzáféréssel. Tárcsázzon kézzel a számgombok használatával. Illetve 
használja csak a beszédhangtárcsázást. A Vizuális hangposta megjeleníti a 
hangposta-üzeneteinek listáját – a meghallgatásukhoz csak koppintson bármelyik 
üzenetre, bármilyen sorrendben. Hajtson végre FaceTime videohívásokat. Lásd: 
5. fejezet, “Telefon,” 68. oldal.

Mail

Az iPhone használható a MobileMe, a Microsoft Exchange és a legtöbb népszerű 
levelezőrendszerrel – például a Yahoo!, a Google és az AOL szolgáltatásokkal – 
valamint a legtöbb szabványos POP3 és IMAP levelezőrendszerrel. PDF-ek és más 
csatolmányok megjelenítése és nyomtatása. Mentse a csatolt fényképeket és 
grafikákat a Filmtekercs albumába. Lásd: 6. fejezet, “Mail,” 86. oldal.

Safari

Böngésszen webhelyeket mobil adathálózaton vagy Wi-Fi-hálózaton keresztül. 
Forgassa el oldalra az iPhone készüléket a szélesképernyős megjelenítéshez. A 
nagyításhoz vagy kicsinyítéshez végezzen dupla koppintást – A Safari a weboldal 
oszlopát önműködően az iPhone képernyőjéhez méretezi a könnyű olvasás 
érdekében. Nyisson meg több oldalt. Szinkronizáljon könyvjelzőket a számítógépén 
lévő Safari vagy Microsoft Internet Explorer alkalmazásokkal. A kedvenc webhelyek 
gyors elérésének biztosításához vegyen fel Safari webkivágásokat a Főképernyőre. 
Mentse a webhelyekről származó képeket a Fotókönyvtárába. Nyomtasson 
weboldalakat, PDF-eket és a Gyorsnézetben megnyíló egyéb dokumentumokat. Lásd: 
7. fejezet, “Safari,” 97. oldal.
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iPod

Hallgassa zenéit, hangoskönyveit és podcastjait. Hozzon létre játéklistákat, vagy 
hagyja, hogy a Genius játéklistákat készítsen Önnek. Hallgassa a könyvtárában 
lévő dalok Genius mixeit. Nézzen videókat és videopodcastokat szélesképernyős 
üzemmódban. Az AirPlay segítségével továbbítsa zenéit vagy videóit vezeték nélkül 
egy Apple TV-re vagy kompatibilis hangrendszerre. Lásd: 8. fejezet, “iPod,” 104. oldal.

Üzenetek

Küldjön és fogadjon SMS-üzeneteket. Tekintse meg a korábbi beszélgetései listáját, 
és koppintson egy beszélgetésre a küldött és fogadott üzenetek megjelenítéséhez. 
Küldjön fényképeket, videoklipeket, kontaktadatokat és hangjegyzeteket MMS-
eszközökre. Lásd: 9. fejezet, “Üzenetek,” 122. oldal.

Naptár

Tekintse meg és keresse a MobileMe, iCal, Microsoft Entourage, Microsoft Outlook 
vagy Microsoft Exchange naptárait. Adjon meg eseményeket az iPhone készüléken, 
és azok vissza lesznek szinkronizálva a számítógépén lévő naptárra. Fizessen elő 
naptárakra. Tekintse meg a Kontaktok alkalmazásban megadott születésnapokat. 
Állítson be riasztásokat, melyek eseményekre, találkozókra és határidőkre 
emlékeztetnek. Lásd: 10. fejezet, “Naptár,” 128. oldal.

Fényképek

Tekintse meg az iPhone készülékkel készített fényképeket és videókat, mentse 
őket a beérkező üzenetekből, illetve szinkronizálja a számítógépről. Tekintsen 
meg videókat álló vagy fekvő irányultságban. A közelebbi megtekintés érdekében 
nagyítsa fel a fotókat. Nyomtassa ki őket, vagy nézzen diabemutatót. Küldjön 
fényképeket és videókat emailben, küldje el őket MMS-üzenetekben, illetve 
tegye közzé őket MobileMe galériában. Társítson fényképeket a kontaktokhoz, 
vagy használja őket háttérképként. Tekintse meg a fényképeket hely szerint, 
és ha az iPhoto 8.0 alkalmazással (az iLife ‘09 része) vagy újabb verziójával 
szinkronizál, a fényképeket események és arcok szerint tekintheti meg. Lásd: 
11. fejezet, “Fényképek,” 136. oldal.



Kamera

Készítsen fényképeket és vegyen fel videókat. Tekintse meg őket az iPhone 
készüléken, küldje el őket emailben, továbbítsa őket SMS-üzenetben, illetve töltse 
fel őket a számítógépére. Koppintással fókuszáljon egy objektumra vagy területre. 
Vágjon és mentsen videoklipeket. Töltsön fel videókat egyenesen a YouTube 
webhelyre. Fogja egy barátja képét, és állítsa be az iPhone készüléket úgy, hogy az 
megjelenítse azt, ha az adott személy hívja Önt. Lásd: 12. fejezet, “Kamera,” 146. oldal.

YouTube

Játsszon le videókat a YouTube online gyűjteményéből. Keressen bármilyen 
videót, vagy böngésszen a kiemelt, legnézettebb, legfrissebb és legjobb 
minősítésű videók között. Állítsa be, és jelentkezzen be a YouTube-fiókjába – 
majd egyebek mellett minősítsen videókat, szinkronizálja a kedvenceit, nézze 
meg az előfizetéseket. Az AirPlay segítségével továbbítson YouTube videókat az 
Apple TV készülékére. Töltse fel az iPhone készülékkel készített saját videóit. Lásd: 
13. fejezet, “YouTube,” 151. oldal.

Részvények

Kísérje figyelemmel kedvenc részvényeit, melyek az Internetről önműködően 
frissülnek. Tekintse meg a céges híreket és az aktuális kereskedelmi információkat, 
amilyenek például a nyitási és átlagos árak, kereskedés volumene, illetve a piaci 
tőkésítés. Forgassa el az iPhone készüléket, hogy fekvő irányultságban részletes 
diagramokat tekinthessen meg. Húzza el az ujját a diagramokon az árpontok 
követéséhez, vagy használjon két ujjat a pontok közötti tartomány megtekintéséhez. 
Lásd: 14. fejezet, “Részvények,” 157. oldal.

Térképek

Tekintse meg a világ számos helyszínének utcatérképeit, műholdas vagy hibrid 
nézeteit. Nagyítson közelebbi nézetre, vagy tekintse meg a Google Utcanézetet. 
Keresse meg és kövesse a jelenlegi (hozzávetőleges) helyszínét. A beépített iránytű 
használatával állapítsa meg, hogy melyik irányba néz. Kérjen részletes vezetési, 
tömegközlekedési vagy gyalogos útbaigazításokat, és tekintse meg az aktuális 
forgalmi viszonyokat. Keressen környékbeli cégeket, és egyetlen koppintással hívja 
fel őket. Lásd: 15. fejezet, “Térképek,” 159. oldal.

Időjárás

Szerezze be az aktuális időjárási viszonyokat és egy hatnapos előrejelzést. Vegye fel 
kedvenc városait, hogy bármikor gyors időjárás-jelentést kaphasson azokról. Lásd: 
16. fejezet, “Időjárás,” 169. oldal.

Jegyzetek

Útközben készítsen jegyzeteket – emlékeztetőket, bevásárló listákat, nagyszerű 
ötleteket. Küldje el azokat email-üzenetben. Szinkronizálja jegyzeteit a Mac 
számítógépen futó Mail alkalmazással, illetve a PC-n futó Microsoft Outlook vagy 
Outlook Express alkalmazással. Szinkronizáljon jegyzeteket vezeték nélkül MobileMe, 
Google, Yahoo! vagy IMAP fiókjával. Lásd: 17. fejezet, “Jegyzetek,” 171. oldal.

Óra

A Segédprogramok mappában. Tekintse meg a világ városainak időpontjait 
– kedvenceihez hozzon létre órákat. Állítson be egy vagy több riasztást. 
Használja a stopperórát vagy állítson be egy visszaszámláló időzítőt. Lásd: 
18. fejezet, “Óra,” 174. oldal.

Számológép

A Segédprogramok mappában. Végezzen összeadást, kivonást, szorzást és osztást. 
Forgassa el oldalra az iPhone készüléket, hogy használhassa annak kibővített 
tudományos funkcióit. Lásd: 19. fejezet, “Számológép,” 177. oldal.
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Iránytű

A Segédprogramok mappában. Irányának meghatározásához használja a beépített 
digitális iránytűt. Kérje le aktuális koordinátáit. Válasszon a valódi észak és mágneses 
észak között: Lásd: 20. fejezet, “Iránytű,” 180. oldal.

Diktafon

A Segédprogramok mappában. Vegyen fel hangjegyzeteket az iPhone készülékkel. 
Játssza le őket az iPhone készüléken, vagy szinkronizálja őket az iTunesszal, hogy 
meghallgathassa őket a számítógépen. Csatoljon hangjegyzeteket az emailekhez 
vagy MMS-üzenetekhez. Lásd: 21. fejezet, “Diktafon,” 183. oldal.

iTunes

Keressen zenét, filmeket, TV-műsorokat, hangoskönyveket és egyebeket az 
iTunes Store áruházban. Böngésszen az új megjelenések között, tekintse meg 
őket vagy hallgasson beléjük, kérjen Genius javaslatokat, illetve nézze meg a 
toplisták legnépszerűbb elemeit. Kölcsönözzön filmeket és TV-műsorokat, hogy 
megtekinthesse őket az iPhone készüléken. Hallgasson és töltsön le podcastokat. 
Kövesse kedvenc előadóit és barátait, tudja meg, mely zenéket hallgatják és 
melyekről beszélnek. Lásd: 22. fejezet, “iTunes Store,” 189. oldal.

App Store

Keressen az App Store áruházban olyan iPhone alkalmazásokat, melyeket a Wi-Fi, 
illetve mobil hálózati kapcsolat használatával megvehet vagy letölthet. Olvasson 
értékeléseket vagy írjon saját értékelést kedvenc alkalmazásaihoz. Töltse le és 
telepítse az alkalmazásokat a Főképernyőjére. Lásd: 23. fejezet, “App Store,” 201ldal.

Game 
Center

Fedezzen fel új játékokat, és osztozzon a játék élményében a világon bárhol 
tartózkodó barátaival. Hívja meg egy barátját, illetve mérkőzzön meg más méltó 
ellenfelekkel. Ellenőrizze a játékosok helyezését az eredménytáblákon. Extra 
pontokért szerezzen elért eredményeket. Lásd: 24. fejezet, “Game Center,” 2. oldal.

Beállítások

Adjon meg fiókokat, és módosítsa az iPhone összes beállítását egyetlen kényelmes 
helyen. A hallgatás kényelmének érdekében állítsa be saját hangerőkorlátját. 
Állítsa be a csengőhangot, háttérképet, képernyő fényerejét, és a hálózat, telefon, 
mail, web, zene, videó, fotók és egyebek opcióit. Használja a Helymeghatározás 
beállításait, hogy megadja a Térképek, Kamera, Iránytű és a megfelelő harmadik fél 
által készített alkalmazások adatvédelmi beállításait. A biztonság érdekében állítson 
be automatikusan zárolást és adjon meg jelkódot. Korlátozza a szókimondó iTunes 
tartalmakhoz és bizonyos alkalmazásokhoz történő hozzáférést. Nullázza az iPhone 
készüléket. Lásd: 25. fejezet, “Beállítások,” 1. oldal.

Kontaktok

Szinkronizálja kontaktjait a MobileMe, Mac OS X Címtár, Yahoo! Address Book, 
Google Címtár, Windows címtár (Outlook Express), Microsoft Outlook vagy 
Microsoft Exchange szolgáltatásokból vagy alkalmazásokból. Keressen, adjon hozzá, 
módosítson vagy töröljön kontaktokat, melyek vissza lesznek szinkronizálva a 
számítógépére. Lásd: 26. fejezet, “Kontaktok,” 6. oldal.

Nike + iPod

A Nike + iPod (mely akkor jelenik meg, ha aktiválja azt a Beállítások részben) 
edzőtársat csinál az iPhone készülékből. Egyik edzésről a másikra kövesse végig 
a tempóját, idejét és távolságát, valamint válasszon egy dalt, mely erőt ad a 
gyakorlatához. Külön árusított, speciális Nike cipőket és Nike + iPod érzékelőt 
igényel.) Lásd: 27. fejezet, “Nike + iPod,” . oldal.

iBooks

Töltse le az App Store áruházból az iBooks alkalmazást, mely nagyszerű módját 
biztosítja a könyvek vásárlásának és olvasásának. A klasszikusoktól a bestseller 
művekig szerezzen be bármit a beépített iBookstore áruházból. Az iTunes 
használatával adjon ePub könyveket és PDF-eket a könyvespolcához. Nyomtasson 
PDF-eket. Lásd: 28. fejezet, “iBooks,” 257. oldal.



Állapotikonok
A képernyő tetején lévő állapotsávon megjelenő ikonok információkat nyújtanak az 
iPhone készülékről:

Állapotikon Mit jelent

Térerő* Azt mutatja, hogy Ön egy mobilhálózat 
hatókörében tartózkodik-e, és 
kezdeményezhet vagy fogadhat-e hívásokat. 
Minél több sáv látható, annál erősebb a 
jel. Amennyiben nincs jel, a sávok helyett a 
“Nincs szolgáltatás” felirat jelenik meg.

Repülőgép mód Azt mutatja, hogy a Repülőgép mód be van 
kapcsolva – ekkor Ön nem használhatja a 
telefont, nem érheti el az internetet, illetve 
nem használhat Bluetooth® -eszközöket. A 
nem vezeték nélküli funkciók elérhetők. Lásd: 
“Repülőgép mód,” 215. oldal.

UMTS/EV-DO Azt mutatja, hogy az Ön szolgáltatójának 
3G-s UMTS- (GSM-) vagy EV-DO- (CDMA-) 
hálózata elérhető, és hogy az iPhone 
készülék a hálózat használatával csatlakozni 
tud az internetre. Lásd: “Miként kapcsolódik 
az iPhone az internetre,” 25. oldal.

EDGE Azt mutatja, hogy az Ön szolgáltatójának 
EDGE-hálózata elérhető (GSM-modellek 
esetén), és hogy az iPhone készülék a hálózat 
használatával csatlakozni tud az internetre. 
Lásd: “Miként kapcsolódik az iPhone az 
internetre,” 25. oldal.

GPRS/1xRTT Azt mutatja, hogy az Ön szolgáltatójának 
3G-s GPRS- (GSM-) vagy 1xRTT- (CDMA-) 
hálózata elérhető, és hogy az iPhone 
készülék a hálózat használatával csatlakozni 
tud az internetre. Lásd: “Miként kapcsolódik 
az iPhone az internetre,” 25. oldal.

Wi-Fi* Azt mutatja, hogy az iPhone Wi-Fi-hálózaton 
keresztül csatlakozik az internetre. Minél 
több sáv látható, annál erősebb a kapcsolat. 
Lásd: “Kapcsolódás Wi-Fi-hálózatra,” 25. oldal.
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Állapotikon Mit jelent

Személyes hotspot Azt mutatja, hogy az iPhone készülék egy 
másik, (GSM-modellek esetén elérhető) 
Személyes hotspot-szolgáltatással 
rendelkező iPhone készülékhez csatlakozik. 
Lásd: “Személyes hotspot,” 28. oldal.

Hálózati tevékenység Levegőn át történő szinkronizálást vagy 
egyéb hálózati tevékenységet mutat. Néhány, 
harmadik fél által készített alkalmazás szintén 
használhatja az ikont egy aktív folyamat 
megjelenítésére.

Hívásátirányítás Azt mutatja, hogy a hívásátirányítás be van 
állítva az iPhone készüléken (GSM-modellek 
esetén). Lásd: “Hívásátirányítás,” 237. oldal.

VPN Azt mutatja, hogy Ön VPN használatával 
csatlakozik egy hálózatra. Lásd: 
“Hálózat,” 222. oldal.

Lakat Azt mutatja, hogy az iPhone zárolva van. 
Lásd: “Bekapcsolás/Kikapcsolás és Altatás/
Ébresztés gomb,” 11. oldal.

TTY Azt mutatja, hogy az iPhone egy TTY-
géppel való működésre van beállítva. 
Lásd: “Az iPhone használata Teletype (TTY) 
géppel,” 238. oldal.

Lejátszás Azt mutatja, hogy egy dal, hangoskönyv vagy 
podcast éppen lejátszás alatt áll. Lásd: “Dalok 
és egyéb hangok lejátszása,” 105. oldal.

Álló irányultság lakatja Azt mutatja, hogy az iPhone képernyője 
zárolva van álló irányultságúra. 
Lásd: “Megtekintés álló vagy fekvő 
irányultsággal,” 36. oldal.



Állapotikon Mit jelent

Riasztás Azt mutatja, hogy be van állítva egy riasztás. 
Lásd: “Riasztások,” 175. oldal.

Helymeghatározás Azt mutatja, hogy egy alkalmazás a 
helymeghatározás szolgáltatást használja. 
Lásd: “Helyszín-szolgáltatások,” 223. oldal.

Bluetooth* Kék vagy fehér ikon: A Bluetooth be van 
kapcsolva, és egy eszköz (például fejkészlet 
vagy autós készlet) csatlakozik. Szürke 
ikon: A Bluetooth be van kapcsolva, de 
nincs csatlakoztatva eszköz. Nincs ikon: A 
Bluetooth ki van kapcsolva. Lásd: “Bluetooth 
eszközök,” 52. oldal.

Akkumulátor Az akkumulátorszintet vagy a 
töltési állapotot mutatja. Lásd: 
“Akkumulátor,” 54. oldal.

* Bizonyos kiegészítőknek az iPhone készülékkel történő használata hatással lehet a 
vezeték nélküli teljesítményre.
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·
FIGYELMEZTETÉS:  A sérülések elkerülése érdekében olvassa el az ebben az 
útmutatóban szereplő összes használati utasítást, valamint azokat a biztonsági 
tudnivalókat, melyek az iPhone Fontos termékinformációs útmutatóban a 
support.apple.com/hu_HU/manuals/iphone címen találhatók, mielőtt elkezdené 
használni az iPhone készüléket.

A Használati útmutató megtekintése az iPhone készüléken
Az iPhone Használati útmutató az iPhone készüléken Safari böngésző esetén az iPhone 
Használati útmutató könyvjelzőjére való koppintással, vagy úgy tekinthető meg, ha 
telepíti az ingyenes iBooks alkalmazást, és letölti az útmutatót az iBookstore-ból.

Tekintse meg a használati útmutatót Safari böngészővel: Koppintson a  gombra, 
majd az iPhone Használati útmutató könyvjelzőjére.

Ha a használati útmutatóhoz ikont akar rendelni a Főképernyőn, koppintson a  
szimbólumra, majd a „Főképernyőhöz adás” gombra. Ha a használati útmutatót más 
nyelven szeretné elolvasni, koppintson a fő tartalmi oldal képernyőjének alján lévő 
„Nyelv” elemre.

Tekintse meg a Használati útmutatót az iBooks alkalmazásban:
 1 Ha nem telepítette az iBooks alkalmazást, nyissa meg az App Store áruházat, 

keressen rá az „iBooks” kifejezésre, és koppintson rá az eredménylistában. Koppintson 
az Ingyenes, majd a Telepítés gombra.

 2 Nyissa meg az iBooks szolgáltatást, majd koppintson az Áruház elemre.

 3 Keressen rá az „iPhone felhasználó” kifejezésre, majd koppintson a használati 
útmutató elemre az eredménylistában.

 4 Koppintson az Ingyenes lehetőségre, majd a Könyv letöltése lehetőségre.

Az iBooks alkalmazással kapcsolatos tudnivalókért lásd: 
28. fejezet, “iBooks,” 257. oldal.

2Első lépések

http://support.apple.com/hu_HU/manuals/iphone/


Amire szüksége van
Az iPhone használatához Önnek az alábbiakra van szüksége:

Előfizetés egy olyan mobilszolgáltatónál, amely iPhone szolgáltatást biztosít az Ön  Â
régiójában

USB 2.0 kapuval rendelkező Mac vagy PC, és az alábbi operációs rendszerek egyike: Â

Mac OS X v10.5.8 vagy újabb verzió Â

Windows 7, Windows Vista vagy Windows XP Home, illetve Professional (SP3) Â

1024 x 768 vagy nagyobb értékre állított képernyőfelbontás a számítógépén Â

iTunes 10.1.2 vagy újabb verzió, amely a  Â www.apple.com/hu/itunes/download 
weboldalról tölthető le

QuickTime 7.6.2 vagy újabb (az iPhone készülékkel felvett videóknak a  Â
számítógépén történő lejátszásához)

Egy Apple ID (mint például iTunes Store fiók vagy MobileMe fiók) az iTunes Store  Â
vagy App Store áruházakból történő vásárláshoz

Internetkapcsolat a számítógépéhez (szélessávú javasolt) Â

A SIM-kártya behelyezése
Amennyiben a SIM-kártyája (GSM-modellek esetén) nem volt előre behelyezve, az 
iPhone készülék használatának megkezdése előtt be kell helyeznie.

A SIM-kártya behelyezése az iPhone 4 készülékbe

SIM 
mikrokortelė

SIM 
mikrokortelės 
dėklas

Sąvaržėlė arba 
SIM kortelės 
išėmimo įrankis

A SIM-kártya behelyezése az iPhone 3GS készülékbe

SIM-kártya

SIM kortelės
dėklas

SIM kortelės
išemimo įrankis
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Helyezze be a SIM-kártyát:
 1 Illessze egy iratkapocs vagy a SIM-kiadó eszköz végét a SIM-kártya tálcáján lévő 

lyukba.

Nyomja meg határozottan, amíg a tálca ki nem ugrik.

 2 Húzza ki a SIM-kártya tálcát, majd helyezze bele a SIM-kártyát az ábrán látható 
módon.

 3 Az illeszkedő tálcával és a felül elhelyezkedő SIM-kártyával, ahogy az itt látható, 
óvatosan cserélje ki a tálcát.

Az iPhone aktiválása
Aktiválnia kell az iPhone készüléket a régiójában lévő valamely iPhone 
mobilszolgáltatónál egy szolgáltatáscsomagra történő előfizetéssel, és az iPhone 
készüléknek az adott hálózaton történő regisztrációjával.

Lehet, hogy az Ön iPhone készüléke a vásárlás időpontjában már aktiválva lett. 
Amennyiben az még nincs aktiválva, lépjen kapcsolatba az iPhone kiskereskedőjével 
vagy a mobilszolgáltatójával.

Az iPhone készülékkel kapcsolatos további tudnivalókért látogasson el a 
www.apple.com/hu/iphone weboldalra.

Az iPhone beállítása
Mielőtt használhatná az iPhone készüléket, az iTunes alkalmazásban be kell 
állítania azt. A beállítás alatt létrehozhat egy új Apple ID-t, vagy megadhat egy 
meglévő Apple ID-t az iPhone készülékkel való vásárláshoz. (Az iTunes Store esetleg 
nem elérhető minden országban vagy régióban.) Az iTunes feljegyzi az iPhone 
készülékének sorozatszámát is, arra az esetre, ha Önnek szüksége lenne arra.

Az iPhone beállítása:
 1 Töltse le és telepítse az iTunes legújabb verzióját a www.apple.com/hu/itunes/

download weboldalról.

http://www.apple.com/hu/iphone
http://www.apple.com/hu/itunes/download
http://www.apple.com/hu/itunes/download


 2 Csatlakoztassa az iPhone készüléket a Mac vagy PC számítógépén lévő USB 2.0 
kapura, az iPhone készülékhez mellékelt kábel használatával.

 3 Kövesse a képernyőn megjelenő útmutatásokat.

Az iPhone készülék beállítása képernyőn válassza ki a „Kontaktok, naptárak és 
könyvjelzők automatikus szinkronizálása” opciót, hogy ezen elemeket az iPhone 
készüléknek a számítógépére való csatlakoztatása esetén történő önműködő 
szinkronizációra konfigurálja. A szinkronizációs beállításait az iTunes alkalmazásban 
is testre szabhatja. Lásd: “Szinkronizálás az iTunes alkalmazással,” 60. oldal.

Megjegyzés:  Amennyiben látási nehézséggel él, a VoiceOver alkalmazás segítségével 
az iPhone készüléket látó személy segítsége nélkül is be tudja állítani. A VoiceOver 
élőszóban felolvassa a képernyőn megjelenő tartalmat, így anélkül is használhatja 
az iPhone készüléket, hogy látná azt. Amikor csatlakoztatja az iPhone készüléket a 
számítógépére, az iTunes észleli, hogy a számítógépén kompatibilis képernyőolvasót 
használ-e, amilyen például a VoiceOver (Mac) vagy a GW Micro Window-Eyes (PC), 
és önműködően bekapcsolja a VoiceOver funkciót az iPhone készüléken. Ezen kívül 
arra is lehetőség van, hogy egy látó felhasználó a Hozzáférhetőség beállításainak 
használatával bekapcsolja a VoiceOver funkciót az iPhone készüléken. (A VoiceOver 
esetleg nem érhető el minden nyelven.) Lásd: “VoiceOver,” 265. oldal. 

Az iPhone lecsatlakoztatása a számítógépéről
Bármikor bonthatja az iPhone készülék csatlakozását a számítógéppel. Ha azonban 
szinkronizálás közben bontja a kapcsolatot, előfordulhat, hogy néhány adat nem lesz 
szinkronizálva, amíg ismét nem csatlakoztatja az iPhone készüléket a számítógéphez.

Amennyiben az iPhone éppen szinkronizál a számítógépével, az iPhone készüléken 
a “Szinkron folyamatban” felirat látható. Amennyiben az iPhone készüléket a 
szinkronizáció befejeződése előtt lecsatlakoztatja, bizonyos adatok esetleg 
nem továbbítódnak. Amikor a szinkronizálás befejeződött, az iTunes az “iPhone 
szinkronizálása végrehajtva.” üzenetet jeleníti meg.

Vonjon vissza egy szinkronizációt:  Húzza el a csúszkát az iPhone készüléken. 
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Amennyiben szinkronizálás során hívást kap, a szinkronizálás megszakad, és a hívás 
megválaszolásához kihúzhatja az iPhone készüléket. A hívás után csatlakoztassa az 
iPhone készüléket a szinkronizáció befejezéséhez.

Kapcsolódás az Internetre
Az iPhone kapcsolódik az internetre, ha a Mail, a Safari, a YouTube, a Részvények, a 
Térképek, Időjárás, App Store vagy iTunes Store alkalmazást használja. 

Miként kapcsolódik az iPhone az internetre
Az iPhone vagy Wi-Fi-hálózat, vagy mobil adathálózat használatával kapcsolódik az 
internetre. Az iPhone sorrendben az alábbiakat végzi el, amíg a sikeres kapcsolat 
létre nem jön:

A legutoljára használt Wi-Fi  Â  hálózat segítségével kapcsolódik, ha az elérhető.

Amennyiben egyik korábban használt Wi-Fi hálózat sem érhető el, az iPhone  Â
megjeleníti a hatókörben lévő Wi-Fi hálózatok listáját. Koppintson egy hálózatra, 
és ha szükséges, a csatlakozáshoz gépelje be a jelszót. A jelszót igénylő hálózatok 
neve mellett egy lakat  ikon látható. Az iPhone készüléket megakadályozhatja 
abban, hogy önműködően megjelenítse az elérhető hálózatok listáját. Lásd: “Wi-
Fi,” 217. oldal.

Amennyiben nincs elérhető Wi-Fi-hálózat, vagy Ön úgy dönt, hogy egyikre sem  Â
csatlakozik, az iPhone mobil adathálózat ( ,  vagy ) használatával kapcsolódik 
az internetre. A Beállítások menüben megadhatja, hogy az iPhone ne használjon 
mobil adatkapcsolatot. Lásd: “Hálózat,” 222. oldal.

Amennyiben sem Wi-Fi-hálózat, sem mobil adathálózat nem áll rendelkezésre, az 
iPhone nem képes az internethez kapcsolódni.

Megjegyzés:  A 3G (UMTS) mobil adathálózat a GSM-modellek esetén támogatja 
az egyidejű hang- és adatátvitelt. Egyéb hálózati kapcsolatok esetén (EDGE vagy 
GPRS GSM-modelleken, illetve EV-DO vagy 1xRTT CDMA-modelleken) telefonálás 
közben nincs mód internetszolgáltatás nyújtására, kivéve, ha az iPhone készülék nem 
rendelkezik Wi-Fi-kapcsolattal, amellyel képes az internethez csatlakozni.

Számos Wi-Fi-hálózat ingyenesen használható, bizonyos országok és régiók olyan 
Wi-Fi-elérési pontjait is beleértve, amelyeket az Ön iPhone szolgáltatója biztosít. 
Bizonyos Wi-Fi hálózatok díj ellenében vehetők igénybe. Egy díj ellenében igénybe 
vehető elérési ponton történő Wi-Fi hálózatra való belépéshez általában a Safari 
alkalmazás megnyitásával megjelenítheti azt a weboldalt, melyen keresztül 
feliratkozhat a szolgáltatásra.

Kapcsolódás Wi-Fi-hálózatra
A Wi-Fi beállítások lehetővé teszik a Wi-Fi bekapcsolását, és a Wi-Fi hálózatokra 
történő kapcsolódást.



Kapcsolja be a Wi-Fi funkciót:  Válassza ki a Beállítások > Wi-Fi elemet, és kapcsolja 
be a Wi-Fi funkciót.

Kapcsolódjon egy Wi-Fi hálózatra:Válassza ki a Beállítások > Wi-Fi elemet, várjon 
néhány pillanatot, amíg az iPhone észleli a hatókörében lévő hálózatokat, majd 
válasszon egy hálózatot (bizonyos Wi-Fi-hálózatok csak díj ellenében vehetők 
igénybe). Amennyiben szükséges, gépeljen be egy jelszót, majd koppintson a 
Kapcsolódás gombra (a jelszót igénylő hálózatok neve mellett egy lakat  ikon 
látható).

Miután korábban már manuálisan csatlakozott egy Wi-Fi-hálózatra, az iPhone 
automatikusan csatlakozni fog arra, ha a hálózat hatókörében tartózkodik. 
Amennyiben egynél több korábban használt hálózat van a hatókörben, az iPhone az 
utoljára használt hálózatra csatlakozik.

Amikor az iPhone egy Wi-Fi hálózatra csatlakozik, a képernyő tetejénél látható 
állapotsávon lévő Wi-Fi  ikon jelzi a kapcsolat erősségét. Minél több sáv látható, 
annál erősebb a kapcsolat.

A Wi-Fi beállítások konfigurációjával kapcsolatos tudnivalókért lásd: “Wi-Fi,” 217. oldal.

Mobil adathálózati hozzáférés
Az iPhone készülék az iPhone szolgáltatója mobil adathálózaton keresztül képes 
internetkapcsolatot létesíteni. Az elérhetőség tekintetében ellenőrizze, hogy az Ön 
körzetében a szolgáltató milyen hálózati lefedettséget biztosít.

Ha az iPhone készülék mobil adathálózaton keresztül csatlakozik az internethez, 
az UMTS/EV-DO ( ), az EDGE ( ), illetve a GPRS/1xRTT ( ) ikon megjelenik az 
állapotjelző sávon.

Az iPhone készülék típusától és a hálózati kapcsolattól függően előfordulhat, 
hogy Ön nem fogadhat hívásokat, miközben az iPhone adattovábbítást végez egy 
mobilhálózaton – amikor például éppen letölt egy weboldalt.

GSM: EDGE- vagy GPRS-kapcsolat esetén az adatátvitel alatt a bejövő hívások 
egyesen a hangpostára irányítódnak. Ha Ön felvesz egy bejövő hívást, az adatátvitel 
szünetel.

CDMA: EV-Do-kapcsolat esetén az adatátvitel szünetel, amikor Ön felvesz egy bejövő 
hívást. 1xRTT-kapcsolat esetén az adatátvitel alatt a bejövő hívások egyesen a 
hangpostára irányítódnak. Ha Ön felvesz egy bejövő hívást, az adatátvitel szünetel.

Az adatátvitel a hívás befejeztével folytatódik.

Kapcsolja be a 3G-t (GSM-modelleken):  A Beállítások részben válassza ki az 
Általános > Hálózat elemet, majd koppintson a 3G bekapcsolása elemre.
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Amikor Ön kívül tartózkodik a szolgáltató hálózatán, másik szolgáltatón keresztül is 
létesíthet internetkapcsolatot. Az email, webböngészés és egyéb adatszolgáltatások 
lehetőség szerinti bekapcsolásához kapcsolja be az Adatroaming funkciót.

Kapcsolja be az Adatroaming funkciót:  A Beállítások részben válassza ki az 
Általános > Hálózat elemet, majd kapcsolja be az Adatroaming funkciót.

Fontos:  Vándoroltatási (roaming) költségek merülhetnek fel. Az adatvándoroltatási 
díjak elkerüléséhez győződjön meg róla, hogy az Adatroaming funkció ki van 
kapcsolva.

Internetelérés egy repülőgépen
A Repülőgép mód kikapcsolja az iPhone mobil-, Wi-Fi-, Bluetooth- és GPS-adóit és 
-vevőit, hogy kiküszöbölje azoknak a repülőgép működésére ható interferenciáját. 
A repülőgép mód kikapcsolja az iPhone számos funkcióját. Bizonyos országokban 
és régiókban, ahol a repülőgép üzemeltetője és az alkalmazandó törvények és 
szabályozások megengedik, a bekapcsolt Repülőgép mód esetén bekapcsolhatja a 
Wi-Fi funkciót a következők elvégzéséhez:

Email-üzenetek küldésére és fogadására Â

Az internet böngészésére Â

Szinkronizálja a kontaktjait, naptárait, böngésző-könyvjelzőit és jegyzeteit levegőn át Â

YouTube videók továbbítására Â

Részvény-árfolyamokról való tájékozódásra Â

Térképes helyszínek begyűjtésére Â

Időjárás-jelentések begyűjtésére Â

Zenék és alkalmazások vásárlására Â

Előfordulhat, hogy engedélyezett a Bluetooth bekapcsolása a Bluetooth-eszközök 
iPhone készülékkel való használatához.

További tudnivalókért lásd: “Repülőgép mód,” 215. oldal.

VPN hozzáférés
A VPN (virtuális privát hálózat) az Interneten keresztül biztonságos hozzáférést 
biztosít olyan privát hálózatokhoz, mint amilyenek például a cégének vagy 
iskolájának hálózatai. Használja a Hálózati beállításokat a VPN funkció konfigurálására 
és bekapcsolására. Lásd: “Hálózat,” 222. oldal.



Személyes hotspot
A Személyes hotspot szolgáltatást használja (iPhone 4) az internetkapcsolatnak 
a számítógéppel vagy más Wi-Fi-kompatibilis eszközzel, pl. iPoddal, iPaddel vagy 
más iPhone készülékkel való megosztásához, amely Wi-Fi-kapcsolaton keresztül 
csatlakozik az iPhone készülékhez. A Személyes hotspot szolgáltatást olyan 
számítógéppel való internetmegosztásra is használhatja, amely Bluetoothszal vagy 
USB-vel csatlakozik az iPhone készülékhez.

Megjegyzés:  Ez a funkció nem minden országban vagy régióban érhető el. Járulékos 
költségek merülhetnek fel. Bővebb információért forduljon a szolgáltatóhoz. Tőle 
tudhatja meg például, hogy egyszerre hány eszköz tudja megosztani egymással az 
internetkapcsolatot.

Ha a Személyes hotspot beállítása gomb megjelenik az Általános > Hálózat 
beállításai között, a szolgáltatást legelőször is a szolgáltatójánál kell beállítania. A 
szolgáltatóval a gombra koppintva léphet kapcsolatba.

A Személyes hotspot szolgáltatás csak akkor működik, ha az iPhone készülék mobil 
adathálózaton keresztül kapcsolódik az internethez.

Ossza meg az internetkapcsolatot:
 1 A Beállítások között válassza a Személyes hotspot lehetőséget (vagy válassza az 

Általános > Hálózat > Személyes hotspot lehetőséget, ha a Személyes hotspot 
beállítása elem nem szerepel a Beállítások között legfelül).

 2 Kapcsolja be a Személyes hotspot szolgáltatást.

 3 Csatlakoztasson egy számítógépet vagy más eszközt az iPhone készülékhez:

 Â Wi-Fi: A készüléken válassza az iPhone elemet a rendelkezésre álló Wi-Fi-hálózatok 
listájában. Ha a rendszer felszólítja rá, adja meg az iPhone készülékhez tartozó Wi-
Fi-jelszót.

 Â USB:  Csatlakoztassa a számítógépet a Dokkcsatlakozó-USB-átalakítókábel 
segítségével az iPhone készülékhez. A számítógépén lévő Hálózati beállítások 
közül válassza ki az iPhone elemet.

A Mac számítógépen az első csatlakozás alkalmával megjelenik az „Egy új hálózati 
interfészt észleltem” feliratú előugró ablak. Kattintson a Hálózati beállítások 
gombra, konfigurálja az iPhone hálózati beállításait, majd kattintson az 
Alkalmazás gombra. PC számítógépen használja a Hálózat vezérlőpultot az iPhone 
kapcsolatának konfigurálásához.

 Â Bluetooth: Az iPhone készüléken válassza ki a Beállítások > Általános > 
Bluetooth elemet, és kapcsolja be a Bluetooth funkciót. Ezt követően olvassa 
el a számítógéphez mellékelt dokumentációban, hogy miként párosíthatja és 
csatlakoztathatja az iPhone készüléket az eszközzel.
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Létező kapcsolat esetén egy kék sáv jelenik meg az iPhone készülék képernyőjének 
tetején. USB használatával történő kapcsolódás esetén a Személyes hotspot 
még akkor is bekapcsolt állapotban marad, ha nem használja aktívan az 
internetkapcsolatot.

Megjegyzés:  A Személyes hotspot  ikon megjelenik azon iPhone készülékek 
állapotsávján (GSM-modellek esetén), amelyek egy másik iPhone készülék Személyes 
hotspotját használják.

Módosítsa az iPhone készülékhez tartozó Wi-Fi-jelszót:A Beállítások között válassza 
a Személyes hotspot > Wi-Fi-jelszó elemet, majd adjon meg egy legalább 8 karakter 
hosszúságú jelszót.

A jelszó módosítása minden, az internetkapcsolatot megosztó eszköz leválását 
eredményezi.

Kísérje figyelemmel a mobil adathálózat használatát:  A Beállítások részben 
válassza ki az Általános > Használat elemet.

Mail, Kontaktok és Naptárfiókok hozzáadása

A Fiókokról
Az iPhone képes a MobileMe, Microsoft Exchange és számos egyéb, népszerű 
internetes email-, kontakt- és naptárkezelő rendszerrel együttműködni. Amennyiben 
nem rendelkezne email-fiókkal, online módon szert tehet ingyenes fiókra a 
www.yahoo.com, www.google.com, illetve a www.aol.com webhelyeken. A MobileMe 
szolgáltatást is kipróbálhatja 60 napig ingyenesen a www.me.com címen.

Amennyiben a cége vagy szervezete támogatja, LDAP- vagy CardDAV-fiók 
használatával is hozzáadhat kontaktokat. Lásd: “Kontaktok hozzáadása,” 246. oldal.

Hozzáadhat egy CardDAV-naptárfiókot. Lásd: “Naptárak szinkronizálása,” 129. oldal.

Előfizethet iCal- (.ics) naptárakra, vagy importálhatja azokat a Mailből. Lásd: 
“Előfizetés a Naptárak funkcióra,” és “Naptárfájlok importálása a Mailből,” 135. oldal.

http://www.yahoo.com
http://www.google.com/
http://www.aol.com/
http://www.me.com/


MobileMe-fiókok beállítása
A MobileMe az iPhone telefonon való használatához egy ingyenes MobileMe fiók 
vagy fizetős MobileMe előfizetés szükséges.

Az ingyenes MobileMe fiók lehetővé teszi az iPhone-om keresése használatát (nem 
érhető el minden országban vagy régióban), ez a szolgáltatás segít megtalálni 
iPhone telefonját és megvédeni a rajta lévő információkat, ha a telefon elvész vagy 
ellopják. Lásd: “Biztonsági funkciók,” 56. oldal.

A fizetős MobileMe előfizetés lehetővé teszi az iPhone-om keresése, valamint a 
következő szolgáltatások használatát:

Postafiók a me.com oldalon Â

Levegőn át történő szinkronizálás kontaktokhoz, naptárakhoz, könyvjelzőkhöz és  Â
jegyzetekhez.

MobileMe galéria fotók és videók megosztásához Â

MobileMe iDisk fájlok tárolásához és megosztásához Â

Ezeket a szolgáltatásokat kipróbálhatja egy 60 napos ingyenes próbaváltozatban a 
www.apple.com/mobileme webhelyen. 

Az ingyenes MobileMe fiók minden iOS 4.2 vagy újabb rendszert futtató iPhone 4 
tulajdonos számára elérhető. Ha már készített App Store vagy Game Center fiókot, 
akkor használhatja azt az Apple ID-t az ingyenes MobileMe fiókhoz. Ha még nincs 
Apple ID-je, vagy MobileMe fiókjához másik Apple ID-t szeretne használni, akkor egy 
újat is létrehozhat.

Ingyenes MobileMe-fiók létrehozása:
 1 A Beállítások részben koppintson a „Mail, Kontaktok, Naptárak” elemre.

 2 Koppintson az Új fiók, majd a MobileMe elemre.

 3 Adja meg Apple ID-jét és jelszavát, vagy kattintson az Ingyenes Apple ID létrehozása 
gombra.

 4 Kövesse a képernyőn megjelenő útmutatásokat.

Szükség esetén ellenőrizze email címét.

 5 Győződjön meg róla, hogy az iPhone-om keresése be van kapcsolva.

Egyszerre csak egy MobileMe fiók használható az iPhone-om keresése 
alkalmazáshoz, valamint kontaktok, naptárak, könyvjelzők és jegyzetek 
szinkronizálásához.

A galéria, az iDisk és az iPhone-om keresése használatához az iPhone telefonon, 
töltse le az ingyenes MobileMe galéria, MobileMe iDisk és iPhone-om keresése 
alkalmazásokat az App Store áruházból.
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Microsoft Exchange-fiókok beállítása
A Microsoft Exchange iPhone készüléken való használatához hozzá kell adnia egy 
fiókot a Microsoft Exchange-fiókbeállításaival. A beállításokat a szolgáltatótól vagy a 
rendszergazdától tudhatja meg. 

Az iPhone az Exchange ActiveSync protokoll használatával valósítja meg az email, a 
naptárak és a kontaktok vezeték nélküli szinkronizálását a Microsoft Exchange alábbi 
verzióival: 

Exchange Server 2003 Service Pack 2 Â

Exchange Server 2007 Service Pack 1 Â

Exchange Server 2010 Â

A fiók beállításakor megadhatja, melyik Exchange-szolgáltatást akarja használni az 
iPhone készülékkel:

Mail Â

Kontaktok Â

Naptárak Â

A bekapcsolt szolgáltatások automatikusan szinkronizálnak vezeték nélkül, 
nem kell az iPhone készüléket a számítógéphez csatlakoztatnia. Lásd: “Fiókok 
szinkronizálása,” 59. oldal. 

Beállíthat több Exchange-fiókot is.

Exchange-fiók beállítása:
 1 A Beállítások részben koppintson a „Mail, Kontaktok, Naptárak” elemre.

 2 Koppintson az Új fiók, majd a Microsoft Exchange elemre.

 3 Adja meg a teljes email-címét, doménjét (opcionális), felhasználói nevét, jelszavát és 
egy leírást. A leírás lehet bármi, amit szeretne.

Az iPhone támogatja a Microsoft Autodiscovery (automatikus felfedezés) 
szolgáltatását, mely az Ön felhasználói nevének és jelszavának használatával 
határozza meg az Exchange-szerver címét. Amennyiben a szerver címe nem 
határozható meg, Önnek kell begépelnie azt. (Adja meg a teljes címet a Szerver 
mezőben.) Az Exchange szerverre történő kapcsolódáskor lehetséges, hogy a 
szerveren beállított politikának való megfelelés érdekében a rendszer felkéri Önt 
jelkódjának módosítására.

 4 Koppintson az iPhone készüléken használni kívánt elemekre (email, kontaktok 
és naptárak), majd adja meg, hány napnyi emailt akar az iPhone készülékkel 
szinkronizálni.



Google-, Yahoo!- és AOL-fiók beállítása
Számos népszerű fiók (Google, Yahoo!, AOL) beállításának többségét az iPhone 
elvégzi Ön helyett. A fiók beállításakor megadhatja, hogy a fiók melyik szolgáltatását 
akarja használni az iPhone készülékkel. A bekapcsolt szolgáltatások automatikusan 
szinkronizálnak vezeték nélkül, nem kell az iPhone készüléket a számítógéphez 
csatlakoztatnia. Lásd: “Fiókok szinkronizálása,” 59. oldal.

Fiók beállítása:
 1 A Beállítások részben koppintson a „Mail, Kontaktok, Naptárak” elemre.

 2 Koppintson az Új fiók, majd a Google, a Yahoo! vagy az AOL elemre.

 3 Adja meg nevét, teljes email-címét, jelszavát és egy leírást. A leírás lehet bármi, amit 
szeretne.

 4 Koppintson az iPhone készüléken használni kívánt elemekre. Az elérhető elemek a 
szolgáltatótól függnek.

Egyéb fiókok beállítása
Válassza az Egyéb fiókok elemet az egyéb levelezési fiókok (például POP), kontaktok 
(például LDAP vagy CardDAV) vagy naptárak (például CardDAV) beállításához. A 
szolgáltatójától vagy a rendszergazdájától beszerezheti a szükséges fiókbeállításokat.

Fiók beállítása:
 1 A Beállítások részben koppintson a „Mail, Kontaktok, Naptárak” elemre.

 2 Koppintson az Új fiók, majd az Egyéb elemre.

 3 Válassza ki a hozzáadni kívánt fióktípust (email, kontaktok vagy naptárak).

 4 Adja meg a fiókinformációit, majd koppintson a Mentés elemre.
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Alkalmazások használata
A nagy felbontású Multi-Touch képernyő és az egyszerű ujjmozdulatok megkönnyítik 
az iPhone alkalmazásainak használatát.

Alkalmazások megnyitása és váltása
Az iPhone készüléken úgy nyithatja meg az alkalmazásokat, hogy az ikonjukra 
koppint a Főképernyőn. 

Visszatérés a Főképernyőre:  Nyomja meg a kijelző alatt lévő Főgombot .

Váltás másik Főképernyőre:  Végezzen balra vagy jobbra pöccintést, illetve 
koppintson a pontsortól balra vagy jobbra.

Ugrás az első Főképernyőre:  Nyomja meg újra a Főgombot .

3Alapok



A legutóbb használt alkalmazások megtekintése:  Nyomja meg kétszer a Főgombot .

A legutóbb használt alkalmazások a képernyő alján sorrendben, balról jobbra 
jelennek meg. További alkalmazások megjelenítéséhez pöccintsen.

Váltson egy másik alkalmazásra: Koppintson egy alkalmazásra a legutóbbi 
alkalmazások listáján.

Távolítson el egy alkalmazást legutóbbi alkalmazások listájáról:  Érintse meg, 
és tartsa megérintve az alkalmazás ikonját addig, amíg az el nem kezd ugrálni, 
majd koppintson a  ikonra. Egy alkalmazást a legutóbbi alkalmazások listájáról 
eltávolítva egyúttal ki is lép belőle.

Az alkalmazást a következő megnyitásakor ismét felveszi a készülék a legutóbbi 
alkalmazások közé.

Görgetés
Görgetéshez végezzen felfelé vagy lefelé irányuló húzást. Bizonyos képernyőkön, 
mint például weblapok esetén, oldalirányban is végezhet görgetést.

Ujjának a görgetés céljából történő elhúzásakor a képernyőn semmi nem lesz 
kiválasztva vagy aktiválva.
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A gyors görgetéshez végezzen pöccintő mozdulatot.

Megvárhatja, míg a görgetés magától megáll, vagy a képernyő bármely részének 
megérintésével azonnal megállíthatja azt. A képernyőnek a görgetés leállítása 
céljából való megérintése esetén semmi nem lesz kiválasztva vagy aktiválva.

Egy lista, weboldal vagy email tetejéhez történő gyors görgetéshez csak koppintson 
az állapotsávra.

Keressen elemeket indexelt listában:  Koppintson egy betűre, hogy az adott 
betűvel kezdődő elemekhez ugorjon. Húzza el az ujját az indexen, hogy gyorsan 
végiggörgethesse a listát.

Index

Válasszon egy elemet:  Koppintson a lista egy elemére.

A listától függően egy elemre történő koppintás különböző műveleteket 
eredményezhet – kinyílhat például egy új lista, lejátszásra kerülhet egy dal, kinyílhat 
egy email, illetve megjelenhetnek valakinek a kontaktadatai, így felhívhatja az adott 
személyt.



Nagyítás vagy kicsinyítés
Fotók, weboldalak, email-üzenetek vagy térképek megtekintésekor nagyítást és 
kicsinyítést végezhet. Egy csípési mozdulattal közelítse egymáshoz ujjait, vagy 
távolítsa el azokat egymástól. Fotók és weboldalak esetén dupla koppintással 
(egymás utáni két gyors koppintással) nagyítást, majd ismételt dupla koppintással 
kicsinyítést végezhet. Térképek esetén, nagyításhoz használjon dupla koppintást, 
kicsinyítéshez pedig két ujjal történő egyszeres koppintást.

A Méretezés egy olyan kisegítő lehetőség is, amely lehetővé teszi, hogy bármely 
használt alkalmazás képernyőjét felnagyíthassa annak érdekében, hogy ennek 
segítségével megtekinthesse a kijelző tartalmát. Lásd: “Méretezés,” 280. oldal.

Megtekintés álló vagy fekvő irányultsággal
Számos iPhone alkalmazás lehetővé teszi a képernyő megtekintését mind álló, mind 
fekvő irányultságban. Forgassa el az iPhone készüléket, és a kijelző is elfordul úgy, 
hogy önműködően az új képernyő-irányultságra illeszti a tartalmat.

A fekvő irányultság például akkor lehet hasznos, ha a Safari alkalmazásban tekint 
meg weblapokat, vagy ha szöveget gépel be. Fekvő irányultság esetén:

A weblapok automatikusan a szélesebb képernyőre méreteződnek, nagyobb  Â
méretű szöveget és képeket eredményezve ezáltal.

Hasonlóképpen a képernyőn megjelenő billentyűzet is nagyobb méretű, ami  Â
segíthet a gépelés sebességének és pontosságának fokozásában.
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Az alábbi alkalmazások támogatják mind az álló, mind a fekvő irányultságot:
Mail Â

Safari Â

Üzenetek Â

Jegyzetek Â

Kontaktok Â

Részvények Â

iPod Â

Fényképek Â

Kamera  Â

Számológép Â

Az iPod és a YouTube alkalmazásban megtekintett filmek csak fekvő irányultságban 
jelennek meg. A Térképek alkalmazás utcai nézetei szintén csak fekvő irányultságban 
jelennek meg.

Zárolja a képernyőt álló irányultságban: Nyomja meg duplán a Főgombot , 
pöccintse a képernyő alját balról jobbra, majd koppintson az  gombra.

Az Álló irányultság lakatjának ( ) ikonja a képernyő irányultságának zárolásakor 
megjelenik az állapotsávon.

A Főképernyő testre szabása
A Főképernyőn megjelenő ikonok elrendezése testre szabható – a képernyő alján 
lévő Dokk ikonokat is beleértve. Rendezze azokat több Főképernyőre, ha úgy kívánja. 
Az alkalmazásokat mappákba csoportosítva is rendszerezheti.

Az ikonok átrendezése
A Főképernyőn tetszés szerinti sorrendbe rendezheti az ikonokat.

Rendezze át az ikonokat:
 1 Érintse meg, és tartsa megérintve a Főképernyő bármelyik ikonját mindaddig, amíg 

az el nem kezd ugrálni.

 2 Húzással rendezze el az ikonokat.

 3 Nyomja meg a Főgombot  az elrendezés mentéséhez.

A Főképernyőre kedvenc weboldalainak linkjeit is felveheti. Lásd: 
“Webkivágások,” 103. oldal.

Ha az iPhone csatlakoztatva van a számítógépére, átrendezheti a Főképernyőn 
lévő ikonokat, valamint a képernyők sorrendjét. Az iTunes alkalmazásban jelölje 
ki az iPhone elemet az Eszközök listán, majd kattintson a képernyő tetején lévő 
Alkalmazások elemre.



Ikon áthelyezése másik képernyőre:  Az ikonok rendezése közben húzzon egy ikont 
a képernyő szélére.

Hozzon létre további Főképernyőket:  Az ikonok elrendezése közben pöccintő 
mozdulattal ugorjon a jobb oldali utolsó Főképernyőre, és húzzon egy ikont a 
képernyő jobb széléhez, míg meg nem jelenik egy új képernyő.

Legfeljebb 11 képernyőt hozhat létre. A Dokk felett látható pontok száma mutatja a 
meglévő képernyők számát, és jelzi, hogy éppen melyik képernyő látható.

Állítsa vissza a Főképernyőt az alapértelmezett elrendezésre:  Válassza ki a Beállítások > 
Általános > Nullázás elemet, majd koppintson a Főoldal elrendezésének törlése elemre.

A Főképernyő visszaállításával eltávolít minden mappát, amelyet létrehozott, és az 
alapértelmezett háttérképet alkalmazza a Főképernyőn.

Rendszerezés mappákkal
A mappák lehetővé teszik a Főképernyőn lévő ikonok rendszerezését. Legfeljebb 12 
ikon helyezhető el egy mappában. Az iPhone automatikusan nevet ad a mappáknak 
a létrehozásukkor használt ikon alapján, de a név bármikor megváltoztatható. Az 
ikonokhoz hasonlóan a mappák is átrendezhetők a Főképernyőn történő húzásukkal. 
A mappákat áthelyezheti egy új Főképernyőre vagy a Dokkba.

Mappa létrehozása:  Érintsen meg, és tartson megérintve egy ikont, amíg a 
Főképernyő ikonjai ugrálni nem kezdenek, majd húzza az ikont egy másik ikonra.
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Az iPhone létrehoz egy új mappát, amely tartalmazza a két ikont, és megjeleníti a 
mappa nevét. Rákoppinthat a név mezőre, és megadhat egy másik nevet.

Mappák az iTunes alkalmazáson belül is létrehozhatók.

Mappa létrehozása az iTunes használatával:  Miközben az iPhone csatlakoztatva 
van a számítógépére, válassza ki az iTunes Eszközök listájában az iPhone lehetőséget. 
Koppintson a képernyő tetején lévő Alkalmazások elemre, és az ablak tetejéhez közel 
lévő Főképernyőre, majd húzzon egy alkalmazást onnan egy másikra.

Ikon hozzáadása mappához Az ikonok rendezése közben húzza az ikont a 
mappára.

Ikon eltávolítása mappából Az ikonok rendezése közben koppintással nyissa 
meg a mappát, majd húzza ki belőle az ikont.

Mappa megnyitása Koppintson a mappára. Ezt követően az 
alkalmazás ikonjára koppintva megnyithatja az 
adott alkalmazást.

Mappa bezárása Koppintson a mappán kívülre, vagy nyomja meg 
a Főgombot.

Mappa törlése Helyezzen át minden ikont a mappából. A 
mappa automatikusan törlődik, amikor kiürül.

Mappa átnevezése Az ikonok rendezése közben koppintással 
nyissa meg a mappát, majd a képernyő tetején 
koppintson a névre, és a billentyűzettel írja 
be az új nevet. Nyomja meg a Főgombot  a 
módosítások mentéséhez.

Amikor befejezi az Főképernyő rendszerezését, nyomja meg a Főgombot  a 
változtatások mentéséhez.



Számos alkalmazás, például a Telefon, az Üzenetek, a Mail, valamint az App 
Store figyelmeztető jelvényt jelenít meg a Főképernyőn lévő ikonján: a jelvény 
tartalmazhat egy számot (a beérkezett elemek jelzésére) vagy egy felkiáltójelet 
(probléma jelzésére). Ha az alkalmazások mappában találhatók, a jelvény a mappán 
jelenik meg. A badge with a number shows the total number of items you haven’t 
attended to, such as incoming phone calls, email messages, text messages, and 
updated apps to download. A badge with an exclamation mark indicates a problem 
with an app. 

Háttérkép hozzáadása
A zárolási képernyőhöz beállíthat háttérképként egy képet vagy fényképet. You can 
also set wallpaper for your Home screen. Választhat az iPhone készüléken már a 
megvásárlásakor megtalálható képet, a Filmtekercsben található fényképet, illetve az 
iPhone készülékre a számítógépről szinkronizált fényképet.

A zárolási képernyő háttérképe jelenik meg akkor is, ha olyan személlyel beszél 
telefonon, akihez nem tartozik kontaktfénykép.

Állítsa be a háttérképet: 
 1 A Beállítások képernyőn válassza a Háttérkép elemet, koppintson a zárolási képernyő 

és a Főképernyő képére, majd a Háttérkép elemre vagy egy albumra.

 2 Koppintással válasszon ki egy képet vagy fényképet. If you choose a photo, drag to 
position it and pinch to zoom in or out, until it looks the way you want.

 3 Koppintson a Beállítás elemre, majd válassza ki, hogy a fényképet a zárolási képernyő, 
a Főképernyő vagy mindkét képernyő háttérképeként kívánja-e használni.
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Gépelés
A képernyő-billentyűzet minden alkalommal megjelenik, ha be kell írnia valamit.

Szöveg beírása
Használja a billentyűzetet az olyan szövegek begépelésére, mint amilyenek például 
a kontaktadatok, szöveges üzenetek és webcímek. A billentyűzet kijavítja a hibás 
szavakat, kitalálja, mit kíván beírni, és használat közben tanul is.

A használt alkalmazástól függően az intelligens billentyűzet gépelés közben 
helyesbítéseket javasolhat, hogy segítsen megakadályozni a szavak elgépelését.

Gépeljen be szöveget:
 1 Koppintson egy olyan szövegmezőre, mely egy jegyzetben vagy egy új kontaktban 

látható, hogy megjelenítse a billentyűzetet.

 2 Koppintson a billentyűzeten lévő billentyűkre.

Csak a mutatóujjával kezdjen el gépelni. Amint egyre gyakorlottabbá válik, 
gyorsabban gépelhet két hüvelykujjának használatával.

Gépelés közben minden betű láthatóvá válik az ujjai felett. Amennyiben rossz 
billentyűt érint meg, elcsúsztathatja az ujját a jó billentyűre. A betű addig nem kerül 
begépelésre, amíg fel nem emeli az ujját a billentyűről.

Az előző karakter törlése Koppintson a .

Nagybetűk írása Koppintson a Shift  billentyűre, mielőtt egy 
betűre koppintana. Illetve érintse meg és tartsa 
megérintve a Shift billentyűt, majd csúsztassa 
ujját egy betűre.

Egy pont és egy szóköz gyors beírása Duplán koppintson a szóköz billentyűre. (Ez a 
funkció a Beállítások > Általános > Billentyűzet 
helyen be- vagy kikapcsolható.)



Caps lock funkció bekapcsolása Duplán koppintson a Shift  billentyűre. A Shift 
billentyű kék színűre vált, és az összes begépelt 
betű nagybetű lesz. A váltózár kikapcsolásához 
koppintson újra a Shift billentyűre. (Ez a funkció 
a Beállítások > Általános > Billentyűzet helyen 
be- vagy kikapcsolható.)

Számok, írásjelek vagy szimbólumok 
megjelenítése

Koppintson a Szám  billentyűre. Koppintson 
a Szimbólum  billentyűre a további írásjelek 
és szimbólumok megjelenítéséhez.

A billentyűzeten nem található betűk vagy 
szimbólumok beírása

Érintse meg és tartsa megérintve a kapcsolódó 
betűt vagy szimbólumot, majd húzással 
válasszon egy változatot.

Szótár
Az iPhone számos nyelvhez tartalmaz gépelést segítő szótárakat. A megfelelő szótár 
aktiválódik egy támogatott billentyűzet kiválasztásakor. 

A támogatott nyelvek listájához látogasson el a www.apple.com/iphone/specs.html 
címre.

Az iPhone az aktív szótár használatával helyesbítéseket javasol, vagy kiegészíti az 
éppen begépelés alatt álló szót. A javasolt szó elfogadásához nem kell megszakítania 
a gépelést.

Javasolt 
szó

Fogadja el vagy utasítsa vissza a szótárjavaslatokat:
 m A javasolt szó visszautasításához hajtsa végre a szó begépelését a kívánt módon, majd 

koppintson az “x” jelre, hogy elvesse a javaslatot, mielőtt bármi egyebet begépelne. 
Minden egyes alkalmat követően, amikor ugyanannak a szónak a javaslatát 
visszautasítja, az iPhone egyre nagyobb valószínűséggel az Ön által begépelt szót 
fogja elfogadni.

Megjegyzés:  Amennyiben kínai vagy japán szöveget gépel be, koppintson a javasolt 
lehetőségek egyikére.

 m A javasolt szó használatához gépeljen be egy szóközt, írásjelet vagy a sorvég 
karaktert.
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Az iPhone ezenkívül alá is húzza a már beírt, feltehetőleg hibás szavakat.

Hibásan beírt szó cseréje a helyesírás-ellenőrzővel:  Koppintson az aláhúzott szóra, 
majd a javasolt helyesbítések valamelyikére.

Amennyiben egyik javaslat sem helyes, a kijelölt szót úgy helyesbítheti, hogy újból 
beírja azt. A szó változatlanul hagyásához koppintson bárhová máshová az üzenet 
területén belül.

Kapcsolja be vagy ki az önhelyesbítés funkciót:  Válassza az Általános > Billentyűzet 
elemet, és kapcsolja be vagy ki az Automata javítás funkciót. Az Automata javítás 
funkció alapértelmezés szerint be van kapcsolva.

Kapcsolja be vagy ki a helyesírás-ellenőrzést:  Válassza az Általános > Billentyűzet 
elemet, és kapcsolja be vagy ki a Helyesírás-ellenőrzés funkciót. A Helyesírás-
ellenőrzés alapértelmezés szerint be van kapcsolva.

Szerkesztés – Kivágás, Másolás és Beillesztés
A képernyő-billentyűzet lehetőséget nyújt a beírt szöveg egyszerű módosítására. Egy 
képernyőn megjelenő nagyítóüveg segít pontosan ott elhelyezni a beszúrási pontot, 
ahol szeretné. A kijelölt szöveghez megjelenő fogópontokkal gyorsan bővítheti vagy 
szűkítheti a kijelölést. Alkalmazáson belül és alkalmazások között egyaránt kivághat, 
másolhat és beilleszthet fényképeket és szöveget.



Pozicionálja a beszúrási pontot:  Érintse meg, és tartsa megérintve a szöveget, hogy 
megjelenítse a nagyítóüveget, majd húzással jelölje ki a beszúrási pontot.

Jelöljön ki szöveget:  Koppintson a beszúrási pontra, hogy megjelenítse a kijelölő 
gombokat. Koppintson a Kijelölés elemre a szomszédos szó kijelöléséhez, illetve 
koppintson az Összes kijelölése elemre a teljes szöveg kijelöléséhez. Dupla 
koppintással is kijelölhet egy szót. A csak-olvasható dokumentumokban, amilyenek 
például a weboldalak vagy fogadott email, illetve szöveges üzenetek, érintsen meg, 
és tartson megérintve egy szót, annak kijelöléséhez.

Több vagy kevesebb szöveg kijelöléséhez húzza el a fogópontokat.

Vágjon ki vagy másoljon szöveget:  Jelöljön ki szöveget, majd koppintson a Kivágás 
vagy Másolás elemekre.

Illesszen be szöveget:  Koppintson a beszúrási pontra, és koppintson a Beillesztés 
elemre. Az utoljára kivágott vagy másolt szöveg beillesztésre kerül. Illetve jelöljön ki 
szöveget, és koppintson a Beillesztés elemre, hogy a szöveg kicserélődjön.

Utolsó szerkesztés visszavonása:  Rázza meg az iPhone készüléket, és koppintson a 
Visszavonás elemre.
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Billentyűzetkiosztások
A Beállítások részben megadhatja a szoftveres és hardveres billentyűzetek kiosztását. 
Az elérhető kiosztások a billentyűzet nyelvétől függenek.

Billentyűzetkiosztás kiválasztása:  A Beállítások részben válassza az Általános > 
Billentyűzet > Nemzetközi billentyűzetek elemet, majd válasszon ki egy billentyűzetet. 
Minden egyes nyelvhez külön beállítást adhat meg a képernyőn megjelenő szoftveres 
billentyűzethez és bármely külső hardveres billentyűzethez.

A szoftveres billentyűzetkiosztás az iPhone képernyőjén megjelenő billentyűzet 
kiosztását határozza meg. A hardveres billentyűzetkiosztás az iPhone készülékhez 
csatlakoztatott Apple vezeték nélküli billentyűzet kiosztását határozza meg.

Apple vezeték nélküli billentyűzet használata
A gépelés megkönnyítése érdekében Apple vezeték nélküli billentyűzetet használhat 
(külön vásárolható meg).

Az Apple vezeték nélküli billentyűzet Bluetooth-kapcsolaton keresztül csatlakozik, 
ezért párosítani kell az iPhone készülékkel. Lásd: “Bluetooth eszköz párosítása az 
iPhone készülékkel,” 52. oldal.

Miután párosította a billentyűzetet az iPhone készülékkel, a kapcsolat mindig 
létrejön, ha a billentyűzet hatótávolságon belülre kerül (legfeljebb 9 méter). Úgy 
állapíthatja meg, hogy létrejött a kapcsolat a billentyűzettel, ha nem jelenik meg a 
képernyő-billentyűzet a következő szövegmezőbe való koppintáskor.

A nyelv átváltása hardveres billentyűzet használatakor:  Nyomja meg és tartsa 
nyomva a Command billentyűt, majd koppintson a szóközbillentyűre a rendelkezésre 
álló nyelvek listájának megjelenítéséhez. Koppintson ismét a szóközbillentyűre egy 
másik nyelv kiválasztásához.

Vezeték nélküli billentyűzet leválasztása az iPhone készülékről:  Nyomja meg és 
tartsa lenyomva a billentyűzet bekapcsológombját, amíg a zöld fény ki nem alszik.

Az iPhone leválasztja a billentyűzetet, ha az hatótávolságon kívülre kerül.

Vezeték nélküli billentyűzet párosításának megszüntetése az iPhone készülékkel:  
A Beállítások részben válassza ki az Általános > Bluetooth elemet, koppintson az 
eszköz neve melletti , majd koppintson az „Eszköz elfelejtése” elemre.

Egy adott vezeték nélküli billentyűzethez különböző kiosztásokat is 
használhat. Lásd: A Függelék“Nemzetközi billentyűzetek,” 286. oldal és 
“Billentyűzetkiosztások,” 45. oldal.



Nyomtatás

Az AirPrintről
Az AirPrint lehetővé teszi a vezeték nélküli nyomtatást az AirPrint-kompatibilis 
nyomtatókra. Ezekből az iOS alkalmazásokból nyomtathat:

Mail – email-üzenetek és a Gyorsnézetben megnyíló csatolmányok Â

Fényképek – fényképek Â

Safari – weboldalak, PDF-ek és a Gyorsnézetben megnyíló egyéb csatolmányok. Â

iBooks – PDF-ek Â

Az App Store áruházból elérhető más alkalmazások is támogathatják az AirPrintet.

Az AirPrint-kompatibilis nyomtatókat nem kell beállítani – mindössze csatlakoztassa 
őket ugyanahhoz a Wi-Fi-hálózathoz, mint az iPhone készüléket. (Ha nem biztos 
benne, hogy a nyomtatója AirPrint-kompatibilis-e, nézze meg a dokumentációját).

További tudnivalókért látogasson el a support.apple.com/kb/HT4356 címre.

Dokumentum nyomtatása
Az AirPrint a Wi-Fi hálózatot használja a nyomtatási feladatok nyomtatóra 
küldéséhez. Az iPhone és az AirPrint nyomtató ugyanazon vezeték nélküli hálózathoz 
kell hogy kapcsolódjon.

Dokumentum nyomtatása:
 1 Koppintson a  vagy a  (a használt alkalmazástól függően), majd koppintson a 

Nyomtatás elemre.

 2 Koppintson a Nyomtató kiválasztása elemre a nyomtató kiválasztásához.

 3 Adja meg a nyomtató beállításait, például a másolatok számát és a kétoldalas 
kimenetet (ha a nyomtató támogatja). Egyes alkalmazások lehetővé teszik a 
kinyomtatandó oldaltartomány kiválasztását is.
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 4 Koppintson a Nyomtatás elemre.

Jelenítse meg a nyomtatási feladat állapotát:  Nyomja meg duplán a Főgombot , 
majd koppintson a Nyomtatóközpont gombra.

Dokumentum nyomtatásakor a Nyomtatóközpont alkalmazás jelenik meg legutóbbi 
alkalmazásként. Az alkalmazásikonon egy jelvény jeleníti meg a nyomtatáshoz sorba 
állított dokumentumok számát.

Ha több dokumentumot nyomtat, válassza ki a nyomtatási feladatot az állapot-
összefoglaló megjelenítéséhez.



Szakítsa meg a nyomtatási feladatot:  Nyomja meg duplán a Főgombot ,  
koppintson a Nyomtatóközpontra, jelölje ki a nyomtatási feladatot (ha több 
dokumentumot nyomtat), majd koppintson a Nyomtatás megszakítása gombra.

Keresés
Az iPhone készülék számos alkalmazásában végezhet keresést, a Mail, Naptár, iPod, 
Jegyzetek, Üzenetek, illetve Kontaktok alkalmazást is beleértve. A Keresés funkció 
használatával végezhet keresést egy adott alkalmazásban, illetve egyszerre az összes 
alkalmazásban.

A Keresés képernyő megnyitása:  A Főképernyő főoldalán végezzen balról jobbra 
pöccintést vagy nyomja meg a Főgombot .

A Keresés képernyőn nyomja meg a Főgombot  a Főképernyő főoldalára való 
visszatéréshez.

Keressen az iPhone készüléken:  A Keresés képernyőn gépeljen be szöveget 
a Keresés mezőbe. A keresési eredmények gépelés közben megjelennek. Az 
eredménylista elemeit koppintással nyithatja meg. Koppintson a Keresés elemre, 
hogy eltüntesse a billentyűzetet és több eredményt láthasson.

A keresési eredmények mellett lévő ikonok jelzik, hogy a találatok melyik 
alkalmazásból származnak. 

Az iPhone megjeleníthet egy csúcstalálatot a lista tetején a korábbi keresések 
alapján. A Safari keresési eredményei a weben vagy a Wikipedia webhelyen való 
keresést lehetővé tevő elemeket is tartalmaznak.
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Alkalmazás Keresés helye

Kontaktok Vezeték-, kereszt- és cégnevek

Mail Az összes fiók Címzett, Feladó és Tárgy mezője 
(az üzenetek szövegében nem történik keresés)

Naptár Események nevei, meghívottai és helyszínei, 
illetve a jegyzetek

iPod Zenék (dalok címei, előadók és albumok), 
valamint a podcastok, videók és hangoskönyvek 
címei

Üzenetek Üzenetek címe és szövege

Jegyzetek Jegyzetek szövege

A Keresés szolgáltatás az iPhone készüléken lévő natív és telepített alkalmazások 
neveiben is keres, így ha sok alkalmazással rendelkezik, a Keresés funkció hasznos 
eszköze lehet az alkalmazások megkeresésének és megnyitásának.

Alkalmazások megnyitása a Keresés szolgáltatásból:  Gépelje be az alkalmazás 
nevét, majd a keresési eredményekben koppintson közvetlenül az alkalmazásra 
annak megnyitásához.

A Spotlight keresés beállításaiban válassza ki, hogy mely tartalmakban történjen 
keresés, illetve milyen sorrendben jelenjenek meg a találatok. Lásd: “Spotlight 
keresés,” 224. oldal.

Beszédhangvezérlés
A Hangvezérlés lehetővé teszi, hogy beszédhangparancsok használatával 
kezdeményezzen hívásokat, illetve vezérelje az iPod zenelejátszását. 

Megjegyzés:  A Hangvezérlés esetleg nem érhető el minden nyelven.

Használjon Beszédhangvezérlést:  Nyomja meg, és addig tartsa nyomva a 
Főgombot , amíg a Hangvezérlés képernyő meg nem jelenik, és egy hangjelzés 
hallható nem lesz. Megnyomhatja és nyomva tarthatja ezen kívül az iPhone 
fejhallgató középső gombját is.



Használja az alábbi parancsokat a hívások végrehajtásához vagy a dalok 
lejátszásához.

Hívjon valakit a kontaktjai közül Mondja ki a „hívás” vagy „tárcsázás” parancsot, 
majd a személy nevét. Amennyiben a személy 
több telefonszámmal is rendelkezik, hozzáteheti 
például, hogy „otthoni” vagy „mobil”.

Kezdjen FaceTime hívást egy kontakttal (csak 
iPhone 4 készüléken)

Mondja ki a „FaceTime” parancsot, majd a 
személy nevét. Amennyiben a személy több 
telefonszámmal is rendelkezik, hozzáteheti 
például, hogy „otthoni” vagy „mobil”.

Tárcsázzon egy számot Mondja ki a „call” vagy „dial” parancsot, majd a 
számot.

Vezérelje a zenelejátszást Mondja ki a „play” vagy „play music” parancsot. 
A szüneteltetéshez mondja ki a „pause” vagy 
„pause music” parancsot. Használhatja a „next 
song” vagy „previous song” parancsot is.

Játsszon le egy albumot, előadót vagy 
játéklistát

Mondja ki a „play”, majd az „album”, „artist” vagy 
„playlist” parancsot és a nevet.

Keverje az aktuális játéklistát Mondja ki a „shuffle” parancsot.

Tudjon meg többet az éppen játszódó dalról Mondja ki a „what’s playing”, „what song is this”, 
„who sings this song” vagy „who is this song by” 
parancsot.

Használja a Genius funkciót hasonló dalok 
lejátszásához

Mondja ki a „Genius”, „play more like this” vagy 
„play more songs like this” parancsot.

A pontos idő megkérdezése Mondja ki a „what time is it?” vagy „what is the 
time?” kérdést.

Vonja vissza a Beszédhangvezérlést Mondja ki a „cancel” vagy „stop” parancsot.

A legjobb eredmény érdekében:
Úgy beszéljen az iPhone mikrofonjába, mintha telefonhívást bonyolítana.  Â
Ezenkívül használhatja a Bluetooth fejkészleten vagy a kompatibilis Bluetooth 
autós készleten lévő mikrofont is.

Beszéljen tisztán és természetesen. Â

Csak iPhone parancsokat és neveket, valamint számokat mondjon ki. A parancsok  Â
között tartson rövid szünetet.

Használjon teljes neveket. Â

A Hangvezérlés használatára vonatkozó további tudnivalókért, beleértve a 
Hangvezérlésnek a különböző nyelveken való használatára vonatkozó információkat 
is, látogasson el a support.apple.com/kb/HT3597 címre.
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Alapértelmezés szerint a Hangvezérlés olyan nyelven várja a hangparancsokat, amely 
az iPhone készüléken be van állítva (az Általános > Nemzetközi > Nyelv beállításban). 
A Hangvezérlés beállítások lehetővé teszik, hogy módosítsa a beszédhangparancsok 
kimondásának nyelvét. Bizonyos nyelvek eltérő nyelvjárással vagy kiejtéssel is 
rendelkezésre állnak.

A nyelv vagy ország módosítása:  A Beállítások részben válassza ki az Általános > 
Nemzetközi > Hangvezérlés elemet, és koppintson a nyelvre vagy országra.

Bár az iPod alkalmazás esetében a Hangvezérlés mindig be van kapcsolva, biztonsági 
okokból megakadályozhatja a hangtárcsázást lezárt iPhone esetén.

Akadályozza meg a beszédhangtárcsázást lezárt iPhone esetén:  A Beállítások részben 
válassza ki az Általános > Jelkód zárolása elemet, és kapcsolja ki a Hangtárcsázás 
funkciót. Oldja fel az iPhone készüléket a beszédhangtárcsázás használatához.

Lásd: “Beszédhangtárcsázás,” 69. oldal és “A Beszédhangvezérlés használata az iPod 
alkalmazással,” 110. oldal.

Apple fülhallgató távirányítóval és mikrofonnal
Az iPhone készülékhez mellékelt Apple fülhallgató tartalmaz egy mikrofont, 
hangerőszabályzó gombokat és egy beépített gombot, mely lehetővé teszi, hogy 
könnyen megválaszolja és befejezze a hívásokat, valamint vezérelje a hang- és 
videolejátszást.

Középső gomb

Dugja be a fülhallgatót zenehallgatáshoz és telefonhívások kezdeményezéséhez. 
Nyomja meg a középső gombot a zenék lejátszásának vezérlésére és hívásainak 
megválaszolására vagy befejezésére még abban az esetben is, ha az iPhone zárolva van.

Szüneteltessen egy dalt vagy videót Nyomja meg a középső gombot. Nyomja meg 
újból, hogy folytassa a lejátszást.

Ugorjon a következő dalra Nyomja meg gyorsan kétszer a középső gombot.

Térjen vissza az előző dalhoz Nyomja meg gyorsan háromszor a középső 
gombot.

Tekerjen előre Nyomja meg gyorsan kétszer a középső gombot 
és tartsa nyomva.



Tekerjen vissza Nyomja meg gyorsan háromszor a középső 
gombot, és tartsa nyomva.

Állítsa a hangerőt Nyomja meg a + vagy – gombot.

Válaszoljon egy bejövő hívásra Nyomja meg a középső gombot.

Fejezze be az aktuális hívást Nyomja meg a középső gombot.

Utasítson el egy bejövő hívást Nyomja meg, és tartsa nyomva a középső 
gombot kb. 2 másodpercig, majd engedje el. Két 
halk pittyegés jelzi, hogy elutasította a hívást.

Váltson egy bejövő vagy tartásban lévő 
hívásra, és tegye tartásba az aktuális hívást

Nyomja meg a középső gombot. Nyomja meg 
újból, hogy visszaváltson az első hívásra.

Váltson egy bejövő vagy várakoztatott hívásra, 
és fejezze be az aktuális hívást

Nyomja meg, és tartsa nyomva a középső 
gombot kb. 2 másodpercig, majd engedje el. Két 
halk pittyegés jelzi, hogy befejezte az első hívást.

Hangvezérlés használata Nyomja meg és tartsa lenyomva a középső 
gombot. Lásd: “Beszédhangvezérlés,” 49. oldal.

Amennyiben be van dugva a fülhallgató, és hívása érkezik, a csengetési hangot mind 
az iPhone hangszóróján, mind a fülhallgatón keresztül hallhatja.

Bluetooth eszközök
Az iPhone készüléket használhatja Apple vezeték nélküli billentyűzettel és más 
olyan Bluetooth eszközökkel, mint például a Bluetooth fejkészletek, autós készletek 
és sztereó fejhallgatók. A harmadik féltől származó Bluetooth fejhallgatók esetleg 
támogathatják a hangerő és lejátszás vezérlését. Tekintse meg a Bluetooth 
eszközéhez mellékelt dokumentációt. A támogatott Bluetooth profilokhoz 
látogasson el a support.apple.com/kb/HT3647 címre.

Bluetooth eszköz párosítása az iPhone készülékkel

FIGYELMEZTETÉS:  A halláscsökkenés elkerülésével és a biztonságos vezetéssel 
kapcsolatos fontos információkért tekintse meg a Fontos termékinformációs 
útmutatót a support.apple.com/hu_HU/manuals/iphone weboldalon.

Mielőtt az iPhone készülékkel használhatna egy Bluetooth eszközt, először 
párosítania kell azokat.
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Párosítson egy Bluetooth fejkészletet, autós készletet vagy egyéb eszközt az 
iPhone készülékkel:  

 1 Kövesse az eszközhöz mellékelt útmutatásokat, hogy felfedezhetővé tegye, illetve 
más Bluetooth eszközök keresésére állítsa be azt.

 2 A Beállítások részben válassza ki az Általános > Bluetooth elemet és kapcsolja be a 
Bluetooth funkciót.

 3 Válassza ki az eszközt az iPhone készüléken, és gépelje be annak jelkódját vagy PIN-
számát. A jelkóddal vagy PIN-nel kapcsolatban tekintse meg a készülékhez mellékelt 
útmutatásokat.

Miután párosít egy Bluetooth eszközt az iPhone készülékkel való működésre, össze 
kell kapcsolnia azt az iPhone készülékkel, hogy az eszközt a hívásaihoz használhassa. 
Tekintse meg az eszközhöz mellékelt dokumentációt.

Amikor az iPhone egy Bluetooth fejkészlethez vagy autós készlethez kapcsolódik, 
a kimenő hívások az eszközre terelődnek. A bejövő hívások az eszközre terelődnek, 
ha az eszköz használatával válaszolja meg a hívást, illetve az iPhone készülékre 
terelődnek, ha azok megválaszolására az iPhone készüléket használja.

Apple vezeték nélküli billentyűzet párosítása az iPhone készülékkel:  
 1 A Beállítások részben válassza ki az Általános > Bluetooth elemet és kapcsolja be a 

Bluetooth funkciót.

 2 Kapcsolja be az Apple vezeték nélküli billentyűzetet a bekapcsológomb 
megnyomásával.

 3 Az iPhone készüléken jelölje ki az Eszközök alatt felsorolt billentyűzetet.

 4 Az útmutatásoknak megfelelően gépelje be a billentyűzeten a jelkulcsot, majd 
nyomja meg a Return billentyűt.

Megjegyzés:  Egyszerre csak egy Apple vezeték nélküli billentyűzet párosítható az 
iPhone készülékkel. Másik billentyűzet párosításához először meg kell szüntetni az 
aktuális párosítást.

További tudnivalókért lásd: “Apple vezeték nélküli billentyűzet használata,” 45. oldal.

Bluetooth-állapot
A Bluetooth ikon az iPhone képernyőjének tetején lévő állapotsávban jelenik meg:
 Â  vagy : A Bluetooth be van kapcsolva, és csatlakozik egy eszköz az iPhone 

készülékre. (A szín az állapotsáv aktuális színétől függ.)

 Â : A Bluetooth be van kapcsolva, de nincs csatlakoztatott eszköz. Amennyiben 
párosított egy eszközt az iPhone készülékkel, az lehet, hogy hatókörön kívül 
található, vagy ki van kapcsolva.

 Â Nem látható a Bluetooth ikon:  A Bluetooth ki van kapcsolva.



Bluetooth-eszköz és az iPhone párosításának megszüntetése
Megszüntetheti egy adott Bluetooth eszköz párosítását, ha az eszközt a 
továbbiakban nem kívánja használni az iPhone készülékkel.

Bluetooth-eszköz párosításának megszüntetése:  
 1 A Beállítások részben válassza ki az Általános > Bluetooth elemet és kapcsolja be a 

Bluetooth funkciót.

 2 Koppintson az eszköz neve melletti , majd koppintson az „Eszköz elfelejtése” 
elemre.

Akkumulátor
Az iPhone készülékben egy belső, újratölthető akkumulátor található.

Az akkumulátor töltése

FIGYELMEZTETÉS:  Az iPhone töltésével kapcsolatos fontos biztonsági tudnivalókért 
tekintse meg a Fontos termékinformációs útmutatót a support.apple.com/hu_HU/
manuals/iphone webhelyen. 

A jobb felső sarokban lévő akkumulátor ikon mutatja az akkumulátor töltöttségi 
szintjét, illetve töltődési állapotát. Kijelezheti továbbá az akkumulátor százalékos 
töltöttségét is. Lásd: “Használat,” 221. oldal.

Töltődés Feltöltve

Töltse az akkumulátort:  A mellékelt Dokkcsatlakozó-USB átalakító kábel és USB 
hálózati adapter használatával csatlakoztassa az iPhone készüléket egy konnektorba.

Töltse az akkumulátort és szinkronizálja az iPhone készüléket:  A mellékelt 
Dokkcsatlakozó-USB átalakító kábel használatával csatlakoztassa az iPhone 
készüléket a számítógépére. Illetve a mellékelt kábel és a külön megrendelhető Dokk 
használatával csatlakoztassa az iPhone készüléket a számítógépére.
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Hacsak nem rendelkezik nagyteljesítményű USB 2.0 kapuval a billentyűzete, az 
iPhone készüléket egy, a számítógépén lévő USB 2.0 kapura kell csatlakoztatnia.

Fontos:  Az iPhone akkumulátora töltődés helyett merülhet, ha az iPhone kikapcsolt, 
alvó vagy készenléti módban lévő számítógépre van csatlakoztatva.

Amennyiben szinkronizálás vagy az iPhone használata közben tölti az akkumulátort, 
annak feltöltődése hosszabb időt vehet igénybe. 

Fontos:  Amennyiben az iPhone töltöttségi szintje nagyon alacsony, a következő 
képek egyikét jelenítheti meg, jelezve, hogy az iPhone legfeljebb 10 percnyi 
töltődést igényel, mielőtt használhatná azt. Amennyiben az iPhone töltöttségi szintje 
rendkívüli mértékben alacsony, a kijelző legfeljebb két percig sötét maradhat, mielőtt 
a két, gyenge akkumulátort jelző kép valamelyike megjelenik.

vagy

Az akkumulátor élettartamának maximalizálása
Az iPhone lítium-ion akkumulátorokat használ. Annak érdekében, hogy megtudja, 
miként maximalizálható az iPhone készülék akkumulátorának élettartama, 
látogasson el a www.apple.com/batteries címre.

Az akkumulátor cseréje
Az újratölthető akkumulátorok korlátozott számú feltöltési ciklussal rendelkeznek, és 
ebből fakadóan cseréjük válhat szükségessé. Az iPhone készülék akkumulátora nem 
cserélhető a felhasználó által; csak hivatalos szervizszemélyzet cserélheti ki. További 
tudnivalókért látogasson el awww.apple.com/support/iphone/service/battery/country.

http://www.apple.com/batteries/
http://www.apple.com/support/iphone/service/battery/country


Biztonsági funkciók
A biztonsági funkciók segítenek megvédeni az iPhone készüléken lévő információkat 
attól, hogy mások hozzáférhessenek azokhoz.

Jelkódok és adatvédelem
Beállíthat egy jelkódot, amelyet az iPhone bekapcsolásának vagy felébresztésének 
minden egyes alkalmával meg kell adnia.

Állítson be egy jelkódot:  Válassza ki a Beállítások > Általános > Jelkódzár elemet, és 
adjon meg egy négy számjegyből álló jelkódot, majd visszaellenőrzésként gépelje be 
újból a jelkódot. Az iPhone ezt követően a feloldáshoz vagy a jelkódzár beállításainak 
megjelenítéséhez a jelkód megadását igényli.

A jelkód beállításával bekapcsolja az adatvédelmet. Az adatvédelmi szolgáltatás a 
jelkódot használja kulcsként az iPhone készüléken tárolt emailek és mellékleteik 
kódolására. (Az App Store áruházból elérhető alkalmazások némelyike szintén 
használhat adatvédelmet.) A Beállítások részben, a Jelkódzár képernyő alján 
megjelenő értesítés jelzi, hogy az adatvédelem engedélyezve van-e.

A iPhone készülék biztonságának fokozása érdekében kapcsolja ki az Egyszerű jelkód 
beállítást, és használjon hosszabb, számokat, betűket, írásjeleket és különleges 
karaktereket is tartalmazó jelkódot. Lásd: “Jelkódzár,” 225. oldal.

Fontos:  Egy olyan iPhone 3GS eszközön, mely nem az iOS 4 vagy újabb operációs 
rendszerrel került forgalomba, az adatvédelem bekapcsolásához az iOS szoftvert is 
vissza kell töltenie. Lásd: “Töltse vissza az iPhone készüléket,” 295. oldal.

Akadályozza meg a beszédhangtárcsázást lezárt iPhone esetén:  A Beállítások 
részben válassza ki az Általános > Jelkód zárolása elemet, és kapcsolja ki a 
Hangtárcsázás funkciót. Oldja fel az iPhone készüléket a beszédhangtárcsázás 
használatához.

iPhone-om keresése
Az iPhone-om keresése segít megtalálni és biztonságba helyezni iPhone telefonját 
az ingyenes iPhone-om keresése alkalmazással egy másik iPhone, iPad vagy iPod 
touch, vagy webböngészővel rendelkező Mac vagy PC használatával. Az iPhone-om 
keresése szolgáltatás az alábbi funkciókat tartalmazza:
 Â Keresse a térképen:  Jelenítse meg iPhone telefonja megközelítő helyét egy teljes 

képernyős térképen

 Â Üzenet megjelenítése vagy hang lejátszása: Lehetővé teszi egy üzenet 
létrehozását, amely megjelenik az iPhone képernyőjén, illetve egy hang teljes 
hangerőn történő lejátszását két percen keresztül, még abban az esetben is, ha a 
Csengetés/Némítás kapcsoló csendes módra van állítva.

 Â Távoli jelkódzár: Lehetővé teszi az iPhone távoli zárolását, illetve egy 4 számjegyű 
jelkód létrehozását, ha korábban még nem állított be ilyet.
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 Â Távoli törlés: Lehetővé teszi magánszférájának védelmét az összes média és adat 
törlésével az iPhone készülékről, ezzel visszaállítva annak gyári állapotát.

Az iPhone-om keresése szolgáltatás használata:  Ezen szolgáltatások használata 
előtt be kell kapcsolnia az iPhone-om keresése alkalmazást az iPhone telefonon. 
Lásd: “MobileMe-fiókok beállítása,” 30. oldal.

Elveszett iPhone telefonja megkereséséhez, és az iPhone-om keresése más 
szolgáltatásainak használatához töltse le az ingyenes iPhone-om keresése 
alkalmazást az App Store áruházból egy másik iOS eszközön, vagy jelentkezzen be a 
me.com oldalra egy Mac vagy PC webböngészőjéből.

Megjegyzés:  Az iPhone-om keresése funkció használatához MobileMe fiók 
szükséges. A MobileMe az Apple online szolgáltatása, amely az iPhone vásárlóinak 
ingyenesen biztosítja az iPhone 4-om keresése szolgáltatást, és külön előfizetésért 
további szolgáltatásokat. A MobileMe esetleg nem érhető el minden országban vagy 
régióban. További tudnivalókért lásd a “MobileMe-fiókok beállítása,” 30. oldal részt, 
vagy látogasson el a www.apple.com/mobileme weboldalra.

Az iPhone tisztítása
Azonnal tisztítsa meg az iPhone készüléket, ha olyan szennyeződés éri, amely esetleg 
nyomot hagyhat rajta – például tinta, festék, sminkszerek, piszok, étel, olajok vagy 
testápolók. Az iPhone tisztításához csatlakoztasson szét minden kábelt, és kapcsolja 
ki az iPhone készüléket (nyomja meg, és tartsa nyomva az Bekapcsolás/Kikapcsolás 
Altatás/Ébresztés gombot, majd húzza el a képernyőn megjelenő csúszkát). Ezt 
követően használjon egy puha, gyengén megnedvesített, szálmentes törlőrongyot. 
Ügyeljen rá, hogy a nyílásokba ne kerüljön nedvesség. Az iPhone tisztításához ne 
használjon ablaktisztítószert, háztartási tisztítószert, sűrített levegőt, aeroszolos 
sprayt, oldószert, alkoholt, ammóniát vagy súrolószert. Az iPhone 3GS készülék elülső 
fedőlapja, illetve az iPhone 4 készülék elülső és hátulsó fedőlapja üvegből készül, 
és olajtaszító bevonattal rendelkezik. Ezeket a felületeket elegendő megtörölni egy 
puha, szálmentes törlőronggyal. A bevonat zsír- és olajlepergető képessége idővel 
csökken normál használat mellett, és a képernyő érdes anyaggal való dörzsölése 
tovább rontja ezt a hatást, valamint megkarcolhatja az üveget.

Az iPhone kezelésével kapcsolatos további tudnivalókért tekintse meg az iPhone 
fontos termékinformációs útmutatót az support.apple.com/hu_HU/manuals/iphone 
webhelyen.

http://www.me.com
http://www.apple.com/mobileme
http://support.apple.com/hu_HU/manuals/iphone/


Az iPhone újraindítása vagy nullázása
Amennyiben valami nem működik megfelelően, próbálja újraindítani az iPhone 
készüléket, kilépésre kényszeríteni egy alkalmazást, illetve visszaállítani az iPhone 
készüléket.

Indítsa újra az iPhone készüléket:  Nyomja meg és tartsa nyomva a Bekapcsolás/
Kikapcsolás Altatás/Ébresztés gombot, amíg a vörös csúszka meg nem jelenik. 
Az iPhone kikapcsolásához húzza végig az ujját a csúszkán. Az iPhone ismételt 
bekapcsolásához nyomja meg és tartsa nyomva a Bekapcsolás/Kikapcsolás Altatás/
Ébresztés gombot, míg az Apple embléma meg nem jelenik.

Amennyiben nem tudja kikapcsolni az iPhone készüléket, illetve a probléma 
továbbra is fennáll, az iPhone készülék visszaállításra lehet szükség. A visszaállítást 
csak akkor kell végrehajtani, ha az iPhone ki- és bekapcsolása nem oldja meg a 
problémát.

Alkalmazás kilépésre kényszerítése:  Nyomja meg, és pár másodpercig tartsa 
nyomva az Bekapcsolás/Kikapcsolás Altatás/Ébresztés gombot, amíg meg nem 
jelenik egy vörös csúszka, majd nyomja meg, és tartsa nyomva a Főgombot  addig, 
amíg az alkalmazás ki nem lép.

Az alkalmazásokból úgy is kiléphet, hogy eltávolítja őket a legutóbbi alkalmazások 
listájáról. Lásd: “Alkalmazások megnyitása és váltása,” 33. oldal.

Nullázza az iPhone készüléket:  Nyomja meg és legalább tíz másodpercig tartsa 
nyomva a Be/Ki Altatás/Ébresztés gombot, és a Főgombot , amíg az Apple 
embléma meg nem jelenik.

További hibaelhárítási javaslatokért lásd: B Függelék“Támogatás és egyéb 
tudnivalók,” 292. oldal.
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A szinkronizálásról
A szinkronizálás a számítógépéről vagy online fiókjáról adatokat másol az iPhone 
készülékére, majd az adatokat szinkronban tartja úgy, hogy az egyik helyen 
végrehajtott módosításokat átmásolja a másik helyre.

Számítógépén az iTunes használatával szinkronizálhatja kontaktjait, naptárait 
és egyéb információit, iOS alkalmazásait, fotóit és videóit, zenéit és más iTunes 
tartalmait. Alapértelmezés szerint a szinkronizálás akkor megy végbe, amikor 
csatlakoztatja az iPhone készüléket a számítógépére.

Az iPhone készüléket úgy is konfigurálhatja, hogy hozzáférjen az online szolgáltatók 
fiókjaihoz, például a MobileMe, Microsoft Exchange, Google Yahoo! és egyéb 
szolgáltatásokhoz. Az ilyen szolgáltatásokon lévő adatai levegőn át kerülnek 
szinkronizálásra.

Fiókok szinkronizálása
A MobileMe, Microsoft Exchange, Google, Yahoo! és egyéb online szolgáltatók az 
adatok – melyek lehetnek kontaktok, naptárak, böngészőkönyvjelzők és jegyzetek – 
szinkronizálását vezeték nélkül („levegőn át”) végzik, így nem kell csatlakoztatnia az 
iPhone készüléket a számítógépére. A vezeték nélküli internetkapcsolat megvalósulhat 
az Ön mobilhálózatán vagy egy helyi Wi-Fi-hálózaton keresztül is.

Néhány szolgáltató – beleértve a MobileMe és Microsoft Exchange szolgáltatásokat –  
push technológiávalleküldi az információk frissítését. Ez annyit jelent, hogy a 
szinkronizáció akkor megy végbe, amikor az adatok bármelyike módosult. Az Új adatok 
begyűjtése opció Push beállítását be kell kapcsolni (alapértelmezés szerint be van 
kapcsolva). Más szolgáltatók bizonyos időközönként hajtják végre a szinkronizációt 
a bekövetkezett módosítások „begyűjtésével”. Használja a Fetch (begyűjtés) 
beállítást annak beállítására, hogy ez milyen gyakran menjen végbe. Lásd: “Új adatok 
begyűjtése,” 234. oldal.

A fiókoknak az iPhone készüléken való beállításával kapcsolatos tudnivalókért lásd: 
“Mail, Kontaktok és Naptárfiókok hozzáadása,” 29. oldal.
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Szinkronizálás az iTunes alkalmazással
Az iTunes beállítható az alábbiak bármelyikének vagy mindegyikének a 
szinkronizálására:

Kontaktok – nevek, telefonszámok, címek, email-címek és egyebek Â

Naptárak – találkozók és események Â

Email-fiókok beállításai Â

Weblapok könyvjelzői Â

Jegyzetek Â

Csengőhangok Â

Zene Â

Fotók és videók (számítógépének fényképkezelő alkalmazásában vagy  Â
mappájában)

iTunes U kollekciók Â

Podcastok Â

Könyvek és hangoskönyvek Â

Filmek, TV-műsorok és zenei videók Â

Az App Store áruházból letöltött alkalmazások Â

A szinkronizációs beállításait bármikor módosíthatja, míg az iPhone készülék 
számítógépéhez csatlakozik.

A csengőhangok, a zenék, a hangoskönyvek, a podcastok, a könyvek, az iTunes 
U kollekciók, a videók és a megvásárolt alkalmazások az Ön iTunes könyvtárából 
szinkronizálódnak. Amennyiben még nincs tartalma az iTunes alkalmazásban, az 
iTunes Store (mely nem érhető el minden országban vagy régióban) megkönnyíti a 
tartalmak előzetes megtekintését és azok iTunes alkalmazásba való letöltését. Ezen 
kívül a CD-iről is tölthet át zenét az iTunes könyvtárába. Az iTunes alkalmazással 
és az iTunes Store áruházzal kapcsolatos további tudnivalókért nyissa ki az iTunes 
alkalmazást, és válassza annak Súgó > iTunes súgó elemét.

A kontaktok, naptárak, jegyzetek és weboldalkönyvjelzők a számítógépén lévő 
alkalmazásokkal kerülnek szinkronizálásra, ahogyan az a következő részben 
bemutatásra kerül. Az iPhone készülékre felvett új bejegyzések, illetve az azon 
végrehajtott módosítások szinkronizálva lesznek a számítógépére, és fordítva.

Az iTunes lehetővé teszi fotók és videók szinkronizálását egy alkalmazásból vagy egy 
mappából.

Az email-fiók beállításai csak a számítógépének email-kezelő alkalmazásából 
kerülnek szinkronizálásra az iPhone készülékére. Ez lehetővé teszi, hogy testre szabja 
az iPhone készüléken lévő email-fiókokat anélkül, hogy a számítógépén lévő email-
fiókok beállításaira ez hatással lenne.
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Megjegyzés:  Ezen kívül közvetlenül az iPhone készüléken is beállíthat email-fiókokat. 
Lásd: “Mail, Kontaktok és Naptárfiókok hozzáadása,” 29. oldal.

Az iPhone készüléken az iTunes Store vagy az App Store áruházból végrehajtott 
vásárlások tartalma visszaszinkronizálódik az iTunes könyvtárába. Ezen kívül az 
iTunes Store áruházból is vásárolhat vagy tölthet le tartalmat és alkalmazásokat a 
számítógépére, majd ezt követően szinkronizálhatja azokat az iPhone készülékre.

Beállíthatja az iPhone készüléket úgy is, hogy a számítógépén lévő tartalomnak 
csak egy részét szinkronizálja. Például lehet, hogy csak a címtárából a kontaktok egy 
csoportját, vagy csak a még meg nem tekintett videopodcastokat szinkronizálja. 

Fontos:  Mielőtt csatlakoztatja az iPhone készüléket, be kell jelentkeznie a saját 
számítógépes felhasználói fiókjára.

Állítsa be az iTunes szinkronizációt:
 1 Csatlakoztassa az iPhone készüléket a számítógépére, és nyissa meg az iTunes 

alkalmazást.

 2 Az iTunes alkalmazásban válassza ki az iPhone elemet az Eszközök listáról.

 3 Minden egyes beállítási panelen konfigurálja be a szinkronizációs beállításokat.

Tekintse meg a következő részt a panelek leírásával kapcsolatban.

 4 Kattintson a képernyő jobb alsó sarkában lévő Alkalmazás gombra.

Alapértelmezés szerint az „Az iTunes megnyitása ezen iPhone csatlakoztatásakor” ki 
van jelölve. 

Az iPhone beállítási paneljei az iTunes alkalmazásban
A következő részek áttekintést adnak az iPhone összes beállítási paneljéről. További 
tudnivalókért nyissa ki az iTunes alkalmazást, majd válassza ki a Súgó > iTunes súgó 
menüelemet.



Megjegyzés:  További altáblák gombjai is megjelenhetnek az iTunes alkalmazásban 
az iTunes könyvtárában lévő tartalom típusától függően.

Összefoglaló panel
Jelölje be az „Az iTunes megnyitása ezen iPhone csatlakoztatásakor” jelölőnégyzetet, 
hogy az iTunes automatikusan megnyissa és szinkronizálja az iPhone készüléket, 
amikor csatlakoztatja azt a számítógépére. Szüntesse meg ezen opció kijelöltségét, 
ha csak akkor kíván szinkronizálni, ha az iTunes alkalmazás Szinkronizálás gombjára 
kattint. További tudnivalókért lásd: “Automatikus iTunes szinkronizálás,” 65. oldal.

Jelölje be a „Csak a bejelölt dalok és videók szinkronizálása” lehetőséget, ha azt 
szeretné, hogy a szinkronizálás során az iTunes átugorja az iTunes könyvtár be nem 
jelölt elemeit.

Jelölje be a „Szabványfelbontású videók használata” opciót, ha azt szeretné, hogy az 
iTunes a szabványos felbontású videókat szinkronizálja a nagy felbontásúak helyett 
(csak iPhone 4).

Jelölje be a „Magasabb bitsűrűségű dalok konvertálása 128 kbps AAC-re” opciót, 
ha azt szeretné, hogy az iTunes a nagyobb hangfájlokat a szinkronizálás során a 
szabványos iTunes hangformátumra konvertálja. 

Jelölje be a „Zene és videó kezelése kézzel” opciót, hogy a Zene és Videó beállítási 
paneleken kikapcsolja az automatikus szinkronizációt. Lásd: “A tartalom kézzel 
történő kezelése,” 66. oldal.

Jelölje ki az „Az iPhone biztonsági mentés titkosítása” lehetőséget, ha titkosítani 
kívánja a számítógépén tárolt adatokat, amikor az iTunes tartalékmásolatot készít. 
A titkosított biztonsági mentések egy lakat  ikonnal vannak megjelölve, és az 
adatoknak az iPhone készülékre történő visszatöltéséhez jelszóra van szükség. 
Lásd: “Biztonsági mentés készítése az iPhone készülékről,” 293. oldal.

A Hozzáférhetőségi funkciók bekapcsolásához kattintson az Univerzális elérés 
konfigurálása gombra. Lásd: 29. fejezet, “Hozzáférhetőség,” 264. oldal.

Infó panel
Az Infó panel lehetővé teszi, hogy konfigurálja kontaktjai, naptárai, email-fiókjai és 
webböngészője szinkronizációs beállításait.

Kontaktok Â

Szinkronizáljon kontaktokat olyan alkalmazásokkal, mint a Mac OS X Címtár, 
a Yahoo! Address Book és a Google Címtár a Mac gépeken, illetve a Yahoo! 
Address Book, a Google Címtár, a Windows Címtár (Outlook Express), a Windows 
címtár (Vista és Windows 7) vagy a Microsoft Outlook 2003, 2007 vagy 2010 
a PC gépeken. (Egy Mac gépen a kontaktjait egyszerre több alkalmazással is 
szinkronizálhatja. Egy PC gépen a kontaktjait egyidejűleg egy alkalmazással 
szinkronizálhatja.)
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Amennyiben Yahoo! Address Book szolgáltatással szinkronizál, a szinkronizáció 
beállítása utáni Yahoo! ID vagy jelszó, miután beállította a szinkronizációt.

Naptárak Â

Szinkronizálja naptárait olyan alkalmazásokból, mint az iCal a Mac gépeken, 
illetve a Microsoft Outlook 2003, 2007 vagy 2010 a PC gépeken. (Egy Mac gépen 
naptárait egyszerre több alkalmazással is szinkronizálhatja. Egy PC gépen a 
naptárait egyidejűleg csak egy alkalmazással szinkronizálhatja.)

Mail-fiókok Â

Szinkronizálja az email-fiókjainak beállításait a Mail alkalmazásból a Mac 
gépeken, és a Microsoft Outlook 2003, 2007 vagy 2010, illetve Outlook Express 
alkalmazásokból a PC gépeken. A fiókok beállításai csak a számítógépéről az 
iPhone készülékre szinkronizálhatók. Az iPhone készüléken lévő valamely email-
fiók módosításai nem lesznek hatással a számítógépén lévő fiókra.

Megjegyzés:  A Yahoo! email fiókjának jelszava nincs mentve a számítógépére, 
így az nem szinkronizálható, tehát azt be kell gépelnie az iPhone készüléken. A 
Beállítások részben válassza ki a „Mail, Kontaktok, Naptárak” elemet, koppintson a 
Yahoo!-fiókjára, és adja meg a jelszót.

Webböngésző Â

Az iPhone készüléken lévő könyvjelzőket egy Mac gépen a Safari alkalmazással, 
míg egy PC gépen a Safari vagy a Microsoft Internet Explorer alkalmazással 
szinkronizálhatja.

Jegyzetek Â

Szinkronizálja az iPhone készüléken lévő Jegyzetek alkalmazásban található 
jegyzeteket a Mac gépekre telepített Mail alkalmazással, illetve a PC gépekre 
telepített Microsoft Outlook 2003, 2007 vagy 2010 alkalmazással.

Haladó Â

Ezek az opciók lehetővé teszik, hogy a következő szinkronizáció alkalmával 
kicserélje az iPhone készüléken lévő információkat a számítógépén lévő 
információkra.

Alkalmazások panel
Használja az Alkalmazások panelt az App Store alkalmazások szinkronizálására, az 
alkalmazásoknak az iPhone készülék Főképernyőjén történő elrendezésére, illetve 
dokumentumoknak az iPhone és az Ön számítógépe közötti másolására.

Jelölje be az „Új alkalmazások automatikus szinkronizálása” lehetőséget, hogy 
az iPhone készülékre szinkronizálja azokat az új alkalmazásokat, melyeket másik 
eszközzel töltött le vagy szinkronizált. Amennyiben töröl egy alkalmazást az 
iPhone készülékről, az Alkalmazások panelről újratelepítheti azt, ha az korábban 
szinkronizálva volt.



Az iPhone készüléken létrehozhat dokumentumokat olyan alkalmazásokkal, melyek 
támogatják a fájlmegosztást, majd azokat a dokumentumokat visszamásolhatja a 
számítógépére. Ezen kívül a számítógépéről is másolhat dokumentumokat az iPhone 
készülékre, és használhatja azokat olyan alkalmazásokkal, melyek támogatják a 
fájlmegosztást. Lásd: “Fájlmegosztás,” 67. oldal.

Csengőhangok panel
A Csengőhangok panel használatával válassza ki, hogy mely csengőhangokat kívánja 
szinkronizálni az iPhone készülékre.

Zenék, Filmek, TV-műsorok, Podcastok és iTunes U és Könyvek panelek
E panelek használatával adja meg, hogy mely médiákat kívánja szinkronizálni. 
Szinkronizálhatja az összes zenét, filmet, TV-műsort, podcastot, iTunes U kollekciót, 
könyvet és hangoskönyvet, vagy válassza ki a kívánt tartalmat.

Ha létrehoz egy játéklistamappát (játéklisták gyűjteményét) az iTunes alkalmazásban, 
a mappa és annak játéklistái szinkronizálva lesznek az iPhone készülékre. Nem 
hozhat létre játéklista-mappákat közvetlenül az iPhone készüléken. 

Amennyiben egy podcast vagy hangoskönyv egy részét hallgatja, és a tartalmat 
az iTunes segítségével szinkronizálja, annak helye is átvitelre kerül, ahol a történet 
hallgatásában éppen tart. Amennyiben az iPhone készüléken kezdte el hallgatni a 
történetet, ugyanott folytathatja a történet hallgatását a számítógépén lévő iTunes 
alkalmazással, ahol azt abbahagyta – és fordítva. 

Amennyiben egy, a számítógépéről származó kölcsönzött filmet kíván nézni 
az iPhone készüléken, szinkronizálja azt az iPhone készülékre az iTunes Filmek 
paneljének használatával.

Csak az iPhone által támogatott formátumban kódolt dalok és videók lesznek 
szinkronizálva az iPhone készülékre. Az azzal kapcsolatos tudnivalókért, hogy az 
iPhone milyen formátumokat támogat, látogasson el a www.apple.com/iphone/
specs.html címre.

Fontos:  Amennyiben töröl egy elemet az iTunes alkalmazásból, az a következő 
szinkronizáció alkalmával az iPhone készülékről is törlődni fog.

Fotók panel
Egy Mac gépen az Aperture vagy iPhoto 4.0.3 vagy újabb verziójával szinkronizálhat 
fényképeket, az iPhoto 6.0.6 vagy újabb verziójával pedig videókat. Egy PC gépen az 
Adobe Photoshop Elements 8.0 vagy újabb verzióval szinkronizálhat fényképeket. 
Ezen kívül bármely olyan, a Mac vagy PC számítógépén lévő mappából is 
szinkronizálhat fotókat és videókat, mely képeket tartalmaz.
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Automatikus iTunes szinkronizálás
Alapértelmezés szerint az iPhone bármikor szinkronizálást hajt végre, ha 
csatlakoztatja azt az iTunes alkalmazáshoz. Ön megakadályozhatja az iPhone 
szinkronizálását, ha az iPhone készüléket a rendszerint használttól eltérő 
számítógépre csatlakoztatja.

Kapcsolja ki az önműködő szinkronizációt az iPhone készüléken:  
 1 Csatlakoztassa az iPhone készüléket a számítógépére.

 2 Az iTunes alkalmazásban jelölje ki az iPhone elemet az Eszközök listán, majd 
kattintson a képernyő tetején lévő Összegzés elemre.

 3 Szüntesse meg az „Az iTunes megnyitása ezen iPhone csatlakoztatásakor” elem 
kijelöltségét.

Amikor az automatikus szinkronizáció ki van kapcsolva, a Szinkron gombra kattintva 
továbbra is végezhet szinkronizálást.

Akadályozza meg az összes iPod, iPhone és iPad automatikus szinkronizációját:  
 1 Az iTunes alkalmazásban válassza ki az iTunes > Beállítások (Mac gépen) vagy a 

Szerkesztés > Beállítások (PC gépen) menüelemet.

 2 Kattintson az Eszközök elemre, majd jelölje be az „iPod, iPhone és iPad készülékek 
automatikus szinkronizálásának megakadályozása” opciót.

Amennyiben ez a jelölőnégyzet ki van választva, az iPhone nem fog szinkronizálni, 
még akkor sem, ha az „Automatikus szinkronizálás ha ez az iPhone csatlakozik” opció 
be van jelölve az Összegzés panelen.

Az automatikus szinkronizáció megakadályozása egyetlen alkalomra, a 
beállítások módosítása nélkül:  Nyissa meg az iTunes alkalmazást, csatlakoztassa az 
iPhone készüléket a számítógépére, majd nyomja meg és tartsa lenyomva az Apple-
Alt gombokat (Mac gépen), vagy a Shift-Ctrl gombokat (PC gépen) addig, amíg az 
iPhone meg nem jelenik az oldalsávon.

Szinkronizáljon kézzel:  Az iTunes alkalmazásban válassza ki az iPhone elemet az 
oldalsávról, majd kattintson az ablak jobb alsó sarkában lévő Szinkronizálás gombra. 
Illetve, ha módosított bármilyen szinkronizációs beállítást, kattintson az Alkalmazás 
gombra.



A tartalom kézzel történő kezelése
A kézzel történő kezelési funkció lehetővé teszi, hogy csak azt a zenét, azt a videót és 
podcastokat válassza ki, melyeket szeretne az iPhone készülékén elhelyezni.

Állítsa be az iPhone készüléket a tartalom kézzel történő kezelésére:  
 1 Csatlakoztassa az iPhone készüléket a számítógépére.

 2 Az iTunes alkalmazásban válassza ki az iPhone elemet az oldalsávról.

 3 Kattintson a képernyő tetejénél lévő Összegzés elemre, majd jelölje be a „Zene és 
videók kezelése kézzel” opciót.

 4 Kattintson az Alkalmazás elemre.

Adjon elemeket az iPhone készülékre:  Húzzon egy dalt, videót vagy játéklistát 
az iTunes könyvtárából az iPhone készülékre (mely az oldalsávon található). Shift 
-kattintással, Apple-kattintással (Mac) vagy Ctrl-kattintással (Windows) egyidejűleg 
több elemet is kijelölhet hozzáadásra.

Az iTunes azonnal szinkronizálja a tartalmat. Amennyiben megszünteti a „Zene 
és videó kezelése kézzel” elem kijelöltségét, a kézzel hozzáadott tartalom el 
lesz távolítva az iPhone készülékről, amikor az iTunes következő alkalommal 
szinkronizálja a tartalmat.

Távolítson el elemeket az iPhone készülékről:  Az iPhone készüléknek a 
számítógépére való csatlakoztatása esetén jelölje ki az iPhone elemet az iTunes 
oldalsávján, és kattintson annak tartalomháromszögére, hogy megjelenítse a 
tartalmát. Válasszon ki egy tartalomterületet, mint például a Zene vagy Filmek, 
majd válassza ki a törölni kívánt elemeket, és nyomja meg a billentyűzeten a Delete 
billentyűt.

Egy elemnek az iPhone készülékről történő eltávolításakor az nem törlődik az iTunes 
könyvtárból.

Megjegyzés:  A Genius nem működik akkor, ha kézzel kezeli a tartalmat. Lásd: “A 
Genius használata az iPhone készüléken,” 112. oldal.

A megvásárolt tartalom átvitele egy másik számítógépre
Az iPhone készüléken lévő olyan tartalmat, mely az iTunes használatával lett 
megvásárolva az egyik számítógépen, átviheti egy másik meghatalmazott 
számítógép iTunes könyvtárába. A számítógépnek meghatalmazottnak kell lennie az 
Ön Apple ID-jével vásárolt tartalom lejátszására.

Számítógép feljogosítása: Nyissa ki a számítógépén lévő iTunes programot, és 
válassza ki az Áruház > Számítógép meghatalmazása elemet.

Vigyen át megvásárolt tartalmat:  Csatlakoztassa az iPhone készüléket a másik 
számítógépre. Az iTunes alkalmazásban válassza ki a Fájl > Vásárlások átvitele az 
iPhone készülékről menüelemet.
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Fájlmegosztás
A Fájlmegosztás lehetővé teszi, hogy fájlokat vigyen át az iPhone és a számítógépe 
között. A kompatibilis alkalmazásokkal készített és támogatott formátumban 
mentett fájlokat megoszthatja.

A fájlmegosztást támogató alkalmazások megjelennek az iTunes Fájlmegosztó 
alkalmazások listáján. Minden alkalmazás esetében a Fájlok lista megmutatja 
azokat a dokumentumokat, melyek az iPhone készüléken találhatók. Tekintse meg 
az alkalmazás dokumentációját, hogy az miként oszt meg fájlokat; nem minden 
alkalmazás támogatja ezt a funkciót.

Vigyen át egy fájlt az iPhone készülékről a számítógépére:
 1 Csatlakoztassa az iPhone készüléket a számítógépére.

 2 Az iTunes alkalmazásban jelölje ki az iPhone elemet az Eszközök listán, majd 
kattintson a képernyő tetején lévő Alkalmazások elemre.

 3 A Fájlmegosztás részben válasszon ki egy alkalmazást a bal oldali listáról.

 4 A jobb oldalon jelölje ki az átvinni kívánt fájlt, majd kattintson a „Mentés” gombra, és 
válassza ki a célt a számítógépén.

Vigyen át egy fájlt a számítógépéről az iPhone készülékre:
 1 Csatlakoztassa az iPhone készüléket a számítógépére.

 2 Az iTunes alkalmazásban jelölje ki az iPhone elemet az Eszközök listán, majd 
kattintson a képernyő tetején lévő Alkalmazások elemre.

 3 A Fájlmegosztás részben kattintson a Hozzáadás elemre.

 4 Jelöljön ki egy fájlt, majd kattintson a Kiválasztás (Mac) vagy az OK (PC) gombra.

A fájl átkerül az eszközére, és megnyitható egy olyan alkalmazással, mely támogatja 
az adott fájltípust. Egynél több fájl átviteléhez jelölje ki az összes további fájlt.

Töröljön egy fájlt az iPhone készülékről:  Jelölje ki a fájlt a Fájlok listáján, majd 
koppintson a Törlés elemre.
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Telefonhívások
Az iPhone készüléken történő hívás olyan egyszerű, mint rákoppintani egy névre és 
számra a kontaktjai között, rákoppintani kedvenceinek egyikére, illetve rákoppintani 
egy előző hívásra annak viszonzásához.

Hívások kezdeményezése
A Telefon képernyő alján lévő gombok gyors hozzáférést biztosítanak a 
kedvenceihez, előző hívásaihoz, kontaktjaihoz, és a kézzel történő tárcsázáshoz 
szükséges számgombokhoz.

FIGYELMEZTETÉS:  A biztonságos vezetéssel kapcsolatos fontos tudnivalókért 
tekintse meg a Fontos termékinformációs útmutatót a support.apple.com/hu_HU/
manuals/iphone weboldalon.

A nem fogadott hívások 
száma

A vissza nem hallgatott
hangposta-üzenetek száma

5Telefon

http://support.apple.com/hu_HU/manuals/iphone/
http://support.apple.com/hu_HU/manuals/iphone/
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Hívjon fel valakit a Kontaktok használatával Koppintson a Kontaktok elemre, válasszon egy 
kontaktot, majd koppintson egy telefonszámra.

Hívjon egy kedvencet Koppintson a Kedvencek elemre, majd válasszon 
egy kontaktot.

Viszonozzon egy előző hívást Koppintson az Előzmény elemre, majd 
koppintson egy névre vagy számra a listán. Ha 
a hívás egy FaceTime videohívás volt (melyet 

), koppintson az elemre egy új 
videohívás kezdeményezéséhez.

Kézi tárcsázás
A billentyűzettel kézzel tárcsázhat egy telefonszámot.

Szám tárcsázása:  Koppintson a Gombok elemre, majd gépeljen be egy számot, 
végül koppintson a Hívás elemre.

Amennyiben egy telefonszámot a vágólapra másol, azt beillesztheti a 
számgombokra.

Szám beillesztése a számbillentyűre:  Koppintson a képernyőre a billentyűzet felett, 
majd koppintson a Beillesztés elemre. Amennyiben a kimásolt telefonszám betűket is 
tartalmaz, az iPhone a megfelelő számjegyekre alakítja azokat.

Beszúrhat rövid szünetet, amely két másodpercre megszakítja a tárcsázást, vagy 
hosszú szünetet, amely addig megszakítja a tárcsázást, amíg nem koppint a Tárcsázás 
gombra. A szünetek olyankor jöhetnek jól, amikor például egy konferenciahívást 
tárcsáz.

Rövid szünet beszúrása:  Tartsa lenyomva a “*” billentyűt, amíg egy vessző meg nem 
jelenik a számban.

Hosszú szünet beszúrása:  Tartsa lenyomva a “#” billentyűt, amíg egy pontosvessző 
meg nem jelenik a számban.

Tárcsázza újra az utoljára hívott számot:  Koppintson a Gombok elemre, majd 
koppintson a Hívás elemre. Koppintson újból a Hívás elemre a szám tárcsázásához.

Beszédhangtárcsázás
Használja a Hangvezérlést, hogy felhívjon valakit a kontaktjai közül vagy tárcsázzon 
egy megadott számot. 

Megjegyzés:  A Hangvezérlés esetleg nem érhető el minden nyelven.

Használja a Hangvezérlést telefonhívás kezdeményezésére:  Nyomja meg, és addig 
tartsa nyomva a Főgombot , amíg a Hangvezérlés képernyő meg nem jelenik, 
és egy hangjelzés hallható nem lesz. Ezt követően az alább bemutatott parancsok 
használatával kezdeményezzen hívást. 



A Hangvezérlés használatához megnyomhatja, és lenyomva tarthatja az iPhone 
fülhallgatójának középső gombját is.

Hívjon valakit a kontaktjai közül Mondja azt, hogy „call” vagy “dial”, majd mondja 
ki a személy nevét. Amennyiben a személy 
egynél több számmal rendelkezik, adja meg azt, 
amelyet hívni kíván.
Példák:

 Â Call John Appleseed
 Â Call John Appleseed at home
 Â Call John Appleseed, mobile

Tárcsázzon egy számot Mondja ki a „call” vagy „dial” parancsot, majd a 
számot.

A legjobb eredmény érdekében mondja ki a hívott személy teljes nevét. Amennyiben 
csak a keresztnevet mondja ki, és egynél több ilyen nevű kontaktja van, az iPhone 
megkérdezi, hogy ezen kontaktok melyikét kívánja hívni. Amennyiben a hívott 
személy egynél több számmal rendelkezik, mondja ki, hogy melyik számot kívánja 
használni. Ellenkező esetben az iPhone megkérdezi Önt.

Amikor hangtárcsázással kíván hívni egy számot, külön mondja ki mindegyik 
számjegyet – például mondja azt, hogy “négy egy öt, öt öt öt, egy kettő egy kettő”.

Megjegyzés:  Az USA területén a „800” körzetszám esetén mondhatja azt is, hogy 
“nyolcszáz”.

Akadályozza meg a beszédhangtárcsázást lezárt iPhone esetén:  A Beállítások 
részben válassza ki az Általános > Jelkód zárolása elemet, és kapcsolja ki a 
Hangtárcsázás funkciót. Oldja fel az iPhone készüléket a beszédhangtárcsázás 
használatához.

Hívások fogadása
Amikor hívást fogad, koppintson az Válasz elemre. Amennyiben az iPhone zárolva 
van, húzza el a csúszkát. Hívás megválaszolásához megnyomhatja az iPhone 
fülhallgatójának középső gombját is.

Középső gomb

Némítson el egy hívást:  Nyomja meg a Bekapcsolás/Kikapcsolás Altatás/Ébresztés 
gombot, illetve bármelyik hangerőgombot. A hívás elnémítását követően még 
válaszolhat arra, amíg az át nem irányítódik a hangpostára.
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Utasítson el egy hívást:  Egy hívásnak közvetlenül a hangpostára történő 
átirányításához tegye a következők egyikét:

Nyomja meg gyorsan kétszer a Bekapcsolás/Kikapcsolás Altatás/Ébresztés  Â
gombot.

Be/Ki Alvás/
Ébresztés gomb

Nyomja meg, és körülbelül két másodpercig tartsa lenyomva az iPhone  Â
fülhallgatójának középső gombját. Két halk pittyegés jelzi, hogy a hívás el lett 
utasítva.

Koppintson az Elutasítás elemre (ha az iPhone ébren van a hívás beérkezésekor). Â

Blokkolja a hívásokat és tartsa fenn a Wi-Fi internetelérést:  A Beállítások részben 
kapcsolja be a Repülőgép mód funkciót, majd koppintson a Wi-Fi elemre annak 
bekapcsolásához.

Hívás közben
Miközben hívást bonyolít, a képernyőn hívással kapcsolatos opciók láthatók.

A hívási opciók a használt iPhone típusától függően változhatnak.

Némítsa el a vonalát Koppintson a Némítás elemre. Ön továbbra is 
hallja a hívó felet, de a hívó fél nem hallja Önt.

Használja a számgombokat adatbevitelre Koppintson a Gombok elemre.

Használja a kihangosítót vagy egy Bluetooth 
eszközt

Koppintson a Hangszóró elemre. Amennyiben 
van elérhető Bluetooth eszköz, a gombon a 
Hangforrás felirat jelenik meg, mely lehetővé 
teszi, hogy kiválassza a Bluetooth eszközt, az 
iPhone készüléket vagy a kihangosítót.

Tekintse meg a kontaktadatokat Koppintson a Kontaktok elemre.



Tegyen tartásba egy hívást iPhone 4:  Érintse meg és tartsa megérintve a 
Némítás elemet.
iPhone 3GS:  Koppintson a Tartás elemre.
Egyik fél sem hallhatja a másikat. Ha egy hívás 
tartásban van, koppintson újra a Tartás elemre, 
hogy visszatérjen az adott hívásra.

Kezdeményezzen másik hívást Koppintson az Új hívás elemre.

Hívás közben használhat egyéb alkalmazásokat is, például ellenőrizheti az 
ütemezését a Naptár alkalmazásban.

Hívás közben használjon másik alkalmazást:  Nyomja meg a Főgombot , majd 
koppintson egy alkalmazás ikonjára. A hívásra való visszatéréshez koppintson a 
képernyő tetején látható zöld sávra.

Megjegyzés:  A 3G (UMTS) mobilhálózat támogatja az egyidejű hang- és 
adatkommunikációt a GSM készülékeken. Az egyéb típusú hálózatokon (EDGE vagy 
GPRS GSM készülékeken, illetve EV-DO vagy 1xRTT a CDMA készülékeken) nem 
tudja használni az internetes szolgáltatásokat beszéd közben, kivéve, ha az iPhone 
készüléke Wi-Fi-kapcsolattal csatlakozik az internethez.

Fejezzen be egy hívást:  Koppintson az Hívás vége elemre. Illetve nyomja meg az 
iPhone fülhallgatójának középső gombját.

Második hívások
Hívás közben kezdeményezhet vagy fogadhat másik hívást. Amennyiben második 
hívást fogad, az iPhone pittyeg és megjeleníti a hívó fél adatait, valamint egy 
opciókat tartalmazó listát.

Megjegyzés:  Második hívás kezdeményezése és fogadása bizonyos országokban 
vagy régiókban opcionális szolgáltatás lehet. További tudnivalókért lépjen 
kapcsolatba a szolgáltatójával.

Válaszoljon egy második bejövő hívásra:  

 Â A hívás figyelmen kívül hagyása és annak a hangpostára történő küldése: Koppintson 
az Ignorálás elemre.

 Â Az első hívás tartásához, és az új hívás fogadásához:  Koppintson a Tartás + Válasz 
elemre.

 Â Az első hívás befejezéséhez és az új hívás megválaszolásához  Koppintson az Vége 
+ Válasz elemre. A CDMA készülékeken koppintson a Vége elemre, és amikor a 
második hívás visszacseng, koppintson a Válasz elemre, vagy húzza el a csúszkát, 
ha a telefon zárolva van.

Ha éppen egy FaceTime videohívást folytat, befejezheti a videohívást, és válaszolhat 
a bejövő hívásra, vagy elutasíthatja a bejövő hívást.
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Kezdeményezzen második hívást:  Koppintson az Új hívás elemre. Az első hívás 
tartásba kerül.

Váltás a hívások között:   Koppintson a Váltás elemre. Az aktív hívás tartásba kerül.

A CDMA készülékeken válthat a hívások közt, ha a második hívás kimenő hívás, 
azonban nem egyesítheti a hívásokat. Ha befejezi a második hívást, vagy az 
egyesített hívásokat, akkor mindkét hívás befejeződik.

Hívások egyesítése:  Koppintson a Hívások egyesítése elemre.

A CDMA készülékeken nem egyesíthetők a hívások, ha a második hívás bejövő hívás.

Konferenciahívások
A GSM készülékeket létrehozhat egy konferenciahívást akár öt emberrel is 
egyidejűleg, az adott szolgáltatótól függően.

Megjegyzés:  A konferenciahívás bizonyos országokban vagy régiókban opcionális 
szolgáltatás lehet. Tudnivalókért lépjen kapcsolatba a szolgáltatójával.

Létesítsen konferenciahívást:  
 1 Kezdeményezzen hívást.

 2 Koppintson az Új hívás elemre, és kezdeményezzen másik hívást. Az első hívás 
tartásba kerül.

 3 Koppintson a Hívások egyesítése elemre. A hívások egy vonalon lesznek egyesítve, és 
mindenki hallhat mindenkit.

 4 További hívások hozzáadásához ismételje meg a második és harmadik lépést.

Hívás eldobása Koppintson a Konferencia elemre, és koppintson 
valamelyik hívás mellett látható  gombra. Ezt 
követően koppintson a Hívás vége elemre.

Beszéljen egy hívással privát módon Koppintson a Konferencia elemre, majd 
koppintson a hívás mellett látható Privát elemre. 
Koppintson a Hívások egyesítése elemre a 
konferencia folytatásához.

Adjon hozzá egy bejövő hívást Koppintson a Tart + Válasz elemre, majd 
koppintson a Hívások egyesítése elemre.

Amennyiben az Ön szolgáltatása tartalmaz konferenciahívást, az iPhone a 
konferenciahíváson kívül mindig rendelkezik egy elérhető második vonallal.

Megjegyzés:  Nem kezdeményezhet FaceTime videohívást, miközben 
konferenciahívást folytat.



FaceTime
A FaceTime videohívások (iPhone 4) lehetővé teszik, hogy lássa és hallja azt a 
személyt, akivel éppen beszélgetést folytat. Felhívhat videohívással valakit, akinek 
a készüléke támogatja a FaceTime szolgáltatást. Nem szükséges külön beállítás, 
azonban Wi-Fi-n keresztül kell csatlakoznia az internethez. A FaceTime az első 
kamerát használja, így a hívott személy láthatja az Ön arcát, azonban átválthat a 
főkamerára, hogy megossza az Ön körüli látnivalót.

Megjegyzés:  A FaceTime esetleg nem érhető el minden országban vagy régióban.

Kezdeményezzen FaceTime hívást:  Koppintson a Kontaktok lehetőségre, válasszon 
egy nevet, koppintson a FaceTime elemre, majd koppintson egy e-mail címre vagy 
telefonszámra, amelyet a FaceTime-híváshoz használni fognak.

Egy iPhone 4 készülékkel rendelkező személy felhívásához kezdeményezhet 
hanghívást, majd koppinthat a FaceTime elemre.

Ha előzőleg már FaceTime-hívással beszélt valakivel, akkor a  megjelenik a 
FaceTime gombon, valamint a használt e-mail címen vagy telefonszámon.

FaceTime-
videohívás 
kezdeményezése

Kezdeményezzen FaceTime hívást Voice Control használatával:  Nyomja meg, és 
addig tartsa nyomva a Főgombot, amíg a Hangvezérlés képernyő meg nem jelenik, 
és egy hangjelzés hallható nem lesz. Ezután mondja ki a „FaceTime” parancsot, majd a 
felhívni kívánt személy nevét.

Ha valakivel előzőleg már folytatott FaceTime videohívást, azzal a személlyel az 
Előzmény részben az adott hívás bejegyzésére koppintva kezdeményezhet újabb 
videohívást. A korábbi FaceTime videohívásokat . 
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Amint a hanghívás kiépült, láthatja a másik személy iPhone készülékéről érkező 
képet. Egy kép-a-képben ablakban látható az iPhone készülékéről származó, a másik 
személy által látható kép. Az ablakot bármelyik sarokba elhúzhatja. A FaceTime 
funkciót álló vagy fekvő irányultságban is használhatja.

A videohívások az iPhone tetején lévő mikrofont használják.

Ha eltávolodik a Wi-Fi hálózatától, illetve bármely más módon elérhetetlenné válik, 
lehetőséget kap az adott szám hanghívással történő tárcsázására.

Megjegyzés:  Amikor FaceTime-videohívást kezdeményez, a telefonszáma akkor is 
megjelenik, ha a hívóazonosító le van tiltva vagy ki van kapcsolva.

FaceTime-videohívás kezdeményezése:  Kattintson az Elfogadás elemre.

Némítson el egy FaceTime videohívást Koppintson  a képernyő alján. Továbbra is hallhatja és 
láthatja a hívót. A hívó láthatja, de nem hallhatja Önt.

Váltson az előoldali és fő kamerák között Koppintson  a képernyő alján.

FaceTime hívás közben használjon 
másik alkalmazást

Nyomja meg a Főgombot , majd koppintson egy 
alkalmazás ikonjára. Továbbra is beszélgethetnek, de nem 
fogják egymást látni. A videohívásra való visszatéréshez 
koppintson a képernyő tetején látható zöld sávra.

Fejezzen be egy FaceTime videohívást Koppintson  a képernyő alján.

A FaceTime videohívások blokkolásához a Beállítások részben kikapcsolhatja a 
FaceTime funkciót.

Kapcsolja be vagy ki a FaceTime funkciót: A Beállítások alkalmazásban válassza ki 
a Telefon elemet, és koppintson a FaceTime kapcsolóra. A FaceTime alapértelmezés 
szerint be van kapcsolva.

Ezen kívül a Korlátozások részben is letilthatja a FaceTime funkciót. Lásd: 
“Korlátozások,” 226. oldal.



Bluetooth eszköz használata hívásokhoz
Az iPhone készülékkel párosított Bluetooth eszközzel hívásokat kezdeményezhet és 
fogadhat. Lásd: “Bluetooth eszköz párosítása az iPhone készülékkel,” 52. oldal. 

Hívásoknak a Bluetooth eszközzel történő kezdeményezésére és fogadására 
vonatkozó tudnivalókért tekintse meg az adott eszközhöz mellékelt dokumentációt.

Hallgassa a hívásokat az iPhone készüléken keresztül, ha Bluetooth eszköz van 
csatlakoztatva: Tegye a következők egyikét:

Válaszoljon meg egy hívást az iPhone képernyőjére való koppintással. Â

Egy hívás során koppintson az iPhone készüléken a Hang elemre. Válassza az  Â
iPhone elemet, hogy a hívásokat az iPhone készüléken hallgathassa, illetve 
válassza a Kihangosító elemet a kihangosító használatához.

Kapcsolja ki a Bluetooth funkciót. A Beállítások részben válassza ki az Általános >  Â
Bluetooth elemet, és húzza a kapcsolót Ki állásba.

Kapcsolja ki a Bluetooth eszközt, vagy mozgassa ki azt a hatókörből. Kb. 10 méter  Â
távolságban kell lennie egy Bluetooth eszköztől, hogy az összekapcsolódhasson az 
iPhone készülékkel.

Vészhívások
Amennyiben az iPhone jelszóval zárolva van, akkor is kezdeményezhet rajta 
vészhívást.

Kezdeményezzen vészhívást, ha az iPhone zárolva van:  A Jelkód megadása 
képernyőn koppintson a Vészhívás elemre, majd a számgombok használatával 
tárcsázza a számot.

Az Egyesült Államokban a 911 tárcsázásakor a vészhelyzeti szolgáltató felé 
továbbítva lesznek az Ön helyszínadatai (ha rendelkezésre állnak).

A CDMA készülékeken vészhívás befejezésekor az iPhoneVészhívás módba vált, hogy 
lehetővé tegye a segélyszolgáltatások visszahívását. Ebben a módban az adatátvitel 
és a szöveges üzenetek le vannak tiltva.

Kilépés a vészhívási módból (CDMA készülék):  Tegye a következők egyikét:

Koppintson a Vissza gombra. Â

Nyomja meg az Altatás/Ébresztés gombot vagy Főgombot  Â .

Használja a billentyűzetet a nem vészhívó számok tárcsázásához. Â

A vészhívási mód automatikusan kikapcsol pár perc után, a szolgáltató beállításaitól 
függően.
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Fontos:  Ne hagyatkozzon vezeték nélküli eszközökre olyan fontos kommunikációt 
igénylő esetekben, mint amilyenek az orvosi vészhelyzetek. Bármely mobiltelefon 
vészhelyzeti szolgáltatások hívására történő használata esetleg nem működik 
minden helyszínen. A vészhívó számok és szolgáltatások országonként és 
területenként változnak. Csak a hívás kezdeményezésének országában vagy 
régiójában érvényes vészhívó számok lesznek használhatók, és hálózati elérhetőség 
vagy környezeti hatások miatt néha nem kezdeményezhető vészhívás. Bizonyos 
mobilhálózatok esetleg nem fogadnak vészhívást iPhone készülékről, ha abban nincs 
SIM-kártya, ha a SIM-kártya zárolt (GSM készülékek), vagy ha nem aktiválta az iPhone 
készülékét. Ha éppen FaceTime videohívást folytat, be kell fejeznie azt a hívást, 
mielőtt vészhívószámot hívhatna.

Vizuális hangposta
Az iPhone készüléken a vizuális hangposta lehetővé teszi, hogy megtekintse 
üzeneteinek listáját, és kiválaszthassa, hogy melyiket kívánja meghallgatni vagy 
törölni, az útmutatások vagy az előző üzenetek meghallgatása nélkül.

Megjegyzés:  A vizuális hangposta esetleg nem érhető el minden országban 
vagy régióban, vagy csak opcionális szolgáltatásként vehető igénybe. További 
tudnivalókért lépjen kapcsolatba a szolgáltatójával. Amennyiben a vizuális 
hangposta nem elérhető, koppintson a Hangposta elemre, és üzeneteinek 
visszahallgatásához kövesse a szóbeli útmutatásokat.

A nem fogadott hívások és a vissza nem 
hallgatott hangposta-üzenetek száma 
megjelenik a Főképernyő Phone ikonján.

A hangposta beállítása
Az első alkalommal, amikor a Hangposta elemre koppint, az iPhone a hangposta 
jelszavának létrehozására, és a hangposta üdvözlő üzenetének felvételére kéri Önt.

Módosítsa üdvözlő üzenetét:  
 1 Koppintson a Hangposta elemre, koppintson az Üdvözlés elemre, majd koppintson 

az Egyéni elemre.

 2 Koppintson a Felvétel elemre, ha kész a kezdésre.

 3 Amint befejezte, koppintson Leállítás elemre. A visszahallgatáshoz koppintson a 
Lejátszás elemre.

Az újbóli felvételhez ismételje meg a 2. és 3. lépéseket.

 4 Koppintson a Mentés elemre.



Használja a szolgáltatójának alapértelmezett 
üdvözlő üzenetét

Koppintson a Hangposta elemre, koppintson 
az Üdvözlés elemre, majd koppintson az 
Alapértelmezett elemre.

Állítson be riasztási hangot az új 
hangpostához

A Beállítások részben válassza ki a Hangok 
elemet, majd kapcsolja be az Új hangposta 
funkciót. A riasztási hang minden egyes új 
hangposta esetén felhangzik. Amennyiben a 
Csengetés/Némítás kapcsoló ki van kapcsolva, 
az iPhone nem fog riasztási hangot hallatni.

Módosítsa a hangposta jelszavát A Beállítások részben válassza ki a Telefon > 
Hangposta jelszavának módosítása elemet.

Hangposta ellenőrzése
Amikor a Telefon elemre koppint, az iPhone megjeleníti a nem fogadott hívások, és a 
vissza nem hallgatott hangposta-üzenetek számát.

A nem fogadott hívások 
száma

A vissza nem hallgatott
hangposta-üzenetek száma

Koppintson a Hangposta elemre, hogy megjelenítse üzeneteinek listáját.

Ugorjon egy üzenet 
bármely pontjára:
Húzza el a lejátszófejet.

Vissza nem
hallgatott 
üzenetek Lejátszás/Szüneteltetés

Lejátszás/Szüneteltetés

Tekerési sáv

Speakerphone (ha 
csatlakozik egy Bluetooth 
eszköz, akkor e gomb 
felirata Audio). Koppintson 
rá a Bluetooth eszköz, az 
iPhone vagy a hangszóró 
kiválasztásához.

Viszonozza a hívást
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Hallgasson vissza egy üzenetet:  Koppintson az üzenetre. (Amennyiben már hallotta 
az üzenetet, koppintson újra az üzenetre, hogy ismét lejátssza azt.) A lejátszás 
szüneteltetéséhez és folytatásához használja  és .

Miután meghallgat egy üzenetet, az elmentésre kerül addig, amíg a szolgáltató nem 
törli azt.

Ellenőrizze a hangpostát másik telefonról:  Tárcsázza a saját számát vagy a 
szolgáltató távoli hozzáférési számát.

Üzenetek törlése
Válasszon ki egy üzenetet, majd koppintson a Törlés elemre.

Hallgasson meg egy törölt üzenetet Koppintson a Törölt üzenetek elemre (a lista 
végén), majd koppintson az üzenetre.

Szüntesse meg egy üzenet töröltségét Koppintson a Törölt üzenetek elemre (a lista 
végén), majd koppintson az üzenetre, majd 
koppintson a Törlés megszüntetése elemre.

Töröljön üzeneteket véglegesen Koppintson a Törölt üzenetek elemre (a lista 
végén), majd koppintson az Összes törlése 
elemre.

Megjegyzés:  Néhány országban vagy régióban a törölt vizuális hangposta-
üzeneteket a szolgáltatója végleg törölheti.

Kontaktadatok begyűjtése
A vizuális hangposta menti a hívás dátumát és időpontját, az üzenet hosszát, 
valamint egyéb elérhető kontaktadatokat.

Tekintse meg egy hívó fél kontaktadatait:  Koppintson az üzenet mellett lévő .

Az adatok használatával email- vagy szöveges üzenetet küldhet a hívó félnek, illetve 
frissítheti a kontaktadatait.

Kontaktok
Egy kontakt Infó képernyőjén egy gyors koppintással telefonhívást kezdeményezhet, 
új email-üzenetet hozhat létre, megkeresheti az adott cím földrajzi helyszínét, és 
egyéb műveleteket hajthat végre. Lásd: “Kontaktok keresése,” 247. oldal

Kedvencek
A Kedvencek biztosítja a leggyakrabban használt telefonszámaihoz történő gyors 
hozzáférést.



Adja hozzá egy kontakt telefonszámát a kedvenceinek listájához:  Koppintson a 
Kontaktok elemre, és válasszon egy kontaktot. Ezt követően koppintson a „Legyen 
kedvenc” gombra, és válassza ki a hozzáadni kívánt telefonszámot vagy email-címet. 
Az iPhone 4 készüléken válassza ki, hogy a kedvenc hanghívásként vagy FaceTime 
hívásként legyen-e elmentve. Ha FaceTime hívásként menti el a kontaktot,  is 
megjelenik a kedvencek listáján szereplő név mellett.

Ha a kontaktjaiban már szereplő személy hívja Önt, annak nevét az előző hívások 
listájáról hozzáadhatja a kedvencekhez.

Adjon egy kontaktot a kedvencekhez az előző hívások listájáról:  Koppintson az 
Előzmény elemre, és koppintson a kontakt neve mellett látható , majd koppintson 
a „Legyen kedvenc” elemre.

Hívjon fel egy kontaktot a kedvencei közül Koppintson a Kedvencek elemre, és válasszon 
ki egy kontaktot. Ha  megjelenik egy név 
mellett, akkor a névre koppintással FaceTime 
hívást kezdeményezhet.

Töröljön egy kontaktot a kedvencei közül Koppintson a Kedvencek elemre, és koppintson 
a Szerkesztés elemre. Ezt követően koppintson a 
kontakt vagy szám melletti  szimbólumra, és 
koppintson a Törlés elemre.

Rendezze át a kedvenceinek listáját Koppintson a Kedvencek elemre, és koppintson 
a Szerkesztés elemre. Ezt követően húzza el a 
lista egy új helyére a kontakt melletti .

Hívásátirányítás, hívásvárakoztatás és hívóazonosító
Az iPhone támogatja a hívásátirányítást, hívásvárakoztatást és hívóazonosítót.

Hívásátirányítás
Beállíthatja az iPhone készüléket úgy, hogy a bejövő hívásokat átirányítsa egy 
másik számra. Amennyiben például egy mobillefedettség nélküli területre megy, át 
kívánhatja irányítani a hívásokat egy olyan számra, ahol elérhetik Önt.

Megjegyzés:  A FaceTime hívások nem lesznek átirányítva.

A GSM készülékeken a Hívásátirányítás beállítás használatával továbbíthatja a bejövő 
hívásokat egy másik számra.

Bejövő hívások továbbítása (GSM készülékek):
 1 A Beállításokban válassza a Telefon > Hívásátirányítás elemet, és kapcsolja be a 

Hívásátirányítás funkciót.

 2 Koppintson az „Átirányítás ide” elemre, és adja meg azt a telefonszámot, ahová át 
kívánja irányítani a hívásokat.
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Amikor a Hívásátirányítás be van kapcsolva, (a GSM készülékeken) az állapotsoron 
megjelenik a hívásátirányítási ikon ( ). Amikor az iPhone készüléket hívások 
átirányítására állítja be, a mobilhálózat hatókörében kell lennie, különben a hívások 
nem lesznek átirányítva.

A CDMA készülékeken speciális kódokkal kapcsolhatja be vagy ki a hívásátirányítást.

Hívásátirányítás bekapcsolása (CDMA készülékek):  Írja be a *72 kódot a telefon 
billentyűzetével, majd a számot, amelyre a hívásokat irányítani akarja, és koppintson 
a Hívás elemre.

Hívásátirányítás kikapcsolása (CDMA készülékek):  Írja be a *73 kódot a telefon 
billentyűzetével, és koppintson a Hívás elemre.

Hívásvárakoztatás
A hívásvárakoztatás jelzi, ha hívása érkezik egy folyamatban lévő hívás közben. 
Figyelmen kívül hagyhatja a bejövő hívást, tartásba helyezheti az aktuális hívást, 
és fogadhatja a bejövő hívást, illetve befejezheti az aktuális hívást, és fogadhatja a 
bejövő hívást. Ha a hívásvárakoztatás ki van kapcsolva a telefonján, a beérkező hívás 
a hangpostára irányítódik.

A GSM készülékeken a Hívásvárakoztatás beállítás használatával kapcsolhatja be 
vagy ki a hívásvárakoztatást.

Hívások várakoztatásának be- vagy kikapcsolása (GSM készülékek):  A Beállításokban 
válassza a Telefon > Hívásvárakoztatás elemet, majd kapcsolja be vagy ki a 
Hívásvárakoztatás funkciót.

A CDMA készülékeken a hívásvárakoztatás be van kapcsolva alapértelmezésben. Egy 
adott hívásnál kikapcsolhatja a hívásvárakoztatást egy speciális kód szám tárcsázása 
előtt történő megadásával.

Hívásvárakoztatás kikapcsolása hívás közben (CDMA készülékek):  Írja be a *70 
kódot, majd tárcsázza a számot.

Ha a következő hívásnál is le akarja tiltani a hívásvárakoztatást, ismét be kell írnia a 
*70 kódot a szám tárcsázása előtt.

Hívó ID
A hívóazonosító megjeleníti az Ön nevét vagy telefonszámát a hívott fél számára, 
ha a hívott készüléke ezt lehetővé teszi, és Ön nem tiltotta le a hívóazonosítót a 
készülékén.

Megjegyzés:  Amikor FaceTime-hívást kezdeményez, a telefonszáma akkor is 
megjelenik, ha a hívóazonosító le van tiltva vagy ki van kapcsolva.

A GSM készülékeken a Hívóazonosító megjelenítése beállítás használatával 
kapcsolhatja be vagy ki a hívóazonosítót.



Hívóazonosító be- vagy kikapcsolása (GSM készülékek):  A Beállításokban válassza 
a Telefon > Hívóazonosító megjelenítése elemet, majd kapcsolja be vagy ki a 
Hívóazonosító megjelenítése funkciót.

A CDMA készülékeken a hívóazonosító be van kapcsolva alapértelmezésben. Egy 
adott hívásnál letilthatja a hívóazonosítót egy speciális kód szám tárcsázása előtt 
történő megadásával.

Hívóazonosító kikapcsolása egy adott hívásnál (CDMA készülékek):  Írja be a *67 
kódot, majd tárcsázza a számot.

Csengőhangok és a Csengetés/Némítás kapcsoló 
Az iPhone olyan csengőhangokkal kapható, melyeket a bejövő hívásaihoz, Óra 
riasztásaihoz, és az Óra időzítőhöz használhat. Ezen kívül az iTunes dalaiból is 
vásárolhat csengőhangokat.

Csengetés/Némítás kapcsoló és a Vibráló üzemmódok
Az iPhone oldalán lévő kapcsoló megkönnyíti a csengetés be- vagy kikapcsolását.

Kapcsolja be vagy ki a csengetést:  Billentse át a kapcsolót az iPhone oldalán.

Csengetés

Némítás

Fontos:  Az Óra riasztásai abban az esetben is felhangzanak, ha a Csengetés/Némítás 
kapcsolót néma állásba billenti.

Állítsa az iPhone készüléket vibrálásra:  A Beállítások részben válassza ki a Hangok 
elemet. Különálló vezérlőelemek segítségével mind a csengetési módra, mind a 
néma módra beállítható vibrálás.

További tudnivalókért lásd: “Hangok és a Csengetés/Némítás kapcsoló,” 219. oldal.
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Csengőhangok beállítása
A hívások, Óra riasztások és időzítők számára alapértelmezett csengőhangokat 
állíthat be. Ezen kívül egyéni csengőhangot társíthat a kontaktjaihoz, hogy a 
csengőhangról felismerje a hívó felet.

Állítsa be az alapértelmezett csengőhangot:  A Beállítások részben válassza ki a 
Hangok > Csengőhang elemet, majd válasszon egy csengőhangot.

Társítson csengőhangot egy kontakthoz:  A Telefon részben koppintson a 
Kontaktok elemre, majd válasszon egy kontaktot. Koppintson a Szerkesztés elemre, 
majd koppintson a Csengőhang elemre egy csengőhang kiválasztásához.

Csengőhangok vásárlása
Vásárolhat csengőhangokat az iTunes Store áruházból az iPhone készüléken. Lásd: 
“Csengőhangok vásárlása,” 194. oldal.

Nemzetközi hívások

Nemzetközi hívások kezdeményezése az otthoni területéről
Az otthoni területéről történő nemzetközi híváskezdeményezéssel kapcsolatos 
tudnivalókért – beleértve a díjakat és egyéb vonatkozó költségeket – lépjen 
kapcsolatba a szolgáltatójával, vagy látogasson el szolgáltatójának webhelyére.

Az iPhone használata külföldön
Az iPhone készüléket a világ számos országában használhatja hívásokhoz, a 
rendelkezésre álló hálózatoktól függően.

Aktiválja a nemzetközi roaming szolgáltatást:  Az elérhetőséggel és árakkal 
kapcsolatos tudnivalókért lépjen kapcsolatba szolgáltatójával.

Fontos:  Beszédhangra és adatokra vonatkozó roamingköltségek merülhetnek fel. Az 
adatroaming-díjak elkerüléséhez kapcsolja ki az Adatroaming funkciót.

Az Adatroaming funkció kikapcsolása:  A Beállításokban válassza az Általános > 
Hálózat elemet, majd koppintással kapcsolja be vagy ki az Adatroaming funkciót. Az 
Adatroaming alapértelmezés szerint ki van kapcsolva.



Az adatroaming kikapcsolása segít elkerülni az adatroaming költségeket, ha a 
szolgáltatójának hálózatán kívülre utazik, azáltal, hogy kikapcsolja a mobilhálózaton 
keresztüli adattovábbítást. Amennyiben Wi-Fi kapcsolattal rendelkezik, továbbra 
is hozzáférhet az Internethez. Amennyiben azonban nem áll rendelkezésre Wi-Fi 
hálózati hozzáférés, Ön nem lesz képes:

FaceTime videohívások kezdeményezésére vagy fogadására Â

Email küldésére vagy fogadására Â

Az internet böngészésére Â

Kontaktjainak, naptárainak vagy könyvjelzőinek a MobileMe vagy Exchange  Â
szolgáltatás keresztüli szinkronizálására

YouTube videók továbbítására Â

Részvény-árfolyamokról való tájékozódásra Â

Térképes helyszínek begyűjtésére Â

Időjárás-jelentések begyűjtésére Â

Zenék vagy alkalmazások vásárlására Â

Az adatroamingot használó egyéb, harmadik fél által készített alkalmazások szintén 
kikapcsolásra kerülhetnek.

Amennyiben az adatroaming ki van kapcsolva, továbbra is kezdeményezhet és 
fogadhat hívásokat, valamint küldhet és fogadhat szöveges üzeneteket. Beszédhang-
roaming költségek merülhetnek fel. A vizuális hangposta akkor kerül kézbesítésre, 
ha annak nincs külön díja; ha a szolgáltatója a vizuális hangposta kézbesítéséért 
díjat számít fel a roamingolás során, az Adatroaming funkció kikapcsolásával 
megakadályozható a vizuális hangposta kézbesítése.

Fontos:  Amennyiben az adatroaming funkció be van kapcsolva, a szolgáltatójának 
hálózatán kívüli roaming esetén költségei merülhetnek fel a fentebb felsorolt 
szolgáltatások használatakor, és a vizuális hangposta kézbesítésekor. A 
roamingdíjakkal kapcsolatos tudnivalókat ellenőrizze szolgáltatójánál.

Ezen kívül a mobil adatokat is kikapcsolhatja, hogy megakadályozza a mobil 
adathasználatot.

Kapcsolja ki a Mobil adatokat: A Beállítások részben válassza ki az Általános > 
Hálózat elemet, majd koppintson a Mobil adatok elemre, hogy kikapcsolja azt.

Állítsa be az iPhone készülékét úgy, hogy felvegye arra a külföldi országból 
történő tárcsázáskor használandó helyes előtagot:  A Beállítások részben 
koppintson a Telefon elemre, majd kapcsolja be a Nemzetközi asszisztencia funkciót. 
Ez lehetővé teszi, hogy hazájába a kontaktjainak és kedvenceinek telefonszámait 
használva tudjon hívást kezdeményezni anélkül, hogy előtagot vagy hazájának 
országkódját hozzá kellene adnia. A Nemzetközi asszisztencia csak az USA-beli 
telefonszámok esetén működik.
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Amikor a Nemzetközi asszisztencia használatával kezdeményez hívást, az iPhone 
képernyőjének tetején a hívás létrejöttéig váltakozva a „Nemzetközi asszisztencia” és 
a „hívás …” üzenet jelenik meg.

Megjegyzés:  A Nemzetközi asszisztencia esetleg nem érhető el minden régióban.

Állítsa be a használandó szolgáltatót:  A Beállítások részben koppintson a 
Szolgáltató elemre, majd válassza ki a preferált szolgáltatót. Ez az opció csak akkor 
elérhető, ha a szolgáltatójának hálózatán kívülre utazik. Csak olyan szolgáltatók 
hálózatán bonyolíthat hívásokat, melyek roamingmegállapodást kötöttek az Ön 
iPhone szolgáltatójával. További tudnivalókért lásd: “Szolgáltató,” 219. oldal.

Fogadjon hangpostát, amikor a vizuális hangposta nem elérhető:  Tárcsázza a saját 
számát (CDMA készülékeken tárcsázza a számot majd egy # karaktert), vagy érintse 
meg és tartsa megérintve az „1” billentyűt a számgombok képernyőjén.

A Repülőgép mód funkció használatával kikapcsolhatja a mobil szolgáltatásokat, 
majd a Wi-Fi bekapcsolásával internet-hozzáférést kaphat, miközben kiküszöbölheti 
a roaming díjakat. 

A repülőgép mód használatával kapcsolja ki a mobil szolgáltatásokat:  A 
Beállítások részben koppintson a Repülőgép mód elemre, hogy bekapcsolja azt, 
majd koppintson a Wi-Fi elemre és kapcsolja be a Wi-Fi funkciót. Lásd: “Repülőgép 
mód,” 215. oldal.

A beérkező hívások a hangpostára továbbítódnak. Ahhoz, hogy újból hívásokat 
kezdeményezhessen és fogadhasson, és hangposta üzeneteit is megkapja, kapcsolja 
ki az repülőgép mód funkciót.
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A Mail használható a MobileMe, a Microsoft Exchange és a legtöbb népszerű 
levelezőrendszerrel – például a Yahoo!, a Google és az AOL szolgáltatásokkal – valamint 
a legtöbb szabványos POP3 és IMAP levelezőrendszerrel. Küldhet és fogadhat 
fényképeket, videókat és grafikákat, valamint megtekinthet PDF dokumentumokat és 
egyéb csatolmányokat. Ki is nyomtathatja az üzeneteket, és a Gyorsnézetben megnyíló 
csatolmányokat.

Email-fiókok beállítása
Az iPhone készüléken a következő módokon állíthat be email-fiókokat:

Állítson be fiókot közvetlenül az iPhone készüléken. Lásd: “ Â Mail, Kontaktok és 
Naptárfiókok hozzáadása,” 29. oldal.

Az iTunes alkalmazásban használja az iPhone beállítási panelokat, hogy  Â
számítógépéről szinkronizálja az email-fiókok beállításait. Lásd: “Az iPhone 
beállítási paneljei az iTunes alkalmazásban,” 61. oldal.

Email ellenőrzése és olvasása
A Főképernyőn lévő Mail ikon mutatja bejövő fiókjaiban lévő olvasatlan üzeneteinek 
számát. Más postafiókjaiban további olvasatlan üzenetei lehetnek.

A bejövő fiókjaiban 
lévő olvasatlan 
emailek száma

6Mail



  6. fejezet    Mail 87

A Mail alkalmazásban a Postafiókok képernyő gyors hozzáférést biztosít az összes 
bejövő fiókjához és egyéb postafiókjához. Koppintson egy bejövő fiókra, hogy 
megtekintse az adott fiók bejövő üzeneteit. Az összes fiók bejövő üzeneteinek 
megtekintéséhez koppintson az Összes bejövő elemre. Ha csak egy levelezőfiók van 
beállítva, a Postafiókok képernyőn csak a hozzá tartozó bejövő fiók látható.

Olvasatlan 
üzenetek száma

Bejövő üzenetek 
az összes fiókhoz 

Amikor megnyit egy postafiókot, a Mail letölti és megjeleníti a legfrissebb 
üzeneteket, és a képernyő tetején megmutatja az olvasatlan üzenetek számát. Az 
olvasatlan üzenetek mellett egy kék pont  található. A letöltött üzenetek számát a 
Mail beállításaiban határozhatja meg. Lásd: “Mail,” 234. oldal.

Ha szálakra rendezve rendszerezi az üzeneteket, a kapcsolódó üzenetek egyetlen 
bejegyzésként jelennek meg a postafiókban. Az üzenetszálak tartalmaznak egy számot 
a jobb nyíl mellett, mely a szálban lévő üzenetek számát jeleníti meg. A kék pont azt 
jelzi, hogy a szálban lévő egy vagy több üzenet olvasatlan. A megjelenített üzenet a 
legrégebbi olvasatlan üzenet, illetve a legújabb üzenet, ha minden üzenet olvasott.

Olvasatlan üzenetek

Olvasatlan 
üzenetek száma a 
beszélgetésben

Tekintse meg az egy szálban lévő üzeneteket: Koppintson a szálra a postafiókban. 

Olvasson el egy üzenetet:  Koppintson egy üzenetre. Egy üzeneten belül koppintson 
 vagy , hogy megtekintse a következő vagy előző üzenetet.

Kapcsolja be vagy ki a „Szálakra rendezés” funkciót: A Beállítások részben válassza 
ki a „Mail, Kontaktok, Naptárak” elemet, és a kapcsolóra koppintva kapcsolja be vagy 
ki a Szálakra rendezés funkciót. Lásd: “Mail,” 234. oldal.



Ha egynél több fiók van beállítva, a fiókjaihoz való hozzáférést a Postafiókok 
képernyő Fiókok része engedi. Koppintson egy fiókra, hogy megtekinthesse annak 
postafiókjait, beleértve a bejövő fiókját. Ha csak egy fiók van beállítva, az adott fiók 
mappái és postafiókjai a Postafiókok képernyőn jelennek meg. 

Az olvasatlan
üzenetek száma

Koppintson rá az összes
email-kontójának
megtekintéséhez

Ellenőrizze az új üzeneteket:  Válasszon ki egy postafiókot, vagy koppintson 
bármikor .

Töltsön be további üzeneteket:  Görgessen az üzenetek listájának aljához, és 
koppintson a Még több üzenet betöltése elemre.

Nagyítsa fel az üzenet egy részét Koppintson duplán egy üzenet területére. A 
visszakicsinyítéshez koppintson újra duplán. 
Illetve végezzen nyitó vagy záró csípési 
mozdulatot a nagyításhoz vagy kicsinyítéshez.

Méretezze át bármelyik szövegoszlopot, hogy 
az illeszkedjen a képernyőre

Koppintson duplán a szövegre.

Tekintse meg egy üzenet összes címzettjét Koppintson a Részletek elemre.
Koppintson egy névre vagy email-címre, hogy 
megjelenítse a címzett kontaktadatait. Ezt 
követően koppintson egy telefonszámra, email-
címre vagy szöveges üzenetre, hogy kapcsolatba 
lépjen a személlyel. Koppintson a Elrejtés elemre 
a címzettek elrejtéséhez.

Adjon egy email-címzettet a kontaktlistájához Koppintson az üzenetre, és ha szükséges, 
koppintson a Részletek elemre, hogy 
megjelenítse a címzetteket. Ezt követően 
koppintson a névre vagy email-címre, majd 
koppintson az Új kontakt létrehozása vagy a 
„Meglévő kontakthoz adás” elemre.

Jelöljön olvasatlanként egy üzenetet Nyissa ki az üzenetet, és koppintson a „Jelölés 
olvasatlanként” elemre.
A postafióklistán egy kék pont  jelenik meg 
az üzenet mellett mindaddig, amíg újból ki nem 
nyitja.
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Nyisson ki egy találkozó-meghívót:  Koppintson a meghívóra.

Begyűjtheti a szervező és a többi meghívott kontaktadatait, beállíthat egy 
riasztást, jegyzeteket adhat az eseményhez, és olyan megjegyzéseket vehet fel, 
melyek belekerülnek a szervezőnek emailben küldött válaszába. A meghívást 
elfogadhatja, bizonytalanként elfogadhatja, illetve elutasíthatja. Lásd: “Válaszolás a 
találkozómeghívókra,” 133. oldal.

Kapcsolja be vagy ki a Push szolgáltatást:  A Beállítások részben válassza ki a „Mail, 
Kontaktok, Naptárak” > Új adatok begyűjtése elemet, majd kapcsolja be vagy ki a 
Push funkciót. Lásd: “Új adatok begyűjtése,” 234. oldal.

Hivatkozások és észlelt adatok használata
Az iPhone észleli a webes hivatkozásokat, telefonszámokat, email-címeket és 
az egyéb olyan információkat, melyek weblapok megnyitására, telefonhívás 
kezdeményezésére, előre megcímzett email-üzenetek létrehozására, adatok 
létrehozására vagy azoknak kontakthoz történő hozzáadására, illetve egyéb hasznos 
műveletek elvégzésére használhatók. Az észlelt adatok kékkel aláhúzott szövegként 
jelennek meg. Koppintson az adatra, hogy használja annak alapértelmezett 
műveletét, vagy érintse meg, és tartsa megérintve, hogy további műveleteket 
jeleníthessen meg.



Hivatkozás vagy kép Koppintson rá, hogy a weboldal a Safari 
alkalmazásban nyíljon meg.
Érintse meg és tartsa megérintve ahhoz, hogy:

 Â A weboldal a Safari alkalmazásban nyíljon 
meg

 Â Másolja a hivatkozást

Telefonszám Koppintson a számra, majd koppintson a Hívás 
gombra a szám tárcsázásához.
Érintse meg és tartsa megérintve ahhoz, hogy:

 Â Tárcsázza a számot
 Â Küldjön egy szöveges üzenetet: 
 Â Hozzon létre egy új kontaktot a számmal
 Â Adja a számot egy meglévő kontakthoz

Cím Koppintson rá, hogy a hely megjelenjen a 
Térképek alkalmazásban.
Érintse meg és tartsa megérintve ahhoz, hogy:

 Â Jelenítse meg a helyet a Térképek 
alkalmazásban

 Â Hozzon létre egy új kontaktot a címmel
 Â Adja a címet egy meglévő kontakthoz
 Â Másolja a címet

Email-cím Koppintson rá, hogy létrehozzon egy új, előre 
megcímzett email-üzenetet.
Érintse meg és tartsa megérintve ahhoz, hogy:

 Â Hozzon létre egy új email-üzenetet
 Â Hozzon létre egy új kontaktot a címmel
 Â Adja a címet egy meglévő kontakthoz
 Â Másolja a címet

Nap, dátum vagy idő Koppintson az elemre, majd koppintson az 
Esemény létrehozása elemre, hogy a Naptárban 
létrehozzon egy eseményt.

Követési szám (esetleg nem érhető el minden 
országban vagy régióban)

Koppintson rá, hogy egy csomag állapotáért 
megnyissa a szállító weboldalát.

Csatolmányok megtekintése
Az iPhone a képes csatolmányokat számos elterjed formátumban (JPEG, GIF és TIFF) 
jeleníti meg az email-üzenetek szövegébe beágyazva. Az iPhone képes számosfajta 
hangcsatolmány lejátszására, melyek például az MP3, AAC, WAV és AIFF. Letöltheti és 
megtekintheti a fogadott üzenethez csatolt fájlokat (pl. PDF, weboldal, szöveges, Pages, 
Keynote, Numbers, valamint Microsoft Word, Excel és PowerPoint dokumentumok).

Nézzen meg egy csatolt fájlt:  Koppintson a csatolmányra a Gyorsnézetben való 
megnyitásához.
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Szükség lehet a csatolmány letöltésére a  gombra koppintással (ha az megjelenik az 
üzenet végén a dokumentum nevét tartalmazó pontozott dobozban).

Koppintson a 
csatolmányra a 
letöltéséhez

A csatolmányokat álló vagy fekvő irányultságban is megtekintheti.

Amennyiben az iPhone nem támogatja egy csatolt fájl formátumát, láthatja a fájl 
nevét, de nem nyithatja meg azt. Az iPhone a következő dokumentumtípusokat 
támogatja:

.doc Microsoft Word

.docx Microsoft Word (XML)

.htm weboldal

.html weboldal

.key Keynote

.numbers Numbers

.pages Pages

.pdf Megtekintő, Adobe Acrobat

.ppt Microsoft PowerPoint

.pptx Microsoft PowerPoint (XML)

.rtf Rich Text Format

.txt szöveg

.vcf kontaktadat

.xls Microsoft Excel

.xlsx Microsoft Excel (XML)

Nyisson meg egy csatolt fájlt egy másik alkalmazással:  Érintse meg, és tartsa 
megérintve a csatolmányt, majd válasszon egy alkalmazást. Ha egy alkalmazás sem 
áll rendelkezésre, a csatolmányt a Gyorsnézetben nyithatja meg.



Mentsen el egy csatolt fotót a Filmtekercs albumába:  Koppintson a fotóra, majd 
koppintson a Kép mentése elemre. Amennyiben a fotó még nem lett letöltve, először 
koppintson a letöltési értesítőre.

Mentsen el egy csatolt fotót a Filmtekercs albumába:  Érintse meg és tartsa 
megérintve a csatolmányt, majd koppintson a Videó mentése elemre. Amennyiben a 
videó még nem lett letöltve, először koppintson a letöltési értesítőre.

Üzenetek és csatolmányok nyomtatása
Kinyomtathat email üzeneteket és a Gyorsnézetben megnyíló csatolmányokat. 

Email-üzenet nyomtatása:  Koppintson , majd a Nyomtatás elemre. Koppintson 
a Nyomtató kiválasztása elemre a nyomtató kiválasztásához, majd adja meg a 
nyomtató beállításait, például a másolatok számát és a kétoldalas kimenetet (ha a 
nyomtató támogatja). Ezután koppintson a Nyomtatás elemre.

Beágyazott kép az email-üzenet többi része nélküli kinyomtatásához mentse a képet 
(koppintson a képre, majd a Kép mentése elemre), majd nyissa meg a Fotók vagy 
Kamera alkalmazást, és nyomtassa ki a képet a Filmtekercs albumból.

Csatolmány nyomtatása:  Koppintson a csatolmányra a Gyorsnézetben való 
megjelenítéséhez, majd koppintson a  gombra, végül a Nyomtatás elemre. 
Koppintson a Nyomtató kiválasztása elemre a nyomtató kiválasztásához, majd adja meg 
a nyomtató beállításait, például az oldaltartományt, a másolatok számát és a kétoldalas 
kimenetet (ha a nyomtató támogatja). Ezután koppintson a Nyomtatás elemre.

További tudnivalókért lásd: “Nyomtatás,” 46. oldal.

Email küldése
Bárkinek küldhet email-üzenetet, aki rendelkezik email-címmel.

Írjon meg és küldjön el egy üzenetet:
 1 Koppintson az  gombra.

 2 Gépeljen be egy nevet vagy email-címet a Címzett mezőbe, vagy koppintson a  
gombra, hogy a kontaktjai közül adjon hozzá egy nevet.

Egy email-cím begépelése közben, a kontaktlistáján szereplő egyező email-
címek alul megjelennek. Koppintson egy címre, hogy hozzáadja azt. Több név 
hozzáadásához koppintson a Sorvég elemre vagy a  gombra. 

Megjegyzés:  Amennyiben a Microsoft Exchange fiókjáról ír üzenetet, és van 
hozzáférése a globális címlista (Global Address List – GAL) funkcióhoz, először az 
iPhone készülékén lévő kontaktok egyező címei fognak megjelenni, melyet az 
egyező GAL-címek követnek.
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 3 Koppintson a Cc/Bcc/Feladó elemre, ha másoknak el kívánja küldeni az üzenet 
másolatát vagy titkos másolatát, illetve, ha módosítani kívánja az üzenet küldéséhez 
használatos fiókot. Ha egynél több email-fiókja van, vagy ha a MobileMe fiókjában 
email alias elemei vannak, a Feladó mezőre koppinthat, és kiválaszthatja, hogy 
melyik fiók vagy alias használatával kívánja végezni a küldést.

 4 Gépelje be az üzenet tárgyát, majd magát az üzenetet.

A Sorvég elemre koppintva, egyik mezőből a másikba léphet.

 5 Koppintson a Küldés elemre.

Küldjön fényképet vagy videót email 
üzenetben

A Fényképek alkalmazásban válasszon ki egy 
fényképet vagy videót, és koppintson a  
gombra, majd a Fénykép emailezése vagy Videó 
emailezése elemre. Ezenkívül fényképeket és 
videókat is beilleszthet.
Több fénykép vagy videó küldéséhez 
koppintson a  ikonra egy album 
indexképeinek megtekintésekor. Koppintson a 
kijelölni kívánt fényképekre és videókra, majd a 
Megosztás, végül pedig az Email elemre.

Illesszen be és küldjön el egy fényképet vagy 
videót egy email-üzenetben

A Fényképek alkalmazásban érintsen meg és 
tartson megérintve egy fényképet vagy videót 
amíg a Másolás parancs meg nem jelenik. 
Koppintson a Másolás elemre. Lépjen a Mail 
alkalmazásba, és hozzon létre egy új üzenetet. 
Koppintással helyezze oda a beszúrási pontot, 
ahová a videót el kívánja helyezni, majd 
koppintson a beszúrási pontra a szerkesztési 
parancsok megjelenítéséhez, és koppintson a 
Beillesztés elemre.
Több videó másolásához a Fényképek 
alkalmazásban nyisson meg egy albumot, 
koppintson , koppintással jelöljön ki fotókat 
vagy videókat, majd koppintson a Másolás 
elemre.

Mentsen el egy üzenetet vázlatként, hogy 
később fejezhesse be azt

Koppintson a Mégsem elemre, majd koppintson 
a Mentés elemre. Az üzenet mentésre kerül a 
Vázlatok postafiókba.

Nyissa meg a legutoljára mentett vázlatot Érintse meg és tartsa megérintve  a 
legutoljára mentett vázlat megnyitásához a 
legutóbbi fiókból, melyben dolgozott.



Válaszoljon egy üzenetre Koppintson . Koppintson a Válasz elemre, 
hogy csak a feladónak válaszoljon, illetve a 
Válasz mindnek elemre, hogy a feladónak és 
az összes címzettnek válaszoljon. Gépelje be 
a válaszüzenetét, majd koppintson a Küldés 
elemre.
Az eredeti üzenethez csatolt fájlok vagy képek 
nem lesznek visszaküldve.

Továbbítson egy üzenetet Nyisson meg egy üzenetet, és koppintson , 
majd koppintson a Továbbítás elemre. Adjon 
hozzá egy vagy több email-címet, gépelje be az 
üzenetét, majd koppintson a Küldés elemre.
Egy üzenet továbbításakor az eredeti üzenethez 
csatolt fájlokat vagy képeket is beleveheti az 
üzenetbe.

Ossza meg a kontaktadatokat A Kontaktok alkalmazásban válasszon ki 
egy kontaktot, koppintson az Infó képernyő 
alján lévő Kontakt megosztása elemre, majd 
koppintson az Email gombra.

Email rendezése
Bármely postafiókban, mappában vagy keresési eredményeket tartalmazó ablakban 
rendezheti az üzeneteit. Az üzeneteket törölheti egyesével, vagy kiválaszthat 
egy csoportot, és egyszerre is törölheti azokat. Ezen kívül az üzeneteket egyik 
postafiókból vagy mappából átteheti egy másikba ugyanazon a fiókon belül, illetve 
különböző fiókok között.

Töröljön egy üzenetet:  Nyissa meg az üzenetet, és koppintson .

Egy üzenetet közvetlenül az üzenetlistáról is törölhet úgy, hogy az üzenet címét balra 
vagy jobbra legyinti, majd rákoppint a Törlés elemre.

A Delete gomb 
megjelenítéséhez 
legyintse balra 
vagy jobbra az 
üzenetet.
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Megjegyzés:  A Google fiókokhoz koppintson az Archiválás elemre. Az üzenetek nem 
lettek törölve, hanem át lettek mozgatva a fiókjának archívumába.

Töröljön egyszerre több üzenetet:  Egy üzenetlista megtekintésekor koppintson a 
Szerkesztés elemre, válassza ki a törölni kívánt üzeneteket, majd koppintson a Törlés 
elemre.

Mozgasson egy üzenetet másik postafiókba vagy mappába:  Egy üzenet 
megtekintésekor koppintson , majd válasszon ki egy postafiókot vagy mappát.

Koppintson a Fiókok elemre, hogy kiválassza egy másik fiók postafiókját vagy 
mappáját.

Mozgasson egyszerre több üzenetet:  Egy üzenetlista megtekintésekor koppintson 
a Szerkesztés elemre, válassza ki a mozgatni kívánt üzeneteket, majd koppintson a 
Mozgatás elemre, és válasszon ki egy postafiókot vagy mappát.



Email keresése
Keresést végezhet az email-üzenetek Címzett, Feladó és Tárgy mezőiben. A Mail az 
éppen nyitott postafiókban végez keresést a letöltött üzenetekben. A MobileMe, 
Exchange és bizonyos IMAP levelező fiókok esetében, a szerveren lévő üzenetekben 
is végezhet keresést.

Keressen email-üzeneteket:  Nyisson ki egy postafiókot, görgessen a tetejére, és 
gépeljen be szöveget a Keresés mezőbe. Koppintson a Feladó, Címzett, Tárgy vagy 
az Összes elemre, hogy kiválassza a keresni kívánt mezőket. A gyorsan a lista tetején 
lévő keresési mezőre történő görgetéshez koppintson az állapotsávra.

Az iPhone készülékre már letöltött üzenetekre vonatkozó keresési eredmények 
gépelés közben automatikusan megjelennek. Koppintson a Keresés elemre, hogy 
eltüntesse a billentyűzetet és több eredményt láthasson.

Keressen üzeneteket a szerveren:  Koppintson a keresési eredmények végén lévő 
„Keresés folytatása a szerveren” elemre.

Megjegyzés:  A szerveren lévő üzenetek keresési eredményei a fiók típusától függően 
változhatnak. Bizonyos szerverek csak teljes szavakat keresnek.

A Mail üzenetek mindig részei a Főképernyőről kezdeményezett kereséseknek. Lásd: 
“Keresés,” 48. oldal.

 96   6. fejezet    Mail



  97

A Safari lehetővé teszi, hogy ugyanúgy szörföljön a weben és tekintse meg a 
weblapokat az iPhone készüléken, ahogyan azt a számítógépén tenné. Hozzon létre 
könyvjelzőket az iPhone készüléken, és szinkronizálja azokat a számítógépével. 
Adjon hozzá webkivágásokat annak érdekében, hogy gyors hozzáférést biztosítson 
kedvenc webhelyeihez közvetlenül a Főképernyőről. Nyomtasson weboldalakat, 
PDF-eket és a Gyorsnézetben megnyíló egyéb dokumentumokat.

Weboldalak megtekintése
A weboldalakat álló vagy fekvő irányultságban is megtekintheti. Forgassa el az 
iPhone készüléket és a weboldal is elfordul úgy, hogy önműködően a képernyőre 
illeszti az oldalt.

Weboldalak megnyitása
Nyisson meg egy weboldalt:  Koppintson a címmezőre (a címsor bal oldalán), majd 
gépelje be a webcímet és koppintson az Ugrás gombra. Amennyiben a címmező 
nem látható, koppintson a képernyő tetején lévő állapotsávra, hogy gyorsan a 
weboldal tetején lévő címsorra görgethessen.

7Safari



Gépelés közben megjelennek a beírt betűkkel kezdődő webcímek. Ezek 
könyvjelzőzött oldalak vagy korábban megnyitott előző oldalak. Koppintson egy 
címre, hogy elugorjon arra az oldalra. Folytassa a gépelést, ha olyan webcímet kíván 
begépelni, amely nem szerepel a listán.

Törölje a szöveget a címmezőből:  Koppintson a címmezőre, majd koppintson .

Méretezés és görgetés
Nagyítson vagy kicsinyítsen:  Duplán koppintson egy weboldalon lévő oszlopra, 
hogy megnagyobbítsa azt. Koppintson duplán újból, hogy lekicsinyítse azt.

Ezen kívül csípési mozdulat használatával kézzel is végezhet nagyítást és kicsinyítést.

Görgessen egy weboldalt bármilyen irányba Végezzen felfelé, lefelé vagy oldalirányban 
történő húzást. Görgetés közben bárhol 
megérinthet egy weboldalt vagy bármilyen 
húzó mozdulatot végezhet rajta anélkül, hogy az 
oldalon lévő linkeket aktiválná.

Görgessen egy weboldalon lévő kereten belül Egy weboldalon lévő kereten belüli görgetéshez 
használja két ujját. Az egész weboldal 
görgetéséhez használja egy ujját.

Görgessen gyorsan a weboldal tetejére Koppintson az iPhone képernyőjének tetején 
lévő állapotsávra.

Navigálás a weboldalakon
A weboldalakon lévő linkek általában a web egy másik részére viszik el Önt.

Kövessen egy linket egy weboldalon:  Koppintson a linkre.

Használhat ezen kívül webes hivatkozásokat is telefonhívások kezdeményezéséhez, 
egy helyszínnek a Térképek alkalmazásban való megjelenítéséhez, 
hangadatfolyamok lejátszásához, illetve előre megcímzett Mail üzenetek 
létrehozásához. Amennyiben azt követően vissza kíván térni a Safari alkalmazásra, 
hogy egy link megnyitott egy másik alkalmazást, nyomja meg a Főgombot ( ), és 
koppintson a Safari ikonra.
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Nézze meg egy link rendeltetési címét Érintse meg, és tartsa megérintve a linket. A 
cím megjelenik az ujja mellett. Megérinthet és 
érintve tarthat egy képet, hogy megtekintse, az 
tartalmaz-e linket.

Állítsa meg egy weboldal betöltődését Koppintson .

Töltsön be újra egy weboldalt Koppintson .

Térjen vissza az előző vagy következő oldalra Koppintson  vagy  a képernyő alján.

Térjen vissza egy előzőleg már megtekintett 
oldalra

Koppintson , és koppintson az Előzmények 
gombra. Az előzmények listájának törléséhez 
koppintson a Törlés elemre.

Hozzon létre egy előre megcímzett Mail 
üzenetet

Érintsen meg egy email vagy webes hivatkozást, 
és tartsa megérintve azt, majd koppintson az Új 
üzenet elemre.

Hozzon létre egy újat, vagy adja egy meglévő 
kontakthoz

Érintsen meg egy kontaktinformációt tartalmazó 
webes hivatkozást, és tartsa megérintve azt, 
majd koppintson az Új kontakt létrehozása vagy 
a Meglévő kontakthoz adás elemre.

Küldje el egy weboldal URL-jét email 
segítségével

Koppintson a  gombra, és koppintson az 
„Oldalhivatkozás emailezése” gombra.

Mentsen el egy képet vagy fotót a Filmtekercs 
albumába

Érintse meg és tartsa megérintve a képet, majd 
koppintson a Kép mentése elemre.

Jelenítsen meg webes videókat az Apple TV 
készüléken 

Indítsa el a videolejátszást, majd koppintson az 
 gombra, és válassza az Apple TV készüléket. 

Ha az  gomb nem jelenik meg, vagy nem látja 
a keresett Apple TV-t, győződjön meg hogy az 
iPhone ugyanazon a vezeték nélküli hálózaton 
van-e.
Ha végzett, koppintson az  gombra, és 
válassza ki a listából az iPhone készüléket.

Több oldal megnyitása
Egyidejűleg legfeljebb nyolc oldalt nyithat meg. Bizonyos linkek automatikusan új 
oldalt nyitnak meg ahelyett, hogy az aktuális oldal helyén jelenítenék meg az oldalt.

A képernyő alján lévő  gombban lévő szám jelzi, hogy hány oldal van nyitva. 
Amennyiben nincs szám az ikonban, csak egyetlen oldal van nyitva. Például:

 = egy oldal megnyitva

 = három oldal megnyitva

Új oldal megnyitása:  Koppintson az  gombra, majd az Új oldal gombra.



Ugorjon másik oldalra:  Koppintson , és végezzen balra vagy jobbra történő 
pöccintést. Koppintson a megtekinteni kívánt oldalra.

Csukjon be egy oldalt:  Koppintson az  gombra, majd a  gombra.

Szöveg begépelése és űrlapok kitöltése
Bizonyos weboldalakon kitöltendő szövegmezők vagy űrlapok találhatók. Beállíthatja 
úgy a Safari alkalmazást, hogy az emlékezzen a meglátogatott webhelyeken 
megadott nevekre és jelszavakra, továbbá önműködően kitöltse a szövegmezőket a 
Kontaktok alkalmazásból származó adatokkal. Lásd: “Safari,” 240. oldal.

Jelenítse meg a billentyűzetet Koppintson egy szövegmező belsejébe.

Lépjen egy másik szövegmezőre Koppintson egy másik szövegmezőre, illetve 
koppintson a Következő vagy Előző gombra.

Nyújtson be egy űrlapot Miután befejezte egy űrlap kitöltését, 
koppintson az Ugrás vagy Keresés elemre. A 
legtöbb oldalon található egy olyan link, melyre 
rákoppinthat az űrlap benyújtásához.

Zárja be a billentyűzetet az űrlap elküldése 
nélkül

Koppintson a Kész elemre.

Kapcsolja be az Automatikus kitöltés funkciót a webes űrlapok kitöltésének 
megkönnyítésére:  A Beállítások részben válassza ki a Safari > Automatikus kitöltés 
elemet, majd tegye a következők egyikét:

 Â A kontaktokból származó információk használatához kapcsolja be a Kontaktinfó 
funkciót, majd válassza ki a Saját infóm elemet, és jelölje ki a használni kívánt 
kontaktot.

A Safari a Kontaktok alkalmazásból származó információk használatával tölti ki a 
webes űrlapok kontaktmezőit.

 Â A nevekből és jelszavakból származó információk használatához kapcsolja be a 
Nevek és jelszavak funkciót.
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Amikor ez a funkció be van kapcsolva, a Safari megjegyzi a meglátogatott 
webhelyeken használt neveket és jelszavakat, és a webhelyek újbóli 
meglátogatásakor automatikusan kitölti ezeket az adatokat.

 Â Az összes automatikus kitöltési információ eltávolításához koppintson a Mind törlése 
elemre.

Keresés
Használja a keresési mezőt a weben és helyi weboldalon keresendő szavak és 
kifejezések megadására. Gépelés közben megjelennek a javasolt és az előző 
keresések.

Keressen a weben:
 1 Koppintson a keresési mezőre (a címsor jobb oldalán).

 2 Gépeljen be egy szót vagy kifejezést, mely leírja a keresni kívánt dolgot, majd 
koppintson a lista egyik javaslatára, illetve a Keresés elemre.

 3 A keresési eredmények listáján koppintson egy linkre egy weboldal kinyitásához.

Keresse a keresési szót vagy kifejezést a jelenlegi weboldalon:  Görgessen a találati 
lista aljára, majd koppintson a bejegyzésre az Ezen az oldalon alatt a keresett szó 
vagy kifejezés első előfordulásának megtalálásához. Az ezt követő előfordulások 
megkereséséhez koppintson a Következő elemre.

Alapértelmezés szerint a Safari a Google használatával hajtja végre a kereséseket. 
Más keresőmotorokat is használhat.

Állítsa be, hogy a Safari egy másik keresőmotorral végezze a keresést: A 
Beállítások részben válassza ki a Safari > Keresőmotor elemet, majd válasszon egy 
másik keresőmotort.

Weboldalak, PDF-ek és egyéb dokumentumok nyomtatása
A Safariból kinyomtathat weboldalakat, PDF-eket és a Gyorsnézetben megnyíló 
egyéb dokumentumokat.

Nyomtasson weboldalt, PDF-et vagy Gyorsnézet dokumentumot:  Koppintson a 
 gombra, majd a Nyomtatás elemre. Koppintson a Nyomtató kiválasztása elemre 

a nyomtató kiválasztásához, majd adja meg a nyomtató beállításait, például a 
másolatok számát és a kétoldalas kimenetet (ha a nyomtató támogatja). Ha PDF-
et, vagy más Gyorsnézet dokumentumot nyomtat, lehetősége lehet a nyomtatási 
tartomány beállítására. Ezután koppintson a Nyomtatás elemre.

További tudnivalókért lásd: “Nyomtatás,” 46. oldal.



Jelenítsen meg webes videókat a TV-készüléken
A TV-készüléken is megtekintheti a QuickTime és más támogatott webes videókat, ha 
az iPhone készüléket egy Apple komponens AV-kábel, egy Apple kompozit AV-kábel, 
egy Apple VGA-adapter vagy egy Apple digitális AV-adapter (iPhone 4) segítségével, 
vagy az AirPlay vagy az Apple TV alkalmazásával egy TV-készülékhez vagy AV-
vevőhöz csatlakoztatja. Lásd: “Videók megtekintése TV-készüléken,” 118. oldal.

Könyvjelzők
Könyvjelzőzheti azokat a weboldalakat, melyekre később vissza kíván térni.

Könyvjelzőzzön egy weboldalt:  Nyissa meg az oldalt, és koppintson a  gombra. 
Ezt követően koppintson a Könyvjelző hozzáadása elemre.

Egy könyvjelző mentésekor szerkesztheti annak nevét. Alapértelmezés szerint a 
könyvjelzők a Könyvjelzők mappa legfelső szintjére lesznek mentve. Koppintson a 
Könyvjelzők elemre, hogy másik mappát válasszon.

Amennyiben egy Mac gépen Safari, vagy egy PC gépen Microsoft Internet 
Explorer alkalmazást használ, szinkronizálhatja a könyvjelzőit a számítógépén lévő 
webböngészővel.

Szinkronizáljon könyvjelzőket a számítógépével:
 1 Csatlakoztassa az iPhone készüléket a számítógépére.

 2 Az iTunes alkalmazásban válassza ki az iPhone elemet az Eszközök listáról.

 3 Kattintson a képernyő tetejénél lévő Infó elemre, jelölje ki az Egyéb alatt a „… 
könyvjelzők szinkronizálása” elemet, majd kattintson az Alkalmazás gombra.

Lásd: “Az iPhone beállítási paneljei az iTunes alkalmazásban,” 61. oldal.

Szinkronizáljon könyvjelzőket a MobileMe szolgáltatással: Az iPhone készülék 
Beállítások menüjében jelölje ki a MobileMe fiókban a Könyvjelzők elemet. Lásd: 
“MobileMe-fiókok beállítása,” 30. oldal.

Nyisson ki egy könyvjelzőzött oldalt:  Koppintson a  gombra, majd válasszon 
ki egy könyvjelzőt, illetve koppintson egy mappára, hogy megjelenítse az abban 
található könyvjelzőket.
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Szerkesszen egy könyvjelzőt vagy könyvjelzőmappát:  Koppintson a  gombra, 
válassza ki azt a mappát, ami tartalmazza a szerkeszteni kívánt könyvjelzőt vagy 
mappát, majd koppintson a Szerkesztés elemre. Ezt követően tegye a következők 
egyikét:

 Â Új mappa létrehozásához koppintson az Új mappa elemre.

 Â Könyvjelző vagy mappa törléséhez koppintson a  gombra, majd a Törlés elemre.

 Â Egy könyvjelző vagy mappa áthelyezéséhez húzza el az  gombot.

 Â A név vagy cím szerkesztéséhez, illetve egy másik mappába való elhelyezéséhez 
koppintson a könyvjelzőre vagy a mappára.

Amint befejezte, koppintson a Kész elemre.

Webkivágások
Adjon hozzá webkivágásokat a Főképernyőhöz a kedvenc weboldalainak gyors 
hozzáférése érdekében. A webkivágások ikonként jelennek meg a Főképernyőn, és 
azok a többi ikonhoz hasonlóan rendezhetők el a képernyőn. Lásd: “A Főképernyő 
testre szabása,” 37. oldal.

Adjon hozzá egy webkivágást:  Nyissa meg a weboldalt, és koppintson a  
gombra. Ezt követően koppintson a „Főképernyőhöz adás” elemre.

Egy webkivágás megnyitásakor a Safari automatikusan ránagyít és rágörget a 
weboldalnak arra a területére, mely a webkivágás mentésekor a képernyőn éppen 
megjelent. A megjelenített terület felhasználásával jön létre a webkivágás ikonja is a 
Főképernyőn, hacsak a weboldal nem rendelkezik saját egyéni ikonnal.

Egy webkivágás hozzáadásakor szerkesztheti annak nevét. Amennyiben a név túl 
hosszú (hozzávetőlegesen tíznél több karaktert tartalmaz), a Főképernyőn esetleg 
rövidítve jelenik meg.

A webkivágások nem könyvjelzők, és nem kerülnek szinkronizálásra a MobileMe 
vagy az iTunes által.

Töröljön egy webkivágást:
 1 Érintse meg, és tartsa megérintve a Főképernyő bármelyik ikonját mindaddig, amíg 

az ikonok el nem kezdenek ugrálni.

 2 Koppintson az  jelre a törölni kívánt webkivágás sarkában.

 3 Koppintson a Törlés elemre, majd nyomja meg a Főgombot  az elrendezés 
mentéséhez.
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Az iPod alkalmazás használatával élvezheti kedvenc zenéit, széles képernyős 
videóit és egyéb tartalmait. Az iPhone készülékén lévő tartalmakat böngészheti 
játéklista, előadó, videó vagy egyéb kategóriák szerint, valamint böngészheti 
az albumborítókat a Cover Flow funkció használatával. Játssza le zenéit AirPlay 
hangszórókon vagy hangrendszereken, vagy nézze meg videóit TV-n az AirPlay és 
Apple TV használatával.

Zene, videó és egyebek beszerzése
Kétféleképpen szerezhet be zenét, videókat és egyéb tartalmat az iPhone készülékén.

Az iPhone készülékre átvihet zenét, videókat és egyebeket a számítógépén lévő  Â
iTunes alkalmazás tartalmának szinkronizálásával. Szinkronizálhatja az összes 
médiát, illetve kiválaszthat adott dalokat, videókat, podcastokat és iTunes U 
gyűjteményeket. Lásd: “Szinkronizálás az iTunes alkalmazással,” 60. oldal.

Az iPhone készüléken lévő iTunes Store használatával dalokat, albumokat, TV- Â
műsorokat, filmeket, zenei videókat, csengőhangokat és hangoskönyveket 
vásárolhat és tölthet le közvetlenül az iPhone készülékre. Ezen kívül hang- és 
videopodcastok, valamint iTunes U tartalom megtekintésére és letöltésére is 
lehetősége van. Egy podcast meghallgatása után vagy egy TV-műsor megnézése 
után koppinthat egy beépített hivatkozásra, amellyel további epizódokat 
szerezhet be az iTunes Store áruházból. Lásd: 22. fejezet, “iTunes Store,” 189. oldal.

8iPod
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Zene és egyéb hangok
A nagyfelbontású Multi-Touch kijelző miatt az iPhone készüléken a zenehallgatás 
legalább annyira vizuális élmény, mint amennyire zenei. Végiggörgetheti a 
játéklistáit, vagy a Cover Flow használatával böngészheti az albumborítóit.

FIGYELMEZTETÉS:  A halláscsökkenés elkerülésére vonatkozó fontos tudnivalókért 
tekintse meg a Fontos termékinformációs útmutatót a support.apple.com/hu_HU/
manuals/iphone weboldalon.

Dalok és egyéb hangok lejátszása
Az iPhone készülékén lévő tartalmakat böngészheti játéklista, előadó, videó és 
egyéb kategóriák szerint, valamint böngészheti az albumborítókat a Cover Flow 
alkalmazással. Az iTunes alkalmazásból szinkronizálható játéklistamappák, melyekkel 
csoportokba rendezheti játéklistáit.

Böngésszen a kollekciójában:  Koppintson a Játéklisták, Előadók vagy Dalok elemre. 
Koppintson a További elemre az Albumok, Hangoskönyvek, Válogatások, Szerzők, 
Műfajok, iTunes U, Podcastok vagy Videók böngészéséhez.

A képernyő alján lévő böngésző gombokat kicserélheti az Ön által gyakrabban 
használt gombokra. Lásd: “A böngészőgombok módosítása,” 121. oldal.

További podcast-epizódok beszerzése:  Koppintson a Podcastok elemre (ha a 
Podcastok nem látható, először koppintson a További gombra), majd koppintson 
egy podcastra, hogy megtekintse az epizódok listáját. Koppintson a „További 
epizódok beszerzése…” elemre a további epizódok iTunes Store áruházban történő 
megtekintéséhez.

Böngéssze a Genius mixeket:  Koppintson a Genius elemre (ha a Genius nem 
látható, először koppintson a További gombra). Amennyiben a Genius nem jelenik 
meg, az iTunes alkalmazásban be kell kapcsolnia a Genius funkciót, és az iPhone 
készüléket szinkronizálnia kell az iTunes alkalmazással. Lásd: “A Genius használata az 
iPhone készüléken,” 112. oldal.

Játsszon le egy dalt:  Koppintson a dalra.

Keveréshez végezzen rázást:  Rázza meg az iPhone készüléket, hogy bekapcsolja a 
keverést és dalokat váltson. Rázza meg a készüléket bármikor egy új dalra váltáshoz.

A Keverés megrázással funkciót a Beállítások > iPod részben kapcsolhatja be vagy ki 
(alapértelmezés szerint be van kapcsolva). Lásd: “Zene,” 242. oldal.

http://support.apple.com/hu_HU/manuals/iphone/
http://support.apple.com/hu_HU/manuals/iphone/


A hangok lejátszásának vezérlése
Egy dal lejátszásakor a Most játszódó képernyő látható.

Következő/Előretekerés

Lejátszás/Szüneteltetés

Számlista

Vissza

HangerőElőző/
Visszatekerés

AirPlay

Szüneteltessen egy dalt Koppintson , illetve nyomja meg az iPhone 
fülhallgatójának középső gombját.

Folytassa a lejátszást Koppintson , illetve nyomja meg az iPhone 
fülhallgatójának középső gombját.

Növelje vagy csökkentse a hangerőt Húzza el a hangerőcsúszkát, vagy használja 
az iPhone oldalán lévő gombokat. Emellett az 
iPhone fejhallgatón lévő hangerőgombokat is 
használhatja.

Játssza le zenéit AirPlay hangszórón vagy 
Apple TV-n

Koppintson az  gombra, és válassza ki a 
hangszórókat vagy egy Apple TV készüléket. Ha 
az  gomb nem jelenik meg, vagy nem látja 
a keresett AirPlay rendszert, győződjön meg, 
hogy az iPhone ugyanazon a vezeték nélküli 
hálózaton van-e.

Visszaváltás az AirPlay-ről az iPhone 
készülékre

Koppintson az  gombra, és válassza a listából 
az iPhone készüléket.

Indítson újra egy dalt, vagy egy 
hangoskönyvben, illetve podcastban lévő 
fejezetet

Koppintson .

Ugorjon a következő dalra, vagy egy 
hangoskönyvben vagy podcastban lévő 
fejezetre

Koppintson , illetve nyomja meg gyorsan 
kétszer az iPhone fülhallgatójának középső 
gombját.

Ugorjon az előző dalra, vagy egy 
hangoskönyvben vagy podcastban lévő 
fejezetre

Koppintson kétszer a  gombra, illetve 
nyomja meg gyorsan háromszor az iPhone 
fülhallgatójának középső gombját.
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Visszatekerés vagy előretekerés Érintse meg, és tartsa megérintve  vagy . 
Minél tovább tartja megérintve a vezérlőt, annál 
gyorsabban tekeredik vissza vagy előre a dal. 
Az iPhone fülhallgatóján nyomja meg gyorsan 
kétszer, és tartsa lenyomva a középső gombot az 
előretekeréshez, illetve nyomja meg háromszor, 
és tartsa lenyomva a visszatekeréshez.

Térjen vissza az iPod böngészési listáihoz Koppintson , illetve legyintse jobbra az 
albumborítót.

Térjen vissza a Most játszódó képernyőre Koppintson a Most játszódó elemre.

Jelenítse meg egy dal szövegét Egy dal lejátszása közben koppintson az 
albumborítóra. (A dalszövegek akkor jelennek 
meg, ha azokat hozzáadta a dalhoz az 
iTunes alkalmazásban a dal Infó ablakának 
használatával.)

A hanglejátszás vezérlőinek megjelenítése egy másik alkalmazásban vagy a zárolt 
kijelzőn:  Nyomja meg kétszer a Főgombot , majd pöccintse a gombot a képernyő 
alján balról jobbra.

A vezérlők a lejátszást végző alkalmazást vezérlik, vagy a legutóbb lejátszó 
alkalmazást, ha a hang szüneteltetve van. Az aktív alkalmazás ikonja jobb oldalon 
jelenik meg. Az ikonra koppintva nyithatja meg az alkalmazást.

Ha az iPhone zárolva van, és a zene lejátszása folyamatban van, akkor nyomja meg 
kétszer a Főgombot.



További hangvezérlők
A további vezérlők megjelenítéséhez koppintson a Most játszódó képernyőn az 
albumborítóra.

A tekerési sávval együtt megjelennek az ismétlési, a Genius és a keverési vezérlők. 
Láthatja az eltelt időt, a hátralévő időt, és a dal sorszámát. A dal szövege szintén 
megjelenik, ha azt az iTunes alkalmazásban hozzáadta a dalhoz.

A tekerési sáv lehetővé teszi, hogy az idővonal bármelyik pontjára ugorjon. A tekerési 
sebességet gyorsról finomra állíthatja úgy, hogy a lejátszófejnek a tekerési sáv 
mentén történő mozgatásakor az ujját lefelé húzza.

Ismétlés Ping tetszik 
funkció

Tekerési sáv

Keverés

Genius

Ping közzététel

Lejátszófej

Állítsa be az iPhone készüléket a dalok 
ismétlésére

Koppintson . Koppintson újból , hogy az 
iPhone készülék csak az aktuális dal ismétlésére 
legyen beállítva.

 = Az iPhone az aktuális album vagy lista 
összes dalának ismétlésére van beállítva.

 = az iPhone az aktuális dal újból és újból 
történő ismétlésére van beállítva.

 = az iPhone nincs beállítva a dalok 
ismétlésére.

Ugorjon egy dal bármely pontjára Húzza el a lejátszófejet a tekerési sávban. Húzza 
lefelé az ujját a tekerési sebesség állításához. 
A tekerési sebesség annál lassabb lesz, minél 
lejjebb csúsztatja az ujját.

Ossza meg a követőivel a Pingen, ha tetszett 
Önnek egy dal

Koppintson a  gombra.
 = Már mondta, hogy tetszik Önnek a dal.

Készítsen Genius játéklistát Koppintson a  gombra. Megjelenik a Genius 
játéklista, a játéklista létrehozásához, az aktuális 
játéklista frissítéséhez és a játéklista mentéséhez 
használható gombokkal. Lásd: “A Genius 
használata az iPhone készüléken,” 112. oldal.
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Tegyen közzé egy dalról szóló kommentet a 
Pingen

Koppintson a  gombra.

Állítsa be az iPhone készüléket a dalok 
keverésére

Koppintson . Koppintson újból , hogy az 
iPhone a dalok sorrendben történő lejátszására 
legyen beállítva.

 = Az iPhone a dalok keverésére van beállítva.
 = Az iPhone a dalok sorrendben történő 

lejátszására van beállítva.

Keverje bármely játéklista, album vagy egyéb 
dallista számait

Koppintson a lista tetején lévő Keverés elemre. 
Például, az iPhone készüléken lévő összes dal 
keveréséhez válassza ki a Dalok > Keverés 
elemet.
Függetlenül attól, hogy az iPhone keverésre 
van-e beállítva, ha egy dallista tetejénél lévő 
Keverés elemre koppint, az iPhone az adott lista 
dalait véletlenszerű sorrendben fogja lejátszani.

Dalszövegek elrejtése A Beállítások területen válassza az iPod elemet, 
majd kapcsolja ki a Szöveg, podcastinfó 
lehetőséget.

A podcast- és hangoskönyvvezérlők
Lejátszás közben a Most játszódó képernyőn további vezérlők és információk 
jelennek meg.

A tekerési sávval együtt megjelennek az email, a 30 másodperces ismétlési és a 
lejátszási sebesség vezérlők. Láthatja az eltelt időt, a hátralévő időt, és az epizód vagy 
fejezet sorszámát.

A tekerési sáv lehetővé teszi, hogy az idővonal bármelyik pontjára ugorjon. A tekerési 
sebességet gyorsról finomra állíthatja úgy, hogy a lejátszófejnek a tekerési sáv 
mentén történő mozgatásakor az ujját lefelé húzza.

Tekerési sáv Lejátszófej

Lejátszási 
sebesség

30-másodperces 
ismétlés

Email 



Küldjön egy erre a podcastra mutató email 
linket

Koppintson .

Ugorjon bármely pontra Húzza el a lejátszófejet a tekerési sávban. Húzza 
lefelé az ujját a tekerési sebesség állításához. 
A tekerési sebesség annál lassabb lesz, minél 
lejjebb csúsztatja az ujját.

Játssza vissza az utolsó 30 másodpercet Koppintson a . 

Állítsa be a lejátszási sebességet Koppintson az . Koppintson újból a sebesség 
módosításához.

 = Lejátszás kétszeres sebességgel.
 = Lejátszás félsebességgel.
 = Lejátszás normál sebességgel.

Vezérlők megjelenítése vagy elrejtése Koppintson a képernyő közepén

Podcastinformációk elrejtése A Beállítások területen válassza az iPod elemet, 
majd kapcsolja ki a Szöveg, podcastinfó 
lehetőséget.

A Beszédhangvezérlés használata az iPod alkalmazással
A Beszédhangvezérlés használatával vezérelheti a zenelejátszást az iPhone 
készüléken. 

Megjegyzés:  A Hangvezérlés esetleg nem érhető el minden nyelven.

Használjon Beszédhangvezérlést:  Nyomja meg, és addig tartsa nyomva a 
Főgombot , amíg a Hangvezérlés képernyő meg nem jelenik, és egy hangjelzés 
hallható nem lesz. Ezt követően az alább bemutatott parancsok használatával 
játsszon le dalokat. 

A Hangvezérlés megjelenítéséhez megnyomhatja és lenyomva tarthatja az iPhone 
fülhallgatójának középső gombját is.

Vezérelje a zenelejátszást Mondja ki a „play” vagy „play music” parancsot. 
A szüneteltetéshez mondja ki a „pause” vagy 
„pause music” parancsot. Használhatja a „next 
song” vagy „previous song” parancsot is.

Játsszon le egy albumot, előadót vagy 
játéklistát

Mondja ki a „play”, majd az „album”, „artist” vagy 
„playlist” parancsot és a nevet.

Keverje az aktuális játéklistát Mondja ki a „shuffle” parancsot.

Tudjon meg többet az éppen játszódó dalról Mondja ki a „what’s playing”, „what song is this”, 
„who sings this song” vagy „who is this song by” 
parancsot.

Használja a Genius funkciót hasonló dalok 
lejátszásához

Mondja ki a „Genius”, „play more like this” vagy 
„play more songs like this” parancsot.

Vonja vissza a Beszédhangvezérlést Mondja ki a „cancel” vagy „stop” parancsot.
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Albumborítók böngészése a Cover Flow módban
Amikor zenét böngészik, oldalra forgathatja az iPhone készüléket, hogy az 
iTunes tartalmat Cover Flow módban jelenítse meg, és az albumborítók alapján 
böngészhesse a zenéit.

Böngésszen albumborítókat Húzza balra vagy jobbra.

Tekintse meg az albumon lévő számokat Koppintson az albumborítóra vagy .

Játssza le bármely számot Koppintson a számra. Végezzen húzást felfelé 
vagy lefelé, hogy végiggörgethesse a számokat.

Térjen vissza a borítóhoz Koppintson a címsorra. Vagy koppintson ismét 
.

Játssza le vagy szüneteltesse az aktuális dalt Koppintson  vagy . Megnyomhatja ezen kívül 
az iPhone fejhallgató középső gombját is.



Egy album összes számának megtekintése
Tekintse meg az aktuális dalt tartalmazó album egyéb számait is:  A Most játszódó 
képernyőn koppintson . Koppintson egy számra annak lejátszásához. A Most 
játszódó képernyőre való visszatéréshez koppintson az albumborító bélyegképére.

Minősítősáv

Visszatérés a
Now Playing
képernyőre

Albumszámok

A számlistanézetben minősítéseket társíthat a dalokhoz. A minősítések használatával 
az iTunes alkalmazásban létrehozhat olyan okos játéklistákat, melyek dinamikusan 
frissülnek, hogy tartalmazzák például a legmagasabb minősítésű dalait.

Minősítsen egy dalt:  Húzza el az ujját a minősítősávon, hogy nullától öt csillagig 
terjedő minősítést társítson a dalhoz.

Hangtartalom keresése
Keresheti az iPhone készülékre szinkronizált dalok, podcastok és egyéb tartalmak 
címeit, előadóit, albumait és szerzőit.

Keressen zenéket:  Gépeljen be szöveget a dallista, játéklista, előadólista vagy 
az iPod tartalmának egyéb nézeteit mutató képernyő tetejénél lévő keresési 
mezőbe. (Koppintson az állapotsávra, hogy gyorsan egy lista tetejére görgessen, és 
megjelenítse a keresési mezőt.)

A keresési eredmények gépelés közben megjelennek. Koppintson a Keresés elemre, 
hogy eltüntesse a billentyűzetet és több eredményt láthasson.

A hangtartalom mindig része a Főképernyőről kezdeményezett kereséseknek. Lásd: 
“Keresés,” 48. oldal.

A Genius használata az iPhone készüléken
A Genius olyan dalokat keres az iTunes könyvtárában, melyek jól illenek egymáshoz. 
Egy Genius játéklista a daloknak olyan gyűjteménye, melyek azért kerülnek 
kiválasztásra, mert jól illenek a könyvtárából Ön által kijelölt dalhoz. Egy Genius mix 
az azonos fajtájú zenékből álló dalok gyűjteménye. A Genius mixek minden egyes 
meghallgatásukkor újra létrejönnek, így mindig újak és frissek.
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Az iTunes alkalmazásban létrehozhat Genius játéklistákat és szinkronizálhatja azokat 
az iPhone készülékre. Ezen kívül közvetlenül az iPhone készüléken is létrehozhat és 
menthet Genius játéklistákat.

A Genius mixeket az iTunes hozza létre automatikusan. Az iTunes különféle mixeket 
készít az iTunes könyvtárában meglévő különféle zenék alapján. Lehetnek például 
olyan Genius mixei, melyek R&B dalokat vagy alternatív rockdalokat emelnek ki. 

Ahhoz, hogy a Genius funkciót használhassa az iPhone készüléken, először kapcsolja 
be a Genius funkciót az iTunes alkalmazásban, majd szinkronizálja az iPhone 
készüléket az iTunes alkalmazással. A Genius mixek önműködően szinkronizálódnak, 
hacsak nem kézzel kezeli a zenéit, és ki nem választja, hogy mely mixek 
szinkronizálódjanak az iTunes alkalmazással. A Genius egy ingyenes szolgáltatás, de 
használatához Apple ID szükséges.

Egy Genius mix szinkronizálásakor az iTunes olyan könyvtárat is kiválaszthat, és 
szinkronizálhat abból dalokat, melyet egyébként nem választott ki szinkronizálásra.

Böngéssze a Genius mixeket:  Koppintson a Genius elemre (ha a Genius nem 
látható, először koppintson a További gombra). A képernyő alján lévő pontok száma 
mutatja az iTunes programból szinkronizált mixek számát, és jelzi azt, hogy melyik 
mixet tekinti meg éppen. Az egyéb mixeihez történő hozzáféréshez végezzen 
pöccintést balra vagy jobbra.

Játsszon le egy Genius mixet:  Koppintson a mixre vagy .

Készítsen Genius játéklistát az iPhone készüléken:  
 1 Koppintson a Játéklisták elemre (ha a Játéklisták nem látható, először koppintson a 

További gombra), majd koppintson a Genius játéklistára.

 2 Koppintson a lista egy dalára. A Genius olyan további dalok alapján hoz létre egy 
játéklistát, melyek jól illenek ahhoz a dalhoz.



Ezen kívül olyan dalokból is létrehozhat Genius játéklistát, melyek jól illenek az 
éppen játszódó dalhoz. A Most játszódó képernyőn koppintson az albumborítóra, 
hogy további vezérlőket jelenítsen meg, majd koppintson .

Mentsen el egy Genius játéklistát:  A játéklistában koppintson a Mentés elemre. A 
játéklista a kiválasztott dal címének használatával a Játéklisták helyre lesz mentve.

Annyi Genius játéklistát készíthet és menthet el, amennyit kíván. Amennyiben ment 
egy olyan Genius játéklistát, mely az iPhone készüléken lett létrehozva, a következő 
kapcsolódáskor az vissza lesz szinkronizálva az iTunes alkalmazásba.

Frissítsen egy Genius játéklistát:  A játéklistában koppintson a Frissítés elemre.

Egy játéklista frissítésekor létrejön egy olyan játéklista, mely a kiválasztott dalhoz 
jól illő másik dalokból áll. Bármilyen Genius játéklista frissíthető függetlenül attól, 
hogy az az iTunes alkalmazásban történő létrehozás után lett az iPhone készülékre 
szinkronizálva, vagy közvetlenül az iPhone készüléken lett létrehozva.

Készíthet Genius játéklisták különböző számokból: Koppintson a Genius játéklista 
elemre, majd koppintson az Új elemre, és válasszon egy dalt.

Töröljön egy mentett Genius játéklistát:  Koppintson a Genius játéklistára, majd a 
Törlés elemre.

Miután egy Genius játéklista vissza lett szinkronizálva az iTunes alkalmazásba, az 
közvetlenül nem lesz törölhető az iPhone készülékről. Az iTunes használatával 
szerkeszthető a játéklista neve, leállítható a szinkronizálása, illetve törölhető a 
játéklista.

Játéklisták létrehozása
Az iPhone készüléken létrehozhat és szerkeszthet saját játéklistákat. Szerkesztheti a 
számítógépes iTunes alkalmazásból szinkronizált játéklistákat is.

Játéklista létrehozása:
 1 Koppintson a Játéklisták elemre (ha a Játéklisták nem látható, először koppintson a 

További gombra), majd koppintson a „Játéklista hozzáadása…” gombra.

 2 Írjon be egy nevet a játéklista számára, majd koppintson a Mentés elemre.

 3 A képernyő alján lévő gombok használatával böngésszen a dalok között. Koppintson 
egy dalra vagy videóra, hogy felvegye azt a játéklistára. Koppintson a dallisták 
tetejénél lévő Összes dal hozzáadása elemre, hogy a listán szereplő összes dalt 
felvegye.

 4 Amint befejezte, koppintson a Kész elemre.

Amikor létrehoz egy játéklistát, majd szinkronizálja az iPhone készüléket a 
számítógéppel, a játéklista szinkronizálva lesz az iTunes könyvtárral.
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Játéklista szerkesztése:
 1 Koppintson a Játéklisták elemre (ha a Játéklisták nem látható, először koppintson a 

További gombra), majd koppintson a szerkeszteni kívánt játéklistára.

 2 Válassza a Szerkesztés elemet, majd tegye a következők egyikét:

 Â Egy dal listán felfelé vagy lefelé történő mozgatásához húzza el a dal mellett lévő .

 Â Egy dalnak a játéklistáról való törléséhez koppintson a dal mellett lévő  
szimbólumra, majd koppintson a Törlés elemre. Egy dal játéklistáról való törlésével 
az nem törlődik az iPhone készülékről.

 Â További dalok hozzáadásához koppintson .

 3 Amint befejezte, koppintson a Kész elemre.

Amikor szerkeszt egy játéklistát, majd szinkronizálja az iPhone készüléket a 
számítógéppel, a játéklista szinkronizálva lesz az iTunes könyvtárral.

Játéklista törlése: A Játéklisták területen koppintson a törölni kívánt játéklistára, 
majd koppintson a Törlés gombra (görgessen a lista tetejére a Törlés gomb 
megjelenítéséhez). Erősítse meg a műveletet a Játéklista törlése elemre kattintva.

Játéklista kiürítése:  A Játéklisták területen koppintson a kiüríteni kívánt játéklistára, 
majd koppintson az Ürítés gombra (görgessen a lista tetejére az Ürítés gomb 
megjelenítéséhez). Erősítse meg a műveletet a Játéklista ürítése elemre kattintva.

Videók
Az iPhone készülékkel olyan videós tartalmakat tekinthet meg, mint például filmeket, 
zenei videókat és videopodcastokat. Amennyiben egy videó fejezeteket tartalmaz, 
a következő vagy előző fejezetre ugorhat, vagy megjeleníthet egy listát, és bármely 
kiválasztott fejezettől elkezdheti a lejátszást. Amennyiben egy videó választható 
nyelvi funkciót tartalmaz, kiválaszthatja a hang nyelvét, illetve megjelenítheti az 
adott nyelvű feliratot.

Videók lejátszása
Játsszon le egy videót:  Koppintson a Videók elemre (ha a Videók nem látható, 
először koppintson a További gombra), majd koppintson a videóra.

Jelenítse meg a lejátszás-vezérlőket:  Koppintson a képernyőre a vezérlők 
megjelenítéséhez. Koppintson rá újból, hogy elrejtse azokat.

További podcast- vagy TV-műsor-epizódok beszerzése:  Koppintson a Videók 
elemre (ha a Videók nem látható, először koppintson a További gombra), majd 
koppintson egy podcastra vagy TV-műsorra, hogy megtekintse az epizódok listáját. 
Koppintson a „További epizódok beszerzése…” elemre a további epizódok iTunes 
Store áruházban történő megtekintéséhez.



A videók lejátszásának vezérlése
A videók fekvő irányultságban játszódnak le, hogy kihasználják a szélesképernyős 
kijelző előnyeit.

A tekerési sáv lehetővé teszi, hogy az idővonal bármelyik pontjára ugorjon. A tekerési 
sebességet állíthatja úgy, hogy a lejátszófejnek a tekerési sáv mentén történő 
mozgatásakor az ujját lefelé húzza.

LejátszófejTekerési sáv

Lejátszás/
Szüneteltetés

Újraindítás/
Visszatekerés

Méretezés

Előretekerés Hangerő

AirPlay

Szüneteltessen egy videót Koppintson , illetve nyomja meg az iPhone 
fülhallgatójának középső gombját.

Folytassa a lejátszást Koppintson , illetve nyomja meg az iPhone 
fülhallgatójának középső gombját.

Növelje vagy csökkentse a hangerőt Húzza el a hangerőcsúszkát. Emellett az 
iPhone fejhallgatón lévő hangerőgombokat is 
használhatja.

Visszaváltás az AirPlay-ről az iPhone 
készülékre

Koppintson az  gombra, és válassza a listából 
az iPhone készüléket.

Ugorjon a következő fejezetre (ha elérhető) Koppintson , illetve nyomja meg gyorsan 
kétszer az iPhone fülhallgatójának középső 
gombját.

Ugorjon az előző fejezetre (ha elérhető) Koppintson a  gombra, illetve nyomja meg 
gyorsan háromszor az iPhone fülhallgatójának 
középső gombját.

Indítsa a lejátszást egy adott fejezettől (ha 
elérhető)

Koppintson , majd válasszon egy fejezetet a 
listáról.

Visszatekerés vagy előretekerés Érintse meg, és tartsa megérintve  vagy .
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Ugorjon egy videó bármely pontjára Húzza el a lejátszófejet a tekerési sávban. Húzza 
lefelé az ujját a tekerési sebesség állításához. 
A tekerési sebesség annál lassabb lesz, minél 
lejjebb csúsztatja az ujját.

Állítsa le egy videó megtekintését, mielőtt 
befejeződne annak lejátszása

Koppintson a Kész elemre. Illetve nyomja meg a 
Főgombot .

Méretezzen egy videót a képernyőre illesztésre 
vagy a képernyő kitöltésére

Koppintson , ha azt akarja, hogy a videó 
kitöltse a képernyőt. Koppintson , ha azt 
akarja, hogy a videó elférjen a képernyőn. 
Ezen kívül dupla koppintással is váltogathat 
a képernyőhöz való illeszkedés és a képernyő 
kitöltése között.
Amennyiben a videót a képernyő kitöltésére 
méretezi, a kép oldalai vagy a teteje esetleg 
levágódhatnak, és nem látszanak a képernyőn. 
Amennyiben azt a képernyőre illesztésre 
méretezi, fekete sávokat láthat a kép oldalain 
vagy a videó felett, illetve alatt.

Válasszon egy választható hangnyelvet (ha 
elérhető)

Koppintson , majd válasszon egy nyelvet a 
Hang listáról.

Jelenítse meg vagy rejtse el a feliratozást (ha 
elérhető)

Koppintson , majd válasszon egy nyelvet, 
illetve válassza a Ki elemet a Feliratok listáról.

Videók keresése
Keresheti az iPhone készülékre szinkronizált filmek, TV-műsorok és videopodcastok 
címeit.

Keressen videót:  Gépeljen be szöveget a videók listája fölötti keresési mezőbe.

A keresési eredmények gépelés közben megjelennek. Koppintson a Keresés elemre, 
hogy eltüntesse a billentyűzetet és több eredményt láthasson.

A videotartalom mindig része a Főképernyőről kezdeményezett kereséseknek. Lásd: 
“Keresés,” 48. oldal.

Kölcsönzött filmek és TV-műsorok megtekintése
Az iTunes Store áruházból kölcsönözhet filmeket, és megtekintheti azokat az 
iPhone készüléken. A kölcsönzött filmeket és TV-műsorokat közvetlenül az iPhone 
készülékre is letöltheti, vagy a számítógépén lévő iTunes segítségével továbbíthatja 
a filmeket az iPhone készülékre. (A filmek és TV-műsorok kölcsönzése esetleg 
nem érhető el minden országban vagy régióban.) Lásd: "Videók vásárlása vagy 
kölcsönzése," 196. oldal.



A filmnek vagy TV-műsornak teljesen le kell töltődnie, mielőtt elkezdhetné nézni azt. 
A letöltést szüneteltetheti, és később folytathatja azt. 

A kölcsönzött filmek és TV-műsorok egy bizonyos idő után lejárnak, és ha elkezd 
nézni egy filmet vagy TV-műsort, korlátozott idő áll rendelkezésére annak 
megtekintésére. A hátralévő idő a cím mellett látható. A kölcsönzött elemek 
önműködően törlésre kerülnek, amint lejárnak. Mielőtt kölcsönözne egy filmet vagy 
TV-műsort, az iTunes Store áruházban ellenőrizze a kölcsönzési időt.

Tekintsen meg egy kölcsönzött filmet vagy TV-műsort:  Az iPhone készüléken 
válassza ki az iPod > Videók elemet (ha a Videók nem látható, először koppintson a 
További gombra), majd jelölje ki a filmet vagy TV-műsort.

Az iPhone 3GS készüléken átviheti a kölcsönzött filmeket az iPhone készülék és 
a számítógép között. Az iPhone 4 készüléken csak akkor viheti át a kölcsönzött 
filmeket az iPhone készülék és a számítógép között, ha a számítógépen lévő iTunes 
alkalmazással kölcsönözte őket. Az iPhone 4 készüléken kölcsönzött filmek nem 
vihetők át a számítógépre.

Mozgasson egy kölcsönzött filmet az iPhone és a számítógépe között:  
 1 Csatlakoztassa az iPhone készüléket a számítógépére.

 2 Az iTunes alkalmazásban válassza ki az iPhone elemet az Eszközök listáról, majd 
kattintson a Filmek elemre.

 3 Kattintson az átvinni kívánt elem melletti Áthelyezés gombra, majd kattintson az 
Alkalmazás gombra.

A számítógépének csatlakoznia kell az Internetre.

Videók megtekintése TV-készüléken
Az iPod-videókat a TV-készülékén is nézhet, az alábbiak segítségével:

Apple komponens AV-kábel Â

Apple kompozit AV-kábel Â

Apple digitális AV-adapter, illetve egy HDMI-kábel (iPhone 4) Â

Apple VGA-adapter, illetve egy VGA-kábel Â

A digitális AV-adapter az akár 720p felbontású, HD minőségű hangsávos videókat is 
támogatja.

Az iPod-videóit vezeték nélkül TV-készülékére is sugározhatja az AirPlay és Apple TV 
használatával.

Megjegyzés:  Az Apple kábelek, adapterek és dokkolóegységek külön vásárolhatók 
meg. Keresse fel a www.apple.com/ipodstore weboldalt (amely esetleg nem minden 
országban vagy régióban érhető el) vagy a helyi Apple kiskereskedőt.
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Csatlakozzon AV-kábellel: Használja az Apple komponens AV-kábelt vagy az 
kompozit AV-kábelt, illetve egyéb hivatalos, iPhone-kompatibilis kábelt. Használhatja 
továbbá e kábeleket az Apple Universal Dock eszközzel, hogy az iPhone készüléket 
a TV-készülékére csatlakoztassa. Az Apple Universal Dock tartalmaz egy távvezérlőt, 
mely lehetővé teszi, hogy távolról irányíthassa a lejátszást. 

Csatlakozzon Apple digitális AV-adapterrel (iPhone 4):Csatlakoztassa az Apple 
digitális AV-adaptert az iPhone készülék dokkcsatlakozójához. Az adapter HDMI-
portját HDMI-kábellel csatlakoztassa a TV-készülékhez vagy a vevőhöz. Az iPhone 
készülék töltöttségének videonézés közbeni megőrzéséhez használjon egy Apple 
dokkcsatlakozó-USB-átalakító kábelt, hogy az adapter 30 tűs portját a számítógéphez 
vagy egy fali aljzathoz csatlakoztatott USB hálózati adapterhez tudja csatlakoztatni.

Csatlakozzon VGA-adapterrel:Csatlakoztassa a VGA-adaptert az iPhone készülék 
dokkcsatlakozójához. A VGA-adaptert VGA-kábellel csatlakoztassa egy kompatibilis 
TV-készülékhez, kivetítőhöz vagy VGA-kijelzőhöz.

Továbbítsa videóit AirPlay használatával: Indítsa el a videolejátszást, majd 
koppintson az  gombra, és válassza ki az Apple TV készüléket a listából. Ha az  
gomb nem jelenik meg, vagy nem látja az Apple TV készüléket az AirPlay eszközök 
listájában, győződjön meg róla, hogy az ugyanazon a vezeték nélküli hálózaton 
van-e, mint az iPhone készülék. A lejátszás iPhone telefonra való visszaállításához 
koppintson újra az  gombra, és válassza a listából az iPhone telefont.

Videók konvertálása az iPhone számára
Az iPhone készülékre az iTunes Store áruházban megvásároltaktól eltérő videókat is 
feltehet, például egy Mac gépen az iMovie alkalmazással készített videókat, vagy az 
Internetről letöltött, és az iTunes alkalmazáshoz adott videókat.

Amennyiben az iTunes alkalmazásból egy videót próbál feltenni az iPhone 
készülékre, és megjelenik egy üzenet, mely arról tájékoztat, hogy a videó nem 
játszható le az iPhone készüléken, akkor átkonvertálhatja a videót.

Konvertáljon egy videót az iPhone készüléken való működéshez:  Válassza ki a 
videót az iTunes könyvtárban, és válassza ki a Haladó > „iPod vagy iPhone verzió 
létrehozása” elemet. Ezt követően tegye fel a konvertált videót az iPhone készülékre.

Videók törlése az iPhone készülékről
Hely felszabadítása érdekében törölhet videókat az iPhone készülékéről.

Töröljön egy videót:  A videók listáján legyintse balra vagy jobbra a videót, majd 
koppintson a Törlés elemre.

Ha töröl egy videót az iPhone készülékről (mely nem egy kölcsönzött film vagy 
TV-műsor), azzal azt nem törli az iTunes könyvtárból. Az ismét megjelenhet az 
iPhone készüléken, ha az iTunes alkalmazásban a videó továbbra is be van állítva 
szinkronizálásra.



Fontos:  Amennyiben töröl egy kölcsönzött filmet vagy TV-műsort az iPhone 
készülékről, az véglegesen törlésre kerül, és nem vihető vissza a számítógépére.

Saját mappa megosztása
A Saját mappa megosztása funkcióval (iOS 4.3) lejátszhat zenét, filmeket és 
TV-műsorokat az iPhone készüléken az iTunes könyvtárban a Mac vagy PC 
számítógépén. 

Megjegyzés:  A Saját mappa megosztása funkció az iTunes 10.2-es vagy újabb 
verziójával használható, amely a www.apple.com/hu/itunes/download weboldalról 
tölthető le. A bónusztartalmak, pl. a digitális füzetek vagy az iTunes extrák nem 
oszthatók meg.

Az iPhone készüléknek és a számítógépnek ugyanahhoz a Wi-Fi-hálózathoz kell 
csatlakoznia. Az iTunesnak nyitva, a Saját mappa megosztása szolgáltatásnak 
pedig bekapcsolva kell lennie a számítógépen, illetve ugyanabba az Apple fiókba 
kell bejelentkezve lennie az iPhone készüléken, mint a Saját mappa megosztása 
szolgáltatásnak. 

Zene vagy videó lejátszása az iPhone készüléken az iTunes könyvtárból:
 1 A Mac vagy PC gépen nyissa meg az iTunes alkalmazást, és válassza a Haladó > 

Saját mappa megosztásának bekapcsolása lehetőséget. Adja meg az Apple ID-jét és 
jelszavát, majd kattintson a Saját mappa megosztása szolgáltatás létrehozása elemre.

 2 A Beállításokban válassza az iPod, majd a Saját mappa megosztása lehetőséget, 
és adja meg ugyanazt az Apple ID-t és jelszót, amelyet a Saját mappa megosztása 
funkció bekapcsolásakor adott meg az iTunesban.

 3 Az iPod pontban koppintson a További lehetőségre, majd a Megosztott lehetőségre, 
és válassza az iTunes könyvtárat.

Az iPod Lejátszási listák, Előadók, Dalok és egyéb lapjain most megjelenik az iTunes 
könyvtár aktuális tartalma az iPhone tartalma helyett. 

Visszatérés az iPhone tartalmához: Az iPod pontban koppintson a További 
lehetőségre, majd a Megosztott lehetőségre, és válassza ki az iPhone készüléket a 
lista tetején.
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Elalvási időzítő beállítása
Beállíthatja úgy az iPhone készüléket, hogy az egy bizonyos időtartam után 
abbahagyja a zenék vagy videók lejátszását.

Állítson be egy elalvási időzítőt:  A Főképernyőn válassza ki az Óra > Időzítő 
elemet, majd pöccintéssel állítsa be az órák és percek számát. Koppintson az Időzítő 
lejártakor elemre, és válassza ki a iPod elaltatás elemet, koppintson a Beállítás elemre, 
majd koppintson az Indítás elemre az időzítő elindításához.

Az időzítő lejártakor az iPhone leáll a zenék vagy videók lejátszásával, bezár minden 
egyéb alkalmazást, és zárolja önmagát.

A böngészőgombok módosítása
A képernyő alján lévő böngésző gombokat kicserélheti az Ön által gyakrabban 
használt gombokra. Amennyiben például gyakran hallgat podcastokat, a Dalok 
gombot kicserélheti a Podcastok gombra.

Módosítsa a böngésző gombokat:  Koppintson az Egyéb elemre, és koppintson a 
Szerkesztés elemre, majd húzzon egy gombot a képernyő aljára, a fölé az ikon fölé, 
melyet ki kíván cserélni.

A képernyő alján lévő gombokat balra vagy jobbra történő húzással átrendezheti. 
Amint befejezte, koppintson a Kész elemre. Bármikor koppintson a Egyéb elemre, a 
kicserélt gombokhoz történő hozzáférés érdekében.
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Üzenetek küldése és fogadása

FIGYELMEZTETÉS:  A biztonságos vezetéssel kapcsolatos fontos tudnivalókért 
tekintse meg a Fontos termékinformációs útmutatót a support.apple.com/hu_HU/
manuals/iphone weboldalon.

Az Üzenetek lehetővé teszi, hogy bárkivel szöveges üzenetet válthasson, aki 
SMS-képes telefont vagy egyéb készüléket használ. Az Üzenetek támogatja az 
MMS funkciót is, így más MMS-képes eszközökre küldhet fotókat, videoklipeket, 
kontaktadatokat és hangjegyzeteket. Több címzettet is megadhat, így egy üzenetet 
egyszerre több személynek is elküldhet.

Megjegyzés:  Az SMS- vagy MMS-támogatás esetleg nem érhető el minden 
országban vagy régióban. Az Üzenetek használatakor járulékos díjak is 
felmerülhetnek. További tudnivalókért lépjen kapcsolatba a szolgáltatójával.

A Főképernyőn lévő Üzenetek ikon mutatja az olvasatlan üzeneteinek számát.

Az olvasatlan
üzenetek száma

Bármikor használhatja az Üzenetek alkalmazást, ha egy mobilhálózat hatókörében 
tartózkodik. Amennyiben tud hívást kezdeményezni, tud üzenetet is küldeni. A 
telefon-előfizetésétől függően költségei merülhetnek fel az üzenetek küldésekor és 
fogadásakor. 

Küldjön egy üzenetet:  Koppintson , majd adjon meg egy telefonszámot vagy 
nevet, illetve koppintson a  gombra, és válasszon ki egy kontaktot a kontaktjainak 
listájáról. Koppintson a billentyűzet felett lévő szövegmezőre, gépeljen be egy 
üzenetet, és koppintson a Küldés elemre.

9Üzenetek
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Ha az üzenet nem küldhető el (például amikor a mobilhálózat hatókörén kívül 
tartózkodik), egy figyelmeztető jelvény jelenik meg az Üzenetek ikonján a 
Főképernyőn. Ha az Üzenetek egy mappában van, a figyelmeztető jelvény a mappán 
jelenik meg.

Riasztási jelvény

Az üzenetváltásai mentésre kerülnek az Üzenetek listára. Az olyan üzenetváltások 
neve mellett, melyek olvasatlan üzeneteket tartalmaznak, egy kék pont  látható. 
Koppintson a listán egy üzenetváltásra, hogy megtekintse, vagy hozzáadhasson 
valamit.

Az Ön által
elküldött
üzenetek

A másik személytől
érkezett üzenetek

Az iPhone az üzenetváltás legutóbbi 50 üzenetét jeleníti meg. A korábbi üzenetek 
megtekintéséhez görgessen legfelülre, és koppintson a Tölts be korábbi üzeneteket 
elemre.

A Csoportos üzenetküldés (nem minden országban és régióban érhető el) 
segítségével egy üzenetet több címzettnek küldhet el. 

Küldjön üzenetet személyek egy csoportjának:  Koppintson az  gombra, majd 
adjon hozzá címzetteket. Amennyiben kézzel gépel be egy telefonszámot (ahelyett, 
hogy a Kontaktok listáról választaná ki), az újabb bejegyzés begépelése előtt 
koppintson a Sorvég billentyűre.

Megjegyzés:  A Csoportos üzenetküldés bekapcsolásához jelölje be a négyzetet a 
Beállítások > Üzenetek pontban.

A címzettek bármelyikétől érkező válasz csak az Ön számára lesz elküldve, az 
üzenetváltásban résztvevő többi személy számára nem.



Válaszoljon vagy küldjön üzenetet egy olyan személynek vagy csoportnak, akivel 
üzenetet váltott:  Koppintson az Üzenetek lista egy bejegyzésére, majd gépeljen be 
egy üzenetet az üzenetváltásba, és koppintson a Küldés elemre.

Küldjön üzenetet egy kedvencnek vagy egy előző hívónak:  
 1 A Főképernyőn koppintson a Telefon elemre, majd koppintson a Kedvencek vagy az 

Előzőek elemre.

 2 Koppintson a név vagy szám mellett lévő  gombra, majd koppintson a Szöveges 
üzenet elemre.

 3 Amennyiben több telefonszám jelenik meg, koppintson arra, melyre a szöveges 
üzenetet el kívánja küldeni.

Amikor az MMS elérhető, az Üzenetek lehetővé teszi, hogy a szöveges üzeneteinek 
a tárgyát is megadhassa. Ezt a funkciót az Üzenetek beállításaiban kapcsolhatja be 
vagy ki. Alapértelmezés szerint be van kapcsolva.

Adja hozzá vagy távolítsa el a tárgymezőt:  A Beállítások részben koppintson az 
Üzenetek elemre, majd koppintson a Tárgy mező mutatása elemre.

Megjegyzés:  A tárgymező és a Tárgy mező mutatása beállítás nem jelenik meg akkor, 
ha az MMS nem támogatott a szolgáltatója által.

Kapcsolja be vagy ki a karakterszámlálót:  A Beállítások részben koppintson 
az Üzenetek elemre, majd koppintson a Karakterszámláló kapcsolóra. A 
karakterszámláló tartalmazza az összes karaktert – beleértve a szóközöket, írásjeleket 
és sorvégeket – és gépelés közben akkor jelenik meg, ha az üzenete meghaladja 
a két sornyi hosszúságot. Akkor lehet hasznos a karakterszámláló, amikor például 
járulékos szolgáltatói díjak vannak érvényben az üzenetek küldésére.

Megjegyzés:  A karakterszámláló nem jelenik meg akkor, amikor a tárgy mezőbe ír be 
szöveget, illetve egy fényképet vagy videót csatol.

Kapcsolja be vagy ki az MMS üzenetküldést:  A Beállítások részben koppintson az 
Üzenetek elemre, majd koppintson az MMS üzenetkezelés elemre. Akkor is hasznos 
lehet kikapcsolni az MMS üzenetkezelés funkciót, amennyiben például meg kívánja 
akadályozni a csatolmányok küldését vagy fogadását, ha azokért külön díj kerül 
felszámításra.

Megjegyzés:  Az MMS Üzenetek beállítás nem jelenik meg, ha az MMS nem 
támogatott a szolgáltatója által.
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Üzenetek keresése
Keresést végezhet az Üzenetek listában lévő üzenetek tartalmában.

Végezzen keresést az Üzenetek listában: Koppintson a képernyő tetejére a 
keresési mező megjelenítéséhez, majd koppintson a keresési mezőre, és adja meg a 
keresendő szöveget.

Az üzenetek mindig részei a Főképernyőről kezdeményezett kereséseknek. Lásd: 
“Keresés,” 48. oldal.

Fényképek és videók megosztása
Az Üzenetek alkalmazáson belül lehetséges fényképet vagy videót készíteni, és egy 
másik MMS-képes eszközzel folytatott üzenetváltásban elhelyezni. Az Üzenetek 
alkalmazással fogadott üzenetekben lévő fotókat vagy videókat mentheti a 
Filmtekercs albumába.

Amennyiben az MMS-t a szolgáltatója nem támogatja, a  gomb nem jelenik meg, 
és Ön nem küldhet fényképeket vagy videókat. 

Küldjön fényképet vagy videót:  Koppintson a  gombra. Ezután koppintson a 
„Fénykép vagy videó készítése” elemre, illetve a „Válasszon meglévőt” gombra, és 
jelöljön ki egy elemet egy fotóalbumból, majd koppintson a Kiválasztás elemre.

A csatolmányok méretkorlátozását a szolgáltatója határozza meg. Szükség esetén 
az iPhone tömörítheti a fotót vagy videót. A fényképek és videók készítésével 
kapcsolatos további tudnivalókért lásd: 12. fejezet, “Kamera,” 146. oldal.

Mentsen el egy csatolt fotót vagy videót a Filmtekercs albumába:  Koppintson 
az üzenetváltásban lévő fényképre vagy videóra, majd koppintson , végül pedig 
koppintson a Kép mentése vagy Videó mentése gombra.

Másoljon egy fotót vagy videót:  Érintse meg és tartsa megérintve a csatolmányt, 
majd koppintson a Másolás elemre. Beilleszthet egy fotót vagy videót egy Mail 
üzenetbe vagy egyéb MMS üzenetbe.

Hangjegyzetek küldése
Egy üzenetben lévő hangjegyzetet továbbküldhet másik MMS-képes eszközre.

Küldjön hangjegyzetet:  A Hangjegyzetek alkalmazásban koppintson , koppintson 
az elküldeni kívánt hangjegyzetre, majd koppintson a Megosztás elemre, és 
koppintson az MMS elemre. Címezze meg az üzenetet, és koppintson a Küldés elemre.



Üzenetváltások szerkesztése
Amennyiben egy üzenetváltásnak csak egy részét kívánja megtartani, törölheti 
azokat a részeket, amelyekre nincs szüksége. Ezen kívül törölheti a teljes 
üzenetváltást is az Üzenetek listáról.

Szerkesszen üzenetváltást:  Koppintson az Szerkesztés elemre. Koppintson a bal 
oldalon lévő körökre, hogy kijelölje az üzenetváltás törölni kívánt részét, majd 
koppintson a Törlés elemre. Amint befejezte, koppintson a Kész elemre.

Törölje az összes szöveget és fájlt az üzenetváltás törlése nélkül:  Koppintson 
a Szerkesztés elemre, majd koppintson az Összes törlése elemre. Megerősítéshez 
koppintson a Beszélgetés törlése elemre.

Továbbítson egy üzenetváltást:  Jelöljön ki egy üzenetváltást, majd koppintson 
a Szerkesztés elemre. Koppintson a bal oldalon lévő körökre, hogy kijelölje az 
üzenetváltás belevenni kívánt részeit, majd koppintson a Továbbítás elemre, és 
koppintson a Küldés elemre.

Töröljön egy üzenetváltást:  Koppintson az Edit elemre, majd koppintson az 
üzenetváltás mellett lévő  gombra, és koppintson a Törlés elemre. Ezen kívül balra 
vagy jobbra is legyintheti az üzenetváltást, és rákoppinthat a Törlés elemre.

A Delete gomb megjeleníté-
séhez legyintse balra vagy 
jobbra az üzenetet.

A kontaktadatok és linkek használata
Hívjon fel, kezdjen FaceTime hívást, vagy küldjön emailt olyan valakinek, akivel 
már váltott szöveges üzenetet:  Koppintson egy üzenetre a Szöveges üzenetek 
listán, és görgessen az üzenetváltás tetejére. (Koppintson az állapotsávra, hogy 
gyorsan a képernyő tetejére görgessen.)

 Â A személy hívásához koppintson a Hívás elemre.

 Â A személy hívásához FaceTime használatával, koppintson a FaceTime elemre.

 Â A személynek történő email-küldéshez koppintson a Kontaktinfó elemre, majd 
koppintson egy email-címre.

Kövessen egy üzenetben szereplő linket:  Koppintson a linkre.

Egy link megnyithat egy weboldalt a Safari alkalmazásban, kezdeményezhet egy 
telefonhívást a Telefon alkalmazásban, kinyithat egy előre megcímzett üzenetet a 
Mail alkalmazásban, illetve megjeleníthet egy helyszínt a Térképek alkalmazásban. A 
szöveges üzeneteire történő visszatéréshez nyomja meg a Főgombot, és koppintson 
az Üzenetek elemre.
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Adjon olyan valakit a kontaktlistájához, akivel szöveges üzenetet váltott:  
Koppintson egy telefonszámra az Üzenetek listán, majd koppintson a „Hozzáadás 
kontaktokhoz” elemre.

Küldjön kontaktadatokat:  A Kontaktok alkalmazásban koppintson arra a személyre, 
akinek az adatait meg kívánja osztani. Koppintson a képernyő alján lévő Kontakt 
megosztása elemre, majd koppintson az MMS elemre. Címezze meg az üzenetet, és 
koppintson a Küldés elemre.

Mentse el a beérkezett kontaktadatokat:  Koppintson az üzenetváltásban lévő 
kontaktbuborékra,és koppintson az Új kontakt létrehozása vagy a „Meglévő 
kontakthoz adás” elemre.

Az előnézetek és riasztások kezelése
Alapértelmezés szerint az iPhone megjeleníti az új üzenetek előnézetét, amikor az 
iPhone zárolva van, vagy amikor Ön éppen egy másik alkalmazást használ. Ezt az 
előnézetet a Beállítások részben be- vagy kikapcsolhatja. Bekapcsolhat riasztásokat a 
szöveges üzenetekre is.

Kapcsolja be vagy ki az előnézeteket:  A Beállítások részben válassza ki az Üzenetek 
elemet, és koppintson az Előnézet mutatása elemre.

Jelenítsen meg több üzenetriasztást (iOS 4.3 esetén): A Beállítások között válassza 
az Üzenetek elemet, majd koppintson a Riasztási hangok lejátszása elemre, és adja 
meg azt a számot, ahányszor a riasztásnak válasz hiányában meg kell jelennie.

Állítsa be, hogy legyen-e hallható riasztás, ha szöveges üzenetet vagy előnézetet 
kap:  A Beállítások részben válassza ki a Hangok elemet, majd koppintson a Új 
szöveges üzenet elemre. Koppintson a kívánt riasztási hangra, illetve a Semmi 
elemre, ha nem kíván hallható riasztást kapni.

Fontos:  Amennyiben a Csengetés/Némítás kapcsoló ki van kapcsolva, a szöveges 
riasztások nem hangzanak el.
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A Naptárról
A Naptár segítségével azonnal elérheti a naptárakat és az eseményeket. A naptárakat 
külön-külön, illetve egyszerre is meg tudja tekinteni. Az eseményeket naponként, 
hónaponként vagy listázva is megtekintheti. Az események neve, meghívottjai, 
helyszíne vagy jegyzetei szerint is kereshet. Ha a kontaktok születésnapjait is beírta, a 
Naptárban ezeket is megtekintheti.

Az iPhone és a számítógépén található naptárak szinkronizálhatók egymással, 
illetve pl. az alábbi szolgáltatásokkal is: MobileMe, Microsoft Exchange, Yahoo! és 
Google. Továbbá megbeszéléseket készíthet, szerkeszthet vagy vonhat vissza az 
iPhone készüléken, illetve visszaszinkronizálhatja őket a számítógépére vagy a 
naptárfiókjába. Ha rendelkezik MobileMe-, Microsoft Exchange-, Google-, Yahoo!- 
vagy CalDAV-fiókkal, naptárait a hálózaton keresztül, az iPhone készüléknek a 
számítógéphez való csatlakoztatása nélkül is tudja szinkronizálni. A MobileMe 
megosztott naptárai, amelyekhez a számítógépről csatlakozott, szintén 
szinkronizálásra kerülnek az iPhone készülékkel.

Csak olvasható iCalendar (.ics) naptárakra is előfizethet, vagy .ics fájlokat importálhat 
e-mailekből. Ha bekapcsolt Naptárak funkcióval rendelkező Microsoft Exchange-
fiókja vagy támogatott CalDAV-fiókja van, találkozómeghívókat fogadhat másoktól, 
illetve válaszolhat rájuk, továbbá meghívhat másokat az Ön által ütemezett 
eseményekre.

10Naptár



  10. fejezet    Naptár 129

Naptárak szinkronizálása
A következő módok bármelyikével szinkronizálhatja a Naptár elemet:

Az iTunes alkalmazásban használja az iPhone Infó paneljét, hogy iCal vagy  Â
Microsoft Entourage alkalmazással szinkronizáljon egy Mac gépen, vagy Microsoft 
Outlook 2003 vagy 2007 alkalmazással szinkronizáljon egy PC-n, ha az iPhone 
készüléket a számítógépéhez csatlakoztatja. Lásd: “Az iPhone beállítási paneljei az 
iTunes alkalmazásban,” 61. oldal.

Az iPhone készülék Beállítások pontjában kapcsolja be a Naptárakat a MobileMe-,  Â
Microsoft Exchange-, Google- vagy Yahoo!-fiókjaiban, hogy a hálózaton 
keresztül tudja szinkronizálni a naptáradatokat, vagy létesítsen CalDAV-fiókot, 
ha a vállalat vagy a szervezet támogatja. Lásd: “Mail, Kontaktok és Naptárfiókok 
hozzáadása,” 29. oldal.

A Naptárak megtekintése
A naptárakat külön-külön, kijelöléssel, illetve az összest egyszerre is meg tudja 
tekinteni.

Naptárak kijelölése megtekintésre: Koppintson a Naptárak elemre, majd a 
kijelöléshez koppintson a megtekinteni kívánt naptárakra. Az összes naptár 
gyors kijelöléséhez vagy a kijelölés gyors törléséhez koppintson az Összes naptár 
megjelenítése vagy az Összes naptár elrejtése elemre. A kontaktok születésnapjainak 
megtekintéséhez koppintson a képernyő alján látható Születésnapok elemre. A 
kijelölt naptárak megtekintéséhez koppintson a Kész elemre.

A kijelölt naptárakhoz tartozó események egyetlen naptárban jelennek meg az 
iPhone készüléken. A naptáreseményeit megtekintheti egy listán, naponként vagy 
hónaponként. 



Váltson a nézetek között:  Koppintson a Lista, Nap vagy Hónap elemre.

 Â Listanézet: Az összes megbeszélése és eseménye egy görgethető listában jelenik 
meg.

 Â Napi nézet: Görgessen felfelé vagy lefelé, hogy megtekinthesse egy nap 
eseményeit. Koppintson  vagy  az előző vagy következő nap eseményeinek 
megtekintéséhez.

 Â Hónap nézet: Koppintson egy napra, hogy megtekintse annak eseményeit. 
Koppintson  vagy  az előző vagy következő hónap megtekintéséhez.

Adjon hozzá 
eseményt

A pontokkal jelölt 
napokon ütemezett 
események vannak

Ugorjon a mai napra Váltson nézetet

Válaszoljon
naptármeghívásra

A kiválasztott nap
eseményei

Tekintse meg egy esemény részleteit:  Koppintson az eseményre:

Állítsa be az iPhone készüléket, hogy az események idejét egy kiválasztott 
időzónához igazítsa:  

 1 A Beállítások részben válassza ki a „Mail, Kontaktok, Naptárak” elemet.

 2 A Naptárak alatt koppintson az Időzóna-támogatás elemre, majd kapcsolja be az 
Időzóna-támogatást.

 3 Koppintson az Időzóna elemre, majd keresse meg a kívánt időzóna egy nagyobb 
városát.

Amikor az Időzóna-támogatás be van kapcsolva, a Naptár az események dátumát 
és időpontját a kiválasztott város időzónájában jeleníti meg. Amikor az Időzóna-
támogatás ki van kapcsolva, a Naptár az eseményeket a hálózati idő alapján 
meghatározott helyszínének időzónájában jeleníti meg.
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Naptárak keresése
Keresést végezhet a naptáraiban lévő események nevére, meghívottaira, helyszíneire 
és jegyzetmezőire. A Naptár csak az aktuálisan megjelenített naptárak eseményei 
között keres.

Keressen eseményeket: A listanézetben gépeljen be szöveget a keresési mezőbe.

A keresési eredmények gépelés közben megjelennek. Koppintson a Keresés elemre, 
hogy eltüntesse a billentyűzetet és több eredményt láthasson.

A naptáresemények a főképernyőről indított keresések között is megjelennek. Lásd: 
“Keresés,” 48. oldal.

Események hozzáadása és frissítése az iPhone készülék 
segítségével
Naptáreseményeket közvetlenül az iPhone készüléken is létrehozhat vagy frissíthet.

Ha bekapcsolt Naptárak funkcióval rendelkező Microsoft Exchange-fiókja vagy 
támogatott CalDAV-fiókja van, meghívhat másokat a saját eseményeire vagy 
találkozóira.

Adjon hozzá egy eseményt: Koppintson , és adja meg az esemény adatait, majd 
koppintson a Kész elemre.

A következők bármelyikét begépelheti:
Név Â

Helyszín Â

Kezdési és befejezési időpontok (vagy kapcsolja be az Egész napos funkciót, ha az  Â
egy egész napos esemény)

Ismétlődési idők – semmi, minden nap, hét, két hét, hónap vagy év Â



Meghívottak (ha naptárszerver támogatja) Â

Riasztási idő – az esemény előtt öt perctől két napig. Â

Amikor riasztást állít be, megjelenik egy második riasztás beállítását is 
lehetővé tévő opció. Amikor egy riasztás bekövetkezik, az iPhone megjelenít 
egy üzenetet. Beállíthatja azt is, hogy az iPhone lejátsszon egy hangot (lásd: 
“Riasztások,” 135. oldal).

Fontos:  Bizonyos szolgáltatók nem minden helyszínen támogatják a hálózati 
időt. Amennyiben Ön éppen utazik, lehetséges, hogy az iPhone nem riasztja Önt 
a pontos helyi időben. A pontos idő kézzel történő beállításához lásd: “Dátum és 
idő,” 228. oldal.

Naptár Â

Az alapnaptárt az Alapnaptár beállítás segítségével módosíthatja. Lásd: 
“Naptárak,” 236. oldal.

Jegyzetek Â

Csak-olvasható naptárhoz nem rendelhet eseményt.

Eseményt egy email-üzenetben található napra, dátumra vagy időpontra koppintva 
is létre lehet hozni. Lásd: “Hivatkozások és észlelt adatok használata,” 89. oldal.

Frissítsen egy eseményt: Koppintson a Szerkesztés elemre, és módosítsa az esemény 
adatait. Amint befejezte, koppintson a Kész elemre.

Töröljön egy eseményt: Koppintson az eseményre, majd a Szerkesztés elemre, végül 
pedig az Esemény törlése elemre.
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Válaszolás a találkozómeghívókra
Ha bekapcsolt Naptárak funkcióval rendelkező Microsoft Exchange-fiókja vagy 
MobileMe-fiókja, vagy támogatott CalDAV-fiókja van, fogadhatja a szervezete 
tagjaitól érkező találkozómeghívókat, és válaszolhat rájuk. Amikor egy meghívó 
érkezik, a találkozó, szaggatott vonallal bekeretezve megjelenik az Ön naptárában. A 
képernyő jobb alsó sarkában megjelenő  gomb mellett látható jelvény mutatja az 
Ön birtokában lévő új meghívók összes számát. Az új meghívók száma a Főképernyő 
Naptár ikonján is megjelenik.

A találkozó-meghívók 
száma

Válaszoljon egy meghívóra a Naptár alkalmazásban:
 1 Koppintson egy találkozómeghívóra a naptárban, vagy koppintson az  

szimbólumra, hogy megjelenítse az Esemény képernyőt, majd koppintson egy 
meghívóra.



Koppintson a „Meghívő tőle:” elemre, hogy begyűjtse a találkozó szervezőjének  Â
kontaktadatait. Koppintson az email-címre, hogy üzenetet küldjön a szervezőknek. 
Amennyiben a szervező szerepel a kontaktjai között, Ön rákoppintással hívhatja is, 
vagy szöveges üzenetet küldhet neki.

Koppintson a Meghívottak elemre, hogy a találkozóra meghívott többi személyt  Â
is megtekinthesse. Koppintson egy névre, hogy megtekinthesse a résztvevő 
kontaktadatait. Koppintson az email-címre, hogy email-üzenetet küldjön 
a résztvevőnek. Amennyiben a résztvevő szerepel a kontaktjai között, Ön 
rákoppintással hívhatja is, vagy szöveges üzenetet küldhet neki.

Koppintson a Riasztás elemre, hogy beállítsa az iPhone készüléket a találkozó előtti  Â
hangos figyelmeztetésre.

Koppintson a Megjegyzések hozzáadása elemre, hogy a találkozó szervezőjének  Â
küldendő email-válaszába megjegyzéseket írhasson. A megjegyzései a találkozó 
Infó képernyőjén is megjelennek.

A találkozó szervezője készíthet jegyzeteket.

 2 Koppintson az Elfogadom, Talán vagy Elutasítom elemre.

Amikor Ön elfogadja, bizonytalanként elfogadja vagy elutasítja a meghívást, egy, az 
Ön megjegyzéseit tartalmazó válasz email-üzenet el lesz küldve a szervezőnek.

Amennyiben elfogadja, vagy bizonytalanként elfogadja a találkozót, később 
módosíthatja a válaszát. Koppintson a Megjegyzések hozzáadása elemre, ha 
módosítani kívánja a megjegyzéseit.

A találkozómeghívók szintén email-üzenetben kerülnek elküldésre, ami lehetővé 
teszi, hogy megnyissa a találkozó Infó képernyőjét a Mail alkalmazásból.

Nyisson meg egy email-üzenetben szereplő találkozómeghívót:  Koppintson a 
meghívóra.

Előfizetés a Naptárak funkcióra
Olyan naptárakra fizethet elő, amelyek iCalendar- (.ics) formátumot használnak. 
A naptárakra történő előfizetést számos naptáralapú szolgáltatás, így a Yahoo!, a 
Google és a Mac OS X iCal alkalmazás is támogatja.

Az előfizetett naptárak csak olvashatók. Az előfizetett naptárak eseményeit az 
iPhone készüléken olvashatja, de nem szerkesztheti őket, illetve nem hozhat létre új 
eseményeket.
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Naptárra történő előfizetés: 
 1 A Beállítások részben válassza ki a „Mail, Kontaktok, Naptárak” elemet, majd 

koppintson a Fiók hozzáadása elemre.

 2 Válassza az Egyéb, majd az Előfizetett naptár hozzáadása elemet.

 3 Adja meg a szerveradatokat, majd az előfizetés visszaellenőrzéséhez koppintson a 
Következő elemre.

 4 Koppintson a Mentés elemre.

Ezen kívül előfizethet egy weben közzétett iCal (vagy egyéb .ics) naptárra úgy is, 
hogy annak az email vagy szöveges üzenetben Ön által fogadott naptárnak a linkjére 
kattint, mely az iPhone készülékre érkezett.

Naptárfájlok importálása a Mailből
A naptárba email üzenetben lévő naptárfájl importálásával is felvehet eseményeket. 
Tetszőleges szabványos .ics naptárfájlt importálhat.

Importáljon eseményeket naptárfájlból: A Mailben nyissa meg az üzenetet, és 
koppintson a naptárfájlra. Az események listájának megjelenésekor koppintson az 
Összes hozzáadása elemre, válassza ki a naptárat amelyhez hozzá kívánja adni az 
eseményeket, majd koppintson a Kész elemre.

Riasztások
Állítson be naptárriasztásokat:  A Beállítások részben válassza ki a Hangok elemet, 
majd kapcsolja be a Naptárriasztások elemet. Amennyiben a Naptárriasztások ki van 
kapcsolva, amikor egy esemény bekövetkezése közeledik, az iPhone megjelenít egy 
üzenetet, de nem fog hangot adni.

Fontos:  Amennyiben a Csengetés/Némítás kapcsoló ki van kapcsolva, a 
naptárriasztások nem fognak elhangzani.

Hangriasztások a meghívók számára:  A Beállítások részben válassza ki a „Mail, 
Kontaktok, Naptár” elemet. A Naptárak alatt koppintson az Új meghívó riasztás 
elemre, hogy bekapcsolja azt.
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A Fotókról
Vigye magával fényképeit és videóit az iPhone készüléken, hogy így megoszthassa 
őket családjával, barátaival és munkatársaival. Tekintse meg fényképeit és videóit 
az iPhone készüléken, vagy az AirPlay és az Apple TV használatával jelenítse meg 
fényképeit és videóit (iOS 4.3) egy TV-készüléken. Szinkronizálhat fényképeket és 
videókat a számítógépéről, megtekinthet fényképeket és videókat, amelyek az 
iPhone készülékkel készültek, fényképeket háttérképként használhat, és fényképeket 
társíthat a kontaktokhoz, hogy híváskor azonosíthatók legyenek. Küldhet továbbá 
fényképeket és videókat email-üzenetekben, küldhet fényképeket és videókat MMS-
üzenetekben, valamint feltölthet fényképeket és videókat a MobileMe galériákba, és 
kinyomtathatja fotóit.

Megjegyzés:   Az MMS csak akkor érhető el, ha a szolgáltatója támogatja. Járulékos 
költségek merülhetnek fel.

11Fényképek
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Fényképek és videók szinkronizálása a számítógépével
Az iTunes képes a fényképei és videói szinkronizálására az alábbi alkalmazásokkal:
 Â Mac: iPhoto 4.0.3 vagy újabb (a videoszinkronizálás iPhoto 6.0.6 vagy újabb 

szoftvert igényel), vagy Aperture (csak fényképek)

 Â PC: Adobe Photoshop Elements 8.0 vagy újabb (csak fényképek)

Ezen kívül bármely olyan, a számítógépén lévő mappából is szinkronizálhat 
fotókat és videókat, mely képeket tartalmaz. Lásd: “Szinkronizálás az iTunes 
alkalmazással,” 60. oldal.

Az iPhone támogatja a H.264 és MPEG-4 videoformátumokat, AAC hanggal. 
Amennyiben problémája van a videónak az iPhone készülékre történő 
szinkronizálásával, az iTunes használatával esetleg létrehozhatja a videó iPhone 
verzióját. 

Hozza létre egy videó iPhone verzióját:
 1 Másolja a videót az iTunes könyvtárába.

 2 Az iTunes alkalmazásban válassza ki a Filmek elemet a könyvtárlistán, majd jelölje ki a 
szinkronizálni kívánt videót.

 3 Válassza ki a Haladó > iPod vagy iPhone verzió létrehozása elemet.

További tudnivalókért látogasson el a support.apple.com/kb/HT1211 címre.

Fotók és videók megtekintése
Az iPhone készülékkel készített, a számítógépéről szinkronizált, illetve egy emailből 
vagy MMS üzenetből elmentett fényképek és videók a Fényképek alkalmazásban 
tekinthetők meg. Ha a fényképeket az iPhoto 8.0-as (az iLife ’09 része) vagy újabb 
verziójával szinkronizálja, a fényképeket és videókat az azonosított események és 
arcok alapján is megtekintheti. Láthatja továbbá a fényképek és videók készítésének 
helyét, ha azok fel lettek címkézve helyszínadatokkal.

Tekintsen meg fotókat és videókat:  
 1 A Fényképek alkalmazásban koppintson egy fotóalbumra. Koppintson a képernyő 

alján lévő gombokra, hogy fényképeit és videóit albumok, események, illetve ha 
lehet, arcok vagy helyek szerint tekintse meg.

A fényképek a létrehozás dátuma szerint vannak rendezve. Ha a Helyek elemre 
koppint, egy térkép megjelenít minden olyan helyszínt, ahol fényképeket címkézett 
fel. Koppintson a gombostűre, majd koppintson a  gombra, hogy az adott helyen 
készült fényképeit és videóit megtekintse.

 2 A fotó vagy videó teljes felbontásban történő megtekintéséhez koppintson annak 
bélyegképére.

http://support.apple.com/kb/HT1211


Jelenítse meg vagy rejtse el a vezérlőket:  A vezérlők megjelenítéséhez koppintson 
a teljesképernyős fotóra vagy videóra. Koppintson újból a vezérlők elrejtéséhez.

Játsszon le egy videót:  Koppintson a képernyő közepén lévő .

Egy videó visszajátszásához koppintson a képernyő alján lévő . Amennyiben nem 
látja , koppintson a képernyőre a vezérlők megjelenítéséhez.

Tekintsen meg egy fotót vagy videót fekvő irányultságban:  Forgassa oldalra az 
iPhone készüléket. A fénykép vagy videó önműködően elfordul, és ha az széles 
képernyős formátumú, a képernyőre lesz illesztve.
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Nagyítsa fel egy fotó valamely részét:  Koppintson duplán arra a részre, amit 
fel kíván nagyítani. Koppintson ismét duplán az újbóli lekicsinyítéshez. Csípési 
mozdulattal is végezhet nagyítást vagy kicsinyítést.

Tekintse meg teljesképernyőn a videót, illetve illessze azt a képernyőre:  Duplán 
koppintson a képernyőre, hogy a videót a képernyő kitöltésére méretezze. Újból 
koppintson duplán, hogy a videót a képernyőre illessze.

Pásztázzon körbe egy fotót:  Húzza el a fotót.

Tekintse meg a következő vagy előző fotót, illetve videót:  Pöccintéssel lapozzon 
balra vagy jobbra. Illetve koppintson a képernyőre a vezérlők megjelenítéséhez, 
majd koppintson  vagy .

Fényképek és videók törlése
Törölhet fényképeket és videókat az iPhone készüléken lévő Filmtekercsből.

Töröljön fényképeket és videókat:
 1 Koppintson  a képernyő jobb felső sarkában.

 2 Koppintással jelölje kii a törölni kívánt fényképeket és videókat.

A Törlés gomb mutatja a kijelölt elemek számát.

 3 Koppintson a Törlés gombra.



Diabemutatók
A fotóalbumot háttérzenével és átmenetekkel (iOS 4.3) kiegészített diabemutatóként 
is megtekintheti.

Tekintsen meg egy diabemutatót (iOS 4.3):
 1 A megnyitáshoz koppintson egy albumra, majd egy fényképre, végül pedig a  

gombra.

 2 Jelölje ki a diabemutató opcióit.

 Â Az átmenettípus módosításához koppintson az Átmenetek elemre, és válasszon egy 
átmenetet.

Az elérhető átmenetek a diabemutató megtekintési módjától függenek. Ha Apple 
TV készülékhez csatlakozik, a rendelkezésre álló témák közül válasszon. Ha az 
iPhone készüléket egy AV-kábel segítségével TV-készülékhez vagy kivetítőhöz 
csatlakoztatja, válassza ki az Áttűnés effektust. További tudnivalókért lásd: 
“Fényképek, diabemutatók és videók megjelenítése TV-készüléken”, később a 
fejezetben.

 Â Ha a diabemutató közben zenét is le akar játszani, kapcsolja be a Zene lejátszása 
opciót, majd koppintson a Zene elemre, és jelöljön ki egy dalt.

 3 Koppintson a Diabemutató indítása elemre.

Tekintsen meg egy diabemutatót (iOS 4.2): Koppintson egy albumra, majd egy 
fényképre, végül pedig a  gombra.

A videók önműködően lejátszásra kerülnek, amint egy diabemutató során 
megjelennek.

Állítson meg egy diabemutatót:  Koppintson a képernyőre.

Állítsa be a diabemutató beállításait:  A Beállítások között válassza a Fényképek 
elemet, és állítsa be a következő opciókat:

 Â A diák egyenkénti megjelenítési időtartamának beállításához koppintson a Diánkénti 
idő elemre, és válasszon egy időt.

 Â A fotóról fotóra történő váltás áttűnési effektusának (iOS 4.2) beállításához 
koppintson az Áttűnés elemre, és válassza ki az áttűnés típusát.

 Â Annak beállításához, hogy a diabemutatók ismétlődjenek-e vagy sem, kapcsolja be 
vagy ki az Ismétlés funkciót.

 Â Annak beállításához, hogy a fotók és videók véletlen sorrendben jelenjenek-e meg 
vagy sem, kapcsolja be vagy ki a Keverés funkciót.

Játsszon le zenét egy diabemutató közben: Játsszon le egy dalt az iPod 
alkalmazásban, majd válassza ki a Főképernyőn a Fényképek elemet, és indítson el 
egy diabemutatót.
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Fényképek, diabemutatók és videók megjelenítése TV-
készüléken
A Fényképek alkalmazással Ön fényképeket, diabemutatókat és videókat (iOS 4.3) 
tekinthet meg a TV-készülékén, az alábbiak segítségével:

Apple komponens AV-kábel Â

Apple kompozit AV-kábel Â

Apple digitális AV-adapter, illetve egy HDMI-kábel (iPhone 4) Â

Apple VGA-adapter, illetve egy VGA-kábel Â

A digitális AV-adapter az akár 720p felbontású, HD minőségű hangsávos videókat is 
támogatja.

Fotóit, diabemutatóit és videóit vezeték nélkül TV-készülékére is sugározhatja (iOS 
4.3) az AirPlay és Apple TV használatával.

Megjegyzés:  Az Apple kábelek, adapterek és dokkolóegységek külön vásárolhatók 
meg. Keresse fel a www.apple.com/ipodstore weboldalt (amely esetleg nem minden 
országban vagy régióban érhető el) vagy a helyi Apple kiskereskedőt.

Csatlakozzon AV-kábellel: Használja az Apple komponens AV-kábelt vagy az 
kompozit AV-kábelt, illetve egyéb hivatalos, iPhone-kompatibilis kábelt. Használhatja 
továbbá e kábeleket az Apple Universal Dock eszközzel, hogy az iPhone készüléket a 
TV-készülékére vagy AV-vevőjére csatlakoztassa. Az Apple Universal Dock tartalmaz 
egy távvezérlőt, mely lehetővé teszi, hogy távolról irányíthassa a lejátszást. 

Csatlakozzon VGA-adapterrel:Csatlakoztassa a VGA-adaptert az iPhone készülék 
dokkcsatlakozójához. A VGA-adaptert VGA-kábellel csatlakoztassa egy kompatibilis 
TV-készülékhez, kivetítőhöz vagy VGA-kijelzőhöz.

Csatlakozzon Apple digitális AV-adapterrel (iPhone 4):Csatlakoztassa a digitális 
AV-adaptert az iPhone készülék dokkcsatlakozójához. Az adapter HDMI-portját 
HDMI-kábellel csatlakoztassa a TV-készülékhez vagy a vevőhöz. Az iPhone készülék 
töltöttségének videonézés közbeni megőrzéséhez használjon egy dokkcsatlakozó-
USB-átalakító kábelt, hogy az adapter 30 tűs portját a számítógéphez vagy egy fali 
aljzathoz csatlakoztatott USB hálózati adapterhez tudja csatlakoztatni.

Továbbítsa tartalmait AirPlay és Apple TV használatával:Jelenítsen meg 
fényképeket, diabemutatókat vagy videókat (iOS 4.3), majd koppintson az  
gombra, és válassza ki az Apple TV készülékét a listából. Ha az  gomb nem 
jelenik meg, vagy nem látja az Apple TV készüléket az AirPlay eszközök listájában, 
győződjön meg róla, hogy az ugyanazon a vezeték nélküli hálózaton van-e, mint az 
iPhone készülék. A lejátszás iPhone telefonra való visszaállításához koppintson újra 
az  gombra, és válassza a listából az iPhone telefont.

http://www.apple.com/ipodstore


Fényképek és videók megosztása
Küldhet fényképeket és videókat email és MMS üzenetekben, hozzáadhat 
fényképeket és videókat MobileMe galériákhoz, valamint közzétehet videókat a 
YouTube szolgáltatáson. Ezen kívül másolhat és beilleszthet fotókat és videókat, 
menthet fotókat és videókat az email üzenetekből a Fényképek alkalmazásba, 
valamint menthet képeket a weblapokról a Fényképek alkalmazásba.

Fotó vagy videó küldése email vagy MMS üzenetben
Küldjön fényképet vagy videót email-üzenetben:

 1 Válasszon ki egy fényképet vagy videót, és koppintson . Amennyiben nem látja , 
koppintson a képernyőre a vezérlők megjelenítéséhez.

 2 Koppintson a Fénykép/Videó emailezése gombra.

A fénykép vagy videó megjelenik egy új mail-üzenet ablakában.

 3 Gépelje be a válaszüzenetét, majd koppintson a Küldés elemre.

 4 Fénykép küldésekor a rendszer esetleg megkérdezi, hogy le kívánja-e csökkenteni a 
méretet a kép méretének csökkentésével. Koppintson a használni kívánt méretre.

Küldjön több fényképet vagy videót egyszerre:  Egy album bélyegképeinek 
megtekintése közben koppintson , majd koppintással jelölje ki az elküldeni kívánt 
fényképeket vagy videókat, koppintson a Megosztás, majd pedig az Email elemre.

Küldjön fényképet vagy videót MMS által:  Válasszon ki egy fényképetvagy videót, 
és koppintson , majd koppintson az MMS elemre.

A csatolmányok méretkorlátozását a szolgáltatója határozza meg. Szükség esetén 
az iPhone tömörítheti a fényképet vagy videót. A fényképek és videók készítésével 
kapcsolatos további tudnivalókért lásd: 12. fejezet, “Kamera,” 146. oldal.

Fotók és videók másolása és beillesztése
Kimásolhat fotót vagy videót a Fényképek alkalmazásból, és beillesztheti azt egy 
email vagy MMS üzenetbe. Bizonyos harmadik fél által készített alkalmazások szintén 
támogathatják a fényképek vagy videók másolását és beillesztését.

Másoljon egy fényképet vagy videót:  Tartsa az ujját a képernyőn addig, amíg a 
Másolás gomb meg nem jelenik, majd koppintson a Másolás elemre.

Másoljon több fényképet vagy videót:
 1 Koppintson  a képernyő jobb felső sarkában.

 2 Koppintással jelölje ki a másolni kívánt fényképeket és videókat.

A Másolás gomb mutatja a kijelölt elemek számát.

 3 Koppintson a Másolás elemre.

Illesszen be egy fotót vagy videót:  Koppintással helyezze oda a beszúrási pontot, 
ahová a fényképet vagy videót el kívánja helyezni, majd koppintson a beszúrási 
pontra, és koppintson a Beillesztés elemre.
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Fénykép vagy videó hozzáadása MobileMe galériához
Ha rendelkezik MobileMe fiókkal, az iPhone készülékről közvetlenül a MobileMe 
galériájához adhat fényképeket és videókat. Ezenkívül más személy MobileMe 
galériájához is adhat fényképeket és videókat, ha az adott személy bekapcsolta az 
emailben történő feltöltés lehetőségét.

Mielőtt fényképeket vagy videókat adhatna a MobileMe fiókjának egy galériájához, 
el kell végeznie az alábbiakat:

Létre kell hoznia egy MobileMe fiókot az iPhone készüléken Â

Közzé kell tennie egy MobileMe galériát, és engedélyezni kell a fotók email vagy  Â
iPhone által történő hozzáadását.

A galéria létrehozásával és fényképeknek, valamint videóknak az ahhoz történő 
hozzáadásával kapcsolatos további tudnivalókért tekintse meg a MobileMe súgót.

Adjon hozzá fényképet vagy videót a galériájához.  Válasszon ki egy fényképet 
vagy videót, és koppintson , majd koppintson a „Küldés a MobileMe felé” elemre. 
Kedve szerint adjon meg egy címet és leírást, majd jelölje ki az albumot, melyhez a 
fényképet vagy videót hozzá kívánja adni, és koppintson a Publikálás elemre.

Amennyiben nem látja , koppintson a képernyőre a vezérlők megjelenítéséhez.

Az iPhone közli Önnel, hogy a fénykép vagy videó közzé lett téve, és opcióként 
felkínálja, hogy megtekintse azt a MobileMe szolgáltatáson, illetve emailben 
elküldjön egy arra mutató linket valamely barátjának.

Adjon fényképet vagy videót másvalaki galériájához:  Válasszon ki egy fényképet 
vagy videót, és koppintson a , majd koppintson a „Fénykép/Videó emailezése” 
elemre. Adja meg az album e-mail címét, majd koppintson a Küldés elemre.

Videók közzététele a YouTube szolgáltatáson
Amennyiben rendelkezik YouTube-fiókkal, publikálhat videókat közvetlenül 
az iPhone készülékről a YouTube szolgáltatásra. Bizonyos videók esetleg nem 
továbbíthatók a film hosszától és egyéb tényezőktől függően.

Publikáljon videót a YouTube felé:  
 1 Egy videó megtekintése közben koppintson , majd koppintson a „Küldés a 

YouTube felé” elemre.

 2 Jelentkezzen be a YouTube-fiókjába.

 3 Adja meg a közzétételi adatokat, mint például a címet, leírást és címkéket. 

 4 Koppintson a Kategória elemre egy kategória kiválasztásához. 

 5 Koppintson a Publikálás elemre.



Fotók és videók mentése email üzenetekből, MMS üzenetekből, 
valamint weboldalakról
Mentsen el egy email üzenetből fényképet a Filmtekercs albumába:  Koppintson 
a fotóra, majd koppintson a Kép mentése elemre. Amennyiben a fotó még nem lett 
letöltve, először koppintson a letöltési értesítőre.

Mentsen el egy email üzenetből videót a Filmtekercs albumába:  Érintse meg 
és tartsa megérintve a csatolmányt, majd koppintson a Videó mentése elemre. 
Amennyiben a videó még nem lett letöltve, először koppintson a letöltési értesítőre.

Mentsen el egy weboldalról egy fényképet a Filmtekercs albumába:  Érintse meg 
és tartsa megérintve a fotót, majd koppintson a Kép mentése elemre.

Mentsen el egy MMS üzenetből egy fényképet vagy videót a Filmtekercs 
albumába:  Koppintson az üzenetváltásban lévő képre, koppintson , és 
koppintson a Kép mentése vagy a Videó mentése elemre.
Amennyiben nem látja , koppintson a képernyőre a vezérlők megjelenítéséhez.

Úgy töltheti le a Filmtekercs albumában lévő fotókat és videókat a számítógépének 
fényképkezelő alkalmazásába, hogy csatlakoztatja az iPhone készüléket a 
számítógépéhez.

Fotók nyomtatása
Az AirPrint használatával fotókat nyomtathat az iPhone készülékéről.

Nyomtasson fotót:  Koppintson a  gombra, majd a Nyomtatás elemre. Koppintson 
a Nyomtató kiválasztása elemre a nyomtató kiválasztásához, adja meg a másolatok 
számát, majd koppintson a Nyomtatás elemre.

Nyomtasson több fotót:  Fotóalbum megjelenítése közben koppintson a  gombra. 
Válassza ki a nyomtatni kívánt fotókat, majd koppintson a Nyomtatás elemre. 
Koppintson a Nyomtató kiválasztása elemre a nyomtató kiválasztásához, adja meg a 
másolatok számát, majd koppintson a Nyomtatás elemre.

További tudnivalókért lásd: “Nyomtatás,” 46. oldal.
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Fotó társítása egy kontakthoz
Lehetősége van arra, hogy fotót társítson egy kontakthoz. Amikor ez a személy hívja 
Önt, az iPhone megjeleníti a fotót.

Társítson fényképet egy kontakthoz:  
 1 A Főképernyőn válassza ki a Kamera elemet, majd készítsen képet valakiről. Illetve 

válasszon egy fotót, mely már megvan az iPhone készüléken, és koppintson .

 2 Koppintson a „Társítás kontakthoz” elemre, és válasszon egy kontaktok.

 3 Pozícionálja és méretezze át a képet addig, amíg az a kívánt módon néz ki.

Pásztázáshoz húzza el a fotót, majd csípési mozdulattal nagyítsa fel, vagy kicsinyítse 
le azt.

 4 Koppintson a Beállítás elemre.

Ezen kívül úgy is társíthat egy fotót a Kontaktok alkalmazásban lévő kontaktokhoz, 
hogy a Szerkesztés elemre koppint, majd rákoppint a „Fénykép hozzáadása” elemre.

Háttérkép
Beállíthat egy fényképet a Zárolt képernyő vagy a Főképernyő háttérképeként.

Állítson be egy fényképet háttérképként:  
 1 Válasszon ki egy fényképet, és koppintson a  gombra, majd a Használat 

háttérképként elemre.

 2 Húzza a fényképet a megfelelő helyre, és csípési mozdulattal nagyítsa vagy 
kicsinyítse, amíg a kívánt módon nem jelenik meg.

 3 Koppintson a Beállítás elemre, majd válassza ki, hogy a fényképet a zárolási képernyő, 
a Főképernyő vagy mindkét képernyő háttérképeként kívánja-e használni.

Választhat az iPhone készülékhez mellékelt számos háttérképből is, melyhez 
a Főképernyőről válassza ki a Beállítások > Háttérkép elemet. Lásd: “Háttérkép 
hozzáadása,” 40. oldal.
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A Kameráról
Az iPhone készülékkel mindig Önnél van egy nagyszerű fényképezőgép, bárhová 
is menjen. Az iPhone 4 készülékben található egy fő kamera, mely nagyfelbontású 
fényképek és videók készítésére alkalmas, egy LED vaku a fő kamerával történő 
fényképezéshez és videózáshoz, valamint egy előoldali kamera, mely lehetővé 
teszi, hogy FaceTime videohívásokat bonyolítson, illetve fényképeket és videókat 
készíthessen önmagáról.

A fő kamera az iPhone hátoldalán található. A képernyő használatával vezérli 
a kamerát, és azon láthatja a készítendő fényképet vagy videót. Az Érintés a 
fókuszáláshoz funkció lehetővé teszi, hogy a képernyő tetszőleges helyére 
koppintson a felvételen látható objektumra vagy területre történő fókuszáláshoz, és 
az expozíció automatikus beállításához. A (kb. 10 cm-es) makró autofókusz funkció és 
az 5x-ös digitális nagyítás segítségével kiváló minőségű közeli képeket készíthet.

Ha a Helymeghatározás be van kapcsolva, a fényképek és videók helyszínadatokkal 
lesznek felcímkézve – beleértve az Ön aktuális földrajzi koordinátáit, melyek a GPS, 
Wi-Fi, illetve mobil adótornyok jeleiből kerülnek meghatározásra. A helyszínadatokat 
bizonyos alkalmazásokban és fotómegosztási webhelyeken arra használhatja, hogy 
nyomon kövesse és megjelölje, hol készítette a fényképeit. Például a Fényképek 
alkalmazás helyek szerint rendszerezi a fényképeket.

Megjegyzés:  Amennyiben a Kamera megnyitásakor a Helymeghatározás funkció 
ki van kapcsolva, a rendszer felkérheti rá, hogy kapcsolja be azt. Amennyiben nem 
kívánja a fotóit és videóit helyszínadatokkal ellátni, a Kamerát bekapcsolt Helyszín-
szolgáltatások nélkül is használhatja. Lásd: “Helyszín-szolgáltatások,” 223. oldal.
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Fotók készítése és videók felvétele
A fotók készítése és videók felvétele olyan egyszerű az iPhone készülékkel, mint a 
célzás és koppintás.

Fotó/Videó kapcsoló

Fénymérési terület

Kamerák váltása

Nagyítás

Az utolsó fotó 
bélyegképe

Koppintson fénykép 
készítéséhez

LED-vaku módjának 
beállítása

HDR be- vagy 
kikapcsolása

Készítsen fotót:  Célozzon az iPhone készülékkel, és koppintson .

Győződjön meg róla, hogy a Kamera/Videó kapcsoló  helyzetbe van állítva.

Fotó készítésekor vagy a videofelvétel indításakor az iPhone a fényképezőgépekhez 
hasonló zárhangot ad. A zárszerkezet hangerejének szabályozására használhatja 
az iPhone oldalán lévő hangerőgombokat. A hang nem hallható, ha a Csengetés/
Némítás kapcsolót Némítás helyzetbe állította. Lásd: “Hangok és a Csengetés/
Némítás kapcsoló,” 219. oldal.

Megjegyzés:  Bizonyos régiókban a Kamera hangeffektusai még akkor is lejátszásra 
kerülnek, ha a Csengetés/Némítás kapcsoló Némítás helyzetbe van állítva.

Az iPhone 4 készüléken bekapcsolhatja a HDR funkciót a HDR (nagy 
dinamikatartományú) fényképek készítéséhez. A HDR három külön expozíció legjobb 
részeit keveri össze egyetlen fotóvá. A legjobb eredmény érdekében az iPhone 
készüléknek és a témának mozdulatlannak kell lennie.

Kapcsolja be vagy ki a HDR funkciót:  Koppintson a képernyő tetején lévő 
HDR gombra. A gomb jelzi, hogy a HDR be vagy ki van-e kapcsolva. (A HDR 
alapértelmezés szerint ki van kapcsolva.)

Megjegyzés:  A HDR bekapcsolásakor a vaku kikapcsolódik.



A HDR használatakor mind a normál expozícióval készült, mind pedig a HDR verziójú 
fényképet elmentheti a Filmtekercsre, illetve kiválaszthatja, hogy csak a HDR verzió 
kerüljön elmentésre. Alapértelmezés szerint mindkettő elmentésre kerül.

Válassza ki, hogy mind a normál expozíciójú, mind pedig a HDR verziójú 
fényképek elmentésre kerüljenek-e:  A Beállítások helyen válassza ki a Fényképek 
elemet, majd kapcsolja be vagy ki a Normál fotó őrzése opciót. Ha a beállítás ki van 
kapcsolva, a HDR verziójú fénykép kerül elmentésre.

Ha mindkét verziót elmenti, a  megjelenik a HDR fényképe bal felső sarkában, 
amikor megtekinti a Filmtekercsben lévő fényképeket (és a vezérlőelemek láthatók a 
képernyőn).

Vegyen fel egy videót:  Csúsztassa el a Kamera/Videó kapcsolót , majd koppintson 
 a felvétel megkezdéséhez. A felvétel gomb villog, miközben a Kamera felvételt 

végez. A felvétel leállításához koppintson újból a . A felvétel elindításához és 
megállításához az iPhone fülhallgatóján lévő középső gombot is megnyomhatja.

A képernyőn lévő négyszög mutatja azt a területet, ahová a kamera fókuszálva van, 
és beállítja az expozíciót.

Koppintson a képernyőre a kamera vezérlőelemeinek megjelenítéséhez.

Módosítsa a fókuszterületet és állítsa be az expozíciót:  Koppintson bárhová a 
kamera fókuszálásához, és az expozíciónak a kijelölt területre történő beállításához.

Nagyítson vagy kicsinyítsen:  Koppintson a képernyőre, majd a kicsinyítéshez vagy 
nagyításhoz húzza el a képernyő alján látható csúszkát (fő kamera, csak kamera 
üzemmódban).

A LED vaku mód beállítása: Koppintson a képernyő bal felső sarkában látható vaku 
gombra, majd a Ki, az Automatikus vagy a Be elemre.

Váltson a fő és az előoldali kamerák között: Koppintson a képernyő jobb felső 
sarkában látható .

Tekintse át az éppen elkészített fotót vagy videót:  A képernyő bal alsó sarkában 
koppintson az utolsó fotójának bélyegképére. 

A Filmtekercsen található fényképek és videók áttekintéséhez használja a képernyő 
alján található jobbra vagy balra nyilat, vagy pöccintsen jobbra vagy balra. A kamera- 
vagy videó módba történő visszatéréshez koppintson a Kész elemre. Amennyiben 
nem látja a vezérlőket, koppintson a képernyőre a megjelenítésükhöz.

Töröljön egy fotót vagy videót:  Koppintson a  gombra. Amennyiben nem látja a  
gombot, koppintson a képernyőre a vezérlők megjelenítéséhez.

Készítsen képernyőfotót:  Egyidejűleg gyorsan nyomja meg és engedje fel a 
Bekapcsolás/Kikapcsolás Altatás/Ébresztés gombot és a Főgombot. A képernyő 
villanása jelzi, hogy képernyőfotó készült. A képernyőfotó hozzá lesz adva a 
Filmtekercs albumhoz.
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Fotók és videók megtekintése, illetve megosztása
A Kamera használatával készített fotók és videók az iPhone Filmtekercs albumába 
lesznek mentve. A Filmtekercs album mind a Kamera, mind a Fényképek 
alkalmazásból megtekinthető. 

A Filmtekercs album fotóinak és videóinak megtekintése:  A Kamera 
alkalmazásban koppintson a képernyő bal alsó sarkában lévő bélyegképre. A 
Fényképek alkalmazásban koppintson a Filmtekercs albumra. A fotókon és videókon 
történő végiglapozáshoz koppintson a bal vagy jobb gombra, illetve pöccintse a 
fotókat balra vagy jobbra.

Amennyiben a Filmtekercs albumban tekint meg egy fotót vagy videót, a vezérlők 
megjelenítéséhez koppintson a képernyőre. Ha mind a normál, mind pedig a HDR 
verziójú fényképet elmenti,  megjelenik a HDR fénykép bal felső sarkában (ha a 
vezérlőelemek láthatók).

A fotók és videók megtekintésével és megosztásával kapcsolatos további 
tudnivalókért lásd:

“ Â Fotók és videók megtekintése,” 137. oldal

“ Â Fényképek és videók megosztása,” 142. oldal

Videók vágása
A frissen felvett videók, illetve bármely, a Filmtekercs-albumban található videó 
elejéről és végéről levághatja a képkockákat. Kicserélheti az eredeti videót, vagy új 
videoklipként mentheti a vágott változatot.

Videó vágása:  
 1 Egy videó megtekintése közben koppintson a képernyőre a vezérlők 

megjelenítéséhez.

 2 Húzza el a videó tetején lévő képkockanéző végeit, majd koppintson a Vágás 
gombra.

 3 Koppintson az Eredeti vágása vagy a „Mentés új klipként” elemre.



Fontos:  Ha az Eredeti vágása lehetőséget választja, a levágott képkockák véglegesen 
törlésre kerülnek az eredeti videóból. Ha a „Mentés új klipként” lehetőséget választja, 
a Filmtekercs albumba az új vágott videoklip kerül mentésre, az eredeti videó pedig 
érintetlen marad.

Fotók és videók feltöltése a számítógépére
A Kamera használatával készített fotókat és videókat feltöltheti a számítógépén 
lévő fényképkezelő alkalmazásokba, mint például a Mac gépeken lévő iPhoto 
alkalmazásba.

Fényképek és videók feltöltése a számítógépre: Csatlakoztassa az iPhone 
készüléket a számítógépére.

 Â Mac:   Jelölje ki a kívánt fényképeket és videókat, és kattintson a számítógépén 
lévő iPhoto vagy egyéb támogatott fotóalkalmazás Importálás vagy Letöltés 
gombjára.

 Â PC:   Kövesse a fotóalkalmazáshoz mellékelt útmutatást.

Amennyiben a számítógépre való feltöltéskor törli a fotókat és videókat az 
iPhone készülékről, azok el lesznek távolítva a Filmtekercs albumból. Az iTunes 
alkalmazás Fényképek beállítási paneljének használatával a fényképeket és videókat 
szinkronizálhatja az iPhone készüléken lévő Fényképek alkalmazással (a videók 
szinkronizálása csak Mac gépeken lehetséges). Lásd: “Az iPhone beállítási paneljei az 
iTunes alkalmazásban,” 61. oldal.
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Videók keresése és megtekintése
A YouTube olyan rövid videókat tartalmaz, melyeket a világ különböző részein 
élő személyek töltöttek fel. Bizonyos funkcióknak az iPhone készüléken történő 
használatához be kell jelentkeznie egy YouTube-fiókba. A követelményekkel és 
egy YouTube-fiók létrehozásával kapcsolatos tudnivalókért látogasson el ide: 
www.youtube.com.

Megjegyzés:  A YouTube esetleg nem érhető el minden nyelven és helyen.

Böngésszen videókat:  Koppintson a Kiemelt, a Legnézettebb vagy a Kedvencek 
elemre. Illetve koppintson a További elemre, hogy böngészhessen a Legújabb, a 
Legjobb, az Előzmények, az Előfizetések vagy a Játéklisták kategóriák szerint.

 Â Kiemelt: A YouTube személyzete által áttekintett és kiemelt videók.

 Â Legnézettebb: A YouTube nézői által legtöbbször megtekintett videók. Koppintson 
az Összes elemre a minden idők legnézettebb videóihoz, illetve a Ma vagy E hét 
elemre az adott nap vagy hét legnézettebb videóihoz.

 Â Kedvencek:  A kedvencei közé felvett videók. Amikor belép a YouTube-fiókjára, 
megjelennek a fiók kedvencei, és bármely meglévő kedvenc szinkronizálható a 
fiókjára.

 Â Legutóbbi:  A YouTube szolgáltatásra legfrissebben benyújtott videók.

 Â Legjobb: A YouTube nézőitől legjobb minősítést kapott videók. Egy videó 
minősítéséhez látogasson el a www.youtube.com címre.

 Â Előzmények: Az Ön által előzőleg megtekintett videók.

 Â Előfizetések: Azon YouTube-fiókokról származó videók, melyekre előfizetett. E 
funkció használatához be kell jelentkeznie egy YouTube-fiókra.

 Â Játéklisták: A játéklistákhoz hozzáadott videók. E funkció használatához be kell 
jelentkeznie egy YouTube-fiókra.

13YouTube
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A képernyő alján lévő böngésző gombokat kicserélheti az Ön által gyakrabban 
használt gombokra. Lásd: “A böngészőgombok módosítása,” 156. oldal.

Keressen videót:  
 1 Koppintson a Keresés elemre (először koppintson a Továbbiak elemre, ha a Keresés 

nem látható), majd koppintson a YouTube keresési mezőre.

 2 Gépeljen be egy szót vagy kifejezést, mely leírja a keresni kívánt dolgot, majd 
koppintson a Keresés elemre.

A YouTube a videó címe, leírása, címkéi és felhasználói nevei alapján jeleníti 
meg a találatokat. A felsorolt videók esetében megjelenik a cím, a minősítés, a 
megtekintések száma, a hossz és azon fiók neve, amely a videót benyújtotta.

Játsszon le egy videót:  Koppintson a videóra.

Megkezdődik a videó letöltése az iPhone készülékre és megjelenik egy folyamatjelző 
sáv. Amikor a videónak már elegendő része letöltődött, elkezdődik annak lejátszása. 
A  való koppintással is elindítható a videó.

A videók lejátszásának vezérlése
Amikor egy videó lejátszása elkezdődik, a vezérlők eltűnnek a képernyőről, így nem 
zavarják a videó megtekintését.

Jelenítse meg vagy rejtse el a videó vezérlőit:  Koppintson a képernyőre.

Következő/
Előretekerés

Lejátszás/
Szüneteltetés

Email

Méretezés

Letöltési folyamat

Hangerő

Lejátszófej Tekerési sáv

Könyvjelző Eloző/Visszatekerés

AirPlay

Játsszon le vagy szüneteltessen egy videót Koppintson  vagy . Megnyomhatja ezen kívül 
az iPhone fejhallgató középső gombját is.

Állítsa a hangerőt Húzza el a hangerőcsúszkát vagy használja az 
iPhone oldalán lévő hangerőgombokat. Emellett 
az iPhone fejhallgatón lévő hangerőgombokat is 
használhatja.

Ugorjon egy lista következő vagy előző 
videójára

Koppintson kétszer , hogy az előző videóra 
ugorjon. Koppintson kétszer , hogy a 
következő videóra ugorjon.
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Visszatekerés vagy előretekerés Érintse meg, és tartsa megérintve  vagy .

Ugorjon egy videó bármely pontjára Húzza el a lejátszófejet a tekerési sávban.

Állítsa le egy videó megtekintését, mielőtt 
befejeződne annak lejátszása

Koppintson a Kész elemre vagy nyomja meg a 
Főgombot .

Váltson a videónak a képernyőre illesztése 
vagy a képernyő kitöltése között

Koppintson duplán a videóra. Ezenkívül 
rákoppinthat  is, hogy a videó kitöltse a 
képernyőt, vagy koppintson , hogy az a 
képernyőre illeszkedjen.

Adjon egy videót a Kedvencek helyre a videó 
vezérlőinek használatával

Kezdjen el lejátszani egy videót, és koppintson 
.

Küldje el a videóra mutató linket egy emailben 
a videó vezérlőinek használatával

Kezdjen el lejátszani egy videót, és koppintson 
.

YouTube-videók megtekintése TV-készüléken
A TV-készüléken is megtekintheti a YouTube-videókat, a HD-formátumúakat 
(iPhone 4) is beleértve, ha az iPhone készüléket egy Apple komponens AV-kábel, 
egy Apple kompozit AV-kábel, egy Apple VGA-adapter vagy egy Apple digitális AV-
adapter (iPhone 4) segítségével, vagy az AirPlay vagy az Apple TV alkalmazásával 
egy TV-készülékhez vagy AV-vevőhöz csatlakoztatja. Lásd: “Videók megtekintése TV-
készüléken,” 118. oldal.

Videók kezelése
Koppintson egy videó mellett lévő , hogy megtekinthesse a kapcsolódó videókat 
és a videók kezelésére szolgáló további vezérlőket.



Adja a videót a kedvenceihez Koppintson a „Legyen kedvenc” elemre.

Adja a videót egy játéklistához Koppintson a „Legyen játéklistán” elemre, majd 
válasszon ki egy meglévő játéklistát, illetve 
koppintson a  egy játéklista létrehozásához.

Küldje el egy videó linkjét emailben Koppintson a Videó megosztása elemre.

Böngéssze és tekintse meg a kapcsolódó 
videókat

Koppintson egy videóra a kapcsolódó videók 
listáján annak megtekintéséhez, illetve 
koppintson egy videó mellett lévő  a további 
információkért.

További adatok begyűjtése
Koppintson a videó mellett lévő  a videó megjegyzéseinek, leírásának, hozzáadási 
dátumának és egyéb adatainak megjelenítéséhez.

Minősítse a videót vagy adjon hozzá 
megjegyzést

A További infó képernyőn koppintson a 
„Minősítés, komment, megjelölés” elemre, majd 
válassza ki a „Minősítés vagy komment” elemet. 
E funkció használatához be kell jelentkeznie egy 
YouTube-fiókra.

Tekintsen meg további videókat erről a fiókról A További infó képernyőn koppintson a Több 
videó elemre.

Fizessen elő erre a YouTube-fiókra. A További infó képernyőn koppintson a Több 
videó elemre, majd koppintson a videolista 
alján lévő „<Fiók> előfizetése” elemre. E funkció 
használatához be kell jelentkeznie egy YouTube-
fiókra.
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A YouTube-fiók funkcióinak használata
Amennyiben rendelkezik YouTube-fiókkal, hozzáférhet a fiók olyan funkcióihoz, mint 
az előfizetések, megjegyzések és minősítések, valamint játéklisták. Egy YouTube-fiók 
létrehozásához látogasson el a www.youtube.com webhelyre.

Jelenítse meg a fiókjához adott kedvenceket:  A Kedvencek részben koppintson 
a Bejelentkezés elemre, majd adja meg a felhasználói nevét és jelszavát, hogy 
megtekinthesse a fiók kedvenceit. Az iPhone készülékre felvett bármely meglévő 
kedvenc egyesíthető a fiók kedvenceivel bejelentkezéskor.

Töröljön egy kedvencet:  A Kedvencek részben koppintson a Szerkesztés elemre, 
majd egy videó mellett lévő  szimbólumra, végül pedig a Törlés elemre.

Jelenítse meg a fiókjához adott előfizetéseket:  A Előfizetések részben koppintson 
a Bejelentkezés elemre, majd adja meg a felhasználói nevét és jelszavát, hogy 
megtekinthesse a fiók előfizetéseit. Koppintson egy fiókra a listán, hogy 
megtekinthesse az adott fiók összes videóját.

Szüntesse meg egy YouTube-fiók előfizetését:  Az Előfizetések részben koppintson 
egy fiókra a listán, majd koppintson a Leiratkozás elemre.

Tekintse meg a játéklistákat:  A Játéklisták részben koppintson egy játéklistára, hogy 
megtekinthesse az összes hozzáadott videóját. Koppintson a lista bármely videójára, 
hogy elkezdje a videók lejátszását a játéklista azon pontjától.

Szerkesszen egy játéklistát: A Játéklisták részben koppintson a Szerkesztés elemre, 
majd tegye a következők egyikét:

 Â Egy teljes játéklista törléséhez koppintson egy játéklista mellett lévő  
szimbólumra, majd a Törlés elemre.

 Â Egy új játéklista létrehozásához koppintson , majd adjon nevet a játéklistának.

Adjon videót egy játéklistához:  Koppintson egy videó mellett lévő  gombra, 
majd a „Legyen játéklistán” elemre, és válasszon ki egy játéklistát.

Töröljön egy videót egy játéklistáról:  
 1 A Játéklisták részben koppintson egy játéklistára, majd koppintson a Szerkesztés 

elemre.

 2 Koppintson a játéklista melletti  szimbólumra, majd a Törlés elemre.

http://www.youtube.com


A böngészőgombok módosítása
A képernyő alján lévő Kiemelt, Legnézettebb, Könyvjelzők és Keresés gombokat 
kicserélheti olyanokra, melyeket gyakrabban használ. Például, ha gyakran nézi a 
legjobb minősítésű videókat, de nem néz sok kiemelt videót, a Kiemelt gombot 
kicserélheti a Legjobb gombra.

Módosítsa a böngésző gombokat:  Koppintson az Egyéb elemre, és koppintson a 
Szerkesztés elemre, majd húzzon egy gombot a képernyő aljára, a fölé az ikon fölé, 
melyet ki kíván cserélni.

A képernyő alján lévő gombokat balra vagy jobbra történő húzással átrendezheti. 
Amint befejezte, koppintson a Kész elemre.

Amikor videókat böngész, koppintson az Egyéb elemre, hogy hozzáférjen a nem 
látható böngésző gombokhoz.

Videók küldése a YouTube szolgáltatásra
Amennyiben rendelkezik YouTube-fiókkal, közvetlenül küldhet videókat a YouTube-
ra. Lásd: “Videók közzététele a YouTube szolgáltatáson,” 143. oldal.
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Részvényárfolyamok megtekintése
A Részvények alkalmazás lehetővé teszi, hogy megtekintse kiválasztott 
részvényeinek, alapjainak és indexeinek legfrissebb elérhető árfolyamait. 

Az árfolyamok a Részvények minden egyes kinyitásakor frissülnek, amikor 
kapcsolódik az internetre. Az árfolyamok a bejelentő szolgáltatástól függően akár 20 
percig vagy még hosszabb ideig is késleltetve lehetnek.

Adjon részvényt, alapot vagy indexet a részvényolvasóhoz:  
 1 Koppintson az  gombra, majd a  szimbólumra.

 2 Gépeljen be egy szimbólumot, cégnevet, alapnevet vagy indexet, majd koppintson a 
Keresés elemre.

 3 Jelöljön ki egy elemet a keresési találatokból, és koppintson a Kész elemre.

Tekintse meg a diagramokat fekvő irányultságban:  Forgassa oldalra az iPhone 
készüléket. Végezzen balra vagy jobbra pöccintést a részvényolvasójában lévő 
további diagramok megtekintéséhez.

Jelenítse meg egy részvény, alap vagy index időbeli alakulását:  Koppintson a 
listájának egy részvényére, alapjára vagy indexére, majd koppintson az 1d, 1w, 1m, 
3m, 6m, 1y vagy 2y elemre. A grafikon úgy módosul, hogy az egy napra, egy hétre, 
egy hónapra, három hónapra vagy hat hónapra, illetve egy évre vagy két évre 
vonatkozó változást jeleníti meg.
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Amikor fekvő irányultságban tekint meg egy diagramot, a diagram megérintésével 
megjelenítheti az idő egy megadott pontjának értékét.

Használja két ujját egy érték megadott időtartam alatti változásának 
megtekintéséhez.

Töröljön egy részvényt:  Koppintson , és koppintson a részvény mellett lévő  
gombra, majd koppintson a Törlés gombra.

Módosítsa a lista rendezését:  Koppintson . Ezt követően húzza el a lista egy új 
helyére a részvény vagy index melletti .

Váltsa a nézetet százalékos változásra, árváltozásra vagy piaci tőkésítésre.  
Koppintson a képernyő jobb oldalán lévő értékek bármelyikére. Koppintson újra, 
hogy másik nézetre váltson. Illetve koppintson , és koppintson a %, az Ár vagy a 
Piactőke gombra, és koppintson a Kész elemre.

További adatok begyűjtése
Tekintse meg egy részvény, alap vagy index összegzését, diagramját vagy 
híroldalát.  Válassza ki a listájáról a részvényt, alapot vagy indexet, majd pöccintse 
el a részvényolvasó alatti oldalakat az összegzés, diagram vagy friss hírek oldalának 
megtekintéséhez.

A híroldalon görgethet fel vagy le a címsorok elolvasásához, illetve rákoppinthat egy 
címsorra a cikknek a Safari alkalmazásban történő megtekintéséhez.

Tekintsen meg további tudnivalókat a Yahoo.com webhelyen:  Válassza ki a 
listájáról a részvényt, alapot vagy indexet, majd koppintson .
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FIGYELMEZTETÉS:  A biztonságos vezetéssel és navigálással kapcsolatos 
fontos tudnivalókért tekintse meg a Fontos termékinformációs útmutatót a 
support.apple.com/hu_HU/manuals/iphone weboldalon.

A Térképek a világ számos országának és régiójának utcatérképeit, műholdfotóit, 
hibrid nézeteit és utcanézetét biztosítja. Kérhet részletes forgalmi információkat, és 
vezetési, tömegközlekedési vagy gyalogos útvonalterveket. Keresse meg és kövesse 
az aktuális (hozzávetőleges) helyszínét, és az aktuális helyszín használatával kérjen 
vezetési útbaigazításokat egy másik helyre, illetve egy másik helytől. A beépített 
digitális iránytű lehetővé teszi annak megtekintését, hogy éppen milyen irányba néz.

Fontos:  A térképek, útvonaltervek és helyszínalapú alkalmazások az 
adatszolgáltatásoktól függenek. Ezek az adatszolgáltatások változhatnak, és 
lehet, hogy nem érhetők el minden földrajzi régióban, ezáltal olyan térképeket, 
útvonalterveket vagy helyszínalapú információkat eredményezve, melyek esetleg 
nem állnak rendelkezésre, pontatlanok vagy hiányosak. Az iPhone által nyújtott 
információkat hasonlítsa össze a környezetével, és igazodjon a kihelyezett 
jelzésekhez az ellentmondásos helyzetek feloldása érdekében. 

Amennyiben a Térképek megnyitásakor a Helymeghatározás funkció ki van 
kapcsolva, a rendszer felkérheti rá, hogy kapcsolja be azt. A Térképek alkalmazást a 
Helymeghatározás funkció bekapcsolása nélkül is lehet használni. Lásd: “Helyszín-
szolgáltatások,” 223. oldal.

Helyszínek keresése és megtekintése
Kereshet helyszíneket, lekérdezheti az aktuális tartózkodási helyét, gombostű 
leszúrásával megjelölhet egy helyet, valamint műholdas és Google utcanézeteket 
jeleníthet meg.
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Helyszínek keresése
Számos módon kereshet helyszíneket – például cím, kereszteződés, terület, látnivaló, 
könyvjelző, kontakt vagy irányítószám alapján. 

Keressen meg egy helyszínt és nézzen meg egy térképet:
 1 A billentyűzet megjelenítéséhez koppintson a keresési mezőre. 

 2 Gépelje be a címet vagy az egyéb keresési információkat.

 3 Koppintson a Keresés elemre.

Egy gombostű megjelöli a helyszínt. Koppintson a gombostűre, hogy megjelenítse a 
helyszín nevét vagy leírását.

A helyszínnel 
kapcsolatos 
információkért, 
útbaigazítások 
kéréséért, a helyszín-
nek a könyvjelzőihez 
vagy kontaktlistájához 
történő hozzáadásáért, 
illetve egy Google 
Maps link emailben 
való elküldéséért 
koppintson a       jelre. 

A helyszínek a Google My Maps felhasználók által feltöltött érdekes helyeket 
(„Felhasználó által létrehozott tartalom”), valamint olyan szponzorált linkeket 
tartalmazhatnak, melyek speciális ikonokként jelennek meg (például: ).

Nagyítsa fel a térkép egy részét Két ujjal végezzen csípési mozdulatot a 
térképen. Illetve koppintson duplán arra a részre, 
melyet fel kíván nagyítani. Újból koppintson 
duplán, a további nagyításhoz.

Végezzen kicsinyítést Végezzen csípési mozdulatot a térképen. 
Illetve koppintson két ujjal a térképre. Újból 
koppintson két ujjal a további kicsinyítéshez.

Pásztázzon vagy görgessen a térkép egy másik 
részére

Végezzen felfelé, lefelé, balra vagy jobbra 
történő húzást.

Tekintse meg egy kontakt címének helyét:  Koppintson  a keresési mezőben, 
majd koppintson a Kontaktok elemre, és válasszon ki egy kontaktot.
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Egy címnek az ilyen módon történő megkereséséhez a kontaktnak legalább egy 
címet tartalmaznia kell. Amennyiben a kontakt egynél több címmel rendelkezik, 
válassza ki azt, amelyet keresni kíván. Ezen kívül bármely cím helyszínét 
megkeresheti úgy, hogy a Kontaktok alkalmazásban közvetlenül egy címre koppint.

Az Ön jelenlegi helyszínének keresése
Egy gyors koppintással megtalálható az Ön (hozzávetőleges) helye.

Keresse meg az aktuális helyzetét, és kapcsolja be a követési módot: Koppintson .

Az aktuális helyszínét egy kék jelző mutatja. Amennyiben a helyszíne nem 
határozható meg pontosan, a jelző körül megjelenik egy kék kör is. A kör mérete attól 
függ, hogy a helyszíne milyen pontosan volt meghatározható – minél kisebb a kör, 
annál nagyobb a pontosság.

Amint mozgást végez, az iPhone frissíti az Ön helyzetét, és úgy állítja a térképet, hogy 
a helyzetjelző a képernyő közepén maradjon. Amennyiben újból  koppint amíg az 
többé nem lesz kiemelve, vagy elhúzza a térképet, az iPhone folytatja a helyzetének 
frissítését, de abbahagyja annak középre helyezését, így a helyzetinformációk a 
képernyőn kívülre kerülhetnek.

Az iPhone a Helymeghatározás használatával határozza meg az Ön helyszínét. 
A Helymeghatározás a mobilhálózati adatok, a helyi Wi-Fi-hálózatok (ha be van 
kapcsolva a Wi-Fi) és a GPS (nem minden helyszínen érhető el) információit használja 
fel. Ha egy alkalmazás helymeghatározást használ, a  megjelenik az állapotsorban. 
A Helymeghatározás esetleg nem érhető el minden országban vagy régióban.

Amennyiben a helymeghatározás ki van kapcsolva, figyelmeztetve lesz a 
bekapcsolására. Amennyiben a helymeghatározás ki van kapcsolva, nem keresheti 
meg és nem követheti az aktuális helyzetét. Lásd: “Helyszín-szolgáltatások,” 223. oldal.



Az akkumulátor élettartamának megóvása érdekében kapcsolja ki a 
helymeghatározást, ha nem használja azt. A Beállítások részben válassza ki az 
Általános > Helyszín-szolgáltatások elemet.

Kérjen információt az aktuális tartózkodási helyszínéről:  Koppintson a kék jelzőre, 
majd koppintson . Az iPhone megjeleníti az Ön aktuális helyszínének címét, 
amennyiben az elérhető. Ezt az információt az alábbiakra használhatja fel:

Útbaigazítások kérésére Â

A helyszínnek a kontaktokhoz való hozzáadására Â

Küldje el a címet emailben vagy MMS-ben Â

A helyszín könyvjelzőzésére Â

Jelenítse meg, hogy milyen irányba néz:  Koppintson újra . (Az ikon a  ikonra 
vált.) A Térképek a beépített iránytű használatával határozza meg, hogy éppen 
milyen irányba néz. A szög jelzi az iránytű értékének pontosságát – minél kisebb a 
szög, annál nagyobb a pontosság.

A Térképek alkalmazás a valódi északot használja az irányszöge meghatározásához, 
még akkor is, ha az Iránytű alkalmazásban a mágneses észak van beállítva. 
Amennyiben az iránytű kalibrálást igényel, az iPhone arra fogja kérni Önt, hogy 
nyolcas alakban lengesse meg a telefont. Amennyiben interferencia tapasztalható, 
esetleg felkérést kaphat, hogy távolodjon el az interferencia forrásától. Lásd: 
20. fejezet, “Iránytű,” 180. oldal.

Helyszín megjelölése a gombostűvel
A gombostű lehetővé teszi egy helyszín kézi megjelölését.

Jelöljön meg egy helyszínt:  Érintsen meg, és tartson megérintve egy helyszínt a 
térképen.

A gombostű ott jelenik meg, ahol megérinti a térképet.
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Mozgassa a gombostűt: Érintse meg, és tartsa megérintve, majd húzza el a 
gombostűt egy új helyre, illetve érintsen meg, és tartson megérintve egy új helyet 
addig, amíg egy új gombostű az előző kicserélésével leszúrásra nem kerül.

Műholdas nézet és utcai nézet
Megtekintheti egy térkép műholdas nézetét, illetve a kombinált műholdas és utcai 
nézetét. Ezen kívül egy helyszín Google utcai nézetét is megtekintheti.

Tekintse meg a műholdas nézetet vagy a hibrid nézetet:  Koppintson , majd 
koppintson a Műhold vagy Hibrid elemre a kizárólag műholdas, vagy a kombinált 
utcai és műholdas nézet megtekintéséhez.

A térképnézethez történő visszatéréshez koppintson a Térkép elemre.



Tekintse meg egy helyszín Google Utcanézetét.  Koppintson . A 360°-os 
panorámanézet körbepásztázásához végezzen balra vagy jobbra pöccintést. (A kis 
térkép mutatja az aktuális nézetet.) Az utcán való továbbhaladáshoz koppintson egy 
nyílra. A térképnézetre való visszatéréshez koppintson a jobb alsó sarokban lévő kis 
térképre.

Koppintson a térképnézetre 
történő visszatéréshez

Az Utcai nézet esetleg nem érhető el minden régióban.

Útbaigazítások kérése
Kérhet lépésenkénti útbaigazításokat vezetési, tömegközlekedési vagy gyaloglási 
útbaigazításokat egy adott célhoz.

Kérjen útbaigazítást:
 1 Koppintson az Útbaigazítások elemre.

 2 Gépelje be az indulási és érkezési helyszíneket a Kezdőpont és Végpont mezőkbe. 
Alapértelmezés szerint az iPhone az Ön aktuális hozzávetőleges helyzetéből indul (ha 
az elérhető). Koppintson bármelyik mezőben  egy helyszínnek a Könyvjelzőkből 
(beleértve az Ön aktuális helyzetét és a leszúrt gombostűt is, ha az elérhető), 
Előzményből vagy a Kontaktokból történő kiválasztásához. Ha  nem jelenik meg, 
törölje a mező tartalmát. 

Amennyiben például egy barátja címe szerepel a kontaktlistáján, rákoppinthat a 
Kontaktok elemre, és rákoppinthat a barátjának a nevére ahelyett, hogy be kellene 
gépelnie a címet.

Az útvonalterv megfordításához koppintson .

 3 Koppintson az Útvonal elemre (ha kézzel adott meg helyszíneket), majd válasszon 
autós útvonaltervet ( ), tömegközlekedési útvonaltervet ( ), illetve gyalogos 
útvonaltervet ( ).

Az elérhető utazási opciók az útvonaltól függenek. 

 4 Tegye a következők egyikét:
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 Â Az összes útvonaltervnek egy listán való megjelenítéséhez koppintson , majd 
koppintson a Lista elemre. Koppintson a lista bármely elemére, hogy megjelenítse 
az útvonal azon szakaszát tartalmazó térképét. Az áttekintő képernyőre való 
visszatéréshez koppintson az Útvonal-áttekintés elemre.

 Â Az útvonaltervek lépésenkénti megtekintéséhez koppintson az Indítás elemre, majd 
koppintson  az útvonal következő szakaszának megtekintéséhez. Koppintson  
a visszalépéshez.

Amennyiben vezet vagy gyalogol, a képernyő tetején megjelenik a hozzávetőleges 
távolság és utazási idő. Amennyiben vannak elérhető forgalmi adatok, a 
járművezetési idő azoknak megfelelően kerül kiszámításra

Amennyiben tömegközlekedési eszközök használatával utazik, az áttekintő képernyőn 
megjelenik az útvonal minden szakasza és a közlekedés módja, beleértve azt is, hogy 
hol kell gyalogolnia. A képernyő tetején látható a busz vagy vonat első megállójának 
időpontja, a számított érkezési idő és a teljes menetdíj. Koppintson  a indulási 
és érkezési idejének beállításához, és az útvonal ütemtervének kiválasztásához. 
Koppintson egy megálló ikonjára, hogy megtekinthesse az adott busz vagy vonat 
indulási idejét, illetve a közlekedési cég webhelyére és kontaktinformációira mutató 
linket. Ha az Indítás elemre koppint és végiglépked az útvonalon, az útvonal minden 
szakaszáról részletes információ jelenik meg a képernyő tetején.

Úgy is kérhet útvonaltervet, hogy megkeres egy helyszínt a térképen, rákoppint az 
arra mutató gombostűre, rákoppint , majd rákoppint az Útvonal tervezése ide 
vagy az Útvonal tervezése innen elemekre.

A fordított útbaigazításokhoz cserélje fel a kezdési és befejezési pontokat:  
Koppintson .

Amennyiben nem látja , koppintson a Szerkesztés gombra.

Tekintse meg az előzőleg végignézett útbaigazításokat:  Koppintson  a keresési 
mezőben, majd koppintson az Előzmény gombra.



Forgalmi viszonyok megjelenítése
Amennyiben az elérhető, a térképen megjelenítheti a nagyobb utcák és autópályák 
forgalmi helyzetét. 

Jelenítse meg vagy rejtse el a forgalmi viszonyokat:  Koppintson , majd 
koppintson a Forgalom megjelenítése vagy a Forgalom elrejtése gombra.

Az utcák és az autópályák a forgalom haladását jelző színkódolást kapnak:

Zöld = közzétett 
sebességkorlát

Sárga = lassabb, 
mint a közzétett 
sebességkorlát

Szürke = jelenleg 
nem érhető el adat

Piros = megállás 
és elindulás

Ha nem lát forgalmat, lehet, hogy le kell kicsinyítenie a térképet egy szinttel, ahol 
már látszanak a főbb útvonalak. A forgalmi helyzet nem áll rendelkezésre minden 
régióban.

Cégek keresése és az azokkal való kapcsolatfelvétel
Keressen cégeket egy régióban:  

 1 Keressen egy helyszínt – például egy várost, államot vagy országot, illetve egy utcai 
címet – vagy görgessen a térkép valamely helyszínére.

 2 Gépelje be a cég típusát a keresési mezőbe, majd koppintson a Keresés elemre.

A régió egyező helyszínein gombostűk jelennek meg. Amennyiben például kijelöli a 
városát, és begépeli a „mozik” kifejezést, majd a Keresés elemre koppint, gombostűk 
fogják megjelölni a városában lévő mozikat.

Koppintson egy céget jelölő gombostűre, hogy megtekintse annak nevét vagy 
leírását.
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Keressen cégeket anélkül, hogy először megkeresné a helyszínt:  Gépeljen ehhez 
hasonló dolgokat:

éttermek budapest Â

apple budapest Â

Vegye fel a kapcsolatot egy céggel vagy kérjen útbaigazításokat:  Koppintson egy 
céget jelölő gombostűre, majd koppintson a név melletti .

Onnantól a következőket teheti:

Koppintson egy telefonszámra annak felhívásához, egy email-címre egy üzenet  Â
küldéséhez, illetve egy webcímre a megtekintéséhez.

Útbaigazításokért koppintson az Útbaigazítások ide vagy Útbaigazítások innen  Â
elemre.

Ahhoz, hogy egy céget hozzáadjon a kontaktlistájához, koppintson a „Legyen  Â
kontakt” gombra a képernyő alján, majd koppintson az „Új kontakt létrehozása”, 
illetve a „Meglévő kontakthoz adás” gombra.

Ossza meg egy cég helyszínét email vagy szöveges üzenet által. Â

Tekintse meg a keresésben talált cégek listáját:  A Térkép képernyőn koppintson a 
Lista elemre.

Koppintson egy cégre, hogy megtekintse annak helyszínét. Illetve koppintson egy 
cég mellett lévő , hogy megtekinthesse annak adatait.

Kérjen 
útbaigazítást

Látogasson
el a webhelyre

Koppintson a        szimbólumra
a kontaktadatok megjelenítéséhez

Hívja fel



Helyszínadatok megosztása
Egy talált helyszínt hozzáadhat a kontaktlistájához. A Google Térkép helyszínekre 
mutató hivatkozásokat emailben vagy MMS-ben is elküldheti.

Adjon egy helyszínt a kontaktlistájához:  Keressen meg egy helyszínt, koppintson 
az arra mutató gombostűre, koppintson a név vagy leírás melletti , majd 
koppintson a „Legyen kontakt” gombra a képernyő alján, és koppintson az „Új 
kontakt létrehozása” vagy az „Meglévő kontakthoz adás” gombra. 

Email-ben küldje el egy Google Térkép helyszín linkjét:  Keressen meg egy 
helyszínt, koppintson az arra mutató gombostűre, koppintson a név vagy leírás 
melletti , majd koppintson a Helyszín megosztása gombra a képernyő alján, és 
koppintson az Email gombra. 

Küldjön egy Google Térkép helyszínre mutató hivatkozást MMS által: Keressen 
meg egy helyszínt, koppintson az arra mutató gombostűre, koppintson a név vagy 
leírás melletti , majd koppintson a Helyszín megosztása gombra a képernyő alján, 
és koppintson az MMS gombra. 

Helyszínek könyvjelzőzése
Könyvjelzőzhet olyan helyszíneket, melyeket később újra meg kíván találni.

Könyvjelzőzzön egy helyszínt:  Keressen megy egy helyszínt, koppintson az arra 
mutató gombostűre, koppintson a név vagy leírás melletti , majd koppintson a 
„Legyen könyvjelző” gombra az Infó képernyő alján.

Tekintsen meg egy könyvjelzőzött helyszínt vagy egy előzőleg megtekintett 
helyszínt:  Koppintson  a keresési mezőben, majd koppintson a Könyvjelző vagy 
az Előzmény gombra.
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Időjárási összefoglalók megtekintése
Koppintson a Főképernyő Időjárás elemére, hogy megkapja a világ egy vagy több 
városának aktuális hőmérsékletét és hatnapos előrejelzését.

Hatnapos előrejelzés

Jelenlegi hőmérséklet

Jelenlegi viszonyok

Városok hozzáadása és
törlése

A tárolt városok száma

A mai maximális és
minimális hőmérsékletek

Ha az időjárási panel világoskék, az adott városban nappal van – reggel 06:00 óra és 
este 18:00 óra között. Ha a panel sötétbíbor, éjszaka van – este 18:00 óra és reggel 
06:00 óra között.
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Adjon hozzá egy várost:  
 1 Koppintson az  gombra, majd a  szimbólumra.

 2 Gépelje be egy város nevét vagy irányítószámát, majd koppintson a Keresés elemre.

 3 Válasszon ki egy várost a keresési listáról.

Váltson egy másik városra:  Végezzen balra vagy jobbra pöccintést, illetve 
koppintson a pontsortól balra vagy jobbra. Az időjárási tábla alatt lévő pontok száma 
mutatja, hogy hány város van eltárolva.

Rendezze át a városok sorrendjét:  Koppintson az  gombra, majd húzza a lista egy 
új helyére a város mellett lévő  gombot.

Töröljön egy várost:  Koppintson az  gombra, a város mellett lévő  gombra, 
majd a Törlés gombra.

Jelenítse meg a hőmérsékletet Fahrenheit vagy Celsius mértékegységben:  
Koppintson az  gombra, majd a °C vagy °F mértékegységre.

További időjárási adatok begyűjtése
Megtekinthet a városra vonatkozó még részletesebb időjárás-jelentést, híreket és 
webhelyeket, illetve további tudnivalókat.

Tekintse meg a városra vonatkozó információkat a Yahoo.com címen:  Koppintson 
a  gombra.
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A Jegyzetekről
Létrehozhat jegyzeteket az iPhone készüléken és a számítógépén lévő támogatott 
alkalmazásaival vagy online fiókjaival jegyzeteket szinkronizálhat. A jegyzetek 
listájában kereshet szövegre.

Jegyzetek szinkronizálása
A következő módok bármelyikével szinkronizálhatja a Jegyzetek elemet:

Az iTunes alkalmazásban használja az iPhone beállítási paneleket, hogy a Mail  Â
alkalmazással szinkronizáljon egy Mac gépen, vagy a Microsoft Outlook 2003, 
2007 vagy 2010 alkalmazással szinkronizáljon egy PC-n, ha az iPhone készüléket 
a számítógépéhez csatlakoztatja. Lásd: “Az iPhone beállítási paneljei az iTunes 
alkalmazásban,” 61. oldal.

A Beállítások részben kapcsolja be a Jegyzetek funkciót a MobileMe,  Â
Google, Yahoo!, AOL vagy egyéb IMAP-fiókokhoz, hogy ezekkel a fiókokkal 
levegőn át szinkronizálja a jegyzeteit. Lásd: “Mail, Kontaktok és Naptárfiókok 
hozzáadása,” 29. oldal.

Jegyzetek írása és olvasása
Ha a számítógépén lévő alkalmazással vagy online fiókokkal szinkronizálja a 
Jegyzeteket, a Fiókok képernyő megjeleníti az összes ilyen fiókot, valamint egy 
gombot, melyek az összes jegyzet egyetlen ablakban jeleníthető meg.

Tekintse meg az összes jegyzetet: Koppintson az Összes jegyzet elemre.
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Tekintse meg egy adott fiók üzeneteit: Koppintson a fiók nevére.

Módosítsa a jegyzetek megjelenítéséhez használt betűt:  A Beállítások alatt 
válassza a Jegyzeteket, majd válassza ki a használni kívánt betűt.

A jegyzetek az utolsó módosítás dátuma szerint jelennek meg úgy, hogy a legutóbb 
módosított jegyzet látható felül. A listában minden jegyzetnek láthatja az első 
néhány szavát. Forgassa el az iPhone készüléket, hogy fekvő irányultságban 
tekinthesse meg a jegyzeteket, és egy nagyobb billentyűzet használatával 
gépelhessen.

Adjon hozzá egy jegyzetet:  Koppintson , majd gépelje be a jegyzetét, és 
koppintson a Kész gombra.

Az új jegyzetek a Jegyzetek beállításaiban megadott alapértelmezett fiókhoz 
kerülnek hozzáadásra. Lásd: “Jegyzetek,” 245. oldal.

Olvasson egy jegyzetet:  Koppintson a jegyzetre. Koppintson  vagy  a következő 
vagy előző jegyzet megtekintéséhez.

Szerkesszen egy jegyzetet:  A billentyűzet megjelenítéséhez koppintson a jegyzet 
bármely részére.

Töröljön egy jegyzetet:  Koppintson a jegyzetre, majd koppintson .
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Jegyzetek keresése
Keresést végezhet a jegyzetek szövegében.

Keressen jegyzeteket:  
 1 Koppintson az állapotsorra a jegyzetlista tetején található keresési mezőre való 

görgetéshez.

 2 Gépeljen be szöveget a keresési mezőbe.

A keresési eredmények gépelés közben megjelennek. Koppintson a Keresés elemre, 
hogy eltüntesse a billentyűzetet és több eredményt láthasson. 

A jegyzetek mindig részei a Főképernyőről kezdeményezett kereséseknek. Lásd: 
“Keresés,” 48. oldal.

Jegyzetek küldése emailben
Küldjön el emailben egy jegyzetet:  Koppintson a jegyzetre, majd az  gombra.
Egy jegyzet emailben történő elküldéséhez az iPhone készüléket be kell állítani az 
email használatára. Lásd: “Email-fiókok beállítása,” 86. oldal.
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Világórák
Hozzáadhat olyan órákat, amelyek a világ nagyobb városainak és időzónáinak idejét 
mutatják.

Tekintsen meg órákat:  Koppintson a Világóra elemre.

Amennyiben az óra számlapja fehér, az adott városban nappal van. Amennyiben 
az óra számlapja fekete, akkor éjszaka van. Amennyiben négynél több órája van, 
pöccintéssel görgetheti őket.

Adjon hozzá egy órát:  
 1 Koppintson a Világóra elemre.

 2 Koppintson a  szimbólumra, majd gépelje be egy város nevét.

A begépeléssel egyező városok megjelennek alul.

 3 Koppintson egy városra, hogy hozzáadja az adott város óráját.

Amennyiben nem látja a keresett várost, próbálkozzon ugyanazon időzóna egyik 
nagyobb városával.

Töröljön egy órát:  Koppintson a Világóra elemre, majd a Szerkesztés elemre. Ezt 
követően koppintson az óra melletti  szimbólumra, és koppintson a Törlés elemre.

Rendezze át az órákat:  Koppintson a Világóra elemre, majd a Szerkesztés elemre. Ezt 
követően húzza el a lista egy új helyére az óra melletti  gombot.
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Riasztások
Beállíthat több riasztást. Állítsa be minden egyes riasztás számára, hogy megadott 
napokon ismétlődjenek-e, vagy csak egyszer legyenek hallhatók.

Állítson be egy riasztást:  
 1 Koppintson a Riasztás elemre, majd a  szimbólumra.

 2 Állítsa a következő beállítások bármelyikét:

 Â Annak beállításához, hogy a riasztás bizonyos napokon ismétlődjön, koppintson az 
Ismétlés elemre, és válassza ki a napokat.

 Â A riasztás bekövetkezésekor hallható csengőhang kiválasztásához koppintson a 
Hang elemre.

 Â Annak beállítására, hogy a riasztás biztosítson-e lehetőséget a szundikálásra, 
kapcsolja be vagy ki a Szundikálás funkciót. Amennyiben a Szundikálás be van 
kapcsolva, és a riasztás felhangzásakor a Szundikálás elemre koppint, a riasztás 
leáll, és tíz perc múlva újra felhangzik.

 Â Egy riasztás leírásának megadásához koppintson a Címke elemre. Az iPhone 
megjeleníti a címkét a riasztás felhangzásakor.

Amennyiben legalább egy riasztás be van állítva, és be van kapcsolva, a  ikon 
megjelenik az iPhone képernyőjének tetején lévő állapotsoron.

Fontos:  Bizonyos szolgáltatók nem támogatják a hálózati időt minden helyszínen. 
Amennyiben Ön éppen utazik, lehet, hogy az iPhone riasztásai esetleg nem a pontos 
helyi időben hangzanak fel. Lásd: “Dátum és idő,” 228. oldal.

Kapcsoljon be vagy ki egy riasztást:  Koppintson a Riasztás elemre, és kapcsolja 
be vagy ki bármely riasztást. Amennyiben egy riasztás ki van kapcsolva, nem fog 
felhangzani, hacsak újra be nem kapcsolja.

Amennyiben egy riasztás csak egyszeri elhangzásra van beállítva, a felhangzását 
követően önműködően ki fog kapcsolni. Az ismételt bekapcsolásához újra 
bekapcsolhatja.

Módosítsa egy riasztás beállításait:  Koppintson a Riasztás, majd a Szerkesztés 
elemre, végül koppintson a módosítani kívánt riasztás melletti  gombra.

Töröljön egy riasztást:  Koppintson a Riasztás elemre, és koppintson a Szerkesztés 
elemre, majd koppintson a riasztás mellett lévő  szimbólumra, és koppintson a 
Törlés elemre.



Stopperóra
Használja a stopperórát egy esemény idejének mérésére:  

 1 Koppintson a Stopperóra elemre.

 2 Koppintson az Indítás elemre a stopperóra indításához.

 Â A köridők feljegyzéséhez koppintson a Lap elemre minden egyes kör után.

 Â A stopperóra szüneteltetéséhez koppintson az Állj elemre. Folytatáshoz koppintson 
az Indítás elemre.

 Â A stopperóra nullázásához koppintson a Törlés elemre, miközben a stopperóra 
szüneteltetve van.

Amennyiben elindítja a stopperórát, és egy másik alkalmazásra vált, a stopperóra 
tovább fut.

Időzítő
Állítsa be az időzítőt:  Koppintson az Időzítő elemre, majd pöccintéssel állítsa be az 
órák és percek számát. Koppintson az Indítás elemre az időzítő indításához.

Válassza ki a hangot:  Koppintson az Időzítő lejártakor elemre.

Állítson be egy elalvási időzítőt:  Állítsa be az időzítőt, majd koppintson az Időzítő 
lejártakor elemre, és válassza ki az iPod elaltatása elemet.
Egy elalvási időzítés beállításakor az iPhone az időzítés lejártakor leáll a zene vagy 
videó lejátszásával.

Amennyiben elindítja az időzítőt, és egy másik iPhone alkalmazásra vált, az időzítő 
tovább fut.
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A Számológép használata
Koppintson a Számológép alkalmazás számjegyeire és funkcióira ugyanúgy, ahogyan 
azt egy szabványos számológép esetén tenné. Amikor az összeadási, kivonási, 
szorzási vagy osztási gombra koppint, a gomb körül megjelenik egy fehér gyűrű, 
amely jelzi, hogy milyen művelet lesz végrehajtva. Forgassa el az iPhone készüléket, 
hogy egy kibővített tudományos számológépre váltson.

Szabványos memóriafunkciók
 Â C: Koppintson rá, hogy törölje a kijelzett számot.

 Â MC: Koppintson rá, hogy törölje a memóriát.

 Â M+: Koppintson rá, hogy a kijelzett számot a memóriában lévő számhoz adja. 
Amennyiben nincs szám a memóriában, koppintson erre az elemre a kijelzett 
számnak a memóriába történő tárolásához.

 Â M–: Koppintson rá, hogy a kijelzett számot kivonja a memóriában lévő számból.

 Â MR: Koppintson rá, hogy a kijelzett számot a memóriában lévő számra cserélje. 
Amennyiben a gomb körül egy fehér gyűrű látható, a memóriában el van tárolva 
egy szám.

A tárolt szám a memóriában marad, amikor a szabványos és a tudományos 
számológépek között vált.
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A tudományos számológép billentyűi
Forgassa el az iPhone készüléket fekvő irányultságba, hogy megjelenítse a 
tudományos számológépet.

2nd A trigonometrikus gombokat (sin, cos, tan, sinh, cosh és tanh) az inverz függvényükre 
(sin-1, cos-1, tan-1, sinh-1, cosh-1 és tanh-1) váltja. Ezen kívül az ln függvényt log2, és az ex  
függvényt 2x függvényre váltja. Koppintson újból a 2nd gombra, hogy a gombokat 
visszaállítsa az eredeti funkciójukra.

( Megnyit egy zárójeles kifejezést. A kifejezések egymásba ágyazhatók.

) Bezár egy zárójeles kifejezést.

% Kiszámítja a százalékot, hozzáadja a haszonkulcsot, és kivonja a leszámítolást. 
Százalék számításához használja azt a szorzási (x) billentyűvel. Például az 500 8%-ának 
a kiszámításához gépelje be a következőt: 
500 x 8 % = 
amelynek eredménye 40 lesz.
Nyereség hozzáadásához vagy leszámítolás kivonásához használja azt a hozzáadás (+) 
vagy kivonás (–) billentyűvel. Például egy 8%-os forgalmi adót tartalmazó 500 forintos 
cikk teljes költségének kiszámításához gépelje be a következőt: 
500 + 8 % = 
amelynek eredménye 540 lesz.

1/x Visszaadja egy érték reciprokát decimális formában.

x2 Négyzetre emel egy értéket.

x3 Köbre emel egy értéket.

yx Koppintson az értékek között, hogy az első értéket a második érték hatványára 
emelje. Például a 34 kiszámításához gépelje be a következőt: 
3 yx 4 = 
amelynek eredménye 81 lesz.

x! Kiszámítja egy érték faktoriálisát.

√ Kiszámítja egy érték négyzetgyökét.

x√y Értékek között megadva kiszámítja az y érték x. gyökét. A 4√81 érték kiszámításához 
például írja be az 
81 x√y 4 = műveletet, 
amelynek eredménye 3 lesz.
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log Kiszámítja egy érték tízes alapú logaritmusát.

sin Kiszámítja egy érték szinuszát.

sin-1 Kiszámítja egy érték arkusz szinuszát. (Akkor elérhető, ha a 2nd gombra rá lett 
koppintva.)

cos Kiszámítja egy érték koszinuszát.

cos-1 Kiszámítja egy érték arkusz koszinuszát. (Akkor elérhető, ha a 2nd gombra rá lett 
koppintva.)

tan Kiszámítja egy érték tangensét.

tan-1 Kiszámítja egy érték arkusz tangensét. (Akkor elérhető, ha a 2nd gombra rá lett 
koppintva.)

ln Kiszámítja egy érték természetes alapú logaritmusát.

log2 A kettes alapú logaritmus értékét számítja ki. (Akkor érhető el, ha a 2nd gombra 
koppint.)

sinh Kiszámítja egy érték hiperbolikus szinuszát.

sinh-1 Kiszámítja egy érték inverz hiperbolikus szinuszát. (Akkor elérhető, ha a 2nd gombra 
rá lett koppintva.)

cosh Kiszámítja egy érték hiperbolikus koszinuszát.

cosh-1 Kiszámítja egy érték inverz hiperbolikus koszinuszát. (Akkor elérhető, ha a 2nd 
gombra rá lett koppintva.)

tanh Kiszámítja egy érték hiperbolikus tangensét.

tanh-1 Kiszámítja egy érték inverz hiperbolikus tangensét. (Akkor elérhető, ha a 2nd gombra 
rá lett koppintva.)

ex Egy érték begépelése után koppintson rá, hogy az „e” állandót 
(2,718281828459045…) az értékre mint kitevőre emelje.

2x Kiszámítja 2-nek a kijelzett értékre emelt hatványát. Például 10 2x = 1024. (Akkor 
érhető el, ha a 2nd gombra koppint.)

Rad Átvált a trigonometriai függvények radiánban történő kifejezésének módjára.

Deg Átvált a trigonometriai függvények fokokban történő kifejezésének módjára.

π Begépeli a π (3.141592653589793…) értékét.

EE Olyan operátor, amely az aktuálisan kijelzett számot 10-nek a következőként begépelt 
érték hatványával szorozza meg.

Rand Egy 0 és 1 közötti véletlen számot ad vissza.
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Az iránytű leolvasása
A beépített iránytű megmutatja, hogy Ön éppen milyen irányba néz, és kijelzi az 
aktuális tartózkodási helyének földrajzi koordinátáit. Kiválaszthatja a mágneses 
északot, illetve kérheti, hogy az Iránytű alkalmazás beállítsa a deklinációt a valódi 
észak megjelenítéséhez.

Fontos:  A digitális iránytű pontosságát negatívan befolyásolhatja a mágneses vagy 
egyéb környezeti interferencia, az iPhone fülhallgatókban lévő mágnesek közelsége 
által okozott interferenciát is beleértve. A digitális iránytűt csak alapvető navigációs 
segítségre használja, és ne hagyatkozzon rá kizárólagosan a precíz helyzet, közelség, 
távolság vagy irány meghatározásához.

Az iránytűt az első használatának alkalmával kalibrálnia kell, és időnként ezt 
követően is kalibrálnia kell azt. Az iPhone jelzi, ha kalibrációra van szükség.

Megjegyzés:  Amennyiben az Iránytű megnyitásakor a Helymeghatározások funkció 
ki van kapcsolva, a rendszer felkérheti rá, hogy kapcsolja be azt. Az Iránytűt a 
Helymeghatározások funkció bekapcsolása nélkül is lehet használni. Lásd: “Helyszín-
szolgáltatások,” 223. oldal.
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Kalibrálja az iPhone készüléket:  Nyolcas alakban lengesse meg az iPhone 
készüléket. A készülék esetleg felkérheti Önt az interferencia forrásától történő 
eltávolodásra.

Tekintse meg, hogy milyen irányba néz:  Tartsa a talajjal párhuzamosan az iPhone 
készüléket. Az iránytű mutatója az északi pontra fordul. Az Ön aktuális iránya a 
képernyő tetején jelenik meg. Az Ön aktuális helyszínének koordinátái a képernyő 
alján jelennek meg.

Váltson a valódi észak és mágneses észak között:  Koppintson , majd a kívánt 
beállításra.

Iránytű és Térképek
Az Iránytű alkalmazás segítségével megtalálhatja aktuális tartózkodási helyét a 
Térképek alkalmazásban. A Térképek szintén beépített iránytű használatával jeleníti 
meg, hogy Ön éppen milyen irányba néz.



Tekintse meg az aktuális helyszínét a Térképek alkalmazásban:  Koppintson  az 
Iránytű képernyő alján. A Térképek megnyílik, és az Ön aktuális helyszínét egy kék 
jelölővel jelzi.

Jelenítse meg, hogy milyen irányba néz:  A Térképek alkalmazásban koppintson 
kétszer . Az ikon a  ikonra vált. A szög jelzi az iránytű értékének pontosságát – 
minél kisebb a szög, annál nagyobb a pontosság.

Lásd: “Helyszínek keresése és megtekintése,” 159. oldal.
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Hangjegyzetek felvétele
A Hangjegyzetek lehetővé teszi, hogy az iPhone készüléket hordozható 
hangrögzítő eszközként használja a beépített mikrofonjának, az iPhone vagy a 
Bluetooth fejkészlet mikrofonjának, illetve egyéb támogatott külső mikrofonnak a 
használatával.

Megjegyzés:  A külső mikrofonnak olyannak kell lennie, mely együttműködik az 
iPhone fejkészletének jack csatlakozójával vagy a Dokkcsatlakozóval. Ezek magukban 
foglalják az Apple márkájú fülhallgatókat, és a jóváhagyott, harmadik féltől 
származó kiegészítőket, melyek az Apple „Made for iPhone” vagy „Works with iPhone” 
emblémájával vannak jelölve.
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A felvételi szintet úgy szabályozhatja, hogy a mikrofont közelebb vagy távolabb 
mozgatja attól, amit fel kíván venni. A jobb felvételi minőség érdekében a szintmérő 
műszer leghangosabb szintjének -3 dB és 0 dB közötti értéken kell lennie.

Felvétel gomb

Hangszintmérő

Ugorjon a 
hangjegyzetekre

Vegyen fel hangjegyzetet:  
 1 A felvétel elindításához koppintson a . Megnyomhatja ezen kívül az iPhone 

fejhallgató középső gombját is.

 2 Koppintson  a szüneteltetéshez, illetve  a felvétel leállításához. Megnyomhatja 
ezen kívül az iPhone fejhallgató középső gombját is.

A beépített mikrofonnal monó felvételek készíthetők, de külső sztereó mikrofonnal 
sztereó módban is készíthet felvételeket.

A hangjegyzet felvételének indításakor az iPhone rövid csengő hangot ad. A hang 
nem hallható, ha a Csengetés/Némítás kapcsolót Némítás helyzetbe állította. Lásd: 
“Hangok és a Csengetés/Némítás kapcsoló,” 219. oldal.

Megjegyzés:  Bizonyos országokban vagy régiókban a Diktafon hangeffektusai még 
akkor is lejátszásra kerülnek, ha a Csengetés/Némítás kapcsoló Némítás helyzetbe 
van állítva.

Ahhoz, hogy a hangjegyzet felvétele közben egyéb alkalmazásokat használhasson, 
zárolhatja az iPhone készüléket, illetve nyomja meg a Főgombot .

Játsszon le egy éppen felvett hangjegyzetet:  Koppintson .
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Hangjegyzetek hallgatása

Tekerési sáv

Lejátszófej

Játsszon le egy éppen felvett hangjegyzetet:  
 1 Koppintson .

A jegyzetek időrendi sorrendben szerepelnek a listán úgy, hogy a legújabb jegyzet 
látható elöl.

 2 Koppintson a jegyzetre, majd koppintson . 

Koppintson  a szüneteltetéshez, majd koppintson  a lejátszás folytatásához.

Ugorjon egy hangjegyzet bármely pontjára:  Húzza el a lejátszófejet a tekerési 
sávban.

Hallgasson vissza a beépített hangszórón keresztül:  Koppintson a Hangszóró 
elemre.



Hangjegyzetek kezelése
Töröljön egy hangjegyzetet:  Koppintson a jegyzetre a listán, majd koppintson a 
Törlés elemre.

Tekintse meg a további tudnivalókat:  Koppintson a jegyzet mellett lévő . Az 
Infó képernyő a felvétel hosszával, felvételi idejével és dátumával kapcsolatos 
tudnivalókat, valamint további szerkesztési és megosztási funkciókat biztosít.

Adjon címkét egy hangjegyzethez:  Az Infó képernyőn koppintson , majd a 
Címke képernyőn lévő listáról válasszon ki egy címkét. Egyéni címke létrehozásához 
válassza ki a lista alján lévő Egyéni elemet, majd gépeljen be egy nevet a címke 
számára.

Hangjegyzetek vágása
A nem kívánt szünetek vagy zajok kizárásának érdekében lehetősége van egy 
hangjegyzet kezdetének és végének a levágására.

Vágjon egy hangjegyzetet:  
 1 A Hangjegyzetek képernyőn koppintson a vágni kívánt jegyzet melletti .

 2 Koppintson a Jegyzet vágása elemre.
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 3 Az időjelzőket támpontként használva húzza el a hangterület széleit, hogy beállítsa 
a hangjegyzet kezdetét és végét. A szerkesztett verzió előzetes meghallgatásához 
koppintson .

 4 Koppintson a Hangjegyzet vágása elemre.

Fontos:  A hangjegyzeteken elvégzett szerkesztések nem vonhatók vissza.

Hangjegyzetek megosztása
A hangjegyzeteit emailhez vagy MMS üzenetekhez adott csatolmányként oszthatja 
meg.

Osszon meg egy hangjegyzetet:  
 1 Jelöljön ki egy hangjegyzetet a Hangjegyzetek képernyőn, majd koppintson a 

Megosztás gombra.

Ezen kívül egy hangjegyzet Infó képernyőjén is rákoppinthat a Megosztás gombra.

 2 Válassza ki az Email elemet egy üzenetnek a Mail alkalmazásban történő 
megnyitásához, melyhez a jegyzet csatolásra kerül, illetve válassza ki az MMS elemet 
egy új ablaknak az Üzenetek alkalmazásban történő megnyitásához. 

Amennyiben a küldeni próbált fájl mérete túl nagy, megjelenik egy üzenet.



Hangjegyzetek szinkronizálása
Az iTunes szinkronizálja a hangjegyzeteit az iTunes könyvtárba, amikor csatlakoztatja 
az iPhone készüléket a számítógépére. Ez lehetővé teszi, hogy a számítógépén 
hallgassa meg a hangjegyzeteket, továbbá biztonsági mentés céljára is szolgál, ha 
törli azokat az iPhone készülékről.

A hangjegyzetek a Hangjegyzetek játéklistára lesznek szinkronizálva. Az iTunes 
létrehozza ezt a játéklistát, ha az nem létezik. Amikor hangjegyzeteket szinkronizál 
az iTunes alkalmazásba, azok egészen addig megmaradnak a Hangjegyzetek 
alkalmazásban, amíg nem törli azokat. Amennyiben töröl egy hangjegyzetet az 
iPhone készülékről, az nem lesz törölve az iTunes alkalmazásban lévő Hangjegyzetek 
játéklistáról. Ezzel szemben, ha töröl egy hangjegyzetet az iTunes alkalmazásból, 
az az iTunes alkalmazással való következő szinkronizáció alkalmával törölve lesz az 
iPhone készülékről.

Az iTunes Hangjegyzetek játéklistát az iTunes alkalmazás Zene paneljének 
használatával szinkronizálhatja az iPod alkalmazással az iPhone készüléken.

Szinkronizálja a Hangjegyzetek játéklistát az iPhone készülékre:
 1 Csatlakoztassa az iPhone készüléket a számítógépére. 

 2 Az iTunes alkalmazásban válassza ki az iPhone elemet az Eszközök listáról.

 3 Jelölje ki a képernyő tetején lévő Zene elemet.

 4 Jelölje ki a „Hangjegyzetek belevétele” jelölőnégyzetet, és kattintson az Alkalmazás 
gombra.
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Az iTunes Store áruházról
Kereshet, böngészhet, előzetesen megtekinthet, vásárolhat és letölthet zenéket, 
csengőhangokat, hangoskönyveket, TV-műsorokat, filmeket és zenei videókat az 
iTunes Store áruházból közvetlenül az iPhone készülékre. Az iTunes Store áruházból 
hallgathat hangtartalmakat, vagy nézhet videopodcastokat, akár az internetes 
műsorszórás (streaming) követésével, akár azoknak az iPhone készülékre történő 
közvetlen letöltésével. Követheti továbbá kedvenc előadóját és barátait, hogy 
megtudja ők milyen zenét hallgatnak és milyen zenékről beszélnek, értesülhet arról, 
hogy kedvenc előadói mikor turnéznak az Ön közelében, ki tervezi, hogy ellátogat 
oda, és még sok minden mást.

Megjegyzés:  Az iTunes Store esetleg nem érhető el minden országban vagy 
régióban, és az iTunes Store tartalma országonként és régiónként változhat. A 
funkciók módosulhatnak.

Az iTunes Store használatához az iPhone készüléknek kapcsolódnia kell az Internetre. 
Lásd: “Kapcsolódás az Internetre,” 25. oldal.

Elemek vásárlásához és értékelések írásához Apple ID-re van szüksége. 
Alapértelmezés szerint az iPhone az Ön Apple ID információit az iTunes 
alkalmazásból gyűjti be. Amennyiben nem rendelkezik Apple ID-vel, illetve 
a vásárlásait egy másik Apple ID használatával kívánja végrehajtani, lépjen a 
Beállítások > Áruház elemre. Lásd: “Store,” 245. oldal.

Podcastok lejátszásához vagy letöltéséhez nincs szüksége Apple ID-re.

22iTunes Store



Zenék, videók és egyebek keresése
Böngéssze a tartalmat:  Koppintson a képernyő alján lévő tartalomkategóriák 
egyikére, például a Zenék vagy a Videók elemre. Illetve koppintson a További 
gombra az egyéb tartalmak böngészéséhez. A képernyő tetején válasszon ki egy 
rendezési módot – például az Új megjelenések vagy Műfajok elemet (a kategóriák 
változhatnak).

Keressen tartalmat:  Koppintson a Keresés elemre (ha a Keresés nem látható, először 
koppintson a További gombra), majd koppintson a keresési mezőre, és írjon be egy 
vagy több szót, végül koppintson a Keresés gombra. A keresési eredmények olyan 
kategóriák szerint lesznek csoportosítva, mint a Filmek, Albumok vagy Podcastok.
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Koppintson a lista egy elemére, hogy az Infó képernyőjén további részleteket 
láthasson. Elolvashatja az értékeléseket, saját értékelést írhat, illetve elküldheti 
az elemre mutató linket e-mailben egy barátjának. Az elemtől függően meg is 
vásárolhatja, le is töltheti vagy ki is kölcsönözheti azt.

Megjegyzés:  Amennyiben Ön csatlakozik egy Starbucks Wi-Fi-hálózatára egy 
kiválasztott Starbucks-helyszínen az Egyesült Államokban, a képernyő alján 
megjelenik a Starbucks ikon. Előzetesen belehallgathat az éppen hallható dalba, és 
meg is vásárolhatja, akárcsak a kiemelt Starbucks-kollekciók más dalait.

Fedezze fel az előadók és barátok ajánlatait:  Koppintson a Ping elemre (ha a Ping 
nem látható, először koppintson a További gombra), hogy megtekinthesse kedvenc 
előadóinak újdonságait, illetve a barátait lázba hozó zenéket. Tudnivalókért tekintse 
meg az alábbi részt, “Előadók és barátok követése”.

Genius javaslatok összegyűjtése…Koppintson a További elemre, majd a Genius 
elemre.

Előadók és barátok követése
Az iTunes Ping használatával lépjen kapcsolatba a világ legszenvedélyesebb 
zenerajongóival. Kövesse a kedvenc előadókat, hogy tudomást szerezzen azok új 
megjelenéseiről, valamint a közelgő koncertjeikről és turnéikról, fényképeiken és 
videóikon keresztül bennfentes szemszögből ismerhesse meg őket, és megtudhassa, 
zeneileg ki volt rájuk hatással. Olvassa el barátai megjegyzéseit az általuk hallgatott 
zenékről, nézze meg, mit vásárolnak, illetve mely koncertekre terveznek ellátogatni. 
Végezetül juttassa kifejezésre zenei ízlését, és tegyen közzé megjegyzéseket a 
követői számára.

A zenei kapcsolatok kiépítéséhez és felfedezéséhez létre kell hoznia egy profilt.

Hozza létre iTunes Ping profilját:  Nyissa meg az iTunes alkalmazást Mac vagy PC 
számítógépén, kattintson a Ping elemre, majd kövesse a képernyőn megjelenő 
útmutatásokat.



Fedezze fel az iTunes Ping szolgáltatást az iPhone készülékén:  Nyissa meg az 
iTunes alkalmazást, koppintson a Ping elemre (ha a Ping nem látható, először 
koppintson a További gombra), majd:

Koppintson Aktivitás gombra, hogy megtekinthesse a követett személyekkel  Â
kapcsolatos legfrissebb híreket. A frissítések tartalmazzák a vásárlásokat, 
értékeléseket, megjegyzéseket és közzétett véleményeket.

Koppintson az Emberek elemre az Ön által követett, és az Ön követő személyek  Â
megjelenítéséhez, vagy előadók vagy barátok kereséséhez.

A saját profilinformációinak áttekintéséhez koppintson a Saját profil elemre. Â

Kövessen egy előadót:  Koppintson a Követés elemre a profiloldalukon.

 Â Kereséssel:  Koppintson az Emberek elemre, adja meg az előadó nevét az oldal 
tetején lévő keresőmezőben, majd koppintson a Keresés gombra. Koppintson az 
előadóra a találatok listájában, majd koppintson a Követés elemre.

 Â Böngészés közben:  Koppintson a Profil elemre bármely album oldalán, majd 
koppintson a Követés elemre.
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Kövessen egy barátot:  Amikor a Mac vagy PC számítógépen az iTunes használatával 
beállítja a profilját, válassza ki barátainak kezdő csoportját. Ezt követően a Ping 
használatával iPhone készüléken követhet másokat.

 Â Kereséssel:  Koppintson az Emberek elemre, írja be barátja nevét a keresőmezőbe, 
és koppintson a Keresés elemre. Koppintson barátja nevére a találatok listájában, 
majd koppintson a Követés elemre.

 Â A Ping felfedezése közben:  Koppintson egy személy nevére, majd a Követés elemre.

Amikor Ön követ valakit, az nem fogja automatikusan követni Önt. A profiljában 
kiválaszthatja, hogy a követési kérések beérkezésekor elfogadja vagy elutasítja 
azokat, illetve áttekintés nélkül egyszerűen elfogad minden követőt (ez az 
alapértelmezés szerinti beállítás).

Ossza meg gondolatait:  Miközben albumok és dalok böngészését végzi, koppintson 
a Hozzászólás elemre, hogy egy zenei művet kommentáljon, illetve koppintson a 
Tetszik gombra, hogy kifejezze tetszését. A barátai az iTunes Ping aktivitáscsatornán 
keresztül láthatják az Ön gondolatait. Azt is elmondhatja, hogy tetszik Önnek egy dal, 
vagy megírhatja róla a véleményét, miközben az iPhone készüléken hallgatja. Lásd: 
“További hangvezérlők,” 108. oldal.

Osszon meg koncertterveket:  A profiloldalán koppintson a Koncertek elemre, hogy 
megtekinthesse az Ön által követett előadó közelgő koncertjeit, és láthassa, hogy 
mely barátai kívánnak ellátogatni egy koncertre. Saját jegyeinek megvásárlásához 
koppintson a Jegyek elemre, illetve koppintson az Én megyek gombra, hogy mások 
értesülhessenek arról, hogy Ön is ott lesz. (Nem érhető el minden országban vagy 
régióban.)



A Ping szolgáltatás szöveges riasztást küld, hangokat játszik le, vagy figyelmeztetési 
jelványt ad az iTunes alkalmazásikonhoz az iPhone készüléken, ha valaki:

Követni kezdi Önt Â

Jóváhagyást kér a követéshez Â

Megjegyzést fűz az Ön valamelyik tevékenységéhez Â

Jóváhagyja, hogy Ön kövesse Â

Adja meg a Ping által küldött értesítések típusát:A Beállítások részben válassza ki az 
Értesítések > Ping elemet.

Csengőhangok vásárlása
Előzetesen megtekinthet és vásárolhat csengőhangokat az iTunes Store áruházban, 
és letöltheti azokat az iPhone készülékre.

Megjegyzés:  A Csengőhangok esetleg nem érhetők el minden országban vagy 
régióban.

Böngésszen csengőhangokat:  Koppintson a Csengőhangok elemre (ha a 
Csengőhangok nem látható, először koppintson a További gombra), illetve a Keresés 
használatával keressen meg egy adott dalt az iTunes Store áruházban.

Előzetesen tekintsen meg egy csengőhangot:  Koppintson az elemre az előzetes 
megtekintéshez. További tudnivalókért koppintson duplán az elemre.

Vásároljon meg és töltsön le egy csengőhangot:
 1 Koppintson az árra, majd koppintson a Megvásárlás elemre.

 2 A kérésnek megfelelően jelentkezzen be Apple ID azonosítója használatával, majd 
koppintson az OK gombra.

Amikor megvásárol egy csengőhangot, beállíthatja azt alapértelmezett 
csengőhangként, illetve társíthatja azt egy kontakthoz.

Amennyiben nem rendelkezik Apple ID-val, koppintson az Új Apple ID létrehozása 
gombra, hogy beállítson egyet.

Vásárlása az Apple ID azonosítójára lesz terhelve. A következő tizenöt percben 
végrehajtott további vásárlások esetén nem kell újból begépelnie a jelszavát.

Az alapértelmezett csengőhang módosítását és egyéni csengőhangoknak a 
kontaktokhoz való társítását a Beállítások > Hangok részben végezheti el. Lásd: 
“Hangok és a Csengetés/Némítás kapcsoló,” 219. oldal.
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Az iPhone készüléken megvásárolt csengőhangok szinkronizálva lesznek az iTunes 
könyvtárába, amikor az iPhone készüléket csatlakoztatja a számítógépéhez. A 
megvásárolt csengőhangokat egynél több iPhone készülékre is szinkronizálhatja, 
ha mindegyikük ugyanazon Apple ID használatával van szinkronizálva, melyet a 
csengőhangok megvásárlásához használt. Az iTunes Store áruházból megvásárolt 
csengőhangokat nem szerkesztheti.

A Garage Band használatával létrehozhat egyéni csengőhangokat. Tudnivalókért 
tekintse meg a Garage Band súgót.

Zenék és hangoskönyvek vásárlása
Amikor az iTunes Store áruházban egy olyan dalt, albumot vagy hangoskönyvet talál, 
mely tetszik Önnek, megvásárolhatja és letöltheti azt az iPhone készülékre. Mielőtt 
megvásárolna egy elemet, beletekinthet abba, hogy biztos lehessen benne, hogy 
valóban a kívánt elemről van szó.

Előzetesen hallgasson meg egy dalt vagy hangoskönyvet:  Koppintson az elemre.

Egy dal, album vagy hangoskönyv megvásárlása és letöltése:
 1 Koppintson az árra, majd a Megvásárlás elemre.

 2 A kérésnek megfelelően jelentkezzen be Apple ID azonosítója használatával, majd 
koppintson az OK gombra.

Amennyiben nem rendelkezik Apple ID-val, koppintson az Új Apple ID létrehozása 
gombra, hogy beállítson egyet.

Vásárlása az Apple ID azonosítójára lesz terhelve. A következő tizenöt percben 
végrehajtott további vásárlások esetén nem kell újból begépelnie a jelszavát.

Ha már vásárolt dalokat az albumról, az ár a megvásárolt dalok számával arányosan 
alacsonyabb.

Egyes albumokon bónusztartalmak is találhatók. A bónuszdalok és zenei 
videók az album megvásárlásakor az iPhone készülékre töltődnek. Más típusú 
bónuszanyagokat – ilyen pl. az iTunes extrák, az iTunes LP és a digitális füzetek – csak 
a számítógépre lehet letölteni, és ott megtekinteni. Hogy letöltse ezeket az elemeket 
az iTunes könyvtárába, válassza ki az Áruház > Elérhető letöltések ellenőrzése elemet.

Amint megvásárol egy elemet, az elkezd letöltődni, és megjelenik a Letöltések 
képernyőn. Lásd: “A letöltési állapot ellenőrzése,” 198. oldal.

A megvásárolt dalok az iPhone készüléken lévő Megvásárolt játéklistához adódnak. 
Amennyiben törli a Megvásárolt játéklistát, az iTunes létrehoz egy újat, amikor Ön 
vásárlást hajt végre az iTunes Store áruházban.



A vásárlásokhoz beválthatja az iTunes Store ajándékkártyákat, 
ajándéktanúsítványokat, illetve egyéb promóciós kódokat. Amikor be van 
jelentkezve, a fennmaradó áruházi keretösszege a legtöbb iTunes Store képernyő 
alján megjelenik az Ön Apple ID adataival együtt.

Adjon meg egy beváltási kódot:  Koppintson a Zene elemre (ha a Zene nem látható, 
először koppintson a További gombra), majd koppintson a képernyő alján lévő 
Beváltás elemre, és kövesse a képernyőn megjelenő útmutatásokat.

Tegyen teljessé egy albumot:Miközben megtekint egy albumot, koppintson a 
Saját album teljessé tétele pont alatt látható, még nem megvásárolt daloknál 
szereplő kedvezményes árra. A más albumok teljessé tételére adott ajánlatok 
megtekintéséhez koppintson a Zene, majd a Saját album teljessé tétele – ajánlatok 
elemre (majdnem legalul). A „Complete My Album” funkció nem minden országban 
érhető el.

Videók vásárlása vagy kölcsönzése
Az iTunes Store lehetővé teszi filmek, TV-műsorok és zenei videók megvásárlását 
és letöltését (esetleg nem elérhető minden országban vagy régióban). Bizonyos 
filmek és TV-műsorok korlátozott időtartamig ki is kölcsönözhetők. A videotartalmak 
szabványos felbontású (SD vagy 480p) formátumban, nagyfelbontású (HD vagy 
720p) formátumban, illetve mindkét formátumban állhatnak rendelkezésre.

Előzetesen tekintsen meg egy videót:  Koppintson a Előnézet elemre.

Tekintse meg az előnézetet AirPlay és Apple TV (iOS 4.3) alkalmazással rendelkező 
TV-készüléken:Amikor megjelenik az előnézet, koppintson az  gombra, és 
válassza az Apple TV készüléket. Ha az  gomb nem jelenik meg, vagy nem látja 
az Apple TV-t, győződjön meg róla, hogy az iPhone ugyanazon a vezeték nélküli 
hálózaton van-e.

Vásároljon meg vagy kölcsönözzön egy videót:
 1 Koppintson a Vásárlás vagy Kölcsönzés elemre.

 2 A kérésnek megfelelően jelentkezzen be Apple ID azonosítója használatával, majd 
koppintson az OK gombra.

Amennyiben nem rendelkezik Apple ID azonosítóval, koppintson az Új Apple ID 
létrehozása gombra, hogy beállítson egyet. Vásárlása az Apple ID-jére lesz terhelve. 
A következő tizenöt percben végrehajtott további vásárlások esetén nem kell újból 
begépelnie a jelszavát.

Amint megvásárol egy elemet, az elkezd letöltődni, és megjelenik a Letöltések 
képernyőn. Lásd: “A letöltési állapot ellenőrzése,” 198. oldal.

A kölcsönzött filmek és TV-műsorok lejátszása addig nem kezdődik el, míg a letöltés 
be nem fejeződik. Lásd: “Kölcsönzött filmek és TV-műsorok megtekintése,” 117. oldal.
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Amikor a letöltés befejeződik, a megvásárolt videók hozzáadásra kerülnek az iPhone 
készüléken lévő Megvásárolt játéklistához. A megvásárolt tartalmak az iPhone 
készülékén lévő Megvásárolt játéklistával szinkronizálódnak az iTunes alkalmazásban, 
amikor az iPhone készüléket a következő alkalommal a számítógépéhez 
csatlakoztatja. Lásd: “A megvásárolt tartalom szinkronizálása,” 199. oldal.

Megjegyzés:  Ha HD videót vásárol az iPhone 3GS készüléken, a videó SD 
formátumban töltődik le.

A számítógépén lévő iTunes alkalmazás Megvásárolt játéklistájában lévő videók 
megtekintéséhez vagy szinkronizálásához Önnek be kell lennie jelentkezve az Apple 
ID használatával.

Szinkronizálja a megvásárolt videókat az iTunes alkalmazásban: Csatlakoztassa 
az iPhone készüléket a számítógépére. Az iTunes alkalmazásban jelölje ki az iPhone 
elemet az Eszközök listán, kattintson a megfelelő gombra (a Filmek, a TV-műsorok 
vagy a zenei videókhoz a Zene fülre), jelölje ki a szinkronizálni kívánt elemeket, majd 
kattintson a Szinkron gombra.

Ha HD formátumban vásárol meg egy videót, kiválaszthatja, hogy SD vagy HD 
formátumban szinkronizálja azt. Egy HD videót azért lehet célszerű SD formátumban 
szinkronizálni, hogy az gyorsabban töltődjön le, illetve kevesebb helyet foglaljon az 
iPhone készüléken.

Jelölje ki az SD vagy HD formátumot: Az iTunes alkalmazásban, végezzen Ctrl-
kattintást vagy jobb-kattintást a „HD-SD” jelölésű videóra, és válassza ki a Szabvány 
felbontású Nagyfelbontású opciót a Verzió menüről.

A vásárlásokhoz beválthatja az iTunes Store ajándékkártyákat, 
ajándéktanúsítványokat, illetve egyéb promóciós kódokat. Amikor be van 
jelentkezve, a fennmaradó áruházi keretösszege a legtöbb iTunes Store képernyő 
alján megjelenik az Ön Apple ID adataival együtt.

Adjon meg egy beváltási kódot:  Koppintson a Zene elemre (ha a Zene nem látható, 
először koppintson a További gombra), majd koppintson a képernyő alján lévő 
Beváltás elemre, és kövesse a képernyőn megjelenő útmutatásokat.

Podcastok műsorszórása vagy letöltése
Hallgathat audiopodcastokat vagy nézhet videopodcastokat, melyek az iTunes 
Music Store áruházból az Interneten keresztül kerülnek műsorszórásra. Ezen kívül 
le is tölthet audio- és videopodcastokat az iPhone készülékre. Az iPhone készülékre 
letöltött podcastok szinkronizálva lesznek az iTunes könyvtárba, amikor az iPhone 
készüléket csatlakoztatja a számítógépéhez.



Koppintson a Podcastok elemre (ha a Podcastok nem látható, először koppintson 
a További gombra), az iTunes Store áruházban lévő podcastok böngészéséhez. Az 
epizódok listájának megtekintéséhez koppintson egy podcastra. A videopodcastokat 
a videó  ikon jelöli.

Podcast adatfolyam-továbbítása:  Koppintson a podcast címére.

Töltsön le egy podcastot:  Koppintson az Ingyenes gombra, majd koppintson a 
Letöltés elemre. A letöltött podcastok az iPod podcastlistáján jelennek meg.

Hallgasson vagy nézzen meg egy letöltött podcastot:  Az iPod készüléken 
koppintson a Podcastok elemre (ha a Podcastok nem látható, először koppintson 
a További gombra), majd koppintson a podcastra. A videopodcastok a videóinak 
listáján is megjelennek.

Szerezze be a letöltött podcast további epizódjait:  Az iPod podcastlistáján 
koppintson a podcastra, majd koppintson a További epizódok beszerzése elemre.

Töröljön egy podcastot:  Az iPod podcastlistáján legyintse balra vagy jobbra a 
podcastot, majd koppintson a Törlés elemre.

A letöltési állapot ellenőrzése
A Letöltések képernyőn ellenőrizheti a folyamatban lévő és ütemezett letöltéseinek 
állapotát, beleértve az előrendelt vásárlásokét is.

Tekintse meg a letöltés alatt álló elemek állapotát:  Koppintson a Letöltések elemre 
(ha a Letöltések nem látható, először koppintson a További gombra).

Egy letöltés szüneteltetéséhez koppintson .

Amennyiben a letöltés megszakad, az iPhone újból elindítja a letöltést a következő 
alkalommal, amikor annak internetkapcsolata lesz. Illetve, ha a számítógépén 
kinyitja az iTunes alkalmazást, az iTunes befejezi a letöltést az iTunes könyvtárba (ha 
a számítógépe csatlakozik az internetre, és ugyanazon Apple ID használatával van 
bejelentkezve).

Tekintse meg az előrendelt elemek állapotát:  Koppintson a Letöltések elemre (ha a 
Letöltések nem látható, először koppintson a További gombra).

Az előrendelt elemek megjelennek egy listán addig, amíg el nem érkezik az elem 
kiadásra nem kerül. A kiadási dátummal kapcsolatos tudnivalókért koppintson az 
elemre. Amint egy elem elérhető letöltésre, a  megjelenik a letöltés mellett.

Töltsön le egy előrendelt elemet:  Koppintson az elemre, majd koppintson a  
gombra.

Az előrendelt elemek nem töltődnek le önműködően, amikor kiadásra kerülnek. A 
letöltés elkezdéséhez térjen vissza a Downloads képernyőre.
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A megvásárolt tartalom szinkronizálása
Az iTunes önműködően szinkronizálja az iPhone készülékkel letöltött vagy 
megvásárolt összes elemét az iTunes könyvtárába, ha csatlakoztatja az iPhone 
készüléket a számítógépéhez. Ez lehetővé teszi, hogy letöltéseihez hozzáférhessen a 
számítógépén, és tartalékmásolatot biztosít arra az esetre, ha az iPhone készülékről 
törli a megvásárolt tartalmat.

A megvásárolt tartalom a „Megvéve ezzel: <az Ön iPhone készülékének neve>” 
játéklistára szinkronizálódnak. Az iTunes létrehozza a játéklistát, ha az nem létezik. Az 
iTunes átmásolja továbbá a vásárlásait a Megvásárolt játéklistára, melyet az iTunes a 
számítógépén végrehajtott vásárlásaihoz használ, ha az a játéklista létezik, és be van 
állítva az iPhone készülékkel történő szinkronizációra.

A letöltött podcastok szinkronizálva lesznek az iTunes könyvtárban lévő podcastlistára.

A böngészőgombok módosítása
A képernyő alján lévő Zene, Podcastok, Videók és Keresés gombokat 
kicserélheti olyanokra, melyeket gyakrabban használ. Például, ha gyakran tölt 
le hangoskönyveket, de nem néz sok videót, a Videók gombot kicserélheti az 
Hangoskönyvek gombra.

Módosítsa a böngésző gombokat:  Koppintson az Egyéb elemre, koppintson a 
Szerkesztés elemre, majd húzzon egy gombot a képernyő aljára, a kicserélni kívánt 
ikon fölé.

A képernyő alján lévő gombokat balra vagy jobbra történő húzással átrendezheti. 
Amint befejezte, koppintson a Kész elemre.

Amikor böngész, koppintson a További elemre, hogy hozzáférjen a nem látható 
böngészőgombokhoz.



Fiókadatok megtekintése
Az iTunes Store információinak az iPhone készüléken történő megtekintéséhez 
koppintson az Apple ID-jére (a legtöbb iTunes Store képernyő aljánál). Vagy nyissa 
meg a Beállítások > Store lehetőséget, és koppintson az Apple ID megjelenítése 
elemre. A fiókinformációk megjelenítéséhez be kell lennie jelentkezve. Lásd: 
“Store,” 245. oldal.

Letöltések visszaellenőrzése
A számítógépén lévő iTunes használatával visszaellenőrizheti, hogy az iTunes 
Store áruházból megvásárolt összes zenéje, videója, alkalmazása és egyéb eleme 
megvan-e az iTunes könyvtárában. Ez olyankor lehet kívánatos, ha egy letöltés 
megszakadt.

Ellenőrizze vissza a vásárlásait:
 1 Győződjön meg róla, hogy a számítógépe csatlakozik az Internetre.

 2 Az iTunes alkalmazásban válassza ki az Áruház > Elérhető letöltések ellenőrzése 
elemet.

 3 Adja meg az Apple ID azonosítóját és jelszavát, majd kattintson az Ellenőrzés elemre.

A számítógépén még meg nem található vásárlások letöltésre kerülnek.

A Megvásárolt játéklista megjeleníti a vásárlásait. Mindazonáltal mivel e listára 
elemeket adhat, és elemeket távolíthat el onnan, a lista lehet, hogy nem lesz pontos. 
Az összes vásárlásának megtekintéséhez lépjen be az Apple ID-je használatával, 
válassza ki a Áruház > Saját fiók mutatása elemet, és kattintson a Vásárlási 
előzmények elemre.
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Az App Store áruházról
Az App Store áruházból alkalmazásokat kereshet, böngészhet, értékelhet, vásárolhat 
és tölthet le közvetlenül az iPhone készülékre. Az App Store áruházból letöltött, 
és az iPhone készülékre telepített alkalmazásokról biztonsági mentés készül az 
iTunes könyvtárában az iPhone készüléknek a számítógépével történő következő 
szinkronizálásának alkalmával. Az iPhone szinkronizálásakor a számítógépén lévő, 
iTunes Store áruházból megvásárolt vagy letöltött alkalmazásokat is telepítheti.

Megjegyzés:  Az App Store esetleg nem érhető el minden országban vagy régióban, 
és az App Store tartalma országonként és régiónként változhat. A funkciók 
módosulhatnak.

Az App Store böngészéséhez az iPhone készüléknek kapcsolódnia kell az Internetre. 
Lásd: “Kapcsolódás az Internetre,” 25. oldal. Alkalmazások letöltéséhez Apple ID-re 
(amely esetleg nem érhető el minden országban vagy régióban) is szüksége van. 
Alapértelmezés szerint az iPhone az Ön Apple ID beállításait az iTunes alkalmazásból 
gyűjti be. Amennyiben nem rendelkezik Apple ID-vel, illetve a vásárlásait egy másik 
Apple ID használatával kívánja végrehajtani, lépjen a Beállítások > Áruház elemre. 
Lásd: “Store,” 245. oldal.

Böngészés és keresés
Böngéssze a kiemelt válogatásokat az új, figyelemre méltó, illetve javasolt 
alkalmazásokért, illetve böngéssze a Top 25 listát a legnépszerűbb alkalmazások 
megtekintéséhez. Amennyiben egy megadott alkalmazást keres, használja a 
keresést.

23App Store



Böngéssze az alkalmazásokat:  Koppintson a Kiemelt, Kategóriák vagy Top 25 
egyikére. Válasszon egy kategóriát, illetve válasszon egy rendezési módot a képernyő 
tetején ahhoz, hogy olyan listák szerint böngészhessen, mint az Új, Mi a menő, 
Genius, Top fizetős vagy Top ingyenes.

Böngésszen a Genius használatával:  Koppintson a Genius elemre az 
alkalmazásgyűjteménye tartalma alapján javasolt alkalmazások listájának 
megtekintéséhez. A Genius bekapcsolásához kövesse a képernyőn megjelenő 
útmutatásokat. A Genius egy ingyenes szolgáltatás, de használatához Apple ID 
szükséges. 

Keressen alkalmazásokat:  Koppintson a Keresés elemre, koppintson a keresési 
mezőre, és gépeljen be egy vagy több szót, majd koppintson a Keresés elemre.
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Infó képernyő
Koppintson egy listán szereplő bármely alkalmazásra további tudnivalók, például az 
alkalmazás árának, képernyőfotóinak és minősítéseinek megjelenítéséhez.

Amennyiben már telepítette az alkalmazást, az Infó képernyőn az ár helyett a 
„Telepítve” felirat jelenik meg.

Tekintse meg a képernyőfotókat:  Görgessen majdnem az Infó lap aljáig. Pöccintsen 
balra vagy jobbra további képernyőfotókat tartalmazó lapok megjelenítéséhez. A 
nagyításhoz koppintson duplán.

Kérjen le minősítéseket és olvasson értékeléseket:  Koppintson az Infó képernyő 
aljához közeli Minősítések elemre.

Az alkalmazás iTunes alkalmazásban lévő Infó oldalára mutató hivatkozás 
elküldése emailben:  Koppintson az Infó képernyő aljához közeli „Közlés egy 
baráttal” elemre.



Jelentsen egy problémát:  Koppintson az Infó képernyő aljához közeli „Hibajelentés” 
elemre. Válasszon problémát a listáról vagy gépeljen be opcionális megjegyzéseket, 
majd koppintson a Jelentés gombra.

Az alkalmazás elküldése valakinek ajándékba:  Koppintson az Infó képernyő 
aljának közelében lévő „Alkalmazás ajándékozása” elemre, majd kövesse a képernyőn 
megjelenő útmutatásokat.

Alkalmazások letöltése
Amikor megtalál egy kívánt alkalmazást az App Store áruházban, megvásárolhatja 
és letöltheti azt az iPhone készülékre. Ha az alkalmazás ingyenes, fizetés nélkül 
letöltheti.

Miután letölt egy alkalmazást, az azonnal települ az iPhone készülékre.

Vásároljon meg és töltsön le egy alkalmazást:
 1 Koppintson az árra (vagy koppintson az Ingyenes elemre), majd koppintson a 

Megvásárlás elemre.

 2 A kérésnek megfelelően jelentkezzen be Apple ID azonosítója használatával, majd 
koppintson az OK gombra.

Amennyiben nem rendelkezik Apple ID-val, koppintson az Új Apple ID létrehozása 
gombra, hogy beállítson egyet.

A megvásárolt letöltések az Apple ID-jére lesznek terhelve. A következő tizenöt 
percben végrehajtott további letöltések esetén nem kell újból begépelnie a jelszavát.

Bizonyos alkalmazások lehetővé teszik, hogy az alkalmazáson belül vásárlásokat 
hajtson végre. Az alkalmazáson belüli vásárlásokat a Beállítások részben 
korlátozhatja. Lásd: “Korlátozások,” 226. oldal.

Bizonyos alkalmazások push típusú értesítéseket használnak annak érdekében, hogy 
az új információkról tájékoztassák Önt, még akkor is, ha az alkalmazás nem fut. Az 
értesítések az alkalmazásoktól függően változhatnak, de tartalmazhatnak szöveges 
vagy hangos riasztásokat és figyelmeztető jelvényeket az alkalmazás Főképernyőn 
látható ikonján. Lásd: “Értesítések,” 218. oldal.

A vásárlásokhoz beválthatja az iTunes Store ajándékkártyákat, 
ajándéktanúsítványokat, illetve egyéb promóciós kódokat. Amikor be van 
jelentkezve, a fennmaradó áruházi keretösszege a legtöbb App Store képernyő alján 
megjelenik az Ön Apple ID adataival együtt.

Adjon meg egy beváltási kódot:  Koppintson a Kiemelt képernyő aljának közelében 
lévő Beváltás elemre, majd kövesse a képernyőn megjelenő útmutatásokat.
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Tekintse meg a letöltődő alkalmazások állapotát:  Egy alkalmazás letöltésének 
megkezdését követően annak ikonja megjelenik a Főképernyőn, és egy 
folyamatjelzőt tartalmaz.

Amennyiben a letöltés megszakad, az iPhone újból elindítja a letöltést a következő 
alkalommal, amikor annak internetkapcsolata lesz. Illetve, ha a számítógépén 
kinyitja az iTunes alkalmazást, az iTunes befejezi a letöltést az iTunes könyvtárba (ha 
a számítógépe csatlakozik az internetre, és ugyanazon Apple ID használatával van 
bejelentkezve).

Alkalmazások törlése
Az App Store áruházból telepített alkalmazásokat törölheti is. Amennyiben töröl 
egy alkalmazást, az alkalmazáshoz társított adatok többé nem lesznek elérhetők az 
iPhone számára, hacsak nem telepíti újra az alkalmazást, és nem tölti vissza annak 
adatait egy biztonsági mentésből.

Mindaddig lehetősége van egy alkalmazás újratelepítésére és adatainak 
visszatöltésére, amíg az iPhone készülékről a számítógépén lévő iTunes alkalmazással 
biztonsági mentést készített. (Amennyiben olyan alkalmazást próbál meg törölni, 
melyről még nem készült biztonsági mentés a számítógépén, megjelenik egy 
figyelmeztetés.) Az alkalmazás adatainak visszanyeréséhez az iPhone készülékre 
az adatokat tartalmazó biztonsági mentésből kell az adatokat visszatöltenie. Lásd: 
“Visszatöltés egy tartalékmásolatból,” 296. oldal.

Töröljön egy App Store alkalmazást:
 1 Érintse meg, és tartsa megérintve a Főképernyő bármelyik ikonját mindaddig, amíg 

az ikonok el nem kezdenek ugrálni.

 2 Koppintson  a törölni kívánt alkalmazás sarkában.

 3 Koppintson a Törlés elemre, vagy nyomja meg a Főgombot .

Ha nem lát  jelet az alkalmazásikonon, akkor vagy az alkalmazás nem az 
App Store áruházból származik, vagy az alkalmazások törlése korlátozott. Lásd: 
“Korlátozások,” 226. oldal.

Egy alkalmazás törlésekor annak adatai többé nem lesznek elérhetők az iPhone 
felhasználói felületén keresztül, de nem lesznek végleg törölve az iPhone 
készülékéről. A teljes tartalomnak és a beállításoknak a törlésével kapcsolatos 
tudnivalókért lásd az „Összes tartalom, beállítás törlése” részt itt: . oldal. 231.



Az App Store áruházban megvásárolt bármely alkalmazást ingyenesen újból 
letöltheti.

Törölt alkalmazás cseréje:  

 Â Az iPhone készüléken: Vásárolja meg újra az alkalmazást (ezt ingyenesen 
megteheti).

 Â Az iTunes alkalmazásban: Csatlakoztassa az iPhone készüléket a számítógépéhez, 
jelölje ki az iPhone készüléket az Eszközök listában, majd kattintson az 
Alkalmazások elemre, jelölje be az alkalmazás mellett látható jelölőnégyzetet, és 
kattintson az Alkalmaz gombra.

Értékelések írása
Megírhatja és benyújthatja saját alkalmazásértékeléseit közvetlenül az iPhone 
használatával.

Írjon egy értékelést:
 1 Koppintson az Infó képernyő aljához közeli Minősítések elemre.

 2 Az Értékelések képernyőn koppintson az „Értékelés írása” elemre.

 3 A program minősítéséhez válassza ki a csillagok számát (1–5), adja meg a becenevét, 
az értékelés címét, és az opcionális értékelési megjegyzéseket. Amennyiben 
korábban már írt értékeléseket, a becenév mezője már ki lesz töltve.

 4 Koppintson a Küldés elemre.

Az értékelések benyújtásához Önnek be kell jelentkeznie az Apple fiókjára, és 
rendelkeznie kell a letöltött elemmel.

Alkalmazások frissítése
Az App Store áruház minden egyes hozzáféréskor ellenőrzi, hogy rendelkezésre 
állnak-e frissítések a telepített alkalmazásokhoz. Az App Store hetente szintén 
ellenőrzést végez. Az App Store ikon megmutatja az elérhető alkalmazásfrissítések 
teljes számát.

Amennyiben van elérhető frissítés, és Ön csatlakozik az App Store áruházhoz, az 
Frissítések képernyő azonnal megjelenik. Az alkalmazásfrissítések letöltődnek, és 
önműködően települnek, ha kiválasztja a frissítésüket.

Az alkalmazásfrissítések újdonságok, melyek megvásárolhatók és letölthetők az App 
Store áruházból az iPhone készülék használatával, vagy a számítógépén az iTunes 
Store áruházból.
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Frissítsen egy alkalmazást:
 1 A képernyő alján koppintson az Frissítések elemre.

 2 Koppintson egy alkalmazásra, hogy megtekintse a frissítéssel kapcsolatos további 
tudnivalókat. 

 3 Koppintson az Frissítés elemre.

Frissítsen minden alkalmazást:  A képernyő alján koppintson az Frissítések elemre, 
majd koppintson az Összes frissítése elemre.

Amennyiben egy másik Apple fiókkal megvásárolt alkalmazást próbál frissíteni, a 
rendszer bekéri Öntől annak a fióknak az azonosítóját és jelszavát, hogy letölthesse a 
frissítést.

Megvásárolt alkalmazások szinkronizálása
Amikor csatlakoztatja számítógépéhez az iPhone készüléket, az iTunes az iPhone 
készüléken lévő letöltött vagy megvásárolt alkalmazásokat az iTunes könyvtárába 
szinkronizálja. Ez lehetővé teszi, hogy letöltéseihez hozzáférhessen a számítógépén, 
és biztonsági mentést biztosít arra az esetre, ha az iPhone készülékről törli az 
alkalmazásokat.

A letöltött alkalmazásokról az iTunes alkalmazással történő következő szinkronizáció 
alkalmával készül biztonsági mentés. Ezt követően csak az alkalmazások adatairól 
készül biztonsági mentés az iTunes alkalmazással történő következő szinkronizáció 
alkalmával.

Az alkalmazások az iTunes könyvtárában lévő Alkalmazások listára szinkronizálódnak. 
Az iTunes létrehozza a listát, ha az nem létezik. 
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Ez a Game Center
Új játékokat fedezhet fel és osztozhat a játék élményében bárhol a világon 
tartózkodó barátaival a Game Center használatával. Hívja meg játszani barátait, 
vagy az automatikus ellenfél használatával keressen más méltó ellenfeleket. 
Az eredménytáblákon tekintse meg, hogy kik a legjobb játékosok. Szerezzen 
bónuszpontokat egy játékban megadott elért eredmények elérésével.

Megjegyzés:  A Game Center esetleg nem érhető el minden országban vagy 
régióban, és az elérhető játékok országonként és régiónként változhatnak.

A Game Center használatához internetkapcsolatra és egy Apple ID-re van szüksége. 
Ha már rendelkezik iTunes Store, MobileMe vagy egyéb Apple fiókkal, a Game Center 
szolgáltatáshoz is használhatja azt az Apple ID-jét. Ha még nincs Apple fiókja, a Game 
Center szolgáltatásban létrehozhat egyet az alábbi leírásnak megfelelően .

A Game Center beállítása
A Game Center első megnyitásának alkalmával a rendszer megkérdezi Önt, hogy 
engedélyezi-e a push értesítéseket. A készülék esetleg felkérheti Önt az Értesítések 
bekapcsolására.) Az értesítések közé tartozhatnak az olyan riasztások, hangok és 
jelvények, melyek lehetővé teszik, hogy értesüljön a Game Center eseményekről még 
akkor is, ha nem használja a Game Center alkalmazást. Riasztást kaphat például arról, 
hogy egy barátja meghívta Önt játszani. 

Engedélyezze az értesítéseket:  Koppintson az OK gombra.

Ha a Tiltás gombra koppint, nem fog Game Center értesítőket kapni. Kívánság 
szerint később bekapcsolhatja az értesítéseket, és megadhatja, hogy milyen típusú 
értesítéseket kíván kapni.
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Kapcsolja be vagy ki az értesítéseket:  A Beállítások részben válassza ki az 
Értesítések elemet. Az Értesítések kikapcsolása az összes alkalmazás összes 
értesítését kikapcsolja.

Adja meg, hogy milyen Game Center értesítéseket kíván kapni:  A Beállítások 
részben válassza ki az Értesítések > Game Center elemet, majd konfigurálja be a 
Hangok, Riasztások és Jelvények beállítást. Ha a Game Center nem jelenik meg, 
kapcsolja be az Értesítéseket.

Állítsa be a Game Center adatait az Apple ID-jében:
 1 Adja meg az Apple ID-jét és jelszavát, majd koppintson a Bejelentkezés elemre.

A készülék esetleg felkérheti Önt további információk megadására. Amennyiben nem 
rendelkezik Apple ID-vel, az Új fiók létrehozása elemre koppintva létrehozhat egyet.

 2 A Game Center szerződési feltételeinek elfogadásához koppintson az Elfogadom 
gombra.

 3 Adjon meg egy becenevet – ezt a nevet fogják látni mások, és így fogják Önt ismerni.

 4 Konfigurálja be a Game Center beállításait:

A Játékmeghívások engedélyezése opciót bekapcsolva hagyva engedélyezheti,  Â
hogy más felhasználók meghívhassák Önt játékokat játszani. Ellenkező esetben 
koppintással kapcsolja ki azt.

A Keresés email alapján funkciót bekapcsolva hagyva engedélyezheti más  Â
felhasználók számára, hogy email-cím alapján megtalálják Önt. Ellenkező esetben 
koppintással kapcsolja ki azt.

Ellenőrizze vissza a fiókjának email-címét. Másik címet is megadhat, ha nem az  Â
Apple fiókra történő bejelentkezéshez használt címét kívánja használni. Annak 
megerősítésére, hogy ez az Ön email-címe, válaszolnia kell az erre a címre 
elküldött e-mailre.

Ha több olyan email-címet is meg kíván adni, melyet más személyek a Game  Â
Center szolgáltatásban az Önnel történő kapcsolatfelvételre használhatnak, 
koppintson az Új email hozzáadása elemre.

 5 A fiókjának bekonfigurálását követően koppintson a Következő elemre.

Az Apple ID Game Center beállításainak módosítása:
 1 A képernyő alján koppintson az Én elemre, majd koppintson a fiókjának szalagcímére.

 2 Koppintson a Fiók megtekintése elemre.

 3 Végezze el el a módosításait, majd koppintson a Kész elemre.

Jelentkezzen be másik Apple ID használatával: 
 1 Koppintson az Én elemre, majd koppintson a képernyő alján lévő fiókszalagcímre.

 2 Koppintson a Kijelentkezés elemre.

 3 Adja meg az új Apple ID-t és jelszót, majd koppintson a Bejelentkezés elemre.



Játékok
A Game Center játékok az App Store áruházban érhetők el.

Játékok megvásárlása és letöltése
Az App Store áruház Game Center része megjeleníti a Game Center szolgáltatással 
működő játékokat.

Vásároljon meg, és töltsön le játékokat:  Koppintson a Játékok elemre, majd 
koppintson a Game Center játékok keresése elemre. 

Ebben a részben végezhet böngészést, valamint játékokat vásárolhat meg és tölthet 
le. Ha az Apple ID-jehez nem adott meg hitelkártyaszámot, felkérést kap ennek a 
megadására, mielőtt játékokat vásárolhatna és tölthetne le. Lásd: 23. fejezet, “App 
Store,” 201. oldal.

Ha olyan játékot kíván megvásárolni, mely megvan az egyik barátjának, koppintson a 
játékra a barátjának információs oldalán, hogy közvetlenül eljusson ahhoz a játékhoz 
az App Store áruházban. 

Játékok játszása
A Játékok képernyő megjeleníti az App Store áruházból letöltött játékokat. Minden 
egyes játék esetében megjelenik az elért eredményeinek száma, és a játékot játszó 
játékosok közötti helyezése.

Kérjen információt egy játékról:  Koppintson a Játékok elemre, majd koppintson 
egy játékra. Amennyiben az elérhető, megjelenítheti a játék eredménytábláit, 
megnézheti az adott játékban elért eredményeit, és megtudhatja, hogy előzőleg ki 
játszott az adott játékkal.

Játsszon a játékkal:  Koppintson a Játékok elemre, válasszon ki egy játékot, majd 
koppintson a Játék gombra.
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Játéktól függően a főképernyő útmutatásokat vagy egyéb információkat 
jeleníthet meg, és lehetővé teheti az eredménytábláknak és elért eredményeknek 
a megtekintését, játékopciók beállítását, és egy- vagy többrésztvevős játékok 
elindítását. Ha mások ellen kíván játszani, meghívhat egy barátot, illetve az 
automatikus ellenfél használatával a Game Center kereshet Önnek játékosokat. A 
Game Center szolgáltatáson kötendő barátságokkal kapcsolatos tudnivalókért lásd: 
“Barátok,” 212. oldal.

Többrésztvevős játékokra szóló meghívásokat a Barátok képernyőről is küldhet.

Hívjon meg egy barátot többrésztvevős játék játszására a Barátok képernyőről:
 1 Koppintson a képernyő alján lévő Barátok elemre.

 2 Válasszon ki egy barátot.

 3 Válasszon ki egy játékot, és koppintson a Játék gombra.

Ha a játék további játékosokat tesz lehetővé vagy igényel, kiválaszthatja a 
meghívandó játékosokat, majd koppintson a Következő gombra.

 4 Írja be és küldje el a meghívóját, majd várjon arra, hogy a többiek elfogadják azt.

 5 Indítsa el a játékot.

Ha egy barát nem érhető el, vagy nem válaszol a meghívására, rákoppinthat az 
Automatikus ellenfél elemre, hogy a Game Center találjon Önnek egy másik játékost, 
illetve rákoppinthat a Barátinvitálás gombra, hogy megpróbáljon meghívni egy 
másik barátot.

Más játékosok meghívhatják Önt a játék játszására.

Válaszoljon egy játékmeghívásra:  Koppintson a megjelenő ablakban látható 
Elfogadás vagy Elutasítás gombra.

A többrésztvevős játékokat a Korlátozások részben tilthatja le. Lásd: 
“Korlátozások,” 226. oldal. A Game Center beállításaiban kapcsolja ki a 
Játékmeghívások engedélyezése opciót annak megakadályozásához, hogy 
más játékosok meghívják Önt játékok játszására. Lásd: “Az Ön állapota és 
fiókadatai,” 214. oldal.

Térjen vissza a Game Center alkalmazáshoz:  Nyomja meg a Főgombot, majd 
koppintson a Főképernyőn a Game Center ikonra.

Megnyomhatja gyorsan kétszer a Főgombot is, és az előző elemek közül 
kiválaszthatja a Game Center alkalmazást.



Eredménytáblák
Bizonyos játékok egy vagy több olyan eredménytáblát biztosítanak, amelyen a 
játék játékosainak helyezése látható a pontszámaik, időeredményeik vagy a játék 
sikerességének mérésére szolgáló egyéb jellemzőik kíséretében.

Tekintse meg egy játék eredménytábláját:  Koppintson a Játékok elemre, majd 
válassza ki a játékot, és koppintson az Eredménytábla elemre.

Lehet, hogy egy játékból is megnézheti az eredménytáblákat.

Ha egy játéknak több fajtája van (például Könnyű, Normál és Nehéz), a Kategóriák 
képernyőn kiválaszthatja az általános eredménytáblát, vagy valamelyik fajta játék 
eredménytábláját.

Az eredménytáblákon megjelenik a barátainak és az összes többi játékosnak a 
helyezése. Az eredménytáblák statisztikáit bizonyos időtartamokra is megjelenítheti 
(például a mai napra, erre a hétre vagy minden időkre).

Forgassa el az iPhone készüléket, hogy fekvő irányultságban tekintsen meg egy 
eredménytáblát.

Indítsa el egy játék játszását az eredménytábláról:  Koppintson a jobb felső 
sarokban lévő Játék gombra.

Elért eredmények
Bizonyos játékok különféle elért eredményeket bónusz pontokkal jutalmaznak.

Tekintse meg egy játék lehetséges elért eredményeit:  Koppintson a Játékok 
elemre, válasszon ki egy játékot, majd koppintson az Elért eredmények gombra.

A Game Center minden egyes elért eredmény esetén megjeleníti, hogy azt mennyi 
bónusz ponttal jutalmazza, és hogy Ön teljesítette-e az adott elért eredményt. 
Az elért eredményeiért járó összpontszám felül jelenik meg. Megadott elért 
eredményekért cserébe csak egyszer kaphat bónusz pontokat.

Lehet, hogy egy játékból is megnézheti az elért eredményeket.

Nemrég játszott
Bizonyos játékok lehetővé teszik annak megjelenítését, hogy barátai közül ki 
játszotta nemrégen az adott játékot.

Tekintse meg, hogy ki játszott nemrégen egy játékot:  Koppintson a Játékok 
elemre, koppintson egy játékra, majd koppintson a Nemrég játszott gombra.

Kérjen információt egy játékosról:  Koppintson a listán egy játékos nevére.
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Barátok
A Game Center lehetővé teszi, hogy kapcsolatba lépjen a világ számos pontján 
tartózkodó játékosokkal. A Game Center alkalmazásba úgy vehet fel játékosokat, 
hogy elküld egy felkérést, vagy elfogadja egy másik játékos felkérését.

Adjon barátot a Game Center alkalmazáshoz:
 1 Koppintson a Barátok vagy a Kérelmek elemre.

 2 Koppintson a + jelre, majd adja meg egy barát email-címét vagy Game Center 
becenevét.

Gépelés közben megjelennek a kontaktjaiban szereplő egyező címek és nevek. 
Koppintson egy kontaktra, hogy az adott személyt belefoglalja a kérésbe. Koppintson 
a  szimbólumra a kontaktjainak böngészéséhez.

Több barát egyszerre történő hozzáadásához adjon meg további kontaktokat.

 3 Írja be egy üzenetet a kérelmébe, majd koppintson a Küldés gombra.

Ahhoz, hogy valaki a barátjává váljon, az adott személynek el kell fogadnia a 
kérelmet.

Más játékosok is küldhetnek Önnek kérelmet. Ha riasztást kap, elfogadhatja onnan 
a felkérést, illetve bezárhatja azt, és később is válaszolhat a kérelemre a Kérelmek 
képernyőről. A Kérelmek gombon lévő jelvény jelzi a függőben lévő baráti felkérések 
számát.

Válaszoljon egy baráti felkérésre:  Koppintson a Kérelmek elemre, koppintson 
a kérelmet küldő személy nevére, majd koppintson az Elfogadás, Kihagyás vagy 
Hibajelentés gombra.

Amikor egy játékos elfogadja egy másik játékos felkérését, egymás barátaivá válnak. 
A barátok nevei a Barátok képernyőn jelennek meg.

Kérjen információt egy barátról:  Koppintson a barát nevére.

Keressen barátot:  Koppintson az állapotsávra a képernyő tetejére történő 
görgetéshez, majd koppintson a keresési mezőre, és kezdjen el gépelni. Gépelés 
közben megjelennek a keresésnek megfelelő barátok.

Egy barát információs oldalán látható, hogy az adott személynek hány barátja van 
(Önt is beleértve), a barát által lejátszott különböző játékok száma, és a barátja által 
elért eredmények száma. Az infó képernyő megjelenítheti továbbá:

Az együtt játszott játékokat Â

A közösen birtokolt játékokat Â

A barátja által birtokolt egyéb játékokat Â

Bármelyik listán rákoppinthat egy játékra annak megtekintéséhez, hogy az általános 
eredménytáblán mi az Ön és a barátja helyezése, és hogy az adott játékban milyen 
elért eredményekkel rendelkezik.



Hívjon meg egy barátot egy játék játszására:  Koppintson a Barátok elemre, 
koppintson a barát nevére, koppintson egy játékra, majd koppintson a Játék gombra. 
Lásd: “Játékok játszása,” 210. oldal.

Távolítson el egy barátot:  Koppintson a Barátok elemre, koppintson egy névre, 
koppintson a Barát törlése gombra, majd koppintson az Eltávolítás elemre.

Ha egy játékos durva, vagy nem kívánatos viselkedést tanúsít, jelentheti a problémát.

Jelentsen baráttal kapcsolatos problémát:  Koppintson a Barátok elemre, 
koppintson a barát nevére, majd koppintson a „Hibajelentés” gombra. Írja le a 
problémát, majd koppintson a Jelentés gombra a jelentés elküldéséhez. 

Ha a Beállítások részben kikapcsolja a Többrésztvevős játékokat, nem küldhet és nem 
fogadhat játékok játszására irányuló meghívókat. Lásd: “Korlátozások,” 226. oldal.

Az Ön állapota és fiókadatai
Az Én képernyő összegzi a barátaival, az Ön játékaival és elért eredményeivel 
kapcsolatos információkat.

A képernyő közepén megjelenő szövegmező lehetővé teszi, hogy beírja az Ön 
aktuális állapotüzenetét. Az Ön állapota megjelenik a beceneve mellett a többi 
játékos Barátok képernyőjén.

Módosítsa az állapotát:  Koppintson az állapotmezőre, és a billentyűzet 
használatával adja meg vagy frissítse az állapotát.

Tekintse meg a saját fiókadatait:  Koppintson a fiókcímsorra, majd koppintson a Fiók 
megtekintése elemre.

Az alábbi beállításokat módosíthatja vagy frissítheti:

Becenév Â

Játékmeghívások engedélyezése Â

Keresés email alapján Â

Az Ön Game Center email-címe Â

További email-címek Â

Amint befejezte, koppintson a Kész elemre.

Ezen kívül ki is jelentkezhet, és bejelentkezhet egy másik fiókra, illetve létrehozhat 
egy új fiókot.

Jelentkezzen ki:  Koppintson a fiókcímsorra, majd koppintson a Kijelentkezés elemre.

Egy másik fiókra való bejelentkezéshez adja meg a felhasználói nevét és jelszavát, 
majd koppintson a Bejelentkezés elemre. Új fiók létrehozásához koppintson az Új 
fiók létrehozása elemre, és kövesse a képernyőn megjelenő útmutatásokat.
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A Beállítások alkalmazás lehetővé teszi, hogy testre szabja az iPhone alkalmazásait, 
beállítsa a dátumot és időt, konfigurálja a hálózati kapcsolatot, valamint elvégezze az 
iPhone egyéb beállításait.

Repülőgép mód
A Repülőgép mód kikapcsolja az iPhone vezeték nélküli funkcióit csökkenteni annak 
lehetőségét, hogy az megzavarja a repülőgép működését és hatással legyen az 
egyéb elektromos berendezésekre.

Kapcsolja be a Repülőgép módot:  Koppintson a Beállítások elemre, és kapcsolja be 
a Repülőgép mód funkciót.

Amikor a repülőgép mód be van kapcsolva, a képernyő tetején lévő állapotsoron 
megjelenik . Nem kerülnek kibocsátásra telefon, rádió, Wi-Fi, vagy Bluetooth jelek 
az iPhone készülékből és a GPS-vétel ki lesz kapcsolva, letiltva ezáltal az iPhone 
számos funkcióját. Ön nem lesz képes: 

Telefonhívások kezdeményezésére és fogadására Â

FaceTime videohívások kezdeményezésére vagy fogadására Â

Vizuális hangposta-üzenetek fogadására Â

Email küldésére vagy fogadására Â

Az internet böngészésére Â

Kontaktjainak, naptárainak vagy könyvjelzőinek (csak MobileMe) szinkronizálására  Â
a MobileMe vagy Microsoft Exchange szolgáltatással

Szöveges vagy MMS üzenetek küldésére vagy fogadására Â

YouTube videók továbbítására Â

Részvény-árfolyamokról való tájékozódásra Â

Térképes helyszínek begyűjtésére Â

25Beállítások



Időjárás-jelentések begyűjtésére Â

Az iTunes Store vagy az App Store áruházak használatára Â

A Game Center használata Â

Amennyiben a légi jármű üzemeltetője, valamint az alkalmazandó törvények és 
előírások lehetővé teszik, folytathatja az iPhone használatát az alábbiakra:

Zene hallgatására és videó megtekintésére Â

A korábban érkezett vizuális hangposta meghallgatására Â

Naptárának ellenőrzésére Â

Fényképek vagy videó készítésére, illetve megtekintésére (iPhone 4 vagy újabb) Â

Riasztások hallgatására Â

A stopper vagy időzítő használatára Â

A számológép használatára Â

Jegyzetek készítésére Â

Hangjegyzetek felvételére Â

Iránytű használatára Â

Az iPhone készüléken tárolt szöveges üzenetek és email-üzenetek olvasására Â

Amennyiben a Wi-Fi elérhető, valamint a repülőgép üzemeltetője és az alkalmazandó 
törvények és előírások lehetővé teszik, visszakapcsolhatja a Wi-Fi funkciót, és:

FaceTime videohívások kezdeményezésére vagy fogadására Â

Email-üzenetek küldésére és fogadására Â

Az internet böngészésére Â

Kontaktjainak, naptárainak, valamint könyvjelzőinek (csak MobileMe)  Â
szinkronizálására a MobileMe és Microsoft Exchange szolgáltatással

YouTube videók továbbítására Â

Részvény-árfolyamokról való tájékozódásra Â

Térképes helyszínek begyűjtésére Â

Időjárás-jelentések begyűjtésére Â

Az iTunes Store vagy az App Store áruházak használatára Â

A Game Center használata Â

Előfordulhat, hogy engedélyezett a Bluetooth bekapcsolása és a Bluetooth-
eszközöknek az iPhone készülékkel való használata.
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Wi-Fi
A Wi-Fi-beállítások határozzák meg, hogy az iPhone helyi Wi-Fi-hálózatokat használ-e 
az internetre történő csatlakozáshoz. Amennyiben nincs elérhető Wi-Fi-hálózat, 
vagy kikapcsolta a Wi-Fi funkciót, az iPhone a mobil adathálózatának használatával 
kapcsolódik az internethez, ha az elérhető.

Kapcsolja be vagy ki a Wi-Fi funkciót:  Válassza ki a Wi-Fi elemet, és kapcsolja be 
vagy ki a Wi-Fi funkciót.

Kapcsolódás egy Wi-Fi-hálózatra:  Válassza ki a Wi-Fi elemet, várjon egy pillanatot, 
amíg az iPhone észleli a hatókörben lévő hálózatokat, majd válasszon egy hálózatot. 
Amennyiben szükséges, gépeljen be egy jelszót, majd koppintson a Kapcsolódás 
gombra (a jelszót igénylő hálózatok neve mellett egy lakat  ikon látható).

Miután manuálisan csatlakozik egy Wi-Fi hálózatra, az iPhone automatikusan 
csatlakozni fog arra, ha a hálózat hatókörében tartózkodik. Amennyiben egynél több 
korábban használt hálózat van a hatókörben, az iPhone az utoljára használt hálózatra 
csatlakozik.

Amikor az iPhone egy Wi-Fi hálózatra csatlakozik, a képernyő tetejénél látható 
állapotsávon lévő Wi-Fi  ikon jelzi a jel erősségét. Minél több sáv látható, annál 
erősebb a jel.

Állítsa be az iPhone készüléket arra, hogy az megkérdezze, hogy Ön kíván-e 
csatlakozni egy új hálózatra:  Válassza ki a Wi-Fi elemet, és kapcsolja be vagy ki a 
„Kézi csatlakozás” funkciót.

Amikor megpróbál hozzáférni az Internethez, például a Safari vagy Mail 
használatával, és nem tartózkodik egy korábban már használt Wi-Fi hálózat 
hatókörében, ez az opció arra készteti az iPhone készüléket, hogy másik 
hálózatot keressen. Az iPhone megjeleníti azon elérhető Wi-Fi hálózatok listáját, 
melyekből választhat. (A jelszót igénylő hálózatok egy lakat  ikonnal jelennek 
meg.) Amennyiben az “Kézi csatlakozás” ki van kapcsolva, az Internetre történő 
csatlakozáshoz kézzel kell kapcsolódnia egy hálózatra, ha az előzőleg használt 
hálózat vagy mobil adathálózat nem elérhető.

Felejtsen el egy hálózatot, hogy az iPhone ne csatlakozzon rá:  Válassza ki a Wi-Fi 
elemet, és koppintson a korábban már használt hálózat neve mellett lévő . Ezt 
követően koppintson a „Hálózat elfelejtése” elemre.

Kapcsolódás egy zárt Wi-Fi-hálózatra:  Egy olyan Wi-Fi hálózatra történő 
kapcsolódáshoz, mely nem látható az érzékelt hálózatok listáján, válassza ki a 
Wi-Fi > Egyéb elemet, majd gépelje be a hálózat nevét. Amennyiben a hálózat 
jelszót igényel, koppintson a Biztonság elemre, koppintson a hálózat által használt 
biztonság típusára, és gépelje be a jelszót.

Egy zárt hálózatra történő kapcsolódáshoz már ismernie kell a hálózat nevét, 
jelszavát és biztonságának típusát.



Bizonyos Wi-Fi hálózatok olyan további beállítások begépelését és állítását 
is igényelhetik, mint például a kliens ID vagy statikus IP-cím. Kérdezze meg a 
rendszergazdát, hogy milyen beállításokat kell használni.

Végezze el egy Wi-Fi hálózatra történő kapcsolódáshoz szükséges beállításokat:  
Válassza ki a Wi-Fi elemet, majd koppintson a hálózat mellett lévő .

VPN
Ez a beállítás akkor jelenik meg, ha az iPhone készüléken rendelkezik bekonfigurált 
VPN szolgáltatással, és a VPN be- vagy kikapcsolását teszi lehetővé. Lásd: 
“Hálózat,” 222. oldal.

Személyes hotspot
A Személyes hotspot beállítás a Beállítások felső szintjén jelenik meg, valamint az 
Általános > Hálózati beállítások menüpontban. Lásd: “Hálózat,” 222. oldal.

Megjegyzés:  A szolgáltatótól függően előfordulhat, hogy a Személyes hotspot 
szolgáltatást aktiválni kell, mielőtt a beállítások megjelennének ezek a helyen.

Értesítések
Ez a beállítás akkor jelenik meg, amikor megnyit egy olyan alkalmazást (például 
Game Center), mely az Apple Push Notification (Apple átküldési értesítés) 
szolgáltatást használja.

A Push értesítések még akkor is riasztják Önt az új információkkal kapcsolatban, ha 
az alkalmazás nem fut. Az értesítések az alkalmazásoktól függően változhatnak, de 
tartalmazhatnak szöveges vagy hangos riasztásokat és számozott jelvényeket az 
alkalmazás Főképernyőn látható ikonján.

Amennyiben nem kíván értesítéseket kapni, illetve meg kívánja hosszabbítani az 
akkumulátor élettartamát, kikapcsolhatja az értesítéseket.

Kapcsolja be vagy ki az összes értesítést:  Koppintson a Értesítések elemre, majd 
kapcsolja be vagy ki az értesítéseket.

Kapcsolja be vagy ki egy alkalmazás hangjait, riasztásait vagy jelvényeit:  
Koppintson az Értesítések elemre, válasszon egy alkalmazást a listáról, majd válassza 
ki az értesítés azon típusát, melyet be vagy ki kíván kapcsolni.
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Szolgáltató
Ez a beállítás akkor jelenik meg a GSM készülékeken, amikor Ön kívül tartózkodik a 
szolgáltatójának hálózatán, és a telefonhívásokhoz, vizuális hangpostához, illetve 
a mobilhálózati internetkapcsolathoz egyéb helyi szolgáltatók adathálózatai állnak 
rendelkezésre. Csak olyan szolgáltatók hálózatán bonyolíthat hívásokat, melyek 
roamingmegállapodást kötöttek az Ön szolgáltatójával. Járulékos költségek 
merülhetnek fel. A másik hálózat szolgáltatója esetleg roaming költségeket 
számlázhat Önnek a saját szolgáltatóján keresztül.

A hálózaton kívüli lefedettséggel és a roaming bekapcsolásával kapcsolatos 
tudnivalókért lépjen kapcsolatba a szolgáltatójával, vagy látogasson el szolgáltatója 
webhelyére.

Válasszon egy szolgáltatót:  Válassza ki a Szolgáltató elemet, és válassza ki a 
használni kívánt hálózatot.

Miután kiválaszt egy hálózatot, az iPhone csak azt a hálózatot fogja használni. 
Amennyiben a hálózat nem elérhető, a „Nincs szolgáltatás” felirat jelenik meg az 
iPhone képernyőjén, és Ön nem kezdeményezhet vagy fogadhat hívásokat, illetve 
vizuális hangpostát, továbbá nem kapcsolódhat az Internetre mobil adathálózat 
használatával. Állítsa be a Hálózati beállítások elemet Önműködő értékre, hogy az 
iPhone válasszon Önnek egy hálózatot.

Hangok és a Csengetés/Némítás kapcsoló
Váltson a csengetési és néma üzemmód között:  Billentse át az iPhone oldalán lévő 
Csengetés/Némítás kapcsolót.

Néma üzemmódra állítva az iPhone nem fog csengetést, riasztást vagy 
hangeffektusokat lejátszani. Az Óra használatával beállított riasztásokat azonban 
ennek ellenére le fogja játszani.

Megjegyzés:  Bizonyos országokban és régiókban a Kamera és a Diktafon 
hangeffektusai még akkor is lejátszásra kerülnek, ha a Csengetés/Némítás kapcsoló 
Némítás helyzetbe van állítva.

Állítsa be, hogy az iPhone vibráljon-e hívás beérkezésekor:  Válassza ki a Hangok 
elemet. Annak beállításához, hogy az iPhone a néma üzemmódban vibráljon-e, 
kapcsolja be vagy ki a Vibrálás funkciót a Csendes  alatt. Annak beállításához, hogy 
az iPhone a csengetési üzemmódban vibráljon-e, kapcsolja be vagy ki a Vibrálás 
funkciót a Csengetés  alatt.

Állítsa a csengetés és a riasztások hangerejét:  Válassza ki a Hangok elemet, és húzza 
el a csúszkát. Ha a „Módosítás gombokkal” be van kapcsolva, használja az iPhone 
oldalán lévő hangerőgombokat. A hangerőgombok nem módosítják a csengetés és a 
riasztások hangerejét szám vagy videó lejátszásakor, vagy ha hívást folytat.



Tegye lehetővé a csengetés és a riasztások hangerejének módosítását a 
hangerőgombokkal:  Válassza a Hangok elemet, és kapcsolja be a „Módosítás 
gombokkal” lehetőséget. 

Állítsa be a csengőhangot:  Válassza ki a Hangok > Csengőhang elemet.

Állítsa be a riasztás és az effektusok hangját:  Válassza ki a Hangok elemet, és 
kapcsolja be vagy ki a Csengetés  alatti elemeket. Amikor a Csengetés/Némítás 
kapcsoló csengetésre van állítva, az iPhone le fogja játszani azokat a riasztási és 
effektushangokat, melyek be vannak kapcsolva.
Beállíthatja az iPhone készüléket, hogy lejátsszon egy hangot, amikor Ön:

Hívást kap Â

Szöveges üzenetet kap Â

Hangposta-üzenetet kap Â

Email-üzenetet kap Â

Email-üzenetet küld Â

Olyan megbeszélése van, melyre riasztást állított be Â

Az iPhone zárolása Â

A billentyűzet használatával gépel Â

Fényerő
A képernyő fényereje hatással van az akkumulátor élettartamára. Halványítsa 
el a képernyőt, hogy megnövelje az iPhone újratöltése előtt rendelkezésre álló 
időtartamot, vagy használja az Önműködő fényerő funkciót.

Állítsa a képernyő fényerejét:  Válassza ki a Fényerő elemet, és húzza el a csúszkát.

Állítsa be, hogy az iPhone önműködően állítsa-e a képernyő fényerejét:  Válassza 
ki a Fényerő elemet, és kapcsolja be vagy ki az Önműködő fényerő funkciót. 
Amennyiben az Önműködő fényerő be van kapcsolva, az iPhone a beépített 
környezeti megvilágítási érzékelő használatával az aktuális fényviszonyoknak 
megfelelően állítja be a képernyő fényerejét.

Háttérkép
A háttérkép beállításai lehetővé teszik, hogy a zárolási képernyőhöz vagy 
főképernyőhöz háttérképként egy képet vagy fényképet állítson be. Lásd: “Háttérkép 
hozzáadása,” 40. oldal.

Általános
Az Általános beállítások tartalmazzák a hálózati, megosztási, biztonsági és egyéb iOS 
beállításokat. Ezen kívül információkat találhat az iPhone készülékéről, és különféle 
iPhone beállításokat állíthat vissza.
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Névjegy
Válassza ki az Általános > Névjegy elemet, hogy megjelenítse az iPhone adatait, 
beleértve a következőket:

Telefonhálózatának neve Â

Dalok, videók, fotók és alkalmazások száma Â

Teljes tárolókapacitás Â

Szabad hely Â

Szoftververzió Â

Szolgáltató Â

Modell- és sorozatszámok Â

Wi-Fi- és Bluetooth-címek Â

 Â GSM készülékek  IMEI (International Mobile Equipment Identity – Nemzetközi 
mobilkészülék-azonosító) és ICCID (Integrated Circuit Card Identifier vagy Smart 
Card – Integrált áramköri kártya azonosítója vagy intelligens kártya)

 Â CDMA készülékek:  MEID (Mobile Equipment Identifier – Mobilkészülék-azonosító)

A mobil adóegység modem firmware verziója Â

Jogi tudnivalók Â

Szabályzó információk Â

Használat
Jelenítse meg az akkumulátor százalékos töltöttségét:  Válassza ki az Általános > 
Használat elemet, majd kapcsolja be az Akku százaléka kapcsolót.

Tekintse meg a használati statisztikáit:  Válassza ki az Általános > Használat elemet. 
Ott ezt láthatja:

Használat – Az iPhone készüléknek a legutóbbi teljes feltöltés óta ébren és  Â
használatban eltöltött időtartama. Az iPhone mindig ébren van, ha használja 
azt – beleértve a hívások kezdeményezését vagy fogadását, az email használatát, a 
szöveges üzenetek küldését vagy fogadását, a zene hallgatását, a web böngészését, 
illetve az iPhone bármely egyéb funkciójának használatát. Az iPhone akkor is ébren 
van, ha a háttérben műveleteket hajt végre, például email-üzeneteket tölt le.

Készenlét – Azon időtartam, ameddig az iPhone annak legutóbbi teljes feltöltése  Â
óta be van kapcsolva, beleértve azt az időtartamot is, melyet az iPhone alvási 
állapotban tölt.

Az aktuális töltési ciklus hívási ideje, és a teljes élettartam hívási ideje. Â

A mobil adathálózaton küldött és fogadott adatmennyiség. Â



Nullázza a használati statisztikáit:  Koppintson az Általános > Használat elemre, 
majd koppintson a Statisztika visszaállítása elemre, hogy törölje az adatok és a 
halmozódó idők statisztikáit. Azon statisztikák nem lesznek nullázva, melyek azt 
tartalmazzák, hogy az iPhone zárolása mennyi ideje van feloldva, és a készülék 
mennyi ideje van készenléti módban.

Hálózat
A Hálózat beállítások használatával konfiguráljon egy VPN (virtual private network – 
virtuális privát hálózat) kapcsolatot, férjen hozzá a Wi-Fi beállításokhoz, illetve 
kapcsolja be vagy ki az Adatroaming funkciót.

3G be- vagy kikapcsolása (GSM készülékek):  Válassza ki az Általános > Hálózat 
elemet, majd kapcsolja be vagy ki az Adatroaming funkciót.

A 3G használatakor az internetes adatok bizonyos esetekben gyorsabban töltődnek, 
de csökkenhet az akkumulátor teljesítménye. Amennyiben sok telefonhívást hajt 
végre, az akkumulátor teljesítményének kiterjesztése érdekében célszerű lehet 
kikapcsolni a 3G funkciót.

Kapcsolja be vagy ki a Mobil Adatok funkciót:  Válassza ki az Általános > Hálózat 
elemet, majd kapcsolja be vagy ki az Adatroaming funkciót.

Ha a Mobil adatok ki van kapcsolva, nem lesz képes az Internet elérésére, hacsak nem 
kapcsolódik egy Wi-Fi hálózatra. A Mobil adatok alapértelmezés szerint ki vannak 
kapcsolva.

Kapcsolja be vagy ki az adatroamingot:  Válassza ki az Általános > Hálózat elemet, 
majd kapcsolja be vagy ki az Adatroaming funkciót.

Az Adatroaming olyan esetekben kapcsolja be az Internetnek és a vizuális 
hangpostának a mobil adathálózaton keresztüli elérését, amikor olyan területen 
tartózkodik, melyet az Ön szolgáltatójának hálózata nem fed le. Utazás 
közben például kikapcsolhatja az Adatroaming funkciót, hogy elkerülje a 
roamingköltségeket. Alapértelmezés szerint az Adatroaming ki van kapcsolva.

Személyes hotspot be- vagy kikapcsolása:  Válassza ki az Általános > Hálózat > 
Személyes hotspot elemet, majd kapcsolja be vagy ki a Személyes hotspot funkciót.

Lásd: “Személyes hotspot,” 28. oldal.

Adjon hozzá egy új VPN konfigurációt:  Válassza ki az Általános > Hálózat > VPN > 
VPN konfiguráció hozzáadása elemet.

A VPN-eket különféle szervezetek használják arra, hogy lehetővé tegyék a privát 
információk biztonságos továbbítását a nem-privát hálózatokon. Szüksége lehet arra, 
hogy VPN szolgáltatást konfiguráljon annak érdekében, hogy a munkahelyi email-
üzeneteihez az iPhone használatával is hozzáférjen.

iPhone az L2TP, PPTP vagy Cisco IPSec protokollokat használó VPN-ekre képes 
csatlakozni. A VPN mind a Wi-Fi, mind pedig a mobil adathálózati kapcsolatok esetén 
működik.
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Kérdezze meg a rendszergazdáját, hogy milyen beállításokat kell használni. A 
legtöbb esetben, ha a számítógépét már beállította VPN használatára, ugyanazokat a 
VPN beállításokat használhatja az iPhone készüléken is.

Miután megadja a VPN beállításait, a Beállítások menüben megjelenik egy VPN 
kapcsoló, melynek használatával a VPN be- vagy kikapcsolható.

A VPN egy konfigurációs profil használatával automatikusan is beállítható. Lásd: 
“Kapcsolódás az Internetre,” 25. oldal.

Módosítson egy VPN konfigurációt:  Válassza ki az Általános > Hálózat > VPN 
elemet, majd koppintson a frissíteni kívánt konfigurációra.

Kapcsolja be vagy ki a VPN funkciót:  Válassza ki a VPN elemet, majd koppintással 
kapcsolja be vagy ki a VPN-t.

Töröljön egy VPN konfigurációt:  Válassza ki az Általános > Hálózat > VPN elemet, 
koppintson a konfiguráció neve mellett látható kék nyílra, majd a konfigurációs 
képernyő alján koppintson a VPN törlése elemre.

Bluetooth
Az iPhone képes vezeték nélkül csatlakozni Bluetooth eszközökre, mint például 
fejkészletekre, fejhallgatókra és autós készletekre zenehallgatás és kéz nélküli 
beszélgetés céljából. Lásd: “Bluetooth eszköz használata hívásokhoz,” 76. oldal.

Bluetooth használatával csatlakoztathatja az Apple vezeték nélküli billentyűzetet is. 
Lásd: “Apple vezeték nélküli billentyűzet használata,” 45. oldal.

Kapcsolja be vagy ki a Bluetooth funkciót:   Válassza ki az Általános > Bluetooth 
elemet, és kapcsolja be vagy ki a Bluetooth funkciót.

Helyszín-szolgáltatások
A Helymeghatározás lehetővé teszi, hogy az olyan alkalmazások, mint a Térképek, 
Kamera és Iránytű , valamint a harmadik fél által készített helyalapú alkalmazások 
begyűjtsék és felhasználják az Ön helyszínét jelző adatokat. Az Apple által begyűjtött 
helyszínadatok az Ön személyének azonosítására nem alkalmas módon kerülnek 
begyűjtésre. Az Ön hozzávetőleges helyszíne a mobilhálózati adatok, helyi Wi-Fi 
hálózatok (ha be van kapcsolva a Wi-Fi), és a GPS (mely esetleg nem áll rendelkezésre 
minden helyszínen) elérhető adataiból kerül meghatározásra).

Ha egy alkalmazás helymeghatározást használ, a  megjelenik az állapotsorban.



A helymeghatározást használó összes alkalmazás megjelenik a Helymeghatározás 
beállítási képernyőjén, megmutatva, hogy az adott alkalmazásra a helymeghatározás 
be vagy ki van-e kapcsolva.  minden olyan alkalmazáshoz megjelenik, mely az 
elmúlt 24 órában lekérdezte az Ön helyszínét. A Helymeghatározás kikapcsolható 
néhány vagy az összes alkalmazás számára, ha nem kívánja használni ezt a 
funkciót. Amennyiben kikapcsolja a Helymeghatározás funkciót, a következő olyan 
alkalommal, amikor egy alkalmazás megpróbálja azt használni, Ön figyelmeztetést 
kap annak újbóli bekapcsolására.

Kapcsolja be vagy ki a helymeghatározást az összes alkalmazás számára: Válassza 
ki az Általános > Helyszín-szolgáltatások elemet, és kapcsolja be vagy ki a helyszín-
szolgáltatásokat.

Kapcsolja be vagy ki a helymeghatározást néhány alkalmazás számára: Kapcsolja 
be vagy ki a helymeghatározást az egyedi alkalmazások számára:

Ha az iPhone készüléken olyan, harmadik fél által készített alkalmazások vannak, 
melyek helymeghatározást használnak, el kell olvasnia a harmadik fél feltételeit 
és adatvédelmi politikáját annak érdekében, hogy megértse, az adott alkalmazás 
miként használja az Ön helyszínadatait.

Az akkumulátor élettartamának megóvása érdekében kapcsolja ki a 
helymeghatározást, ha nem használja azt.

Spotlight keresés
A Spotlight keresés beállítás lehetővé teszi annak megadását, hogy a Keresés 
mely tartalmi területekben végezzen keresést, illetve a találatok sorrendjének 
átrendezését.

Állítsa be, hogy mely tartalmi területeken menjen végbe a Keresés:
 1 Válassza az Általános > Spotlight keresés elemet.

 2 Koppintson egy elemre, hogy kijelölje azt vagy megszüntesse annak kijelöltségét.

Alapértelmezés szerint az összes keresési kategória ki van jelölve.

Állítsa be a keresési eredmények kategóriáinak sorrendjét: 
 1 Válassza az Általános > Spotlight keresés elemet.

 2 Érintse meg az elem melletti , majd húzza azt felfelé vagy lefelé.

Önműködő zárolás
Az iPhone zárolásakor a kijelző kikapcsolódik, hogy óvja az akkumulátorát, és hogy 
meggátolja az iPhone szándékolatlan használatát. Továbbra is fogadhat hívásokat és 
szöveges üzeneteket, valamint továbbra is állíthatja a hangerőt, illetve használhatja 
az iPhone sztereó fejhallgatójának mikrofongombját zenehallgatás vagy hívás 
közben.
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Állítsa be az iPhone zárolása előtti időtartamot:  Válassza ki az Általános > 
Automatikus lezárás elemet, majd válasszon egy időtartamot.

Jelkódzár
Alapértelmezés szerint az iPhone a zárolás feloldásához nem igényli jelkód 
megadását.

A beállított jelkód bekapcsolja az adatvédelmét. Lásd: “Biztonsági funkciók,” 56. oldal.

Fontos:  Az iPhone 3GS készüléken ezenkívül vissza kell állítania az iOS szoftvert 
az adatvédelem engedélyezése érdekében. Lásd: “Töltse vissza az iPhone 
készüléket,” 295. oldal.

Állítson be egy jelkódot:  Válassza ki az Általános > Jelkódzár elemet és adjon meg 
egy négy számjegyből álló jelkódot, majd visszaellenőrzésként gépelje be újból 
a jelkódot. Az iPhone ezt követően a feloldáshoz vagy a jelkódzár beállításainak 
megjelenítéséhez a jelkód megadását igényli.

Kapcsolja ki a jelkódzárat:  Válassza ki az Általános > Jelkódzár elemet, adja meg 
a jelkódját, és koppintson a Jelkód kikapcsolása elemre, majd gépelje be újra a 
jelkódját.

Módosítsa a jelkódot:  Válassza ki az Általános > Jelkódzár elemet, adja meg a 
jelkódját, és koppintson a Jelkód módosítása elemre. Adja meg újra a jelkódját, majd 
gépelje be és újból gépelje be az új jelkódját.

Amennyiben elfelejti a jelkódját, vissza kell töltenie az iPhone szoftverét. Lásd: “Az 
iPhone szoftverének frissítése és visszatöltése,” 294. oldal.

Állítsa be, hogy mennyi idő után igényeljen jelkódot a rendszer:  Válassza ki az 
Általános > Jelkódzár elemet, és adja meg a jelkódját. Koppintson az Jelkód igénylése 
elemre, majd válassza ki, hogy az iPhone milyen hosszú ideig lehessen lezárva, 
mielőtt a feloldásához jelkódot kelljen megadni.

Kapcsolja be vagy ki az Egyszerű jelkódot:  Válassza ki az Általános > Jelkódzár 
elemet, majd kapcsolja be vagy ki a Hangtárcsázás funkciót.

Az egyszerű jelkód egy négyjegyű szám. A biztonság fokozása érdekében kapcsolja 
ki az Egyszerű jelkód beállítást, és használjon hosszabb, számokat, betűket, 
írásjeleket és különleges karaktereket is tartalmazó jelkódot.

Kapcsolja be vagy ki a Beszédhangtárcsázás funkciót:  Válassza ki az Általános > 
Jelkódzár elemet, majd kapcsolja be vagy ki a Hangtárcsázás funkciót.

Törölje az adatokat tíz sikertelen jelkódpróbálkozás után:  Válassza ki az 
Általános > Jelkódzár elemet, adja meg a jelkódját, és a bekapcsolásához koppintson 
az Adatok törlése elemre.

Tíz sikertelen jelkódkísérlet után a beállításai vissza lesznek állítva, és az Ön összes 
információja és médiája törölve lesz a 256 bites AES titkosítással titkosított adatok 
titkosító kulcsának eltávolítása révén.



Korlátozások
Az iPhone bizonyos alkalmazásainak és iPod tartalmának használatára vonatkozóan 
korlátozásokat állíthat be. A szülők például korlátozhatják a szókimondó zenék 
láthatóvá tételét a játéklistákon, illetve teljesen kikapcsolhatják a YouTube elérését.

Kapcsolja be a korlátozásokat:
 1 Válassza ki az Általános > Korlátozások elemet, majd koppintson a Korlátozások 

bekapcsolása elemre.

 2 Gépeljen be egy négy számjegyű jelkódot. 

 3 Gépelje be újra a jelkódot.

Kapcsolja ki a korlátozásokat:  Válassza ki az Általános > Korlátozások elemet, majd 
gépelje be a jelkódot. Koppintson a Korlátozások kikapcsolása elemre, majd gépelje 
be újra a jelkódot.

Fontos:  Amennyiben elfelejti a jelkódját, vissza kell töltenie az iPhone 
szoftverét az iTunes alkalmazásból. Lásd: “Az iPhone szoftverének frissítése és 
visszatöltése,” 294. oldal.

Állítson be alkalmazáskorlátozásokat:  Állítsa be a kívánt korlátozásokat az egyéni 
vezérlők koppintással történő be- vagy kikapcsolásával. Alapértelmezés szerint az 
összes vezérlő bekapcsolt (nem korlátozott) állapotban van. Koppintson egy elemre, 
hogy kikapcsolja azt, korlátozva ezzel a használatát.

Safari

A Safari kikapcsolásra kerül, és az ikonja el lesz távolítva a Főképernyőről. Ön nem 
használhatja a Safari alkalmazást a web böngészésére és a webkivágásokhoz 
történő hozzáférésre. Egyéb harmadik fél által készített alkalmazások akkor is 
lehetővé tehetik a web böngészését, ha a Safari ki van kapcsolva.

YouTube

A YouTube kikapcsolásra kerül, és az ikonja el lesz távolítva a Főképernyőről.

Kamera

A Kamera kikapcsolásra kerül, és az ikonja el lesz távolítva a Főképernyőről. Ön 
nem készíthet fényképeket.
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FaceTime

Nem kezdeményezhet vagy fogadhat FaceTime-videohívásokat (iPhone 4).

iTunes

Az iTunes Store kikapcsolásra kerül, és az ikonja el lesz távolítva a Főképernyőről. A 
tartalomba nem nézhet bele, és nem vásárolhatja vagy töltheti le azt.

Ping

Nem éri el a Ping szolgáltatást és annak funkcióit.

Alkalmazások 
telepítése

Az App Store kikapcsolásra kerül, és az ikonja el lesz távolítva a Főképernyőről. 
Nem telepíthet alkalmazásokat az iPhone készülékre.

Alkalmazások 
törlése

Nem törölhet alkalmazásokat az iPhone telefonról. Az  nem jelenik meg az 
alkalmazásikonokon a Főképernyő testreszabásakor.

Helyszín

A Helymeghatározás jelenlegi beállításai és az iPhone-om keresése beállítás (a 
MobileMe fiókok „Mail, Kontaktok, Naptárak” részén) zárolva vannak, és nem 
módosíthatók.

Fiókok

A jelenlegi Mail, Kontaktok, Naptár beállítások zárolva vannak, és nem vehet fel, 
módosíthat vagy törölhet fiókokat.

Korlátozza az alkalmazásokon belüli vásárlást:  Kapcsolja ki az alkalmazáson belüli 
vásárlást. Amikor be van kapcsolva, ez a funkció lehetővé teszi, hogy az App Store 
áruházból letöltött alkalmazásokon belül további tartalmat vagy funkcionalitást 
vásároljon.

Állítson be tartalomkorlátozásokat:  Koppintson a Minősítések ehhez elemre, majd 
válasszon ki egy országot a listáról. Ezt követően az adott ország korhatár-minősítési 
rendszerének megfelelő korlátozásokat állíthat be az alábbi kategóriákra vagy 
tartalmakra:

Zenék és podcastok Â

Filmek Â

TV-műsorok Â

Alkalmazások Â

Az Egyesült Államokban például úgy engedélyezheti a PG vagy az alatti filmeket, 
hogy a Filmek elemre koppint, majd a listáról kiválasztja a PG elemet. 

Az Ön által korlátozott tartalom nem fog megjelenni az iPhone készüléken.



Megjegyzés:  Nem minden országban vagy régióban működik korhatár-minősítési 
rendszer.

Korlátozza a többrésztvevős játékokat:  Többrésztvevős játékok kikapcsolása.

Amikor a Többrésztvevős játékok ki vannak kapcsolva, nem kérhet mérkőzést, nem 
küldhet vagy fogadhat játékokhoz való meghívókat, és nem adhat hozzá barátokat a 
Game Center szolgáltatáshoz.

Korlátozza barátok hozzáadását:  Barátok hozzáadásának kikapcsolása.

Amikor a Barátok hozzáadása ki van kapcsolva, nem hozhat létre vagy fogadhat 
baráti felkéréseket a Game Centerben. Ha a Többrésztvevős játékok be van kapcsolva, 
tovább játszhat a meglévő barátaival.

Dátum és idő
Ezek a beállítások a képernyő tetején lévő állapotsávon, a világórákban és a 
naptárakban látható időre vonatkoznak.

Állítsa be, hogy az iPhone 24 órás vagy 12 órás időt mutasson-e:  Válassza ki az 
Általános > Dátum és idő elemet, majd kapcsolja be vagy ki a 24 órás idő funkciót. (A 
24 órás idő esetleg nem elérhető minden országban vagy régióban.)

Állítsa be, hogy az iPhone önműködően frissítse-e az időt:  Válassza ki az 
Általános > Dátum és idő elemet, majd kapcsolja be vagy ki az Automatikus beállítás 
funkciót.

Amennyiben az iPhone az idő önműködő frissítésére van beállítva, a pontos időt a 
mobilhálózatról gyűjti be, és frissíti arra az időzónára, amelyben éppen tartózkodik.

Bizonyos szolgáltatók nem támogatják a hálózati időt minden helyszínen. 
Amennyiben Ön éppen utazik, lehet, hogy az iPhone nem lesz képes a helyi idő 
önműködő beállítására.

Állítsa be a dátumot és időt kézzel:  Válassza ki az Általános > Dátum és idő elemet, 
majd kapcsolja ki az Automatikus beállítás elemet. Koppintson az Időzóna elemre, és 
gépelje be egy, az időzónájában lévő nagyobb város nevét. Koppintson a „Dátum és 
idő” gombra, majd koppintson a „Beállítás” elemre, és gépelje be a dátumot és időt.

Billentyűzet
Kapcsolja be vagy ki az önműködő kis- és nagybetű funkciót:  Válassza ki az 
Általános > Billentyűzet elemet, és kapcsolja be vagy ki az Önműködő kis- és 
nagybetű funkciót.

Alapértelmezés szerint, az iPhone nagy kezdőbetűvel látja el a szavakat a 
mondatvégi írásjelek vagy az enter karakter begépelését követően.

Kapcsolja be vagy ki az önhelyesbítés funkciót:  Válassza ki az Általános > 
Billentyűzet elemet, és kapcsolja be vagy ki az Önhelyesbítés funkciót.

 228   25. fejezet    Beállítások



  25. fejezet    Beállítások 229

Normál esetben, ha a kiválasztott nyelv alapértelmezett billentyűzete tartalmaz 
szótárt, az iPhone gépelés közben helyesbítéseket javasol vagy kiegészíti a beírt 
szavakat.

Kapcsolja be vagy ki a helyesírás-ellenőrzést:  Válassza az Általános > Billentyűzet 
elemet, és kapcsolja be vagy ki a Helyesírás-ellenőrzés funkciót.

A helyesírás-ellenőrzés aláhúzza az elgépelt szavakat a beírt szövegben. Koppintson 
az aláhúzott szóra a javasolt javítások megjelenítéséhez. A Helyesírás-ellenőrzés 
alapértelmezés szerint be van kapcsolva.

Állítsa be, hogy a caps lock be legyen-e kapcsolva:  Válassza ki az Általános > 
Billentyűzet elemet, és kapcsolja be vagy ki a Caps Lock funkciót.

Amennyiben a caps lock be van kapcsolva, és duplán koppint a billentyűzeten lévő 
Caps Lock  billentyűre, az összes begépelt betű, nagybetűs formában jelenik meg. 
A caps lock billentyű kék színűre vált, ha a caps lock be van kapcsolva.

Kapcsolja be vagy ki a „.” rövidítést:  Válassza ki az Általános > Billentyűzet elemet, 
és kapcsolja be vagy ki a „.” rövidítést.

A „.” rövidítés lehetővé teszi, hogy gépelés közben a szóköz billentyűre történő dupla 
koppintással begépeljen egy pontot, melyet szóköz követ. Ez alapértelmezés szerint 
be van kapcsolva.

Adjon hozzá nemzetközi billentyűzeteket:
 1 Válassza ki az Általános > Billentyűzet > Nemzetközi billentyűzetek elemet.

Az aktív billentyűzetek száma a jobboldali nyíl előtt jelenik meg.

 2 Koppintson az „Új billentyűzet…” elemre, és válasszon ki egy billentyűzetet.

Annyi billentyűzetet adhat hozzá, amennyit kíván. A nemzetközi billentyűzetek 
használatával kapcsolatos tudnivalókért lásd: A Függelék“Nemzetközi 
billentyűzetek,” 286. oldal.

A billentyűzetlista szerkesztése:  Válassza az Általános > Billentyűzet > Nemzetközi 
billentyűzetek elemet, majd koppintson a Szerkesztés elemre, és hajtsa végre az 
alábbi műveletek valamelyikét:

 Â Billentyűzet törléséhez koppintson , majd a Törlés elemre.

 Â A lista átrendezéséhez húzza a kívánt billentyűzet mellett lévő  a listán belüli új 
helyére.

Módosítsa egy billentyűzet kiosztását:  A Beállítások részben válassza az Általános > 
Billentyűzet > Nemzetközi billentyűzetek elemet, és válasszon ki egy billentyűzetet. 
Minden egyes nyelvhez külön beállítást adhat meg a képernyőn megjelenő 
szoftveres billentyűzethez és külső hardveres billentyűzethez.

A szoftveres billentyűzetkiosztás az iPhone képernyőjén megjelenő billentyűzet 
kiosztását határozza meg. A hardveres billentyűzetkiosztás az iPhone készülékhez 
csatlakoztatott Apple vezeték nélküli billentyűzet kiosztását határozza meg.



A Felhasználói szótár szerkesztése beállítás akkor jelenik meg, ha a következő 
billentyűzetek valamelyike be van kapcsolva:

Kínai – egyszerűsített (pinjin) Â

Kínai – hagyományos (pinjin) Â

Kínai – hagyományos (zzujin) Â

Japán (rómadzsi) Â

Japán (tíz billentyű) Â

Adjon szót a szótárhoz:  A Beállítások részben válassza az Általános > Billentyűzet > 
Felhasználói szótár szerkesztése elemet. Koppintson a + ikonra, majd a Szó mezőre 
koppintva adja meg a szót, majd koppintson a Yomi, Pinjin vagy Zsujin mezőre, és 
adja meg a bevitelt.

Minden szóhoz több bemenet is megadható, függően a bekapcsolt billentyűzetektől.

Lásd: A Függelék“Nemzetközi billentyűzetek,” 286. oldal.

Nemzetközi
Használja a Nemzetközi beállításokat az iPhone nyelvének kiválasztására, a 
különböző nyelvű billentyűzetek be- vagy kikapcsolására, a dátum-, idő- és az 
országban vagy régióban használt telefonszám-formátumok beállítására.

Az iPhone nyelvének beállítása:  Válassza ki az Általános > Nemzetközi > 
Hangvezérlés elemet, válassza ki a használni kívánt nyelvet, majd koppintson a Kész 
elemre.

Állítsa be az iPhone Hangvezérlés nyelvét:  Válassza az Általános > Nemzetközi > 
Hangvezérlés elemet, majd válassza ki a nyelvet.

Adjon hozzá nemzetközi billentyűzeteket:
 1 Válassza ki az Általános > Nemzetközi > Billentyűzetek elemet.

Az aktív billentyűzetek száma a jobboldali nyíl mellett jelenik meg.

 2 Koppintson az „Új billentyűzet…” elemre, és válasszon ki egy billentyűzetet.

Annyi billentyűzetet adhat hozzá, amennyit kíván. A nemzetközi billentyűzetek 
használatával kapcsolatos tudnivalókért lásd: A Függelék“Nemzetközi 
billentyűzetek,” 286. oldal.

A billentyűzetlista szerkesztése:  Válassza az Általános > Nemzetközi > 
Billentyűzetek elemet, majd koppintson a Szerkesztés elemre, és hajtsa végre az 
alábbi műveletek valamelyikét:

 Â Billentyűzet törléséhez koppintson , majd a Törlés elemre.

 Â A lista átrendezéséhez húzza a kívánt billentyűzet mellett lévő  a listán belüli új 
helyére.
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Módosítson egy billentyűzetkiosztást:  A Beállítások részben válassza ki az 
Általános > Nemzetközi > Billentyűzetek elemet, és válasszon ki egy billentyűzetet. 
Minden egyes nyelvhez külön beállítást adhat meg a képernyőn megjelenő 
szoftveres billentyűzethez és külső hardveres billentyűzethez.

A szoftveres billentyűzetkiosztás az iPhone képernyőjén megjelenő billentyűzet 
kiosztását határozza meg. A hardveres billentyűzetkiosztás az iPhone készülékhez 
csatlakoztatott Apple vezeték nélküli billentyűzet virtuális kiosztását határozza meg.

Állítsa be a dátum-, idő- és telefonszám-formátumokat:  Válassza ki az Általános > 
Nemzetközi > Régióformátum elemet, és válassza ki a régióját.

A Régióformátum a natív iPhone alkalmazásokban a napok és hónapok számára 
használt nyelvet is meghatározza.

Állítsa be a naptárformátumot: Válassza ki az Általános > Nemzetközi > Naptár 
elemet, és válassza ki a formátumot.

Hozzáférhetőség
A hozzáférhetőségi funkciók kikapcsolásához válassza ki a Hozzáférhetőség elemet, 
és válassza ki a kívánt funkciót. Lásd: 29. fejezet, “Hozzáférhetőség,” 264. oldal.

Profilok
Ez a beállítás akkor jelenik meg, ha az iPhone készülékre egy vagy több profilt 
telepít. Koppintson a Profilok elemre az Ön által telepített profilok információinak 
megtekintéséhez.

Az iPhone nullázása
Nullázzon minden beállítást:  Válassza ki az Általános > Nullázás elemet, és 
koppintson a Minden beállítás nullázása elemre.

Az összes beállítása nullázásra kerül. Az adatokra (mint a kontaktjai és naptárai), 
valamint a médiára (mint a dalok és videók) ez nem lesz hatással.

Töröljön minden tartalmat és beállítást:  Csatlakoztassa az iPhone készüléket a 
számítógépére vagy egy hálózati adapterre. Válassza ki az Általános > Visszaállítás 
elemet, és koppintson az „Összes tartalom, beállítás törlése” elemre.

Ez visszaállít minden beállítást, és az Ön összes információja és médiája törölve lesz a 
256 bites AES titkosítással titkosított adatok titkosítókulcsának eltávolításával.

Nullázza a hálózati beállításokat:  Válassza ki az Általános > Nullázás elemet, és 
koppintson a Nullázd a hálózati beállításokat elemre.

A hálózati beállítások nullázásakor az előzőleg használt hálózatok és a nem 
konfigurációs profil által telepített VPN beállításai el lesznek távolítva. A Wi-Fi ki lesz 
kapcsolva, majd ismét bekapcsolódik, bontva Önt ezáltal arról a hálózatról, amelyre 
éppen csatlakozik. A Wi-Fi és a „Kézi csatlakozás” beállítások bekapcsolva maradnak.



Egy konfigurációs profil által telepített VPN beállítások eltávolításához válassza ki 
a Beállítások > Általános > Profil elemet, majd jelölje ki a profilt és koppintson a 
Eltávolítás elemre.

Nullázza a billentyűzet szótárát:  Válassza ki az Általános > Nullázás elemet, és 
koppintson a Billentyűzetszótár nullázása elemre.

Úgy adhatók szavak a billentyűzet szótárához, hogy elutasítja azokat a szavakat, 
melyeket az iPhone javasol gépelés közben. Koppintson egy szóra, hogy elutasítsa a 
helyesbítő javaslatot, és az adott szót a billentyűzet szótárához adja. A billentyűzet 
szótárának nullázásakor minden Ön által hozzáadott szó törlődik.

Nullázza a Főképernyő elrendezését:  Válassza ki az Általános > Nullázás elemet, és 
koppintson a Főképernyő elrendezésének nullázása elemre.

Állítsa vissza a helyszín-figyelmeztetőket:  Válassza ki az Általános > Nullázás 
elemet, és koppintson a Helyszín-figyelmeztetők nullázása elemre.

A helyszín-figyelmeztetők az alkalmazások (például a Kamera, Iránytű és Térképek) 
által kezdeményezett olyan kérések, melyek a helymeghatározás használatára 
irányulnak. Az iPhone egy alkalmazás esetében akkor jelenít meg helyszín-
figyelmeztetőt, amikor az adott alkalmazás először kezdeményez kérést a 
helymeghatározás használatára. Ha a kérésre válaszul a Mégsem gombra koppint, a 
kérés többé nem jelenik meg. A helyszín-figyelmeztetők annak érdekében történő 
visszaállításához, hogy minden alkalmazástól újból kérést kapjon, koppintson a 
Helyszín-figyelmeztetők törlése gombra.

Mail, Kontaktok, Naptárak
Használja a Mail, Kontaktok, Naptárak beállítást, hogy fiókokat hozzon létre, és adott 
fiókszolgáltatásokat (például mail, kontaktok, naptárak, könyvjelzők és jegyzetek) 
kapcsoljon be az iPhone készülékre: 

Microsoft Exchange (mail, kontaktok és naptárak) Â

MobileMe (mail, kontaktok, naptárak, könyvjelzők, jegyzetek és iPhone-om  Â
keresése)

Google (mail, naptárak és jegyzetek) Â

A Yahoo! (mail, naptárak és jegyzetek) Â

AOL (mail és jegyzetek) Â

Egyéb POP és IMAP levelező rendszerek Â

LDAP vagy CardDAV fiókok a Kontaktok számára Â

Naptárak CalDAV vagy iCalendar (.ics) fiókjai Â
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Fiókok
A Fiókok rész teszi lehetővé, hogy az iPhone készüléken fiókokat állítson be. A 
megjelenő adott beállítások az éppen beállítandó fiók típusától függenek. A 
begépelendő szükséges tudnivalókat a szolgáltatója vagy a rendszergazdája 
közölheti Önnel.

További tudnivalókért lásd: 
“ Â Mail, Kontaktok és Naptárfiókok hozzáadása,” 29. oldal

“ Â Kontaktok hozzáadása,” 246. oldal

“ Â Előfizetés a Naptárak funkcióra,” 134. oldal

Módosítsa egy fiók beállításait:  Válassza a „Mail, Kontaktok, Naptárak” elemet, 
válasszon egy fiókot, majd végezze el a kívánt módosításokat.

Egy fiók beállításaiban az iPhone készüléken elvégzett módosítások nem lesznek 
a számítógépére szinkronizálva, tehát anélkül konfigurálhatja a fiókot az iPhone 
készüléken történő működéshez, hogy a számítógépén lévő beállításokra ez hatással 
lenne.

Álljon le egy fiókszolgáltatás használatával:  Válassza ki a „Mail, Kontaktok, 
Naptárak” elemet, válasszon egy fiókot, majd kapcsoljon ki egy fiókszolgáltatást 
(például Mail, Naptárak vagy Jegyzetek).

Ha egy fiókszolgáltatás ki van kapcsolva, az iPhone addig nem jeleníti meg vagy 
szinkronizálja az adott fiókszolgáltatás információit, amíg vissza nem kapcsolja azt.

Állítsa a haladó beállításokat:  Válassza ki a „Mail, Kontaktok, Naptárak” elemet, 
válasszon egy fiókot, majd tegye a következők egyikét:

 Â Annak megtekintéséhez, hogy a vázlatok, elküldött üzenetek és törölt üzenetek vajon 
tárolva vannak-e az iPhone készüléken vagy távoli módon az Ön email-szerverén (csak 
IMAP fiókok), koppintson a Haladó elemre, és válassza ki a „Vázlatok” postafiók, 
„Elküldött” postafiók vagy „Törölt” postafiók elemet.

Amennyiben Ön az iPhone készüléken tárolja az üzeneteket, akkor is 
megtekintheti azokat, amikor az iPhone nem kapcsolódik az internetre.

 Â Annak beállításához, hogy az üzenetek mennyi idő után legyenek végleg eltávolítva 
a Mail alkalmazásból, az iPhonekészüléken koppintson a Haladó elemre, és 
koppintson a Eltávolítás elemre, majd válasszon egy időt: Soha, illetve egy nap, egy 
hét vagy egy hónap után.

 Â Az email-szerver beállításainak megadásához koppintson a Hosztnév, Felhasználói 
név vagy Jelszó elemre a Bejövő levelezőszerver vagy Kimenő levelezőszerver 
elemek alatt. A helyes beállításokat érdeklődje meg a rendszergazdájánál vagy az 
internetszolgáltatójánál.

 Â Az SSL és a jelszó beállításához koppintson a Haladó elemre. A helyes beállításokat 
érdeklődje meg a rendszergazdájánál vagy az internetszolgáltatójánál.



Töröljön egy fiókot az iPhone készülékről:  Válassza a „Mail, Kontaktok, Naptárak” 
elemet, válasszon egy fiókot, majd görgessen le és koppintson a Fiók törlése elemre.

Egy fiók törlése azt jelenti, hogy Ön többé nem fog hozzáférni az adott fiókhoz 
az iPhone készülékével. A fiókkal szinkronizált összes email, kontakt, naptár és 
könyvjelző adatai el lesznek távolítva az iPhone készülékről. Ezzel szemben egy 
fiók törlésekor a fiók vagy a hozzá társított információk nem lesznek eltávolítva a 
számítógépéről.

Új adatok begyűjtése
Ez a beállítás lehetővé teszi, hogy be- vagy kikapcsolja a Push funkciót a MobileMe, 
Microsoft Exchange, Yahoo! és az iPhone készüléken meglévő bármely egyéb push 
fiók számára. A push fiókok kézbesítik az új információkat az iPhone készülékre, 
amint az új információk megjelennek a szerveren (bizonyos késések előfordulhatnak). 
Az email és egyéb információk kézbesítésének felfüggesztésre, illetve az akkumulátor 
élettartamának megnövelésére esetleg célszerű lehet kikapcsolni a push funkciót.

Amikor a push funkció ki van kapcsolva, és a push funkciót nem támogató fiókok 
esetében az adatok továbbra is begyűjthetők – azaz az iPhone képes ellenőrizni a 
szerveren, hogy vannak-e elérhető új információk. Használja az Új adatok begyűjtése 
beállítást, hogy meghatározza, milyen gyakran kerüljenek lekérésére az adatok. Az 
optimális akkumulátor-élettartam érdekében ne végezzen túl gyakori begyűjtést. 

Kapcsolja be a push funkciót:  Válassza a „Mail, Kontaktok, Naptárak” > Új adatok 
begyűjtése elemet, majd koppintással kapcsolja be a Push funkciót.

Állítsa be az adatok begyűjtésének időtartamát:  Válassza ki a „Mail, Kontaktok, 
Naptárak” > Új adatok begyűjtése elemet, majd válassza ki, hogy milyen gyakran 
kívánja az összes fiók adatait begyűjteni.

Az akkumulátor élettartamának megóvása érdekében kisebb gyakorisággal 
végezzen begyűjtést.

A Push funkció KI állásba állítása vagy a Fetch (begyűjtés) funkció Kézzel állásba 
állítása az Új adatok begyűjtése képernyőn felülbírálja az egyéni fiókbeállításokat.

Mail
A Mail beállítások, ahol ennek ellenkezője nincs jelezve, az iPhone készüléken 
beállított összes fiókra vonatkoznak.

A riasztási hangoknak az új és elküldött mail üzenetek számára történő be- vagy 
kikapcsolásához használja a Hangok beállításokat.

Állítsa be az iPhone készüléken megjelenített üzenetek számát:  Válassza a „Mail, 
Kontaktok, Naptárak” > Megjelenítés elemet, majd válaszon egy beállítást.
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Válassza ki a legutóbbi 25, 50, 75, 100 vagy 200 üzenetet. A Mail használata közben 
történő további üzenetek letöltéséhez görgessen a bejövő postafiók aljára, és 
koppintson a Több üzenet betöltése elemre.

Megjegyzés:  A Microsoft Exchange fiókok esetében válassza ki a „Mail, Kontaktok, 
Naptárak” elemet, majd válassza ki az Exchange fiókot. Koppintson a „Mail 
napi szinkron” elemre, és válassza ki, hogy hány napos mail üzeneteket kíván 
szinkronizálni a szerverrel.

Állítsa be, hogy az üzeneteknek hány sora jelenjen meg az üzenetlistán:  Válassza a 
„Mail, Kontaktok, Naptárak” > Előnézet elemet, majd válasszon egy beállítást.

Az üzeneteknek legfeljebb öt sorát jelenítheti meg. Ilyen módon végigfuthat egy 
postafiók üzeneteinek listáján, és fogalmat alkothat arról, hogy miről szól minden 
üzenet.

Állítsa be az üzenetek minimális betűméretét:  Válassza a „Mail, Kontaktok, 
Naptárak” > Minimális betűméret elemet, majd válassza ki a Kicsi, Közepes, Nagy, 
Nagyon nagy vagy Óriási elemet.

Állítsa be, hogy az iPhone megjelenítse-e a Címzett és Másolat címkéket az 
üzenetlistákban:  Válassza a „Mail, Kontaktok, Naptárak” elemet, majd kapcsolja be 
vagy ki a Címzett/Másolat funkciót.

Amennyiben a Címzett/Másolat címke be van kapcsolva, a listában szereplő üzenetek 
mellett  vagy  jelzi, hogy az üzenet közvetlenül Önnek lett-e küldve, vagy annak 
másolatát kapta-e meg.

Állítsa be, hogy az iPhone kérjen-e megerősítést, ha Ön törölni kíván egy 
üzenetet:  Válassza ki a „Mail, Kontaktok, Naptárak” elemet, és kapcsolja be vagy ki a 
Kérdezés törlés előtt funkciót.

Állítsa be, hogy az iPhone automatikusan töltse-e be a távoli képeket:  Válassza 
a „Mail, Kontaktok, Naptárak” elemet, majd kapcsolja be vagy ki a Képek betöltése 
funkciót.

Állítsa be, hogy a mail-üzenetek szálakra legyenek-e rendezve: Válassza ki a „Mail, 
Kontaktok, Naptárak” elemet, és kapcsolja be vagy ki a Szálakra rendezés funkciót.

Állítsa be, hogy az iPhone küldjön-e Önnek másolatot minden elküldött 
üzenetéből:  Válassza a „Mail, Kontaktok, Naptárak” elemet, majd kapcsolja be vagy ki 
a BCC magamnak funkciót.

Adjon aláírást az üzeneteihez:  Válassza a „Mail, Kontaktok, Naptárak” > Aláírás 
elemet, majd gépeljen be egy aláírást.

Beállíthatja az iPhone készüléket úgy, hogy az elhelyezzen egy aláírást – például egy 
kedvenc idézetet, vagy az Ön nevét, beosztását és telefonszámát – minden egyes 
elküldött üzenetének aljára.

Állítsa be az alapértelmezett email-fiókot:  Válassza a „Mail, Kontaktok, Naptárak” > 
Alapértelmezett fiók elemet, majd válasszon egy fiókot.



Ez a beállítás határozza meg, hogy az email-üzenet melyik fiókról lesz elküldve, ha 
egy másik iPhone alkalmazásban hoz létre egy üzenetet – például amikor a Fotók 
alkalmazásból küld fotót, illetve a Térképek alkalmazásban egy cég email-címére 
koppint. Egy másik fiókról történő üzenetküldéshez koppintson az üzenetben lévő 
Feladó mezőre, és válasszon egy fiókot.

Kontaktok
Állítsa be, hogy miként legyenek rendezve a kontaktok:  Válassza ki a „Mail, 
Kontaktok, Naptárak” elemet, majd a Kontaktok alatt koppintson a Rendezési sorrend 
elemre és tegye a következők egyikét:

 Â Az előbb keresztnév szerinti rendezéshez koppintson a Kereszt, Vezeték elemre.

 Â Az előbb vezetéknév szerinti rendezéshez koppintson a Vezeték, Kereszt elemre.

Állítsa be, hogy a kontaktok miként jelenjenek meg:  Válassza ki a „Mail, Kontaktok, 
Naptárak” elemet, majd a Kontaktok alatt koppintson a Rendezési sorrend elemre, és 
tegye a következők egyikét:

 Â Ahhoz, hogy a keresztnév jelenjen meg elől koppintson a Kereszt, Vezeték elemre.

 Â Ahhoz, hogy a vezetéknév jelenjen meg elől koppintson a Vezeték, Kereszt elemre.

Kontaktok importálása egy SIM-kártyáról (GSM készülékek):  Válassza ki a „Mail, 
Kontaktok, Naptárak” elemet, majd koppintson a SIM-kontaktok importálása elemre.
A SIM-kártyán lévő kontaktadatok be lesznek importálva az iPhone készülékre. 
Amennyiben a Kontaktok funkció be van kapcsolva a MobileMe, a Microsoft 
Exchange vagy egy CardDAV fiókra, a rendszer megkérdezi, hogy melyik fiókhoz 
kívánja hozzáadni a SIM-kontaktokat.

Naptárak
Állítsa be, hogy riasztások legyenek hallhatók, ha találkozó-meghívókat kap:  
Válassza ki a „Mail, Kontaktok, Naptárak” elemet, és a Naptár alatt koppintással 
kapcsolja be a „Meghívó riasztások” funkciót.

Állítsa be, hogy az iPhone készüléken mennyi időre visszamenőleg jelenjenek 
meg a naptáreseményei:  Válassza a „Mail, Kontaktok, Naptárak” > Szinkronizálás 
elemet, majd válasszon egy időtartamot.

Kapcsolja be a Naptár időzóna-támogatását:  Válassza a „Mail, Kontaktok, 
Naptárak” > Időzóna-támogatás elemet, majd kapcsolja be az Időzóna-támogatás 
funkciót. Válasszon időzónát a naptárak számára úgy, hogy az Időzóna elemre 
koppint, és begépeli egy nagyobb város nevét.

Amikor az Időzóna-támogatás be van kapcsolva, a Naptár az események dátumát 
és időpontját a kiválasztott város időzónájában jeleníti meg. Amikor az Időzóna-
támogatás ki van kapcsolva, a Naptár az eseményeket a hálózati idő alapján 
meghatározott helyszínének időzónájában jeleníti meg.
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Állítson be egy alapértelmezett naptárat: Válassza ki a „Mail, Kontaktok, Naptárak” 
elemet, és a Naptár alatt koppintson az Alapnaptár elemre, hogy megadja az új 
események alapértelmezett naptárát. Ez a beállítás akkor jelenik meg, amikor egynél 
több naptár van szinkronizálva az iPhone készülékre.

Fontos:  Bizonyos szolgáltatók nem minden helyszínen támogatják a hálózati időt. 
Amennyiben Ön éppen utazik, lehet, hogy az iPhone nem a pontos helyi időben 
jeleníti meg az eseményeket vagy játssza le a riasztásokat. A pontos idő kézzel 
történő beállításához lásd: “Dátum és idő,” 228. oldal.

Jegyzetek
Az Alapértelmezett fiók beállítás akkor jelenik meg, amikor egynél több olyan fiókot 
ad meg, amely jegyzeteket szinkronizál.

Állítsa be, hogy egy új jegyzet melyik fiókhoz legyen társítva: Válassza ki a „Mail, 
Kontaktok, Naptárak” elemet, és a Jegyzetek alatt koppintson az Alapértelmezett fiók 
elemre, és válasszon ki egy fiókot.

Telefon
Használja a Telefon beállításokat a bejövő hívások átirányítására, a hívásvárakoztatás 
be- vagy kikapcsolására, jelszavának és egyéb dolgoknak a módosítására. Néhány 
beállítás csak GSM készülékeken érhető el, ahogy az jelezve van. Járulékos költségek 
merülhetnek fel. Az árakkal és elérhetőséggel kapcsolatban lépjen kapcsolatba 
szolgáltatójával.

FaceTime
A FaceTime funkció aktiválása vagy deaktiválása (iPhone 4):  Kapcsolja be vagy ki a 
FaceTime funkciót. Ha a FaceTime be van kapcsolva, a telefonszáma meg lesz osztva 
azon személyek számára, akiket Ön felhív.

Hívásátirányítás
Hívások átirányítása (GSM készülékek):

 1 Válassza ki a Telefon > Hívásátirányítás elemet, és kapcsolja be a Hívásátirányítás 
funkciót.

 2 Koppintson az „Átirányítás ide” elemre, és adja meg azt a telefonszámot, ahová át 
kívánja irányítani a hívásokat.

A hívásátirányításról, beleértve a CDMA készülékeken való hívásátirányításról további 
információkat a következő helyen talál: “Hívásátirányítás,” 80. oldal.



Hívásvárakoztatás
A hívásvárakoztatás aktiválása vagy inaktiválása (GSM készülékek):  Válassza ki a 
Telefon > Hívásvárakoztatás elemet, majd kapcsolja be vagy ki a Hívásvárakoztatás 
funkciót.
A hívásvárakoztatásról, beleértve a CDMA készülékeken való hívásvárakoztatás 
bekapcsolásáról vagy kikapcsolásáról további információkat a következő helyen talál: 
“Hívásvárakoztatás,” 81. oldal.

Hívóazonosító (hívó ID) megjelenítése
A hívóazonosító megjelenítése vagy elrejtése (GSM készülékek):  Válassza ki 
a Telefon > Hívó ID-m mutatása elemet, majd kapcsolja be vagy ki a Hívó ID-m 
mutatása funkciót.

A hívóazonosítóról, beleértve a CDMA készülékeken a hívóazonosító 
megjelenítéséről vagy elrejtéséről további információkat a következő helyen talál: 
“Hívó ID,” 81. oldal.

Az iPhone használata Teletype (TTY) géppel
Bizonyos országokban vagy régiókban a siketek és hallási fogyatékkal élők 
Teletype (TTY) gépeket használnak, hogy szöveg begépelésével és olvasásával 
kommunikáljanak. Az iPhone készüléket használhatja TTY-géppel, ha rendelkezik az 
iPhone TTY adapterkábellel, mely külön vásárolható meg számos országban. Keresse 
fel a www.apple.com/store weboldalt (nem érhető el minden országban vagy 
régióban) vagy a helyi Apple kiskereskedőt.

Csatlakoztassa az iPhone készüléket egy TTY-géphez.  Válassza ki a Telefon elemet, 
majd kapcsolja be a TTY funkciót. Ezt követően csatlakoztassa az iPhone készüléket a 
TTY-gépére az iPhone TTY Adapter használatával.

A TTY-gépek használatára vonatkozó tudnivalókért tekintse meg a géphez mellékelt 
dokumentációt.

Az iPhone egyéb hozzáférhetőségi funkcióival kapcsolatos tudnivalókért 
lásd: 29. fejezet, “Hozzáférhetőség,” 264. oldal.

Hívás külföldről
Állítsa be az iPhone készülékét úgy, hogy felvegye arra a külföldi országból 
történő tárcsázáskor használandó helyes előtagot:  A Beállítások részben 
koppintson a Telefon elemre, majd kapcsolja be a Nemzetközi asszisztencia funkciót. 
Ez lehetővé teszi, hogy hazájába a kontaktjainak és kedvenceinek listájában szereplő 
telefonszámait használva tudjon hívást kezdeményezni anélkül, hogy előtagot vagy 
hazájának országkódját hozzá kellene adnia. A Nemzetközi asszisztencia csak az USA-
beli telefonszámok esetén működik.
További tudnivalókért lásd: “Az iPhone használata külföldön,” 83. oldal.
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A hangposta-jelszó módosítása
A hangposta-jelszó segít annak megakadályozásában, hogy mások hozzáférjenek 
a hangpostájához. Önnek csak akkor kell begépelnie a jelszót, amikor egy másik 
telefonról végez hívást az üzeneteinek meghallgatásához. Amikor az iPhone 
készüléken használja a hangpostát, nem kell jelszót begépelnie.

Módosítsa a hangposta-jelszót:  Válassza ki a Telefon > Hangposta-jelszó 
módosítása elemet.

SIM-kártyájának lezárása
Lezárhatja a SIM-kártyáját (GSM készülékek), hogy az PIN-kód nélkül ne legyen 
használható. A PIN-kódot minden alkalommal meg kell adnia, amikor kikapcsolja 
az iPhone készüléket, majd újból bekapcsolja azt. Bizonyos szolgáltatók SIM PIN 
használatát igénylik annak érdekében, hogy az iPhone készüléket használhassa.

Fontos:  Amennyiben háromszor helytelenül adja meg a PIN-kódot, lehet, hogy meg 
kell adnia a Személyes Feloldó Kulcsát (Personal Unlocking Key – PUK), hogy ismét 
használhatóvá tegye a SIM-kártyáját. Forduljon a SIM-kártya dokumentációjához, 
illetve lépjen kapcsolatba a szolgáltatójával. Bizonyos mobilhálózatok nem fogadnak 
vészhívást az iPhone készülékről, ha a SIM-kártya le van zárva.

Kapcsolja be vagy ki a SIM PIN-t:
 1 Válassza ki a Telefon > SIM PIN elemet, majd kapcsolja be vagy ki a SIM PIN funkciót.

 2 A megerősítéshez adja meg a PIN-kódját. Használja a szolgáltatójához társított PIN-t 
vagy a szolgáltatójának alapértelmezett PIN-jét.

Módosítsa SIM-kártyájának PIN-kódját:
 1 Válassza ki a Telefon > SIM PIN elemet.

 2 Kapcsolja be a SIM PIN funkciót, majd koppintson a PIN módosítása elemre.

 3 Gépelje be az aktuális PIN-kódját, majd gépelje be az új PIN-kódját.

 4 A megerősítéshez gépelje be újra az új PIN-kódját, majd koppintson a Kész elemre.

Hozzáférés szolgáltatójának szolgáltatásaihoz
Szolgáltatójától függően, szolgáltatójának bizonyos szolgáltatásaihoz közvetlenül 
az iPhone készülékről is hozzáférhet. Esetleg képes lehet például ellenőrizni a 
számlaegyenlegét, felhívni a telefonkönyv-asszisztenciát, vagy megtekinteni, hogy 
hány perce maradt még.

Férjen hozzá a szolgáltatójának szolgáltatásaihoz:  Válassza ki a Telefon elemet. Ezt 
követően görgessen le, és koppintson a gombra a szolgáltatójának szolgáltatásaihoz.

Amikor olyan információkat kér, mint például a számlaegyenleg, szolgáltatója 
az adatokat esetleg szöveges üzenetben küldheti el. Lépjen kapcsolatba a 
szolgáltatójával, hogy megtudja e szolgáltatásoknak vannak-e költségei.



Safari
A Safari beállítások lehetővé teszik, hogy kiválassza az internetes keresőmotorját, 
beállítsa a biztonsági opciókat, és hogy a fejlesztők bekapcsolják a hibakeresést.

Általános
Válasszon ki egy keresőmotort:  Válassza ki a Safari > Keresőmotor elemet, és 
válassza ki a használni kívánt keresőmotort.
Beállíthatja, hogy a Safari a kontaktadatokkal, korábban begépelt nevekkel és 
jelszavakkal, vagy mindkettővel automatikusan kitöltse a webes űrlapokat.

Kapcsolja be az Automatikus kitöltés:  Válassza ki a Safari > Automatikus kitöltés 
elemet, majd tegye a következők egyikét:

 Â A kontaktokból származó információk használatához kapcsolja be a Kontaktinfó 
funkciót, majd válassza ki a Saját infóm elemet, és jelölje ki a használni kívánt 
kontaktot.

A Safari a Kontaktok alkalmazásból származó információk használatával tölti ki a 
webes űrlapok kontaktmezőit.

 Â A nevekből és jelszavakból származó információk használatához kapcsolja be a 
Nevek és jelszavak funkciót.

Amikor ez a funkció be van kapcsolva, a Safari megjegyzi a meglátogatott 
webhelyeken használt neveket és jelszavakat, és a webhelyek újbóli 
meglátogatásakor automatikusan kitölti ezeket az adatokat.

 Â Az összes automatikus kitöltési információ eltávolításához koppintson a Mind törlése 
elemre.

Biztonság
Alapértelmezés szerint a Safari a weben elérhető funkciók, mint például bizonyos 
videók, animációk és webes alkalmazások megjelenítésére van beállítva. Esetleg 
módosítani kívánhatja a biztonsági beállításokat, hogy segítsen megvédeni az 
iPhone készüléket az interneten előforduló lehetséges biztonsági kockázatoktól.

Módosítsa a biztonsági beállításokat:  Válassza ki a Safari elemet, majd tegye a 
következők egyikét:

 Â A potenciálisan megtévesztő webhelyek meglátogatásakor történő figyelmeztetéshez 
kapcsolja be az Átverésriasztás funkciót.

Az Átverésriasztás védi Önt a potenciálisan megtévesztő internetes webhelyektől. 
Amikor egy gyanús webhelyet látogat meg, a Safari figyelmezteti Önt a 
gyanújának természetéről, és nem tölti be az oldalt.

 Â A JavaScript be- vagy kikapcsolásához kapcsolja be vagy ki a JavaScript funkciót.
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A JavaScript lehetővé teszi a webprogramozók számára, hogy az oldal elemeit 
vezéreljék – például egy JavaScript technológiát használó oldal megjelenítheti az 
aktuális dátumot és időt, vagy egy linkelt oldalt egy újonnan kipattanó oldalon 
jeleníthet meg.

 Â A kipattanó ablakok blokkolásához vagy engedélyezéséhez kapcsolja be vagy ki a 
Felugrók blokkolása funkciót. A kipattanó ablakok blokkolásával csak az olyan 
kipattanó ablakok megjelenését állítja le, melyek akkor jelennek meg, ha becsuk 
egy ablakot, vagy a címének begépelésével kinyit egy ablakot. Nem blokkolja az 
olyan kipattanó ablakokat, melyek egy linkre történő koppintással nyílnak ki.

 Â Annak megtekintéséhez, hogy a Safari fogad-e sütiket, koppintson a Sütik elfogadása 
elemre, és válassza ki a Soha, a „Nézettről” vagy a Mindig elemet.

A süti egy olyan információrészlet, melyet egy webhely rak fel az iPhone 
készülékre, hogy a webhely emlékezzen Önre, mikor ismét oda látogat. Ezen a 
módon a webhelyek testre szabhatók az Ön által esetleg megadott adatok alapján.

Bizonyos oldalak nem működnek helyesen, ha az iPhone nincs beállítva a sütik 
elfogadására.

 Â Egy adatbázis törléséhezkoppintson az Adatbázis elemre, majd pedig a Szerkesztés 
elemre. Koppintson az adatbázis melletti  szimbólumra, és koppintson a Törlés 
elemre.

Bizonyos webes alkalmazások adatbázisokat használnak az iPhone készüléken lévő 
alkalmazások információinak tárolására.

 Â A meglátogatott weboldalak előzményeinek törléséhez koppintson az Előzmények 
törlése elemre.

 Â Az összes sütinek a Safari alkalmazásból való törléséhez koppintson a Sütik törlése 
elemre.

 Â A böngészési gyorsítótár törléséhez koppintson a Gyorsítótár törlése elemre.

A böngészési gyorsítótár tárolja az oldalak tartalmát, így a weboldalak gyorsabban 
nyílnak meg, amikor újra meglátogatja azokat. Amennyiben egy megnyitott oldal 
nem mutat új tartalmat, a gyorsítótár törlése segíthet.

Fejlesztő
A Hibakeresési konzol segíthet elemezni a weblapok hibáit. Amennyiben be van 
kapcsolva, a konzol megjelenik, ha egy weboldalon hibák lépnek fel.

Kapcsolja be vagy ki a hibakeresési konzolt:  Válassza ki a Safari > Fejlesztő elemet, 
és kapcsolja be vagy ki a Hibakeresési konzol funkciót.



Üzenetek
Használja az Üzenetek beállításokat az SMS és MMS üzenetek beállításainak 
megadására. 

Megjegyzés:  Az MMS üzenetkezelés és a Tárgy mező mutatása beállítás nem jelenik 
meg, ha az MMS nem támogatott a szolgáltatója által.

Válassza ki, hogy látni kívánja-e az üzenetek előnézetét a Főképernyőn vagy 
sem:  Válassza ki az Üzenetek elemet, és kapcsolja be vagy ki az Előnézet mutatása 
funkciót.

Az üzenetjelzés lejátszása számának beállítása (iOS 4.3):  Válassza az Üzenetek 
elemet, majd koppintson a Jelzőhangok lejátszása elemre, és adja meg azt a számot, 
ahányszor a jelzésnek válasz hiányában meg kell jelennie.

Kapcsolja be vagy ki az MMS üzenetküldést:  Válassza ki az Üzenetek elemet, 
és kapcsolja be vagy ki az MMS üzenetkezelés funkciót. Amennyiben az MMS 
üzenetküldés ki van kapcsolva, Ön nem lesz képes olyan MMS fájlcsatolmányokat 
fogadni, mint amilyenek például a képek vagy hangok.

Kapcsolja be vagy ki a Csoportos üzenetküldést:  Válassza ki az Üzenetek elemet, 
és kapcsolja be vagy ki a Csoportos üzenetküldés funkciót. (Előfordulhat, hogy a 
csoportos üzenetküldés nem érhető el minden országban vagy régióban.)

Jelenítse meg az elküldött vagy fogadott üzeneteinek tárgysorát:  Válassza ki az 
Üzenetek elemet, és kapcsolja be a Tárgy mező mutatása funkciót.

Jelenítse meg az elküldött vagy fogadott üzeneteinek karakterszámlálóját:  
Válassza ki az Üzenetek elemet, és kapcsolja be a Karakterszámláló funkciót. A 
karakterszámláló tartalmazza az összes karaktert – beleértve a szóközöket, írásjeleket 
és sorvégeket – és gépelés közben akkor jelenik meg, ha az üzenete meghaladja a 
két sornyi hosszúságot.

iPod
Használja az iPod beállításokat az iPod zenei és videolejátszásával kapcsolatos 
beállításainak megadásához.

Zene
A Zene beállítások a dalokra, podcastokra és hangoskönyvekre érvényesek.

Kapcsolja be vagy ki a Keverés rázással funkciót:  Válassza ki az iPod elemet, majd 
kapcsolja be vagy ki a Keverés megrázással funkciót. Amikor a Keverés megrázással 
funkció be van kapcsolva, az iPhone megrázásával keverést végezhet, és azonnal 
módosíthatja az éppen játszódó dalt.
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Állítsa be az iTunes alkalmazást, hogy az azonos hangerővel játssza le a dalokat:  
Az iTunes alkalmazásban válassza ki az iTunes > Beállítások elemet, ha Mac gépet 
használ, illetve a Szerkesztés > Beállítások elemet, ha PC gépet használ. Majd 
kattintson a Lejátszás elemre, és jelölje ki a Normalizálás opciót.

Állítsa be az iPhone készüléket az iTunes hangerő-beállítások (Normalizálás) 
használatára:  Válassza ki az iPod elemet, és kapcsolja be a Normalizálás funkciót.

A hangszínszabályozó használatával szabja testre az iPhone hangját:  Válassza ki 
az iPod > Hangszínszabályozó elemet, és válaszon egy beállítást.

Állítson be hangerőkorlátot egy zene vagy videó számára:  Válassza ki az iPod > 
Hangerőkorlát elemet, és húzza el a csúszkát a maximális hangerő állításához.

Koppintson a Zárold a hangerőkorlátot elemre, hogy a beállítás módosításának 
megakadályozásához egy kódot társítson.

A hangerőkorlát beállítása csak a zenék (beleértve a podcastokat és 
hangoskönyveket is) és a videók (beleértve a kölcsönzött filmeket és TV-műsorokat 
is) hangerejét korlátozza, és csak abban az esetben, ha az iPhone fejhallgató-
csatlakozójára fejhallgató, fülhallgató vagy hangszóró csatlakozik.

FIGYELMEZTETÉS:  A halláscsökkenés elkerülésére vonatkozó fontos tudnivalókért 
tekintse meg a Fontos termékinformációs útmutatót a support.apple.com/hu_HU/
manuals/iphone webhelyen.

Jelenítse meg a dalszövegeket és podcast információkat:  Válassza ki az iPod 
elemet, és kapcsolja be a Szöveg, podcastinfó funkciót.

Videó
A Videó beállítások a videós tartalomra, beleértve a kölcsönzött filmeket és TV-
műsorokat is, vonatkoznak. Beállíthatja, hogy a korábban nézni kezdett videók 
lejátszása honnan induljon, be- vagy kikapcsolhatja a szoros feliratozást, és 
beállíthatja az iPhone készüléket, hogy a TV-készüléken játsszon le videókat.

Állítsa be, hogy honnan folytatódjon a videolejátszás:  Válassza ki az iPod > 
Lejátszás kezdése elemet, majd válassza ki, hogy a korábban nézni kezdett videók 
lejátszása az elejétől folytatódjon-e vagy onnan, ahol abbahagyta azok 
megtekintését.

Kapcsolja be vagy ki a szoros feliratozást:  Válassza ki az iPod elemet, és kapcsolja 
be vagy ki a Feliratozás funkciót.

Megjegyzés:  Nem minden videotartalom van szoros feliratozásra kódolva.

http://support.apple.com/hu_HU/manuals/iphone/
http://support.apple.com/hu_HU/manuals/iphone/


TV-kimenet
Használja a beállításokat annak vezérlésére, hogy az iPhone miként játssza le a 
videókat a TV-készülékén.

Kapcsolja be vagy ki a szélesképernyőt:  Válassza ki az iPod elemet, és kapcsolja be 
vagy ki a Szélesképernyő funkciót.

Állítsa a TV-jelet NTSC vagy PAL értékre:  Válassza ki az iPod > TV-jel elemet, és 
válassza ki az NTSC vagy PAL funkciót.

Az NTSC és a PAL két TV-sugárzási szabvány. Az iPhone NTSC 480p/PAL 576p képet 
jelenít meg, ha AV komponenskábel használatával csatlakozik a TV-re, illetve NTSC 
480i/PAL 576i képet, ha kompozit AV kábel használatával csatlakozik. A TV-készüléke 
NTSC vagy PAL szabványú lehet attól függően, hogy hol vásárolta azt. Amennyiben 
nem biztos abban, hogy melyiket használja, ellenőrizze a TV-készülékéhez mellékelt 
dokumentációt.

Az iPhone készüléknek a TV-készüléken történő videolejátszásával kapcsolatos 
további tudnivalókért lásd: “Videók megtekintése TV-készüléken,” 118. oldal.

Fényképek

Diabemutató
Használja a Diabemutató beállításokat annak megadására, hogy a diabemutatók 
miként jelenítsék meg a fotóit.

Állítsa be a diák egyenkénti megjelenítési időtartamát:  Válassza ki a Fotók > 
Diánkénti idő elemet, és válaszon egy időtartamot.

Állítson be egy áttűnési effektust:  Válassza ki a Fotók > Áttűnés elemet, és 
válasszon egy áttűnési effektust.

Állítsa be, hogy a diabemutatók ismétlődjenek-e:  Válassza ki a Fotók elemet és 
kapcsolja be vagy ki az Ismétlés funkciót.

Állítsa be, hogy a fotók véletlenszerűen vagy sorrendben jelenjenek-e meg:  
Válassza ki a Fotók elemet, és kapcsolja be vagy ki a Keverés funkciót.

HDR
Az iPhone 4 készülék HDR beállítása lehetővé teszi annak kiválasztását, hogy 
bekapcsolt HDR esetén a HDR verziójú fénykép mellé a normál expozíciójú fénykép is 
elmentésre kerüljön-e. Lásd: “Fotók készítése és videók felvétele,” 147. oldal.

Válassza ki, hogy mind a normál expozíciójú, mind pedig a HDR verziójú 
fényképek elmentésre kerüljenek-e (iPhone 4):  A Beállítások helyen válassza ki 
a Fényképek elemet, majd kapcsolja be vagy ki a Normál fotó őrzése opciót. Ha a 
beállítás ki van kapcsolva, a HDR verziójú fénykép kerül elmentésre.

Ha mindkét verziót elmenti,  megjelenik a HDR fénykép bal felső sarkában (ha a 
vezérlőelemek láthatók).

 244   25. fejezet    Beállítások



  25. fejezet    Beállítások 245

Jegyzetek
A jegyzetek beállításainak segítségével módosítható a jegyzetek megjelenítésére 
használt betű, és a jegyzetekhez az iPhone telefonon használandó alapértelmezett fiók.

Módosítsa a betűt:  Válassza a Jegyzeteket, majd válassza ki a használni kívánt betűt.

Adja meg az alapértelmezett fiókot az új jegyzetekhez:  Válassza a Jegyzeteket, 
és koppintson az Alapértelmezett fiók elemre. Ezután válasszon egy fiókot, vagy 
koppintson a On My iPhone elemre, ha nem akarja fiókkal szinkronizálni ezen iPhone 
jegyzeteit.

Store
Az Áruház beállításainak használatával bejelentkezhet egy Apple fiókba, létrehozhat 
egy új Apple fiókot, vagy szerkeszthet egy meglévőt. Ha egynél több Apple fiókkal 
rendelkezik, az Áruház beállításaival kijelentkezhet az egyikből, és bejelentkezhet a 
másikba. 

Alapértelmezés szerint azon Apple fiók jelenik meg az Áruház beállításaiban, amelyre 
az iPhone készüléknek a számítógépével történő szinkronizációja során be volt 
jelentkezve. 

Bejelentkezés egy fiókba:  Válassza az Áruház elemet, és koppintson a Bejelentkezés 
elemre, koppintson a Meglévő Apple ID elemre, majd adja meg Apple ID-jét és 
jelszavát.

Saját fiókadatok megtekintése és szerkesztése:  Válassza az Áruház elemet, 
koppintson az Apple ID, majd az Apple ID megtekintése elemre. Koppintson egy 
elemre annak szerkesztéséhez. A fiókjelszó módosításához koppintson az Apple ID 
mezőre.

Jelentkezzen be másik Apple ID használatával:  Válassza az Áruház elemet, 
koppintson a Kijelentkezés elemre, majd a Bejelentkezés elemre.

Hozzon létre új Apple ID-t:  Válassza ki az Áruház elemet, és koppintson a 
Bejelentkezés, majd az Új Apple ID létrehozása elemre, majd kövesse a képernyőn 
megjelenő útmutatásokat.

Nike + iPod
Használja a Nike + iPod beállításokat a Nike + iPod alkalmazás aktiválásához és 
beállításainak módosításához. Lásd: 27. fejezet, “Nike + iPod,” 253. oldal.
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A Kontaktokról
A Kontaktok alkalmazás megkönnyíti, hogy felhívja barátait és munkatársait, 
valamint számukra emailt vagy szöveges üzeneteket küldjön. A kontaktokat 
közvetlenül az iPhone készülékén adhatja hozzá, vagy szinkronizálhatja őket 
a számítógépén lévő alkalmazásokkal. Ha rendelkezik olyan MobileMe- vagy 
Microsoft Exchange-fiókkal, amelyben a kontaktok engedélyezve vannak, illetve 
egy támogatott CardDAV-fiókkal, akkor vezeték nélkül, az iPhone készüléke 
számítógéphez történő csatlakoztatása nélkül szinkronizálhatja kontaktjait.

A Kontaktok alkalmazás a Főképernyőről, illetve a Telefon alkalmazásból nyitható 
meg.

Kontaktok hozzáadása
Felvehet kontaktokat az iPhone készülékre a következő módok egyikén:

Az iTunes alkalmazásban szinkronizáljon kontaktokat a Google vagy Yahoo!  Â
szolgáltatásokról, illetve szinkronizáljon a számítógépén lévő alkalmazásokkal 
(lásd: “Az iPhone beállítási paneljei az iTunes alkalmazásban,” 61. oldal)

Állítson be MobileMe- vagy Microsoft Exchange-fiókot az iPhone készüléken  Â
bekapcsolt Kontaktok funkcióval (lásd: “MobileMe-fiókok beállítása,” 30. oldal vagy 
“Microsoft Exchange-fiókok beállítása,” 31. oldal).

Telepítsen egy profilt, mely beállítja az Exchange-fiókot bekapcsolt Kontaktok  Â
funkcióval (látogasson el a www.apple.com/hu/iphone/business webhelyre).

Hozzon létre egy LDAP- vagy CardDAV-fiókot az iPhone készüléken. Â

Gépeljen be kontaktokat közvetlenül az iPhone készüléken Â

Importáljon kontaktokat egy SIM-kártyáról (GSM-modellek esetén) Â

26Kontaktok
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A hozzáadható kontaktok számát az iPhone készülékben lévő memória mérete 
korlátozza.

Hozzon létre egy LDAP- vagy CardDAV-fiókot:
 1 A Beállítások helyen koppintson a „Mail, Kontaktok, Naptárak” elemre, majd 

koppintson az Új fiók elemre.

 2 Koppintson az Egyéb elemre, majd koppintson az LDAP-fiók hozzáadása vagy 
CardDAV-fiók hozzáadása elemre.

 3 Adja meg a fiókadatait, és a fiók visszaellenőrzéséhez koppintson a Tovább gombra.

 4 Koppintson a Mentés elemre.

Miután beállít egy LDAP-fiókot, megtekintheti és keresheti a cégének vagy 
szervezetének LDAP-szerverén lévő kontaktokat. A szerver egy új csoportként 
jelenik meg a Kontaktok alkalmazásban. Mivel az LDAP kontaktok nem töltődnek le 
az iPhone készülékre, azok megtekintéséhez internetkapcsolatra van szüksége. A 
speciális fiókbeállítások és egyéb követelmények (például a VPN) vonatkozásában 
lépjen kapcsolatba a rendszergazdájával.

CardDAV-fiók beállításakor a fiókja kontaktjai vezeték nélkül lesznek szinkronizálva 
az iPhone készülékkel. Kereshet kontaktokat a vállalat vagy szervezet CardDAV-
szerverén is, amennyiben ez a funkció támogatott.

Importáljon kontaktokat másik telefon SIM-kártyájáról (csak GSM-modellek 
esetén) A Beállítások részben koppintson a „Mail, Kontaktok, Naptárak” elemre, majd 
koppintson a SIM-kontaktok importálása elemre.

A SIM-kártyán lévő kontaktadatok be lesznek importálva az iPhone készülékre. 
Amennyiben a Kontaktok funkció be van kapcsolva mind a MobileMe, mind pedig 
a Microsoft Exchange szolgáltatáshoz, a rendszer megkérdezi, hogy melyik fiókhoz 
kívánja hozzáadni a SIM-kontaktokat.

Fontos:  Az iPhone nem tárol kontaktokat a SIM-kártyáján.

Kontaktok keresése
Az iPhone készüléken lévő kontaktokban kereshet vezeték-, kereszt- és cégnév 
szerint. Amennyiben az iPhone készüléken be van állítva egy Microsoft Exchange-
fiók, a céges globális címlistán (Global Address List – GAL) is képes lesz szervezetének 
kontaktjait keresni. Amennyiben rendelkezik LDAP-fiókkal az iPhone készüléken, 
kereshet kontaktokat szervezetének LDAP-szerverén. Ha rendelkezik CardDAV-
fiókkal, kereshet az iPhone készülékkel szinkronizált kontaktok között, vagy kereshet 
kereshető kontaktokat egy támogatott CardDAV-szerveren. 

Kereshet keresztnév, vezetéknév és cégnév alapján. Ahogy elkezd írni a 
keresőmezőbe, az egyező információval rendelkező kontaktok azonnal megjelennek.



Keressen kontaktokat:  A Kontaktok részben koppintson a kontaktlisták tetejénél 
lévő keresési mezőbe, és írja be a keresendő szöveget. (A gyorsan a lista tetejére 
történő görgetéshez koppintson az állapotsávra.)

Keressen egy GAL-helyen:  Koppintson a Csoportok elemre, koppintson a lista alján 
lévő Címjegyzékek elemre, majd írja be a keresendő kifejezést.

A GAL-kontaktokat nem tudja szerkeszteni vagy menteni az iPhone készülékre.

Keressen egy LDAP-szervert:  Koppintson a Csoportok elemre, koppintson az LDAP-
szerver nevére, majd írja be a keresendő szöveget.

Az LDAP-kontaktokat nem tudja szerkeszteni vagy menteni az iPhone készülékre.

CardDAV-szerver keresése:  Koppintson a Csoportok elemre, koppintson a lista alján 
lévő CardDAV-csoportra, majd írja be a keresendő kifejezést.

A kereshető CardDAV-kontaktok nem szerkeszthetők a szerveren, azonban 
szerkesztheti a szinkronizált CardDAV-kontaktokat az iPhone készüléken.

A kontaktok mindig részei a Főképernyőről kezdeményezett kereséseknek. Lásd: 
“Keresés,” 48. oldal.

Kontaktok kezelése az iPhone készüléken
Adjon egy kontaktot az iPhone készülékre:  Koppintson a Kontaktok elemre, és 
koppintson a .

Kontakt törlése A Kontaktok részben válasszon ki egy kontaktot, 
majd koppintson a Szerkesztés elemre. 
Görgessen le, és koppintson a Kontakt törlése 
elemre.

Adjon hozzá kontaktot a számgombok 
használatával

Koppintson a Gombokra, adjon meg egy 
számot, majd koppintson . Koppintson az 
Új kontakt létrehozása elemre, és gépelje be a 
hívó fél adatait, vagy koppintson a „Meglévő 
kontakthoz adás” elemre, és válasszon egy 
kontaktot.

Egy szám rövid (két másodperces) 
szüneteltetése

Koppintson a  gombra, majd a Szüneteltetés 
elemre. Például egy mellék tárcsázásakor 
a telefonrendszer egy vagy több szünetet 
igényelhet. A szám mentésekor a szünetek 
vesszőként jelennek meg.

Egy szám hosszú szüneteltetése Koppintson a  gombra, majd a Várakozás 
elemre. A szám mentésekor a hosszú szünetek 
pontosvesszőkként jelennek meg. Tárcsázás 
közben az iPhone készülék a pontosvesszőt 
elérve szünetet tart, amíg Ön nem koppint a 
Tárcsázás gombra a folytatáshoz.

 248   26. fejezet    Kontaktok



  26. fejezet    Kontaktok 249

Adja hozzá egy előző hívó fél telefonszámát a 
kontaktjaihoz

Koppintson az Előzmény elemre, majd a 
szám mellett lévő  gombra. Ezt követően 
koppintson az Új kontakt létrehozása elemre, 
vagy koppintson az „Meglévő kontakthoz adás” 
elemre, és válasszon egy kontaktot.

Szerkessze a kontaktadatokat:  Válasszon egy kontaktot, majd koppintson a 
Szerkesztés elemre.

 Â Adjon hozzá adatokat: Töltsön ki egy üres mezőt.

 Â Adjon hozzá címet:  Koppintson a  Új cím hozzáadása elemre.

 Â Adjon hozzá nem látható mezőt: Koppintson a  Mező hozzáadása elemre.

 Â Módosítsa a kontakt csengőhangját: Koppintson a csengőhang mezőre, majd 
válasszon egy csengőhangot. A Hangok beállításban megadott alapértelmezett 
csengőhang használatához válassza ki az Alapértelmezett elemet.

 Â Töröljön egy elemet: Koppintson a  gombra, majd a Törlés elemre.
A mezők címkéit a mezőre történő koppintással, és egy másik név kiválasztásával 
módosíthatja. Egyéni címke létrehozásához görgessen a lista aljára, és koppintson az 
Egyéni címke hozzáadása elemre.

Ha a számítógépéről és a levegőn át is szinkronizál kontaktokat, a kontaktokat 
összekapcsolhatja, hogy ezzel egyetlen egyesített kontaktot hozzon létre.

Kontakt összekapcsolása:  A szerkesztési módban koppintson a  Kontakt 
összekapcsolása elemre, majd válasszon egy kontaktot.

Lásd: “Egységesített kontaktok,” 251. oldal.

Társítson fényképet egy kontakthoz: 
 1 Koppintson a Kontaktok elemre, majd válasszon egy kontaktot.

 2 Koppintson a Szerkesztés elemre, és koppintson a Fénykép hozzáadása elemre, vagy 
koppintson a meglévő fotóra.

 3 Koppintson a Fénykép készítése elemre, és készítsen egy fényképet a kamerával. 
Illetve koppintson a Válasszon meglévő fényképet elemre, és válasszon egy fotót.

 4 Kívánság szerint húzza el és méretezze a fotót.

 5 Koppintson a Használás (új fénykép) vagy Kiválasztás (meglévő fénykép) elemre.



Kontaktadatok használata
A következőkre használhatja a kontakt Infó képernyőjén megjelenő adatokat:

Kontakt létrehozása Â

A kontaktnak címzett email üzenet létrehozása a Mail alkalmazásban Â

A kontakt weboldalának megnyitása a Safari alkalmazásban Â

A kontakt címének megfelelő hely megkeresése a Térképek alkalmazásban, és az  Â
útvonal megtervezése

Szöveges üzenet küldése a kontakt számára Â

A kontaktinformációk megosztása másokkal Â

A kontakt telefonszámának hozzáadása a kedvenceinek listájához Â

Kezdeményezzen FaceTime videohívást Â

Használja egy kontakt infó képernyőjét:  Koppintson a Kontaktok elemre, és 
válasszon egy kontaktot. Ezt követően koppintson egy elemre.

Látogasson el a
webhelyre

Hívja fel

Küldjön emailt

Küldjön szöveges
üzenetet

Adjon telefonszámot
a kedvenceinek
listájához

Tekintsen meg egy 
térképet és kérjen 
útbaigazítást

FaceTime-
videohívás 
kezdeményezése

Egy telefonszám mellett lévő csillag azt jelenti, hogy a szám szerepel a kedvencek 
listáján.  megjelenik a FaceTime gombon, ha a kontakttal már folytatott FaceTime 
beszélgetést.

Tekintse meg a saját telefonszámát:  Koppintson a Kontaktok elemre, és görgessen 
a lista tetejére. (Nem érhető el minden országban vagy régióban.)
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Egységesített kontaktok
Amikor több fiókkal szinkronizálja a kontaktokat, előfordulhat, hogy egy személyhez 
több fiókban is található bejegyzés. Annak érdekében, hogy ne jelenjenek meg 
ismétlődő kontaktok az iPhone Összes kontakt listájában, az azonos keresztnévvel 
és vezetéknévvel (hacsak nem eltérő a középső nevük) rendelkező kontaktok össze 
lesznek fűzve, és egyetlen egységesített kontaktként jelennek meg. Amikor megtekint 
egy egységesített kontaktot, az Egyesített cím jelenik meg a képernyő tetején. Az 
egyesített kontaktok csak az Összes kontakt listában jelennek meg.

Egy egyesített kontakt forrásfiókjai a képernyő alján, az Összekapcsolt kártyák alatt 
jelennek meg.

Forrásfiók kontaktinformációinak megjelenítése:  Koppintson az egyik forrásfiókra.

Kontakt összekapcsolásának bontása:  Koppintson a Szerkesztés elemre, a  jelre, 
majd a Szétkapcsolás elemre.



Kontakt összekapcsolása:  Koppintson a Szerkesztés elemre, majd a  jelre, és 
válasszon ki egy kontaktot.

Ha eltérő vezeték- vagy keresztnévvel rendelkező kontaktokat kapcsol össze, 
akkor az egyes kontaktok neve nem változik, de az egyesített kártyán csak egy név 
jelenik meg. Az egyesített kártyán megjelenő név kiválasztásához koppintson az 
összekapcsolt kártyára a használni kívánt névvel, majd koppintson az Ezen név 
használata az egyesített kártyához elemre.

Az összekapcsolt kontaktok nem lesznek egyesítve. Hacsak nem szerkeszt egy 
egységesített kontaktot, a forrásfiókokban lévő kontakt külön marad, és nem 
módosul. Ha módosítja egy egységesített kontakt információit, a módosítások 
minden fiókba át lesznek másolva, ahol az adott információ létezik. Ha információt 
ad hozzá egy egységesített kontakthoz, az információ a kontakthoz minden 
forrásfiókban hozzá lesz adva.

Az összekapcsolt kontaktinformációk az egyes kontaktok Infó képernyőjén is 
megjelennek, amikor azt egy adott forrásfiókban (azaz nem az Összes kontakt 
listában) tekinti meg, ahol láthatja az Egységesített képernyőt és az összes többi 
forrásfiókban lévő összekapcsolt kontaktot.
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A Nike + iPod aktiválása
Amikor a Beállítások részben be van kapcsolva, a Nike + iPod alkalmazás megjelenik 
a Főképernyőn. Egy Nike + iPod érzékelővel (külön kapható) a Nike + iPod alkalmazás 
hallható visszajelzést ad a futás vagy gyaloglás során elért sebességről, távolságról, 
eltelt időről és elégetett kalóriákról. Az edzési adatait elküldheti a nikeplus.com 
címre, ahol nyomon követheti az előrehaladását, célokat tűzhet ki, és kihívásokban 
vehet részt.

Kapcsolja be vagy ki a Nike + iPod funkciót:  A Beállítások részben válassza ki 
a Nike + iPod elemet, és kapcsolja be vagy ki a Nike + iPod funkciót. Amikor a 
Nike + iPod be van kapcsolva, annak alkalmazásikonja megjelenik a Főképernyőn.

A Nike + iPod beállításával és használatával kapcsolatos tudnivalókért olvassa el a 
Nike + iPod dokumentációt.

27Nike + iPod
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Érzékelő párosítása
A legelső alkalommal, amikor megkezd egy edzést, felkérést kap, hogy aktiválja 
az érzékelőjét, mely párosítja az érzékelőt az iPhone készülékkel. A Nike + iPod 
beállítások használatával is párosíthat egy érzékelőt az iPhone készülékkel.

A Nike + iPod egyidejűleg csak egy érzékelővel való párosításra képes. Másik érzékelő 
használatához a Nike + iPod beállításokkal párosítson egy új érzékelőt.

Párosítson egy érzékelőt az iPhone készülékkel:
 1 Tegye a Nike + iPod érzékelőt a cipőjébe.

 2 Az iPhone készüléken lévő Beállítások alkalmazásban válassza ki a Nike + iPod > 
Érzékelő elemet.

 3 Koppintson az Új párosítása elemre, majd az útmutatásoknak megfelelően kezdjen el 
járkálni.

 4 Az érzékelő párosítását követően koppintson a Kész gombra.

Edzés a Nike + iPod használatával
A Nike + iPod aktiválását és a Nike + iPod érzékelőnek a Nike+ cipőjébe való 
behelyezését követően az edzéseit a Nike + iPod használatával végezheti.

Végezzen edzést a Nike + iPod használatával:
 1 Az iPhone készüléken lévő Nike + iPod alkalmazásban koppintson az Edzések elemre, 

majd válassza ki az edzés típusát. 

 2 Az edzés típusától függően ki kell tűznie egy időtartam, távolság vagy kalória célt.

 3 Válasszon ki egy játéklistát vagy egyéb hangtartalmat, majd kezdje meg az edzését.

 4 Az edzés befejezését követően koppintson az Edzés vége gombra.

A beszédhang bekapcsolásához vagy egyéb opciók beállításához lásd: “Nike + iPod 
beállítások,” 256. oldal.

Az edzések elküldése a Nikeplus.com felé
Amikor egy edzést követően első alkalommal csatlakoztatja az iPhone készülékét 
az iTunes alkalmazáshoz, egy kérdést kap arról, hogy automatikusan el kívánja-e 
küldeni az edzéseit a Nike+ felé az iPhone szinkronizálásakor. Kattintson a Küldés 
gombra az aktuális edzésének a nikeplus.com felé történő elküldéséhez, és az iTunes 
olyan beállításához, hogy a jövőben az iPhone készüléknek az iTunes alkalmazással 
történő szinkronizációja során az edzései elküldésre kerüljenek.

Amennyiben az Elküldés mellőzése gombra kattint, erre később is beállíthatja az 
iTunes alkalmazást.
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Állítsa be, hogy az iTunes automatikusan elküldje az edzéseit a nikeplus.com felé, 
ha az iPhone készülékét szinkronizálja az iTunes alkalmazással:

 1 Csatlakoztassa az iPhone készüléket a számítógépére. 

Győződjön meg róla, hogy a számítógépe csatlakozik az Internetre.

 2 Az iTunes alkalmazásban kattintson a képernyő tetejénél lévő Nike + iPod elemre, 
majd jelölje ki az „Edzési adatok automatikus elküldése a nikeplus.com felé” opciót.

 3 Kattintson a „A nikeplus.com felkeresése” opcióra vagy a megjelenő párbeszédablak 
„Meglátogatás” gombjára.

 4 Kattintson a Futások elmentése gombra, és jelentkezzen be, illetve regisztráljon, ha 
még nem tette meg azt.

Küldje el vezeték nélkül az edzési adatait a nikeplus.com felé az iPhone 
készülékről:

 1 Az iPhone készüléken lévő Nike + iPod alkalmazásban koppintson az Előzmények 
gombra.

Győződjön meg róla, hogy az iPhone csatlakozik az Internetre.

 2 Koppintson a „Küldés a Nike+ felé” gombra

 3 Adja meg az email-címét és a nikeplus.com fiókjának jelszavát, majd koppintson a 
„Nike + bejelentkezés” gombra.

Amennyiben még nincs nikeplus.com fiókja, koppintson a Nike+ feliratkozás gombra, 
hogy beállítson egyet.

Edzéseinek a nikeplus.com webhelyen történő megjelenítéséhez jelentkezzen be a 
fiókjára, és kövesse a képernyőn megjelenő útmutatásokat.

A Nike + iPod kalibrálása
A Nike + iPod kalibrálása egy éppen befejezett edzés használatával történik. Csak 
negyed mérföldes (400 méteres) vagy annál hosszabb edzéseket kalibrálhat.

Kalibrálja az iPhone készüléket:  
 1 Fusson vagy gyalogoljon le egy ismert távolságot, majd koppintson az Edzés vége 

gombra.

 2 Koppintson a Kalibrálás gombra, majd adja meg a távolságot, és koppintson a Kész 
gombra.

Állítsa vissza a Nike + iPod alkalmazást az alapértelmezett kalibrációra:  A 
Beállítások részben válassza ki a Nike + iPod elemet, majd koppintson a Kalibráció 
visszaállítása gombra.



Nike + iPod beállítások
A Beállítások részben válassza ki a Nike + iPod elemet, hogy a Nike + iPod alkalmazást 
aktiválja, és megadja annak beállításait.

Válasszon egy PowerSong dalt:  Válassza ki a PowerSong elemet, és jelöljön ki egy 
dalt a zenekönyvtárából.

Kapcsolja be vagy ki a beszéd-visszacsatolást:  Válassza ki a Beszédhang elemet, és 
jelölje ki az edzését kísérő férfi vagy női beszédhangot, vagy a Ki elemet a beszéd-
visszacsatolás kikapcsolásához.

Adja meg a távolság beállítását:  Válassza ki a Távolság elemet, majd jelölje ki a 
Mérföld vagy Kilométer elemet az edzési távolság mérésére.

Adja meg a súlyát:  Válassza ki a Súly elemet, majd pöccintéssel állítsa be a saját 
súlyát.

Állítsa be a képernyő irányultságát:  Válassza ki a Kijelző zárolása elemet, majd 
jelöljön ki egy képernyő-irányultsági beállítást.

Állítsa be a Nike + iPod érzékelőt:  Válassza ki az Érzékelő elemet, majd kövesse a 
képernyőn megjelenő útmutatásokat, hogy beállítsa az érzékelőt (külön kapható).

A Nike + iPod vezeték nélküli vezérléséhez használhat Nike+ kompatibilis távvezérlőt 
(külön kapható). Mielőtt a távvezérlőt első alkalommal használná, az iPhone 
készüléken be kell azt állítania.

Állítsa be a Nike + iPod távvezérlőt:  Válassza ki a Távvezérlő elemet, majd kövesse 
a képernyőn megjelenő útmutatásokat, hogy beállítsa a távvezérlőt (harmadik fél 
terméke, külön kapható).

Állítsa vissza a Nike + iPod alkalmazást az alapértelmezett kalibrációra:  
Koppintson a Kalibráció visszaállítása gombra
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Az iBooks névjegye
Az iBooks egy nagyszerű eszköz könyvek olvasására és vásárlására. Töltse le az 
ingyenes iBooks alkalmazást az App Store áruházból, ezután bármit letölthet a 
klasszikusoktól a bestsellerekig a beépített iBookstore alkalmazásból. A könyvek 
letöltésük után megjelennek a könyvespolcán. 

Az iTunes használatával adjon ePub könyveket és PDF-eket a könyvespolcához. 
Ezt követően koppintson egy könyvre vagy PDF-re az olvasás megkezdéséhez. Az 
iBooks emlékszik a helyére, így könnyedén folytathatja onnan, ahol abbahagyta. 
Kijelzőopciók széles választéka megkönnyíti a könyvek olvasását.

Megjegyzés:  Az iBooks alkalmazás és az iBookstore esetleg nem érhetők el minden 
nyelven vagy helyről.

Elérhető az iBookstore áruházban. Az egyes 
elemek elérhetősége változhat.

28iBooks



Az iBooks alkalmazás letöltéséhez, és az iBookstore használatához 
internetkapcsolatra és Apple fiókra van szüksége. Amennyiben nem rendelkezik 
Apple fiókkal, illetve a vásárlásait egy másik Apple fiók használatával kívánja 
végrehajtani, lépjen a Beállítások > Áruház elemre. Lásd: “Store,” 245. oldal.

Könyvek és PDF-dokumentumok szinkronizálása
Használja az iTunes alkalmazást a könyveinek és PDF-jeinek az iPhone és a 
számítógépe közötti szinkronizálására. Az iPhone számítógéphez csatlakoztatásakor 
a Könyvek ablaktábla segítségével kiválaszthatja a szinkronizálni kívánt elemeket.

Szinkronizálhatja az iBookstore alkalmazásból letöltött vagy megvásárolt könyveket. 
iTunes könyvtárához DRM-mentes ePub könyveket és PDF-eket is hozzáadhat. 
Számos weboldal kínál ePub és PDF formátumú könyveket.

Szinkronizáljon egy ePub könyvet vagy PDF-et az iPhone készülékre:  Töltse 
le a könyvet vagy PDF-et a számítógépe használatával. Ezt követően az iTunes 
alkalmazásban válassza ki a Fájl > Hozzáadás a könyvtárhoz menüelemet, és válassza 
ki a fájlt. Csatlakoztassa az iPhone készüléket a számítógépéhez, válassza ki a könyvet 
vagy PDF-et az iTunes Könyvek oldalán, majd szinkronizálja az iPhone készülékkel.

Ha egy PDF nem jelenik meg a Könyvek ablaktáblán, akkor módosítania kell a típusát 
az iTunes alkalmazásban. Az iTunes könyvtárban keresse meg a PDF-dokumentumot, 
majd válassza a Fájl > Infó megjelenítése menüelemet. A fájlinformációs ablak 
Opciók szakaszában válassza a Médiafajta felugró menüben a Könyv elemet, majd 
kattintson az OK gombra.

Az iBookstore használata
Az iBooks alkalmazásban koppintson a Store elemre az iBookstore megnyitásához. Itt 
böngészheti a kiemelt, illetve legnépszerűbb könyveket, valamint szerző vagy téma 
szerint böngészheti a könyveket. Ha egy Önnek tetsző könyvet talál, megvásárolhatja 
és letöltheti azt.

Megjegyzés:  Az iBookstore bizonyos funkciói esetleg nem érhetők el minden helyen.

További információkért:  Az iBookstore-ban elolvashatja a könyv összefoglalóját, 
értékelést írhat vagy olvashat, és letöltheti egy mintát a könyvből annak 
megvásárlása előtt.

Könyv megvásárlása:  Keresse meg a könyvet, koppintson az árra, majd a 
Megvásárlás gombra. Jelentkezzen be az Apple fiókjába, majd koppintson az OK 
gombra. Egyes könyvek ingyenesen letölthetők.

A vásárlás az Apple fiókjára lesz terhelve. A következő tizenöt percben végrehajtott 
további vásárlások esetén nem kell újból begépelnie a jelszavát.
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Ha már megvásárolt egy könyvet, és újra le szeretné tölteni, akkor koppintson 
az iBookstore Vásárlások elemére, és keresse meg a könyvet a listában. Ezután 
koppintson az Újraletöltés elemre.

A megvásárolt könyvek szinkronizálásra kerülnek az iTunes könyvtárába az iPhone 
következő szinkronizálásakor a számítógéppel. Ez biztonsági mentést biztosít arra az 
esetre, ha törölné a könyvet az iPhone készülékről.

Könyvek olvasása
A könyvek olvasása egyszerű. Nyissa meg a könyvespolcot, és koppintson az 
elolvasni kívánt könyvre. Ha nem látja a keresett könyvet, akkor koppintson 
a képernyő tetején az aktuális gyűjtemény nevére egy másik gyűjtemény 
megnyitásához.

Lapozás:  Koppintson az oldal jobb vagy bal margója közelébe, vagy pöccintsen 
balra vagy jobbra. A bal margóra koppintáskor történő lapozás irányának 
módosításához nyissa meg a Beállítások > iBooks menüpontot.

Adott oldalra ugrás:  Koppintson az aktuális oldal közepe táján a vezérlők 
megjelenítéséhez. Húzza a képernyő alján lévő oldalnavigációs vezérlőt a kívánt 
oldalra, majd engedje el azt.

A tartalomjegyzékre ugrás:  Koppintson az aktuális oldal közepe táján a vezérlők 
megjelenítéséhez, majd koppintson  Koppintson egy bejegyzésre az adott helyre 
ugráshoz, vagy a Folytatás elemre az aktuális oldalhoz való visszatéréshez.

Könyvjelző beszúrása vagy eltávolítása:  Koppintson a kis szalagot ábrázoló 
gombra egy könyvjelző megadásához. Több könyvjelzője is lehet. Egy könyvjelző 
eltávolításához koppintson rá. A könyv bezárásakor nem kell könyvjelzőt beállítania, 
mert az iBooks megjegyzi, hogy hol hagyta abba az olvasást, és a könyv ismételt 
megnyitásakor visszatér oda.



Kiemelés hozzáadása, eltávolítása vagy szerkesztése:  Érintsen meg és tartson 
megérintve egy szót, amíg az ki nem lesz jelölve. Húzza el a fogópontokat a kijelölés 
beállításához, majd koppintson a Kiemelés elemre. A kiemelés eltávolításához 
koppintson a kiemelt szövegre, majd koppintson a Kiemelés eltávolítása elemre. 
Kiemelés színének megváltoztatásához koppintson a kiemelt szövegre, majd 
koppintson a Színek elemre, és válasszon egy színt a menüből.

Jegyzet hozzáadása, eltávolítása vagy szerkesztése:  Érintsen meg és tartson 
megérintve egy szót, amíg az ki nem lesz jelölve. Húzza el a fogópontokat a 
kijelölés beállításához, majd koppintson a Jegyzet elemre. Írja be a kívánt szöveget, 
majd koppintson a Kész gombra. Jegyzet megjelenítéséhez koppintson a kiemelt 
szöveg közelében a margón lévő jelzőre. A jegyzet eltávolításához koppintson 
a kiemelt szövegre, majd koppintson a Jegyzet törlése elemre. Jegyzet színének 
megváltoztatásához koppintson a kiemelt szövegre, majd koppintson a Színek 
elemre, és válasszon egy színt a menüből.

Az összes könyvjelző, kiemelés és jegyzet megjelenítése:  A felvett könyvjelzők, 
kiemelések és jegyzetek megjelenítéséhez koppintson , majd a Könyvjelzők 
elemre. Jegyzet megjelenítéséhez koppintson a jelzőjére.

Nagyítson fel egy képet:  Koppintson duplán a képre.

Könyv fekvő helyzetben való olvasásakor használja az álló irányultság zárolását 
az iPhone a képernyő elforgatásában való megakadályozásához az iPhone 
elforgatásakor. Lásd: “Megtekintés álló vagy fekvő irányultsággal,” 36. oldal.

PDF-ek olvasása
Az iBooks segítségével PDF-eket is olvashat. Nyissa meg a könyvespolcot, koppintson 
a Gyűjtemények elemre, válasszon egy gyűjteményt, majd koppintson az elolvasni 
kívánt PDF-re.

Lapozás:  Pöccintéssel lapozzon balra vagy jobbra.

Nagyítson fel egy oldalt:  Csípési mozdulattal nagyítsa fel az oldalt, majd görgessen 
a kívánt részhez.

Adott oldalra ugrás:  Koppintson az aktuális oldal közepe táján a vezérlők 
megjelenítéséhez. Ezután az oldal alján lévő oldalnavigációs vezérlőkben húzással 
jelenítheti meg a kívánt oldalt, vagy koppintson egy bélyegképre az adott oldalra 
ugráshoz.

Könyvjelző beszúrása vagy eltávolítása:  Koppintson a kis szalagot ábrázoló 
gombra egy könyvjelző megadásához. Több könyvjelzője is lehet. Egy könyvjelző 
eltávolításához koppintson rá.

A PDF bezárásakor nem kell könyvjelzőt beállítania, mert az iBooks megjegyzi, hogy 
hol hagyta abba az olvasást, és ismételt megnyitásakor visszatér oda.

 260   28. fejezet    iBooks



  28. fejezet    iBooks 261

A tartalomjegyzékre ugrás:  Koppintson az aktuális oldal közepe táján a vezérlők 
megjelenítéséhez, majd koppintson  Koppintson egy bejegyzésre az adott helyre 
ugráshoz, vagy a Folytatás elemre az aktuális oldalhoz való visszatéréshez. Ha a 
szerző nem készített tartalomjegyzéket, akkor helyette rákoppinthat egy oldalikonra 
az adott oldalra ugráshoz.

Könyv megjelenésének módosítása
A könyv megjelenésének módosításához az oldal közepe táján való koppintással 
jelenítse meg a vezérlőket.

Módosítsa a betűt vagy a betűméretet:  Koppintson , majd a megjelenő listában 
koppintson  vagy  a betűméret csökkentéséhez vagy növeléséhez. A betű 
módosításához koppintson a Betűtípusok elemre, majd válassza ki a betűtípust a 
listából. A betű és a méret módosítása a szöveg formázását is módosítja.

Fényerő módosítása:  Koppintson , majd állítsa be a fényerőt.

Az oldal és a betű színének módosítása:  Koppintson a , majd kapcsolja be 
a Szépia beállítást az oldal és a betűtípus színének módosításához. Ez a beállítás 
minden könyvre érvényes.

A Beállítások >iBooks alatt módosíthatja az iBooks szövegbekezdés-igazítási módját.

Könyvek és PDF-ek keresése
A könyv címére vagy szerzőjére is kereshet annak megtalálásához a könyvespolcon. 
Kereshet a könyv tartalmában is egy adott szó vagy kifejezés előfordulásainak 
megkereséséhez. További kapcsolódó információkat kerestethet a Wikipedia vagy a 
Google kereső segítségével is.

Könyv keresése:  Nyissa meg a könyvespolcot. Ha szükséges, módosítsa a 
keresendő gyűjteményt. Koppintson az állapotsávra a képernyő tetejére történő 
görgetéshez, majd koppintson a nagyítóra. Adja meg a könyv címében vagy a szerző 
nevében megjelenő szót, majd koppintson a Keresés elemre. A megfelelő könyvek 
megjelennek a könyvespolcon.

Keresés könyvben:  Nyissa meg a könyvet, és koppintson az aktuális oldal közepe 
táján a vezérlők megjelenítéséhez. Koppintson a nagyítóra, majd adja meg a 
keresőkifejezést, és koppintson a Keresés elemre. Koppintson a keresési eredményre, 
hogy a könyv adott oldalára jusson. 

A keresés továbbításához a Google vagy a Wikipédia felé koppintson a Google-
keresés vagy Wikipédia-keresés elemre. Megnyílik a Safari, és megjeleníti a 
találatokat.

Egy szó könyvben való gyors kereséséhez érintse meg a szót és tartsa rajta az ujját, 
majd koppintson a Keresés elemre.



Szó definíciójának keresése
A szótár segítségével megkeresheti szavak definícióját.

Keressen egy szót:  Válassza ki a szót a könyvben, majd koppintson a megjelenő 
menü Szótár menüpontjára. A szótárak esetleg nem érhetők el minden nyelvhez.

Könyv felolvastatása
Ha látássérült, a VoiceOver segítségével felolvastathatja a könyveket. Lásd: 
“VoiceOver,” 265. oldal.

Egyes könyvek nem kompatibilisek a VoiceOver alkalmazással.

PDF nyomtatása vagy küldése e-mailben
Az iBooks használatával e-mailben elküldheti egy PDF másolatát, vagy 
kinyomtathatja a PDF egészét vagy egy részét a támogatott nyomtatókon.

Küldjön el e-mailben egy PDF-et:  Nyissa meg a PDF-et, majd koppintson a  
ikonra, és válassza a Dokumentum e-mailezése elemet. Megjelenik egy új üzenet, 
csatolmányként a PDF-fel. A cím megadása és az üzenet megírása után koppintson a 
Küldés gombra.

PDF nyomtatása:  Nyissa meg a PDF-et, majd koppintson a  ikonra, és válassza 
a Nyomtatás elemet. Válasszon egy nyomtatót, adja meg az oldaltartományt és a 
másolatok számát, majd koppintson a Nyomtatás elemre. További tudnivalókért lásd: 
“Nyomtatás,” 46. oldal.

Csak PDF-eket küldhet el e-mailben vagy nyomtathat ki. Ezek a lehetőségek nem 
érhetők el ePub könyvekhez.

A könyvespolc rendszerezése
A könyvespolc segítségével tallózhatja könyveit és PDF-dokumentumait. Az 
elemeket gyűjteményekbe is rendszerezheti.

A könyvespolc rendezése:  Menjen a könyvespolchoz, és koppintson az állapotsorra, 
hogy a képernyő tetejére görgessen, majd koppintson a  gombra egy rendezési 
módszer kijelöléséhez a képernyő alján lévő lehetőségek közül.

Rendezze át a könyvespolc elemeit:  Érintsen meg egy könyvet vagy PDF-
dokumentumot és tartsa rajta az ujját, majd húzza át az új helyére a könyvespolcon.
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Elem törlése a könyvespolcról:  Nyissa meg könyvespolcot, és koppintson a 
Szerkesztés elemre. Koppintson a törölni kívánt könyvekre vagy PDF-ekre, ekkor 
megjelenik egy pipa, majd koppintson a Törlés elemre. Amint befejezte a törlést, 
koppintson a Kész elemre. Ha egy megvásárolt könyvet töröl, akkor azt újra letöltheti 
az iBookstore Vásárlások részéről. Ha az eszközt szinkronizálta a számítógéppel, akkor 
a könyv megmarad az iTunes könyvtárában is.

Gyűjtemény létrehozása, átnevezése vagy törlése:  A gyűjtemények listájának 
megjelenítéséhez koppintson az éppen megjelenített gyűjtemény nevére, például 
Könyvek vagy PDF-ek. Új gyűjtemény hozzáadásához koppintson az Új elemre. 
Gyűjtemény törléséhez koppintson a Szerkesztés, majd a  elemre, végül a Törlés 
gombra. A beépített Könyvek és PDF-ek gyűjteményeket nem szerkesztheti vagy 
törölheti. A gyűjtemény nevének szerkesztéséhez koppintson annak nevére. Amint 
befejezte, koppintson a Kész elemre.

Könyv vagy PDF gyűjteménybe mozgatása:  Nyissa meg könyvespolcot, és 
koppintson a Szerkesztés elemre. Koppintson a mozgatni kívánt könyvekre vagy 
PDF-ekre, ekkor megjelenik egy pipa, majd koppintson a Mozgatás elemre, és 
válasszon egy gyűjteményt. Az elemek egyszerre csak egy gyűjteményben lehetnek. 
Amikor először ad egy könyvet vagy PDF-et a könyvespolcához, az a Könyvek vagy 
a PDF-ek gyűjteménybe kerül. Innen másik gyűjteménybe mozgathatja azokat. 
Létrehozhat gyűjteményeket például munkahelyi és iskolai könyvekhez, vagy 
tudományos és szórakoztató olvasmányokhoz.

Gyűjtemény megjelenítése:  Koppintson a jelenlegi gyűjtemény nevére a képernyő 
tetején, majd válasszon egyet a megjelenő listából.

Könyvjelző- és jegyzetszinkronizálás
Az iBooks menti a könyvjelzőit, jegyzeteit és az aktuális oldal információit az 
Apple fiókjára, így azok mindig naprakészek, és Ön zökkenőmentesen olvashatja 
a könyveket több eszközön is. PDF-ek esetén a könyvjelzők és az aktuális oldal 
információi kerülnek szinkronizálásra.

Könyvjelző-szinkronizálás be- vagy kikapcsolása:  Nyissa meg a Beállítások > 
iBooks menüpontot, majd kapcsolja be vagy ki a Könyvjelző-szinkronizálást.

A beállítások szinkronizálásához internetkapcsolat szükséges. Az iBooks az 
alkalmazás megnyitásakor vagy bezárásakor az összes könyv információit 
szinkronizálja. Az egyes könyvek információi a könyv megnyitásakor vagy 
bezárásakor is szinkronizálásra kerülnek.
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Univerzális hozzáférési funkciók
Túl a számos funkción, amelyek mindenki számára megkönnyítik az iPhone 
használatát, a kisegítő lehetőségek megkönnyítik az iPhone használatát a látási, 
hallási vagy egyéb fizikai fogyatékossággal élő felhasználók számára. Ezek a kisegítő 
lehetőségek az alábbiakat tartalmazzák:

VoiceOver Â

Méretezés Â

Nagy szöveg Â

Feketén fehér Â

Monó hang Â

Automatikus szöveg kimondása Â

Braille-kijelzők támogatása Â

A VoiceOver kivételével, ezek a kisegítő lehetőségek az összes iPhone alkalmazással 
működnek, beleértve az App Store áruházból letöltött, harmadik fél által készített 
alkalmazásokat is. A VoiceOver működik az iPhone készülékre gyárilag előre 
telepített összes alkalmazással, és számos, harmadik fél által készített alkalmazással.

Az iPhone kisegítő lehetőségeivel kapcsolatos további tudnivalókért látogasson el a 
www.apple.com/accessibility webhelyre.

Az összes kisegítő lehetőség be- vagy kikapcsolható az iPhone Hozzáférhetőség 
beállításaiban. A kisegítő lehetőségek ezen kívül az iTunes alkalmazásban is be- és 
kikapcsolhatók, ha az iPhone csatlakoztatva van a számítógépéhez. 

Kapcsolja be vagy ki a kisegítő lehetőségeket az iTunes alkalmazásban:
 1 Csatlakoztassa az iPhone készüléket a számítógépére.

 2 Az iTunes alkalmazásban válassza ki az iPhone elemet az Eszközök listáról.

 3 Az Összegzés panel Opciók részében kattintson a Univerzális elérés konfigurálása 
elemre.

29Hozzáférhetőség
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 4 Jelölje ki a használni kívánt kisegítő lehetőségeket, majd kattintson az OK gombra.

A Nagy szöveg csak az iPhone beállításainak használatával kapcsolható be és ki. Lásd: 
“Nagy szöveg,” 281. oldal.

A feliratozást az iPod beállításokban kapcsolhatja be vagy ki. Lásd: 
“Videók,” 115. oldal.

VoiceOver
A VoiceOver élőszóban felolvassa a képernyőn megjelenő tartalmat, így anélkül 
is használhatja az iPhone készüléket, hogy látná azt. A VoiceOver a Nemzetközi 
beállításokban megadott nyelven beszél, melyre hatással lehet a Régió helyszín 
beállítás is.

Megjegyzés:  A VoiceOver számos nyelven elérhető, de nem mindegyiken.

A VoiceOver a képernyőn lévő összes elem nevét felolvassa, amint azokat kijelöli 
a felhasználó. Egy elem kijelölésekor egy fekete négyszög veszi azt körül (azok 
számára, akik látják a képernyőt), a VoiceOver pedig kimondja a nevet, vagy leírja az 
elemet. A körülvevő négyszögre VoiceOver kurzorként lehet hivatkozni. Amennyiben 
szöveg kerül kijelölésre, a VoiceOver felolvassa a szöveget. Amennyiben egy 
vezérlőelem (például gomb vagy kapcsoló) ki van jelölve, és a Tippek kimondása 
beállítás be van kapcsolva, a VoiceOver elmondhatja Önnek az elem által 
végrehajtott műveletet, illetve útmutatásokkal szolgálhat – például „koppintson 
duplán a megnyitáshoz”.

Amikor új képernyőre lép, a VoiceOver lejátszik egy hangot, majd automatikusan 
kijelöli és kimondja a képernyő első elemét (általában a bal felső sarokban lévő 
elemet). A VoiceOver arról is tájékoztat, ha a képernyő fekvőre vagy állóra vált, 
valamint ha zárolják vagy feloldják azt.



A VoiceOver beállítása
Fontos:  A VoiceOver módosítja az iPhone vezérlésére használandó kézmozdulatokat. 
A VoiceOver bekapcsolását követően az iPhone működtetésére VoiceOver 
kézmozdulatokat kell használnia – még szabványos működésre való visszatérés 
érdekében a VoiceOver újbóli kikapcsolásához is.

A VoiceOver be- vagy kikapcsolása:  A Beállítások részben válassza ki az 
Általános > Hozzáférhetőség > VoiceOver elemet, majd koppintson a VoiceOver Be/
Ki kapcsolójára.

A VoiceOver be- vagy kikapcsolására ezen kívül beállíthatja a tripla kattintású 
Főgombot is. Lásd: “Főgomb tripla kattintása,” 283. oldal.

Megjegyzés:  A VoiceOver és Nagyítás funkciók egyidejűleg nem használhatók.

Kapcsolja be vagy ki a kimondott tippeket:  A Beállítások részben válassza ki 
az Általános > Hozzáférhetőség > VoiceOver elemet, majd koppintson a Tippek 
kimondása be/ki) kapcsolójára. Amennyiben a Tippek kimondása beállítás be van 
kapcsolva, a VoiceOver elmondhatja Önnek az elem által végrehajtott műveletet, 
illetve útmutatásokkal szolgálhat – például „koppintson duplán a megnyitáshoz”. A 
Tippek kimondása alapértelmezés szerint be van kapcsolva.

Állítsa be a VoiceOver beszédsebességét:  A Beállítások részben válassza ki az 
Általános > Hozzáférhetőség > VoiceOver elemet, majd állítsa be a Beszédsebesség 
csúszkát.

Adja a beszédsebességet a rotorhoz:  A Beállítások részben válassza ki az 
Általános > Hozzáférhetőség elemet, és koppintson a „Hozzáadás a rotorhoz” elemre.
Kiválaszthatja, hogy gépelés közben milyen típusú visszajelzést kapjon. Beállíthatja, 
hogy a VoiceOver kimondja a karaktereket, szavakat, mindkettőt vagy semmit sem. 
Amennyiben azt választja, hogy mind a karaktereket, mind a szavakat hallani kívánja, 
a VoiceOver az összes karaktert kimondja, ahogy Ön begépeli azokat, majd kimondja 
a teljes szót, amint szóköz vagy írásjel begépelésével befejezi azt.

Válassza ki a gépelési visszajelzést:  A Beállítások részben válassza ki az Általános > 
Hozzáférhetőség > Gépelési visszajelzés elemet. Szoftveres és Apple vezeték 
nélküli billentyűzet esetén is a Karakterek, Szavak, Karakterek és szavak vagy 
Semmi lehetőségek közül választhat (lásd: “Apple vezeték nélküli billentyűzet 
használata,” 45. oldal).

 266   29. fejezet    Hozzáférhetőség



  29. fejezet    Hozzáférhetőség 267

Fonetika használata A Beállítások részben válassza az Általános > 
Hozzáférhetőség > VoiceOver elemet, majd 
koppintson a Fonetika használata kapcsolóra a 
bekapcsolásához.
Használja ezt a funkciót, amikor karakterenként 
ír vagy olvas, hogy segítsen tisztázni, melyik 
karakter került kimondásra. A Fonetika 
használata beállítás bekapcsolása esetén a 
VoiceOver először kimondja a karaktert, majd 
kimond egy szót, amely az adott karakterrel 
kezdődik. Ha például az „f” karaktert gépeli be, 
a VoiceOver kimondja az „f” hangot, majd nem 
sokkal később a „fontos” szót.

Magasságváltás A Beállítások részben válassza az Általános > 
Hozzáférhetőség > VoiceOver elemet, majd 
koppintson a Magasságváltás kapcsolóra a 
bekapcsolásához.
A VoiceOver magasabb hangot használ a 
betűk beírásakor, és mélyebb hangot a betűk 
törlésekor. A VoiceOver szintén magasabb 
hangon mondja ki a csoportok (például listák 
vagy táblázatok) első elemét, illetve mélyebb 
hangon a csoportok utolsó elemét.

A VoiceOver alapértelmezés szerint az iPhone készüléken beállított nyelvet használja, 
azonban más nyelv is megadható.

Az iPhone nyelvének beállítása:  A Beállítások részben válassza ki az Általános > 
Nemzetközi > Nyelv elemet, majd válasszon egy nyelvet és koppintson az OK 
gombra. Bizonyos nyelvekre hatással lehet a Régió helyszín beállítás. A Beállítások 
részben válassza ki az Általános > Nemzetközi > Régióformátum elemet, és válassza 
ki a formátumot.

A VoiceOver nyelvének beállítása:  A Beállítások részben válassza az Általános > 
Nemzetközi > Hangvezérlés elemet, majd válassza ki a nyelvet.

Az iPhone nyelvének módosítása esetén elképzelhető, hogy vissza kell állítania a 
VoiceOver nyelvét.

A webböngészés rotorbeállításainak megadása:  A Beállítások részben válassza 
ki az Általános > Hozzáférhetőség > Webrotor elemet. Koppintással jelölje ki vagy 
törölje a beállításokat. Az egyes listaelemek pozíciójának módosításához érintse meg 

 a kívánt elem mellett, majd húzza fel vagy le.

A nyelvrotorban elérhető nyelvek kiválasztása:  A Beállítások részben válassza az 
Általános > Hozzáférhetőség > VoiceOver > Nyelvrotor elemet, és koppintással jelölje 
ki a nyelvrotorban megjelenítendő nyelvet vagy nyelveket. Az egyes nyelvek listabeli 
pozíciójának módosításához érintse meg  a kívánt nyelv mellett, és húzza fel vagy le.

A nyelvrotor mindig elérhető, ha több nyelvet is kiválasztott.



VoiceOver kézmozdulatok
Amikor a VoiceOver be van kapcsolva, a szabványos érintőképernyős 
kézmozdulatoknak eltérő a hatása. Eme és bizonyos további járulékos 
kézmozdulatok lehetővé teszik a képernyőn történő mozgást, illetve a különféle 
elemek vezérlését, ha azok ki vannak jelölve. A VoiceOver kézmozdulatok 
tartalmazzák a két- és háromujjas koppintás vagy pöccintés használatát is. A két- és 
háromujjas kézmozdulatok használata során történő legjobb eredmény eléréséhez 
lazítsa el ujjait, és hagyja, hogy úgy érintsék meg a képernyőt, hogy kis hézag 
maradjon köztük.

A bekapcsolt VoiceOver funkció mellett úgy használhat szabványos 
kézmozdulatokat, hogy ujjával duplán a képernyőre koppint, és megérintve tartja 
azt. Sorozatos hangok jelzik azt, hogy a normál kézmozdulatok vannak érvényben. 
Azok mindaddig érvényben maradnak, míg fel nem emeli az ujját. Ezt követően a 
készülék visszatér a VoiceOver kézmozdulatok használatára.

Különféle technikákat alkalmazhat a VoiceOver kézmozdulatok bevitelére. A kétujjas 
koppintás bevitelére használhatja például egy kezének két ujját, vagy két kezének 
egy-egy ujját. Használhatja a hüvelykujjait is. Sokan különösen hatásosnak találják 
az „osztott koppintás” kézmozdulatot: az elem kijelölése és a dupla koppintás 
helyett megérinthet egy elemet, rajta tarthatja egy ujját, majd egy másik ujjával a 
képernyőre koppinthat. Próbáljon ki különféle technikákat annak kiderítésére, hogy 
melyik működik a legjobban az Ön esetében.

Amennyiben a kézmozdulatai nem működnek, próbálkozzon gyorsabb 
mozdulatokkal, különösen a dupla koppintási és a pöccintési kézmozdulatok 
esetében. A pöccintéshez próbáljon ujjával vagy ujjaival gyors simogató mozdulatot 
végezni a képernyőn. Ha a VoiceOver be van kapcsolva, megjelenik a VoiceOver 
gyakorlás gomb, amely lehetőséget nyújt a VoiceOver kézmozdulatok gyakorlására a 
továbblépés előtt.

Kézmozdulat-gyakorlás:  A Beállítások részben válassza az Általános > 
Hozzáférhetőség > VoiceOver elemet, majd koppintson a VoiceOver gyakorlás 
elemre. Amint befejezte a gyakorlást, koppintson a Kész elemre.

Ha nem látja a VoiceOver gyakorlás gombot, győződjön meg róla, hogy a VoiceOver 
be van kapcsolva.

Íme a legfontosabb VoiceOver kézmozdulatok összefoglalója:

Navigáció és olvasás
 Â Koppintás: Kimondja az elemet.

 Â Pöccintés jobbra vagy balra: Kiválasztja a következő vagy előző elemet.

 Â Pöccintés fel vagy le: A Rotorvezérlő beállítástól függ. Lásd: 
“Rotorvezérlő,” 270. oldal.
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 Â Kétujjas koppintás: Leállítja az aktuális elem kimondását.

 Â Kétujjas pöccintés fel: Mindent felolvas a képernyő tetejétől.

 Â Kétujjas pöccintés le: Mindent felolvas az aktuális pozíciótól.

 Â Kétujjas simítás: Mozgassa két ujját előre-hátra gyorsan háromszor („z” alakot 
formálva) a figyelmeztetések eltüntetéséhez vagy az előző képernyőre való 
visszatéréshez.

 Â Háromujjas pöccintés fel vagy le: Egyszerre egy oldalnyit görget.

 Â Háromujjas pöccintés jobbra vagy balra: A következő vagy előző oldalra ugrik 
(például a Kezdőoldalra, a Részvények vagy Safari oldalra).

 Â Háromujjas koppintás: Kimondja a görgetés állapotát (mely oldal vagy sorok 
láthatók).

 Â Négyujjas koppintás a képernyő tetején: Kijelöli az első elemet az oldalon.

 Â Négyujjas koppintás a képernyő alján: Kijelöli az utolsó elemet az oldalon.

 Â Négyujjas felfelé pöccintés: Kijelöli az első elemet a képernyőn.

 Â Négyujjas lefelé pöccintés: Kijelöli az utolsó elemet a képernyőn.

Aktiválás
 Â Dupla koppintás: Aktiválja a kijelölt elemet.

 Â Tripla koppintás: Koppintson duplán egy elemre.

 Â Osztott koppintás: Az adott elem kijelölése, majd a dupla koppintás helyett azt is 
megteheti, hogy az egyik ujjával megérinti az elemet, majd egy másik ujjával a 
képernyőre koppintva aktiválja.

 Â Elem megérintése egy ujjal, koppintás a képernyőre egy másik ujjal (osztott koppintás): 
Aktiválja az elemet.

 Â Dupla koppintás és tartás (1 másodpercig) + szabványos kézmozdulat: Szabványos 
kézmozdulatot használ.

A dupla koppintás és tartás kézmozdulat arra utasítja az iPhone készüléket, hogy 
a következő kézmozdulatot szabványosként értelmezze. Például végezhet dupla 
koppintást és tartást, majd anélkül, hogy felemelné az ujját, ujja elhúzásával 
elcsúsztathat egy kapcsolót.

 Â Kétujjas dupla koppintás:Válaszol egy hívásra vagy befejezi azt. Elindítja vagy 
szünetelteti a lejátszást az iPod, YouTube, Diktafon vagy Fényképek alkalmazásban. 
Fényképet készít (Kamera). Elindítja vagy szünetelteti a felvételt a Kamera vagy 
Diktafon alkalmazásban. Elindítja vagy leállítja a stopperórát.

 Â Háromujjas dupla koppintás: Elnémítja a VoiceOver funkciót, vagy megszüntetni 
annak némítását.

 Â Háromujjas tripla koppintás: Be- vagy kikapcsolja a képernyőfüggönyt.



Rotorvezérlő
A rotorvezérlő egy olyan virtuális tárcsa, amelynek használatával módosítható, hogy 
bekapcsolt VoiceOver esetén mi legyen az eredménye a felfelé vagy lefelé történő 
pöccintési kézmozdulatnak.

Működtesse a rotort:  Forgassa el két ujját az iPhone képernyőjén, hogy a tárcsa 
„elforgatásával” válasszon az opciók közül.

Az aktuális beállítás megjelenik a képernyőn, és a készülék ki is mondja.

A rotor hatása attól függ, hogy Ön éppen mit csinál. Amennyiben például éppen 
egy beérkezett email szövegét olvassa, a rotor használatával válthat aközött, hogy 
a szöveget szavanként vagy karakterenként hallgathassa meg, ha felfelé vagy lefelé 
pöccintést végez. Weblap böngészése közben a rotor használatával meghallgathatja 
az összes szöveget, illetve adott típusú elemek (például címsorok vagy hivatkozások) 
közül az egyikről a másikra ugorhat.

Az alábbi lista bemutatja a rotor beállításait attól függően, hogy Ön éppen milyen 
jellegű műveletet végez.

Szöveg olvasása
Szöveg kijelölése és meghallgatása:

Karakter Â

Szó Â

Sor Â

Weboldal böngészése
Szöveg kijelölése és meghallgatása:

Karakter Â

Szó Â

Sor Â

Címsor Â

Hivatkozás Â

Látott hivatkozás Â

Nem látott hivatkozás Â

Oldalon belüli hivatkozás Â

Űrlapvezérlő Â
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Táblázat Â

Sor (táblázatban navigáláskor) Â

Lista Â

Lényeges rész Â

Kép Â

Statikus szöveg Â

Nagyítás vagy kicsinyítés

Szöveg begépelése
Beszúrási pont mozgatása és szöveg meghallgatása:

Karakter Â

Szó Â

Sor Â

Szerkesztési funkció kiválasztása

Nyelvválasztás

Vezérlőelem használata (pl. az idő állítására szolgáló pörgető a Óra 
alkalmazásban)
Értékek kijelölése és meghallgatása:

Karakter Â

Szó Â

Sor Â

Vezérlőobjektum értékének beállítása

Beszéd (csak az Apple vezeték nélküli billentyűzettel érhető el)
Állítsa a VoiceOver beszédet ezzel:

Hangerő Â

Sebesség Â

Gépelési visszhang Â

Magasságváltás Â

Fonetika használata Â

Lásd: “A VoiceOver vezérlése Apple vezeték nélküli billentyűzet 
használatával,” 277. oldal.

Ki kell választania, hogy mely rotorbeállítások jelenjenek meg a webböngészéshez, 
és meg kell adnia a sorrendjüket. Lásd: “A VoiceOver beállítása,” 266. oldal.



A VoiceOver használata
Jelöljön ki elemeket a képernyőn:  Húzza el az ujját a képernyőn. A VoiceOver 
minden elemet azonosít, amint megérinti azokat. Módszeresen végighaladhat az 
elemeken az egy ujjal végzett balra vagy jobbra pöccintéssel. Az elemek kiválasztása 
balról jobbra és fentről lefelé történik. A következő elemre lépéshez végezzen 
pöccintést jobbra, az előző elemre lépéshez végezzen pöccintést balra.

A négyujjas kézmozdulatokkal kijelölheti a képernyő első vagy utolsó elemét.

 Â Az első elem kijelölése a képernyőn: Pöccintsen fölfelé négy ujjával.

 Â Az utolsó elem kijelölése a képernyőn: Pöccintsen lefelé négy ujjával.

„Koppintás” egy kijelölt elemre, ha a VoiceOver be van kapcsolva:  Koppintson 
duplán a képernyő bármely részére.

„Dupla koppintás” egy kijelölt elemre, ha a VoiceOver be van kapcsolva:  
Koppintson triplán a képernyő bármely részére.

Elem szövegének kimondása karakterenként vagy szavanként:  A kijelölt elem 
esetén végezzen pöccintést felfelé vagy lefelé egy ujjal. A következő karakter 
felolvasásához végezzen pöccintést lefelé, az előző karakter felolvasásához 
végezzen pöccintést felfelé. Használjon fonetikát, ha azt szeretné, hogy a VoiceOver 
kimondja az elhangzott karakterrel kezdődő szavakat is. Lásd: “A VoiceOver 
beállítása,” 266. oldal.

Csavarja el a rotorvezérlőt, ha azt szeretné, hogy a VoiceOver szavanként olvasson fel.

Állítson egy csúszkát:  Végezzen egy ujjal pöccintést felfelé a beállítás növeléséhez, 
illetve lefelé a beállítás csökkentéséhez. A VoiceOver közli az értéket annak 
állításakor.
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Lista vagy a képernyő adott területének 
görgetése

Végezzen három ujjal pöccintést felfelé vagy 
lefelé. Végezzen lefelé pöccintést a lista vagy a 
képernyő lefelé lapozásához, illetve végezzen 
felfelé pöccintést a felfelé lapozáshoz. Egy 
lista lapozásakor a VoiceOver kimondja a 
megjelenített elemek tartományát (például 
„5–10. sor megjelenítése”).
A lista lapozása helyett lehetősége van annak 
folyamatos görgetésére is. Végezzen dupla 
koppintást és tartást. Amikor sorozatos 
hangokat hall, az ujjának felfelé vagy lefelé 
történő elmozdításával görgetheti a listát. A 
folyamatos görgetés az ujjának felemelésekor 
megáll.

Listaindex használata Bizonyos listák jobb szélén ábécérendi index 
található. Az index nem jelölhető ki az elemek 
közötti lapozással; az indexet a kijelöléshez 
közvetlenül meg kell érintenie. Kijelölt index 
esetén végezzen felfelé vagy lefelé történő 
pöccintést az indexben történő mozgáshoz. 
Lehetősége van továbbá a dupla koppintásra, 
majd az ujjának felfelé vagy lefelé történő 
húzására.

Lista átrendezése Bizonyos listák, például az iPhone Kedvencek 
listája, illetve a hozzáférhetőségi beállítások 
Webrotor és Nyelvrotor listája újrarendezhetők. 
Jelölje ki  a kívánt elem jobb oldalán, 
koppintson duplán, majd tartsa a képernyőn 
az ujját, amíg hangjelzést nem hall, végül 
húzza az ujját felfelé vagy lefelé. A VoiceOver 
kimondja annak az elemnek a nevét, amelyet – a 
húzás irányától függően – feljebb vagy lejjebb 
helyezett.

Az iPhone feloldása:  Jelölje ki az Feloldás kapcsolót, majd koppintson duplán a 
képernyőre.

Rendezze át a Főképernyőt:  A Főképernyőn válassza ki a mozgatni kívánt ikont. 
Végezzen dupla koppintást és tartást, majd húzza el az ikont. A VoiceOver az ikon 
mozgatásakor kimondja a sor- és oszloppozíciót Engedje el az ikont, amikor az a 
kívánt helyen található. További ikonokat is elhúzhat. Húzzon egy elemet a képernyő 
bal vagy jobb széléhez, hogy a Főképernyő egy másik oldalára mozgassa azt. Amikor 
végzett, nyomja meg a Főgombot .



A VoiceOver funkció némítása Végezzen dupla koppintást három ujjal. A 
beszéd ismételt bekapcsolásához végezzen 
újból dupla koppintást három ujjal. Csak a 
VoiceOver hangjainak kikapcsolásához állítsa 
a Csengetés/Némítás kapcsolót Némítás 
helyzetbe
Ha a készülékhez külső billentyűzet van 
csatlakoztatva, a billentyűzet Ctrl billentyűjével 
is elnémíthatja a VoiceOver funkciót, illetve 
megszüntetheti a némítását.

Egy elem kimondásának leállítása Végezzen egyszeres koppintást két ujjal. Újból 
koppintson két ujjal a beszéd folytatásához. 
A beszéd egy másik elem kijelölésekor 
automatikusan visszaáll.

Képernyőfüggöny be- vagy kikapcsolása Végezzen tripla koppintást három ujjal. Ha a 
képernyőfüggöny be van kapcsolva, a képernyő 
tartalma akkor is aktív, ha a kijelző ki van 
kapcsolva.

A teljes képernyő felolvasása fentről kezdve Végezzen pöccintést felfelé két ujjal.

Mondassa ki az aktuális elemtől a képernyő 
aljáig

Végezzen pöccintést lefelé két ujjal.

Az iPhone készülékkel kapcsolatos állapotinformációk a képernyő tetejének 
megérintésével hallgathatók meg. Ezek az információk tartalmazhatják az időt, 
akkumulátor-élettartamot, Wi-Fi jelerősséget és egyebeket.

Telefonálás a VoiceOver használatával
Koppintson a képernyőre két ujjal a hívások fogadásához vagy befejezéséhez. 
Ha telefonbeszélgetés indul a VoiceOver bekapcsolt állapotában, a képernyőn 
alapértelmezés szerint a számgombok láthatók a hívási beállítások helyett. Ez 
megkönnyíti a gombok használatát abban az esetben, ha egy automata rendszer 
menüjéből kell választani.

Hívásbeállítások megjelenítése:  Válassza a Vissza gombot a jobb alsó sarokban, és 
koppintson duplán.

Jelenítse meg újra a számgombokat: Válassza a Gombok gombot a képernyő 
közepe táján, és koppintson duplán.

Szöveg bevitele és szerkesztése
Amikor belép egy szerkeszthető szövegmezőbe, a képernyőn megjelenő 
billentyűzettel vagy az iPhone készülékhez csatlakoztatott külső billentyűzettel írhat 
be szöveget.
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A VoiceOver segítségével két módon adhat meg szöveget: szabványos gépeléssel 
és „érintéses” gépeléssel. Szabványos gépelés esetén kijelöl egy billentyűt, majd a 
képernyőre duplán koppintva viszi be a karaktert. Érintéses gépeléssel megérint egy 
billentyűt, és az ujja felemelésekor a karakter automatikusan megjelenik. Az érintéses 
gépelés gyorsabb lehet, de több gyakorlat szükséges hozzá, mint a szabványos 
gépeléshez.

A VoiceOver arra is lehetőséget nyújt, hogy az iPhone szerkesztési funkcióival a 
szövegmezőkben kivágást, másolást vagy beillesztést végezzen.

Gépeljen be szöveget:
 1 A képernyő-billentyűzet megjelenítéséhez jelöljön ki egy szövegmezőt.

Lehetséges, hogy duplán kell koppintania a billentyűzet előhívásához, ha az 
nem jelenik meg automatikusan. A VoiceOver tájékoztatja, hogy a szövegmező 
szerkesztés alatt áll-e, vagy duplán kell koppintania a szerkesztés megkezdéséhez.

Amennyiben a mező már tartalmaz szöveget, a beszúrási pont a szöveg elejéhez 
vagy végéhez kerül. Végezzen dupla koppintást, hogy a beszúrási pont az ellenkező 
végponthoz kerüljön. A VoiceOver kimondja a beszúrási pont pozícióját.

 2 Karakterek beírása a billentyűzet használatával: 

 Â Szabványos gépelés: A gépeléshez balra vagy jobbra pöccintéssel jelölje ki a 
billentyűzet egy billentyűjét, majd a karakter begépeléséhez koppintson duplán. 
Másik módszerként mozgassa az ujját a billentyűzeten egy billentyű kijelöléséhez, 
majd miközben megérintve tartja a billentyűt, koppintson a képernyőre egy másik 
ujjával a karakter begépeléséhez. A VoiceOver kimondja a billentyűn lévő karaktert 
annak kijelölésekor, majd újból kimondja azt a begépelésekor.

 Â Érintéses gépelés: Érintse meg a billentyűzet valamelyik billentyűjét a kijelöléséhez, 
majd emelje fel az ujját a karakter beírásához. Ha rossz billentyűt érintett meg, 
mozgassa az ujját a billentyűzeten, amíg a kívánt billentyűt nem jelöli ki. A 
VoiceOver kimondja az egyes megérintett billentyűk nevét, de nem írja be a 
karaktert, amíg Ön fel nem emeli az ujját.

Megjegyzés:  Az érintéses gépelés csak azokkal a billentyűkkel használható, 
amelyek ténylegesen szöveget írnak be. A többi billentyűhöz, például a Shift, 
Delete és Return billentyűhöz használjon szabványos gépelést.

A VoiceOver figyelmeztet, ha úgy találja, rosszul írt be egy szót.

Szabványos vagy érintéses gépelés kiválasztása:  Ha a VoiceOver be van kapcsolva, 
és ki van jelölve egy billentyű a billentyűzeten, válasszon gépelési módot a rotorral, 
majd pöccintsen felfelé vagy lefelé.

Mozgassa a beszúrási pontot:  A rotor forgatásával válassza ki, hogy a beszúrási 
pontot karakterenként, szavanként vagy soronként kívánja mozgatni. Alapértelmezés 
szerint a VoiceOver karakterenként mozgatja a beszúrási pontot.



Végezzen pöccintést felfelé vagy lefelé, hogy a beszúrási pontot előrefelé vagy 
visszafelé mozgassa a szövegben. A VoiceOver a beszúrási pont mozgatásakor 
hangot ad, és kimondja azt a karaktert, melyen a beszúrási pont áthalad. 

A beszúrási pont szavanként való mozgatása esetén a VoiceOver kimond minden 
egyes szót, amelyen áthalad. Előre történő mozgáskor a beszúrási pont az átlépett 
szó végére kerül, az azt követő szóköz vagy írásjel elé. Visszafelé történő mozgáskor 
a beszúrási pont az átlépett szót megelőző szó végére kerül, az azt követő szóköz 
vagy írásjel elé. Ha a beszúrási pontot a szó vagy mondat végén található írásjel után 
szeretné elhelyezni, váltson vissza a rotorral karaktermódra.

A beszúrási pont soronként való mozgatása esetén a VoiceOver kimond minden 
egyes sort, amelyen áthalad. Előre történő haladáskor a beszúrási pont a következő 
szövegsor elejére kerül (kivéve akkor, ha elérte a bekezdés utolsó sorát, mely esetben 
a beszúrási pont az épp kimondott sor végén jelenik meg). Visszafele történő 
mozgáskor a beszúrási pont a kimondott sor elejére kerül.

Karakter törlése:  Jelölje ki a , majd végezzen dupla koppintást vagy osztott 
koppintást. Ezt érintéses gépelés esetén is meg kell tennie. Több karakter törléséhez 
érintse meg és tartsa nyomva a Törlés billentyűt, majd koppintson a képernyőre egy 
másik ujjával egyszer minden egyes törölni kívánt karakterhez. A VoiceOver kimondja 
a törölt karaktereket. Ha a Magasságváltás funkció be van kapcsolva, a VoiceOver 
mélyebb hangon mondja ki a törölt karaktereket.

Jelöljön ki szöveget:  Állítsa a rotort szerkesztésre, pöccintsen felfelé vagy lefelé a 
Kijelölés vagy az Összes kijelölése elem kiválasztásához, majd koppintson duplán. 
Amennyiben a Kijelölés elemet választja, dupla koppintáskor a beszúrási ponthoz 
legközelebbi szó lesz kijelölve. Amennyiben az Összes kijelölése elemet választja, a 
teljes szöveg ki lesz jelölve.

Végezzen nyíló vagy záruló csípési mozdulatot a kijelölés növeléséhez vagy 
csökkentéséhez.

Kivágás, másolás vagy beillesztés:  Győződjön meg róla, hogy a rotor szerkesztésre 
van állítva. Kijelölt szöveg esetén végezzen pöccintést felfelé vagy lefelé a Kivágás, 
Másolás vagy Beillesztés kiválasztásához, majd végezzen dupla koppintást.

Visszavonás:  Rázza meg az iPhone készüléket, balra vagy jobbra pöccintéssel 
válassza ki a visszavonni kívánt műveletet, majd végezzen dupla koppintást.

Ékezetes karakter beírása:  Szabványos gépelési módban jelölje ki az egyszerű 
karaktert, majd koppintson duplán, és hagyja az ujját a billentyűn, amíg meg nem 
hallja a másodlagos karakterek megjelenését jelző hangot. Húzza az ujját balra vagy 
jobbra a lehetőségek kiválasztásához és meghallgatásához. Emelje fel az ujját az 
aktuális kijelölés begépeléséhez.

A gépelési nyelv módosítása:  Állítsa a rotort a Nyelv lehetőségre, és pöccintsen 
felfelé vagy lefelé. Válassza az „alapértelmezett nyelv” lehetőséget a nemzetközi 
beállításokban megadott nyelv használatához.
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Megjegyzés:  A nyelvrotor csak akkor jelenik meg, ha több nyelvet jelöl ki a VoiceOver 
nyelvrotor-beállításában. Lásd: “A VoiceOver beállítása,” 266. oldal.

A VoiceOver vezérlése Apple vezeték nélküli billentyűzet 
használatával
A VoiceOver funkciót vezérelheti az iPhone készülékkel párosított Apple vezeték 
nélküli billentyűzettel. Lásd: “Apple vezeték nélküli billentyűzet használata,” 45. oldal.

A VoiceOver billentyűparancsai lehetővé teszik a képernyőn történő navigációt, 
elemek kijelölését, a képernyő tartalmának felolvasását, a rotor állítását és egyéb 
VoiceOver műveletek végrehajtását. Az összes billentyűparancs (egy kivételével) 
tartalmazza a Ctrl-Alt kombinációt, amelynek rövidítése az alábbi táblázatban „VO”. 

A VoiceOver súgó kimondja a billentyűket vagy billentyűparancsokat, 
miközben Ön begépeli azokat. A VoiceOver súgó használatával megtanulhatja a 
billentyűzetkiosztást és a billentyűkombinációkhoz társított műveleteket. 

VoiceOver billentyűparancsok
VO = Ctrl-Alt

Összes felolvastatása, az aktuális pozíciótól 
kezdődően

VO–A

Olvasás fentről VO–B

Mozgás az állapotsávra VO–M

Főgomb megnyomása VO–H

Következő vagy előző elem kijelölése VO–Jobb nyíl vagy VO–Bal nyíl

Koppintás egy elemre VO–Szóköz billentyű

Dupla koppintás két ujjal VO–„-”

Következő vagy előző rotorelem kiválasztása VO–Fel nyíl vagy VO–Le nyíl

Következő vagy előző beszéd-rotorelem 
kiválasztása

VO–Command–Bal nyíl vagy VO–Command–
Jobb nyíl

Beszéd-rotorelem beállítása VO–Command–Fel nyíl vagy VO–Command–Le 
nyíl

A VoiceOver funkció némítása, vagy annak 
némításának megszüntetése

VO–S

Képernyőfüggöny be- vagy kikapcsolása VO–Shift-S

VoiceOver súgót bekapcsolása VO–K

Visszatérés az előző képernyőre, vagy a 
VoiceOver súgó kikapcsolása

Esc



Gyorsnavigáció
Kapcsolja be a Gyorsnavigációt a VoiceOver funkciónak a nyílbillentyűk használatával 
történő vezérléséhez A Gyorsnavigáció alapértelmezés szerint ki van kapcsolva.

Gyorsnavigáció be vagy kikapcsolása Bal nyíl–Jobb nyíl

Következő vagy előző elem kijelölése Jobb nyíl vagy Bal nyíl

Rotorbeállítás által megadott következő vagy 
előző elem kijelölése

Fel nyíl vagy Le nyíl

Első vagy utolsó elem kijelölése Ctrl–Fel nyíl vagy Ctrl–Le nyíl

„Koppintson” egy elemre Fel nyíl–Le nyíl

Felfelé, lefelé, balra vagy jobbra történő 
görgetés

Alt–Fel nyíl, Alt–Le nyíl, Alt–Bal nyíl vagy Alt–
Jobb nyíl

Rotor módosítása Fel nyíl–Bal nyíl vagy Fel nyíl–Jobb nyíl

Az Apple vezeték nélküli billentyűzeten számos billentyűvel lehet telefonszámokat 
tárcsázni a Telefon alkalmazásban, vagy számokat beírni a Számológép 
alkalmazásban.

A Safari használata
Amikor a Safari használatával böngész a neten, és a VoiceOver alkalmazás be van 
kapcsolva, a Keresési eredmények rotorelemek segítségével Ön meghallgathatja a 
javasolt keresési kifejezések felsorolását.

Keressen a weben:
 1 Jelölje ki a keresési mezőt, majd adja meg a keresést.

 2 A rotor használatához jelölje ki a Keresési eredményeket.

 3 A listában felfelé vagy lefelé haladáshoz és a javasolt keresőkifejezések 
meghallgatásához pöccintsen balra vagy jobbra.

 4 Az aktuális keresőkifejezéssel történő webböngészéshez koppintson duplán a 
képernyőre.

Térképek használata
A VoiceOver használatával végezhet nagyítást vagy kicsinyítést, kijelölhet 
gombostűket, és helyszínekkel kapcsolatos információkat kaphat.

Nagyítson vagy kicsinyítsen:  A rotor használatával válassza ki a nagyítási módot, 
majd végezzen pöccintést felfelé vagy lefelé a nagyításhoz vagy kicsinyítéshez.

Jelöljön ki egy gombostűt:  Érintsen meg egy gombostűt, illetve végezzen 
pöccintést balra vagy jobbra az egyik elemről egy másikra történő mozgáshoz. 
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Kérjen információt egy helyszínről:  Egy gombostű kijelöltsége esetén végezzen 
dupla koppintást az információs zászló megjelenítéséhez. Végezzen pöccintést balra 
vagy jobbra a zászló kijelöléséhez, majd végezzen dupla koppintást az információs 
oldal megjelenítéséhez.

Videók ésHangjegyzetek szerkesztése
A VoiceOver kézmozdulatok használatával vághatja a kameravideókat és 
hangjegyzet-felvételeket.

Vágjon egy hangjegyzetet:  A Hangjegyzetek képernyőn válassza ki a vágni kívánt 
jegyzettől jobbra lévő gombot, majd végezzen dupla koppintást. Ezt követően 
válassza ki a Jegyzet vágása elemet, és végezzen dupla koppintást. Válassza 
ki a vágási eszköz elejét vagy végét. A jobbra húzáshoz végezzen pöccintést 
felfelé, illetve a balra húzáshoz végezzen pöccintést lefelé. A VoiceOver közli, 
hogy az aktuális pozíció mennyi időtartamot fog a felvételből levágni. A vágás 
végrehajtásához válassza ki a Hangjegyzet vágása elemet, és végezzen dupla 
koppintást.

Videó vágása:  Egy videó megtekintése közben duplán koppintson a képernyőre a 
videó vezérlőinek megjelenítéséhez. Válassza ki a vágási eszköz elejét vagy végét. 
Ezt követően végezzen pöccintést felfelé a jobbra húzáshoz, illetve végezzen 
pöccintést lefelé a balra húzáshoz. A VoiceOver közli, hogy az aktuális pozíció mennyi 
időtartamot fog a felvételből levágni. A vágás végrehajtásához válassza ki a Vágás 
elemet, és végezzen dupla koppintást.

Braille-kijelző használata a VoiceOver szolgáltatással
Braille-kijelző beállítása
A VoiceOver kimenetét megjelenítheti Braille-írással egy frissíthető Bluetooth Braille-
kijelző használatával. A beviteli billentyűkkel és más vezérlőelemekkel rendelkező 
Braille-kijelzőkkel ezenfelül vezérelheti is az iPhone készüléket, ha a VoiceOver be van 
kapcsolva. Az iPhone sok vezeték nélküli Braille-kijelzővel működik. A támogatott 
kijelzők listáját megtalálja a www.apple.com/accessibility webhelyen.

Braille-kijelző beállítása:
 1 Kapcsolja be a Braille-kijelzőt.

 2 Az iPhone készüléken kapcsolja be a Bluetooth funkciót.

A Beállítások részben válassza az Általános > Bluetooth elemet, majd koppintson a 
Bluetooth kapcsolóra.

 3 A Beállítások részben válassza az Általános > Hozzáférhetőség > VoiceOver > Braille 
elemet, majd válasszon ki egy Braille-kijelzőt.

Rövidített Braille-írás be- vagy kikapcsolása:  A Beállítások részben válassza az 
Általános > Hozzáférhetőség > VoiceOver > Braille elemet, majd koppintson a 
Rövidített Braille kapcsolóra.

http://www.apple.com/accessibility/


Nyelvválasztás
A Braille-kijelző alapértelmezés szerint a Hangvezérlés szolgáltatáshoz beállított 
nyelvet használja. Alapértelmezés szerint ez az iPhone készülékhez beállított 
nyelv a Beállítások > Nemzetközi > Nyelv részben. A VoiceOver nyelvbeállításának 
használatával külön nyelvet állíthat be a VoiceOver és Braille kijelzők számára.

A VoiceOver nyelvének beállítása:  A Beállítások részben válassza az Általános > 
Nemzetközi > Hangvezérlés elemet, majd válassza ki a nyelvet.

Az iPhone nyelvének módosítása esetén elképzelhető, hogy vissza kell állítania a 
VoiceOver és a Braille-kijelző nyelvét.

A VoiceOver vezérlése a Braille-kijelzővel
Beállíthatja, hogy a Braille-kijelző bal oldali vagy jobb oldali utolsó cellájában a 
rendszerállapot és más adatok jelenjenek meg:

A Bejelentési előzmények olvasatlan üzenetet tartalmaz Â

A Bejelentési előzmények aktuális üzenetét még nem olvasta el Â

A VoiceOver beszéd el van némítva Â

Az iPhone akkumulátorának töltése alacsony (20% vagy kevesebb töltés) Â

Az iPhone fekvő irányultságú Â

A képernyőn való megjelenítés ki van kapcsolva Â

Az aktuális sorban további szöveg található balra Â

Az aktuális sorban további szöveg található jobbra Â

A bal oldali vagy jobb oldali cella beállítása állapotadatok megjelenítésére:  A 
Beállítások részben válassza az Általános > Hozzáférhetőség > VoiceOver > Braille > 
Állapotcella elemet, majd koppintson a Balra vagy Jobbra lehetőségre. 

Az állapotcella kibővített leírásának megtekintése:  A Braille-kijelzőn nyomja meg 
az állapotcella irányítógombját.

Méretezés
Számos iPhone alkalmazás lehetővé teszi, hogy bizonyos elemeket felnagyítson 
vagy lekicsinyítsen. Például dupla koppintással vagy a csípési kézmozdulattal 
megnagyobbíthatja a Safari alkalmazásban megjelenített hasábokat. 

A Méretezés egy olyan speciális kisegítő lehetőség is, mely lehetővé teszi, hogy 
bármely használt alkalmazás képernyőjét felnagyítsa annak érdekében, hogy ennek 
segítségével megtekinthesse a kijelző tartalmát.

Kapcsolja be vagy ki a Méretezést:  A Beállítások részben válassza ki a Általános > 
Hozzáférhetőség > Nagyítás elemet, majd koppintson a Nagyítás be/ki kapcsolójára.

Megjegyzés:  A VoiceOver és Nagyítás funkciók egyidejűleg nem használhatók.

 280   29. fejezet    Hozzáférhetőség



  29. fejezet    Hozzáférhetőség 281

Nagyítson vagy kicsinyítsen:  Koppintson duplán a képernyőre három ujjal. 
Alapértelmezés szerint a képernyő nagyítása 200 százalékos. Amennyiben 
manuálisan módosítja a nagyítást (az alább részletezett koppintás és húzás 
kézmozdulattal), az iPhone automatikusan visszatér arra a nagyításra, ha háromujjas 
dupla koppintással nagyítást végez.

Növelje meg a nagyítást:  Végezzen háromujjas koppintást és húzást a képernyő 
teteje felé (a nagyítás növeléséhez) vagy a képernyő alja felé (a nagyítás 
csökkentéséhez). A koppintás és húzás kézmozdulat hasonló, mint a dupla koppintás, 
azzal a különbséggel, hogy a második koppintáskor nem emeli fel az ujjait – ehelyett 
elhúzza őket végez a képernyőn. A húzás megkezdését követően a húzás egy ujjal is 
elvégezhető.

Mozogjon körbe a képernyőn:  Felnagyított állapotban három ujjal végezzen húzást 
vagy pöccintést a képernyőn. A húzás megkezdését követően a húzás egy ujjal is 
elvégezhető, így többet láthat a képernyőből. Tartsa egy ujját a kijelző széléhez 
közel, hogy a képernyő képének arra az oldalára pásztázzon. Mozgassa az ujját a 
kijelző széléhez közelebb, hogy a pásztázás gyorsabban menjen végbe. Új képernyő 
megnyitásakor a Méretezés mindig a képernyő középső felső részére fog menni.

A Nagyítás Apple vezeték nélküli billentyűzettel való használatakor (lásd: “Apple 
vezeték nélküli billentyűzet használata,” 45. oldal) a képernyő képe követi a beszúrási 
pontot, a kijelző közepén tartva azt.

Nagy szöveg
A Nagy szöveg beállítással nagyobbá teheti a figyelmeztetések, illetve a Naptár, a 
Kontaktok, a Mail, az Üzenetek és a Jegyzetek alkalmazás szövegét. Választhat 20 
pontos, 24 pontos, 32 pontos, 40 pontos, 48 pontos vagy 56 pontos szöveget.

Állítsa be a szövegméretet:  A Beállítások részben válassza az Általános > 
Hozzáférhetőség elemet, és koppintson a Nagy szöveg lehetőségre, majd a kívánt 
szövegméretre.

Feketén fehér
A Feketén fehér lehetőség használatával megfordíthatja az iPhone kijelzőjének 
színeit, ami megkönnyítheti a képernyő olvasását. A képernyő a Feketén fehér 
funkció bekapcsolásakor úgy néz ki, mint egy fotónegatív.



A képernyő színeinek megfordítása:  A Beállítások részben válassza az Általános > 
Hozzáférhetőség elemet, majd koppintson a „Feketén fehér” kapcsolóra.

Monó hang
A Monó hang a bal és jobb csatorna hangjait egyetlen, mindkét oldalon lejátszott 
monó jellé egyesíti. Ez lehetővé teszi, hogy az egyik fülükre csökkent hallóképességű 
felhasználók a másik fülükkel hallhassák a teljes hangot tartalmazó jelet.

Kapcsolja be vagy ki a Monó hangot:  A Beállítások részben válassza ki az 
Általános > Hozzáférhetőség elemet, majd koppintson a Monó hang kapcsolóra.

Automatikus szöveg kimondása
A Kimondott önműködő szöveg kimondja a gépelés során az iPhone által eszközölt 
szöveghelyesbítéseket és javaslatokat.

Kapcsolja be vagy ki a Kimondott automatikus szöveget:  A Beállítások részben 
válassza ki az Általános > Hozzáférhetőség elemet, majd koppintson a Automatikus 
szöveg kimondása kapcsolóra.

A Kimondott automatikus szöveg a VoiceOver és Méretezés funkciókkal is működik.
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Főgomb tripla kattintása
A tripla kattintású Főgomb könnyű módját biztosítja a Kisegítő lehetőségek be- vagy 
kikapcsolásának a Főgomb  háromszori gyors megnyomásakor. A tripla kattintású 
Főgomb beállítható a VoiceOver be- vagy kikapcsolására, a Fehér feketén be vagy 
kikapcsolására, illetve az alábbi műveletek opcióinak megjelenítésére:

VoiceOver be- vagy kikapcsolása Â

Fehér feketén be- vagy kikapcsolása Â

Méretezés be- vagy kikapcsolása Â

A tripla kattintású Főgomb alapértelmezés szerint ki van kapcsolva.

Állítsa be a tripla kattintású Főgomb funkciót:  A Beállítások részben válassza ki 
az Általános > Hozzáférhetőség > Főgomb tripla kattintása elemet, és válassza ki a 
kívánt funkciót.

Szoros feliratozás és egyéb hasznos funkciók
Az iPhone számos funkciója segít abban, hogy az iPhone hozzáférhető legyen 
minden felhasználó számára, beleértve azokat is, akik csökkent látó- vagy 
hallóképességgel élnek.

Szoros feliratozás
A videók szoros feliratozását az iPod beállításokban kapcsolhatja be. Lásd: 
“Videó,” 243. oldal.

Megjegyzés:  Nem minden videotartalom van szoros feliratozásra kódolva.

Beszédhangvezérlés
A Hangvezérlés lehetővé teszi, hogy beszédhangparancsok használatával 
kezdeményezzen hívásokat, illetve vezérelje az iPod zenelejátszását. Lásd: 
“Beszédhangtárcsázás,” 69. oldal és “A Beszédhangvezérlés használata az iPod 
alkalmazással,” 110. oldal.

Nagy telefongombok
Tegye egyszerűvé a telefonhívásokat azáltal, hogy a kontaktjaiban vagy 
kedvenceinek listáján lévő bejegyzésekre koppint. Amikor egy szám 
tárcsázására van szüksége, az iPhone számgombjai egyszerűvé teszik azt. Lásd: 
“Telefonhívások,” 68. oldal.



Szélesképernyős billentyűzetek
Számos alkalmazás lehetővé teszi, hogy gépelés közben elfordítsa az iPhone 
készüléket azért, hogy egy nagyobb billentyűzetet használhasson.

Mail Â

Safari Â

Üzenetek Â

Jegyzetek Â

Kontaktok Â

Vizuális hangposta
A vizuális hangpostában lévő lejátszási és szüneteltetési gombok lehetővé 
teszik, hogy vezérelje az üzeneteinek lejátszását. Húzza el a tekerési sávon lévő 
lejátszófejet az üzenetnek arra a részére, mely nehezen érthető. Lásd: “Hangposta 
ellenőrzése,” 78. oldal.

Társítható csengőhangok
Hallható hívóazonosító létrehozásához megkülönböztető csengőhangokat társíthat 
a kontaktlistáján szereplő személyekhez. Csengőhangokat az iTunes Store áruházból 
vásárolhat az iPhone készülékén. Lásd: “Csengőhangok vásárlása,” 194. oldal.

Azonnali üzenetküldéses (IM) csevegés
Az App Store áruházban számos internetes üzenetküldő (IM) alkalmazás található, 
olyanok, mint az AIM, a BeejiveIM, az ICQ és a Yahoo! Messenger, melyek az iPhone 
készülékre vannak optimalizálva.

Az email-üzenetek minimális betűmérete
Az olvashatóság fokozásának érdekében állítsa a Mail üzenetek minimális 
betűméretet Nagy, Nagyon nagy vagy Óriási értékre. Lásd: “Mail,” 234. oldal.

TTY (telex) támogatás (csak bizonyos régiókban érhető el)
Használja az iPhone készüléket TTY módban a (külön beszerezhető) iPhone TTY 
Adapterrel egy Teletype (TTY) gép használatához. Lásd: “Az iPhone használata 
Teletype (TTY) géppel,” 238. oldal.

Univerzális elérés a Mac OS X rendszerben
Használja ki a Mac OS X Univerzális elérési funkcióit, amikor az iTunes alkalmazás 
használatával információkat és tartalmat szinkronizál az iTunes könyvtárából az 
iPhone készülékre. A Finder szolgáltatásban válassza a Súgó > Mac súgó elemet, és 
keressen rá az „univerzális hozzáférés” kifejezésre.

Az iPhone készülékkel és a Mac OS X kisegítő lehetőségeivel kapcsolatos további 
tudnivalókért látogasson el a www.apple.com/accessibility címre.
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Hallásjavító készülékekkel való kompatibilitás
Az FCC alkalmazta a hallásjavító készülékekkel való kompatibilitásra (HAC) vonatkozó 
jogszabályokat a digitális vezeték nélküli telefonjaihoz. Ezen jogszabályok előírják, 
hogy bizonyos telefontípusokat az Amerikai Nemzeti Szabványügyi Intézet (ANSI) 
C63.19 számú, a hallásjavító készülékekkel való kompatibilitási szabványainak 
értelmében kell tesztelni és besorolni. Az ANSI hallásjavító készülékekkel való 
kompatibilitási szabványa kétféle besorolást tesz lehetővé: „M” besorolást azok 
a csökkentett rádiófrekvenciás interferenciájú készülékek kapnak, amelyek 
akusztikusan csatolhatók a nem tekercses üzemű hallásjavító készülékekhez, 
„T” besorolást pedig azok, amelyek mágnesesen csatolhatók a tekercses üzemű 
hallásjavító készülékekhez. A besorolás értéke egy 1 és 4 közötti szám, ahol a 4 a 
legkompatibilisebb. Egy telefon az FCC-szabályok értelmében akkor tekinthető 
kompatibilisnek a hallásjavító készülékekkel, ha akusztikus csatolás esetén a 
besorolása M3 vagy M4, mágneses csatolás esetén pedig T3 vagy T4.

Az iPhone hallásjavító készülékekkel való kompatibilitási besorolásaival kapcsolatos 
tudnivalókért látogasson el a www.apple.com/iphone/specs.html címre.

A hallásjavító készülékekkel való kompatibilitási besorolások nem szavatolják, hogy 
egy adott hallásjavító készülék használható legyen egy adott telefonkészülékkel. 
Bizonyos hallásjavító készülékek besorolás nélküli telefonokkal is jól használhatók. 
A hallásjavító készülék és a telefon közötti kölcsönös használhatóság érdekében azt 
javasoljuk, hogy a megvásárlásuk előtt próbálja ki őket együtt.

A telefont és bizonyos, általa használt vezeték nélküli technológiákat is vizsgáltak és 
besoroltak a hallásjavító készülékkel való együttműködés szempontjából. Lehetséges 
azonban, hogy a telefon olyan újabb vezeték nélküli technológiákat is alkalmaz, 
amelyeket még nem vizsgáltak a hallásjavító készülékekkel való együttműködés 
szempontjából. Fontos, hogy alaposan és több helyszínen is kipróbálja a telefon 
különböző funkcióit a hallásjavító készülékével vagy cochleáris implantátumával, 
hogy észrevegye, hall-e bármilyen zavaró hangot. A hallásjavító készülékekkel 
való kompatibilitással kapcsolatban kérdezze a szolgáltatót vagy a telefonkészülék 
gyártóját. Az árvisszatérítésre és a cserejótállásra vonatkozó irányelveinkkel 
kapcsolatos kérdéseit a szolgáltatónak és a telefont értékesítő kereskedőnek teheti fel.

http://www.apple.com/iphone/specs.html


 286

A nemzetközi billentyűzetek számos különböző nyelven teszik lehetővé szöveg 
bevitelét, az ázsiai és a jobbról balra író nyelveket is beleértve.

Billentyűzetek hozzáadása
Ha más nyelven akar szöveget írni az iPhone készüléken, használjon eltérő 
billentyűzeteket. Alapértelmezésben csak az iPhone (Nemzetközi beállításokban) 
beállított nyelvű billentyűzete érhető el. Egyéb nyelvek billentyűzetének elérhetővé 
tételéhez használja a Billentyűzet beállításait.

Billentyűzet hozzáadása:
 1 A Beállítások részben válassza az Általános > Billentyűzet > Nemzetközi 

billentyűzetek elemet.

A nyíl alatt látható szám a pillanatnyilag engedélyezett billentyűzetek számát 
mutatja.

 2 Koppintson az Új billentyűzet elemre, és válasszon ki egy billentyűzetet a listáról.

További billentyűzetek hozzáadásához ismételje meg a műveletet. Bizonyos 
nyelvekhez több billentyűzet is rendelkezésre áll.

Az iPhone támogatott billentyűzeteinek listájáért látogasson el a www.apple.com/
iphone/specs.html webhelyre.

A billentyűzetlista szerkesztése:  Válassza az Általános > Billentyűzet > Nemzetközi 
billentyűzetek elemet, majd koppintson a Szerkesztés elemre, és hajtsa végre az 
alábbi műveletek valamelyikét:

 Â Billentyűzet törléséhez koppintson , majd a Törlés elemre.

 Â A lista átrendezéséhez húzza a kívánt billentyűzet mellett lévő  a listán belüli új 
helyére.

Fü
gg

el
ékANemzetközi billentyűzetek

http://www.apple.com/iphone/specs.html
http://www.apple.com/iphone/specs.html
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Váltás a billentyűzetek között
Ha más nyelven akar szöveget írni, váltson át másik billentyűzetre.

Billentyűzetek közötti váltás írás közben: Koppintson a  szimbólumra. Amikor a 
szimbólumra koppint, az újonnan aktivált billentyűzet neve megjelenik egy rövid 
ideig.

Másik lehetőségként megjelenítheti az elérhető billentyűzetek listáját a  
szimbólumot megérintve és az ujját a képernyőn tartva. A lista valamelyik 
billentyűzetének kiválasztásához csúsztassa az ujját a billentyűzet nevére, majd 
emelje fel.

Koppintson rá vagy 
tartsa megérintve a 
billentyűzetek 
váltásához

Számos billentyűzet tartalmaz olyan betűket, számokat vagy szimbólumokat, 
amelyek nem láthatók a billentyűzeten.

A billentyűzeten nem szereplő betűk, számok vagy szimbólumok beírása Érintse 
meg és tartsa megérintve a kapcsolódó betűt, számot vagy szimbólumot, majd 
húzással válasszon egy változatot. A thai billentyűzeten például kiválaszthat natív 
számokat a kapcsolódó arab számok megérintésével és érintve tartásával.

Kínai
Hogy kínaiul többféleképpen – pinjin, cang-csie, vubi-hua, zsujin – tudjon írni, 
használja a billentyűzeteket. Kínai karaktereket a képernyőre, az ujjaival is írhat.

Egyszerűsített vagy hagyományos kínai pinjin karakterek beírása
Használja a QWERTY billentyűzetet a kínai pinjin karakterek beviteléhez. Gépelés 
közben megjelennek a javasolt kínai karakterek. Koppintson egy javaslatra annak 
kiválasztásához, vagy a további opciók megjelenítéséhez folytassa a pinjin karakterek 
begépelését.

Ha szóközök nélkül folytatja a pinjin beírását, mondatjavaslatok jelennek meg.

Kínai cang-csie beírása
A billentyűzeten összeállíthatja a kínai karaktereket az őket alkotó cang-csie jelek 
beírásával. Gépelés közben megjelennek a javasolt kínai karakterek. Koppintson egy 
karakterre annak kiválasztásához, vagy a további karakteropciók megjelenítéséhez 
írjon be legfeljebb öt alkotóelemet.
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Egyszerűsített kínai vonás (Wubi Hua) beírása
A billentyűzettel összeállíthatja a kínai karaktereket a legfeljebb öt vonás beírásával 
a megfelelő sorrendben: balról jobbra, felülről lefelé, kívülről belülre, illetve belülről 
a záró vonás felé (a 圈 (kör) kínai karaktert például a 丨 függőleges vonással kell 
kezdeni).

Gépelés közben megjelennek a javasolt kínai karakterek (először a leggyakrabban 
használt karakterek jelennek meg). Koppintson egy karakterre a kiválasztásához.

Ha nem biztos a megfelelő vonásban, adjon megy egy csillagot (*). További 
karakterlehetőségek megjelenítéséhez gépeljen be egy újabb vonást, vagy görgesse 
a karakterlistát.

Koppintson az egyezés (匹配) billentyűre, ha csak a beírtaknak pontosan megfelelő 
karaktereket kívánja megjeleníteni. Ha például a 一一 (egy egy) vonásokat írja be, 
majd az egyezés (匹配) billentyűre koppint, a ritkábban használt 二 (kettő) karakter 
jelenik meg pontos egyezésként.

Hagyományos kínai zsujin karakterek begépelése
Használja a billentyűzetet a zsujin betűk beviteléhez. Gépelés közben megjelennek 
a javasolt kínai karakterek. Koppintson egy javaslatra annak kiválasztásához, vagy a 
további opciók megjelenítéséhez folytassa a zsujin betűk begépelését. Egy kezdeti 
betű begépelése után a billentyűzet több betű megjelenítésére vált.

Ha szóközök nélkül folytatja a zsujin beírását, mondatjavaslatok jelennek meg.

Kézírásos egyszerűsített vagy hagyományos kínai karakterek 
begépelése
Írjon az ujjával kínai karaktereket közvetlenül a képernyőre. Ahogy a 
karaktervonásokat írja, az iPhone felismeri őket, és az egyező karaktereket 
megjeleníti egy olyan listán, amelynek tetején a legközelebbi egyezés látható. Egy 
karakter kiválasztásakor a valószínűsíthető kapcsolódó karakterek további választási 
lehetőségként jelennek meg a listán.

Összetett karaktereket két vagy több komponenskarakter beírásával kaphat meg. 
Gépelje be például a 魚 (hal), majd a 巤 (tüske) jeleket, hogy megkapja a 鱲 (a 
hongkongi nemzetközi repülőtér nevének része) karaktert, amely megjelenik a 
karakterlistán, mellette egy nyíllal. Koppintson a karakterre, hogy kicserélje az Ön 
által begépelt karakterekre.

Az egyszerűsített kínai kézírás használata során a római karakterek is felismerésre 
kerülnek.
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Konvertálás egyszerűsített és hagyományos kínai között
Jelölje ki a konvertálni kívánt karaktert vagy karaktereket, majd koppintson a 
Lecserélés elemre. Lásd: “Szerkesztés – Kivágás, Másolás és Beillesztés,” 43. oldal.

Kínai karakterek rajzolása
Amikor az egyszerűsített vagy hagyományos kínai kézírási formátumok be vannak 
kapcsolva, a kínai karaktereket az itt látható módon viheti be az ujjával:

Tapipad

Japán
Japánul a kana, a QWERTY, illetve az emodzsi billentyűzeteken tud gépelni. Ezenkívül 
arcjeleket is beírhat.

Japán kana szövegek beírása
Szótagok választásához használja a kana gombokat. További szótaglehetőségekért 
koppintson a nyílbillentyűre, és az ablakból válasszon egy másik szótagot vagy szót.

Japán QWERTY szöveg beírása
Használja a QWERTY billentyűzetet a japán szótagok kódjának beviteléhez. 
Gépelés közben megjelennek a javasolt szótagok. Koppintson a szótagra annak 
kiválasztásához.

Adjon meg emodzsi képkaraktereket
Használja az emodzsi billentyűzetet. Csak a Japánban vásárolt és használt iPhone 
készülékeken érhető el.

Arcjelek beírása
A japán kana billentyűzet használata esetén koppintson a „^_^” billentyűre.
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A japán rómadzsi billentyűzet (QWERTY-japán kiosztás) használata esetén 
koppintson a Szám  billentyűre, majd a „^_^” billentyűre. 

A kínai (egyszerűsített vagy hagyományos) pinjin vagy (hagyományos) zsujin 
billentyűzet használata esetén koppintson a Szimbólumok  billentyűre, majd a 
„^_^” billentyűre.

Koreai
Hangul betűk begépeléséhez használja a 2-készletes koreai billentyűzetet. A dupla 
mássalhangzók vagy összetett magánhangzók gépeléséhez érintse meg és tartsa 
megérintve a betűt, majd húzással válassza ki a dupla betűt.

Vietnami
Érintsen meg és tartson megérintve egy karaktert a rendelkezésre álló mellékjelek 
megjelenítéséhez, majd csúsztassa az ujját a kívánt mellékjelre.

Az alábbi billentyűsorozatot is begépelheti a mellékjeleket tartalmazó karakterek 
beviteléhez:

aa – â (kalapos a) Â

aw – ă (hacsek a) Â

ee – ê (kalapos e) Â

oo – ô (kalapos o) Â

ow – ơ (hurkos o) Â

w – ư (hurkos u) Â

dd – đ (áthúzott d) Â

as – á (vesszőékezetes a) Â

af – à (tompaékezetes a) Â

ar – ả (kérdő a) Â

ax – ã (emelkedő a) Â

aj – ạ (eső a) Â
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Szótárak létrehozása
Bizonyos kínai vagy japán billentyűzetek használatakor létrehozhat szó- és 
bemenetpárokból álló szótárat. A szótár egy szavának támogatott billentyűzet 
használatával való beírásakor a társított bemenet lecseréli a szót. A szótár a 
következő billentyűzetekhez érhető el:

Kínai – egyszerűsített (pinjin) Â

Kínai – hagyományos (pinjin) Â

Kínai – hagyományos (zsujin) Â

Japán (rómadzsi) Â

Japán (tíz billentyű) Â

Adjon szót a szótárhoz:  A Beállítások részben válassza az Általános > Billentyűzet > 
Felhasználói szótár szerkesztése elemet. Koppintson a + ikonra, majd a Szó mezőre 
koppintva adja meg a szót, majd koppintson a Yomi, Pinjin vagy Zsujin mezőre, és 
adja meg a bevitelt.

Minden szóhoz több bemenet is megadható, függően a bekapcsolt billentyűzetektől.

Töröljön szót a szótárból:  Koppintson a szóra a Felhasználói szótár listában, majd 
koppintson a Szó törlése elemre.
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Apple iPhone támogatási webhely
Széleskörű támogatási információk érhetők el online módon a www.apple.com/
hu/support/iphone weboldalon. Az Express Lane segítségével személyre szabott 
támogatást kaphat (nem érhető el minden országban vagy régióban). Látogassa 
meg az expresslane.apple.com weboldalt. 

Az iPhone újraindítása és nullázása
Amennyiben valami nem működik megfelelően, próbálja újraindítani az iPhone 
készüléket, kilépésre kényszeríteni egy alkalmazást, illetve visszaállítani az iPhone 
készüléket.

Indítsa újra az iPhone készüléket:  Nyomja meg és tartsa nyomva a Bekapcsolás/
Kikapcsolás Altatás/Ébresztés gombot, amíg a vörös csúszka meg nem jelenik. 
Az iPhone kikapcsolásához húzza végig az ujját a csúszkán. Az iPhone ismételt 
bekapcsolásához nyomja meg és tartsa nyomva a Bekapcsolás/Kikapcsolás Altatás/
Ébresztés gombot, míg az Apple embléma meg nem jelenik.

Amennyiben nem tudja kikapcsolni az iPhone készüléket, illetve a probléma 
továbbra is fennáll, az iPhone készülék visszaállításra lehet szükség. A visszaállítást 
csak akkor kell végrehajtani, ha az iPhone ki- és bekapcsolása nem oldja meg a 
problémát.

Alkalmazás kilépésre kényszerítése:  Nyomja meg, és pár másodpercig tartsa 
nyomva az Bekapcsolás/Kikapcsolás Altatás/Ébresztés gombot, amíg meg nem 
jelenik egy vörös csúszka, majd nyomja meg, és tartsa nyomva a Főgombot  addig, 
amíg az alkalmazás ki nem lép.

Az alkalmazásokat úgy is kiléptetheti, hogy eltávolítja őket a legutóbbi alkalmazások 
listájáról. Lásd: “Alkalmazások megnyitása és váltása,” 33. oldal.

Nullázza az iPhone készüléket:  Egyidejűleg nyomja meg és tartsa nyomva a 
Bekapcsolás/Kikapcsolás Altatás/Ébresztés gombot, valamint a Főgombot legalább 
tíz másodpercig, míg az Apple embléma meg nem jelenik.

Fü
gg

el
ékBTámogatás és egyéb tudnivalók

http://www.apple.com/hu/support/iphone/?cid=acs::iphone4userguide&cp=acs::iphone4userguide
http://www.apple.com/hu/support/iphone/?cid=acs::iphone4userguide&cp=acs::iphone4userguide
http://expresslane.apple.com/GetproductgroupList.do?cid=acs::iphone4userguide&cp=acs::iphone4userguide


 B. függelék    Támogatás és egyéb tudnivalók 293

Biztonsági mentés készítése az iPhone készülékről
Az iTunes biztonsági mentést készít az iPhone készülék beállításairól, letöltött 
alkalmazásairól és adatairól, valamint egyéb információiról. Egy biztonsági mentés 
használatával visszatöltheti ezeket az elemeket az iPhone készülékére, miután 
végrehajtott egy szoftvervisszatöltést, illetve átviheti az adatokat egy másik iPhone 
készülékre. Lásd: “Az iPhone szoftverének frissítése és visszatöltése,” 294. oldal.

Az iPhone készülék biztonsági mentésének elkészítése vagy egy biztonsági 
mentésből való visszatöltés nem egyezik meg a tartalomnak és egyéb elemeknek 
(például zenéknek, podcastoknak, csengőhangoknak,fotóknak, videóknak és az 
iTunes használatával letöltött alkalmazásoknak) az iTunes könyvtárból történő 
szinkronizációjával. A biztonsági mentések tartalmazzák az iPhone készüléken lévő 
beállításokat, letöltött alkalmazásokat és adatokat, valamint egyéb információkat. 
Miután visszatölti az iPhone készüléket, újból szinkronizálnia kell, hogy visszatöltse 
zenéit, videóit, fényképeit, alkalmazásait és egyéb tartalmait az iPhone készülékre. 
Lásd: “Visszatöltés egy tartalékmásolatból,” 296. oldal.

Az App Store áruházból letöltött alkalmazásokról az iTunes alkalmazással történő 
következő szinkronizáció alkalmával készül biztonsági mentés. Ezt követően csak 
az alkalmazások adatairól készül biztonsági mentés az iTunes alkalmazással történő 
következő szinkronizáció alkalmával.

Biztonsági mentés létrehozása
Az iTunes létrehozza az iPhone biztonsági mentését, amikor Ön:

Szinkronizál az iTunes alkalmazással Â

Alapértelmezés szerint az iTunes minden egyes alkalommal szinkronizálja az 
iPhone készüléket, amikor csatlakoztatja az iPhone készüléket a számítógépéhez. 
Lásd: “Szinkronizálás az iTunes alkalmazással,” 60. oldal. Az iTunes nem fogja 
automatikusan elkészíteni egy olyan iPhone készülék biztonsági mentését, amely 
nincs az adott számítógéppel történő szinkronizációra konfigurálva. Kézzel is 
szinkronizálhat, ha az iTunes alkalmazásban a Szinkron elemre kattint. Vegye 
figyelembe, hogy az iTunes az iPhone készüléknek a számítógépére történő 
minden egyes csatlakoztatásakor csak egyszer készít biztonsági mentést az első 
végrehajtandó szinkronizáció előtt. Ha újból szinkronizál, az iTunes nem fog másik 
biztonsági mentést létrehozni.

Frissítse az iPhone készüléket Â

Az iTunes biztonsági mentést készít az iPhone készülékről, mielőtt frissítené az 
iPhone készüléket, még akkor is, ha az nincs az adott számítógépen lévő iTunes 
alkalmazással való szinkronizációra konfigurálva.

Töltse vissza az iPhone készüléket (ha a biztonsági mentés mellett dönt) Â

Az iTunes megkérdezi Önt, hogy kíván-e biztonsági mentést készíteni az iPhone 
készülékről, mielőtt visszatöltené azt.
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A biztonsági mentésekkel kapcsolatos további tudnivalókért, beleértve egy 
biztonsági mentésben tárolt beállításokat és információkat, látogasson el a 
support.apple.com/kb/HT1766 weboldalra.

Egy tartalékmásolat eltávolítása
A biztonsági mentések listájáról eltávolíthatja az iPhone egy biztonsági mentését 
az iTunes használatával. Ezt például olyankor kívánhatja végrehajtani, amikor egy 
tartalékmásolat valaki más számítógépén lett létrehozva.

Távolítson el egy tartalékmásolatot:
 1 Az iTunes alkalmazásban nyissa ki az iTunes Beállítások elemet.

 Â Mac: Válassza ki az iTunes > Beállítások elemet.

 Â Windows: Válassza ki az Szerkesztés > Beállítások elemet.

 2 Kattintson az Eszközök elemre (az iPhone készüléket nem szükséges csatlakoztatni)

 3 Válassza ki az eltávolítani kívánt tartalékmásolatot, majd kattintson a Biztonsági 
mentés törlése elemre.

 4 A Biztonsági mentés törlése elemre történő kattintással erősítse meg, hogy valóban 
el kívánja távolítani a kiválasztott biztonsági mentést.

 5 Kattintson az OK elemre az iTunes Beállítások ablakának bezárásához.

Az iPhone szoftverének frissítése és visszatöltése
Az iTunes használatával készíthet biztonsági mentést az iPhone szoftveréről, és 
állíthatja vissza azt.
 Â Amennyiben frissítést hajt végre, az iPhone szoftvere is frissítésre kerül. A letöltött 

alkalmazásokra, beállításokra és adatokra ez nem lesz hatással.

Megjegyzés:  Bizonyos esetekben egy frissítés magában foglalhatja az iPhone 
visszatöltését is.

 Â Amennyiben visszatöltést végez, az iPhone szoftver legújabb verziója újra lesz 
telepítve, a beállítások az alapértelmezett értékeikre vissza lesznek töltve, és 
az iPhone készüléken tárolt minden adat törölve lesz, beleértve a letöltött 
alkalmazásokat, dalokat, videókat, kontaktokat, fotókat, naptáradatokat és 
bármely egyéb adatot. Amennyiben a számítógépén lévő iTunes használatával 
tartalékmásolatot készített az iPhone készülékről, a visszatöltési művelet végén 
visszaállíthatja az adatokat a tartalékmásolatból.

A törölt adatok többé nem érhetők el az iPhone felhasználói felületén keresztül, de 
azok nincsenek törölve az iPhone készülékről. A tartalom és beállítások törlésével 
kapcsolatos tudnivalókért lásd: “Az iPhone nullázása,” 231. oldal.

http://support.apple.com/kb/HT1766
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Amennyiben Bluetooth fejkészletet vagy autós készletet használ az iPhone 
készülékkel, és visszaállítja a beállításokat, újból párosítania kell a Bluetooth eszközt 
az iPhone készülékkel, hogy használhassa azt.

Az iPhone szoftverének frissítésével és visszatöltésével kapcsolatos további 
tudnivalókért látogasson el a support.apple.com/kb/HT1414 weboldalra.

Az iPhone frissítése
Győződjön meg róla, hogy rendelkezik internetkapcsolattal, és telepítette az iTunes 
legújabb verzióját a www.apple.com/itunes címről.

Frissítse az iPhone készüléket:  
 1 Csatlakoztassa az iPhone készüléket a számítógépére.

 2 Az iTunes alkalmazásban jelölje ki az iPhone elemet az Eszközök listán, majd 
kattintson a képernyő tetején lévő Összegzés elemre.

 3 Kattintson a „Frissítések ellenőrzése” elemre. Az iTunes közli Önnel, hogy az iPhone 
szoftverének van-e elérhető újabb verziója.

 4 Kattintson a Frissítés elemre, hogy telepítse a szoftver legújabb verzióját.

Töltse vissza az iPhone készüléket
Győződjön meg róla, hogy rendelkezik internetkapcsolattal, és telepítette az iTunes 
legújabb verzióját a www.apple.com/itunes címről.

Töltse vissza az iPhone készüléket:  
 1 Csatlakoztassa az iPhone készüléket a számítógépére.

 2 Az iTunes alkalmazásban jelölje ki az iPhone elemet az Eszközök listán, majd 
kattintson a képernyő tetején lévő Összegzés elemre.

 3 Kattintson a „Frissítések ellenőrzése” elemre. Az iTunes közli Önnel, hogy az iPhone 
szoftverének van-e elérhető újabb verziója.

 4 Kattintson a Visszatöltés elemre. Kövesse a képernyőn megjelenő útmutatásokat 
a visszatöltési folyamat végrehajtásához. A visszatöltéskor javasolt, hogy készítsen 
tartalékmásolatot az iPhone készülékről, amikor a rendszer erre felkéri Önt.

Amikor az iPhone szoftvere visszatöltésre kerül, beállíthatja azt egy új iPhone 
készülékként, vagy visszatöltheti a zenéit, videóit, alkalmazásainak adatait, és egyéb 
tartalmakat egy biztonsági mentésből.

Miután egy biztonsági mentésből visszatöltést hajtott végre, a korábbi adatok többé 
nem lesznek elérhetők az iPhone felhasználói felületén keresztül, de nem lesznek 
végleg törölve az iPhone készülékről. A tartalom és beállítások törlésével kapcsolatos 
tudnivalókért lásd: “Az iPhone nullázása,” 231. oldal.

http://support.apple.com/kb/HT1414
http://www.apple.com/itunes
http://www.apple.com/itunes
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Visszatöltés egy tartalékmásolatból
Egy biztonsági mentésből visszatöltheti a beállításokat, alkalmazásadatokat és egyéb 
információkat, illetve e funkció használatával átviheti azokat egy másik iPhone 
készülékre. Győződjön meg róla, hogy rendelkezik internetkapcsolattal, és telepítette 
az iTunes legújabb verzióját a www.apple.com/itunes címről.

Fontos:  Egy tartalékmásolatból való visszaállítás nem ugyanaz, mint az iPhone 
készüléknek az iTunes alkalmazás Összegzés paneljéről való visszaállítása. Lásd: 
“Töltse vissza az iPhone készüléket,” 295. oldal. Egy biztonsági mentésből való 
visszaállítás nem állítja vissza teljesen az iPhone szoftverét. Továbbá az iPhone 
készüléknek egy biztonsági mentésből való visszatöltése a biztonsági mentésben 
lévő összes adatot visszatölti, beleértve az alkalmazások adatait is. Amennyiben egy 
régi biztonsági mentést választ, az abból történő visszatöltés során az alkalmazások 
adatai már elavult adatokra cserélődhetnek ki.

Ha az iPhone készüléket egy másik iPhone vagy iPod touch biztonsági mentéséből tölti 
vissza, bizonyos jelszók és beállítások esetleg nem lesznek visszatöltve. (További – de 
még mindig nem az összes – jelszavak és beállítások esetleg visszatöltésre kerülhetnek, 
ha a biztonsági mentés titkosítva van.) Az biztonsági mentésben tárolt beállításokkal és 
információkkal kapcsolatos további tudnivalókért látogasson el a support.apple.com/
kb/HT1766 weboldalra.

Töltse vissza az iPhone készüléket egy tartalékmásolatból:  
 1 Csatlakoztassa az iPhone készüléket arra a számítógépre, mellyel normál esetben 

szinkronizál.

 2 Az iTunes alkalmazásban végezzen Ctrl-kattintást az Eszközök listán látható iPhone 
készülékre, és megjelenő menüről válassza ki a „Visszatöltés biztonsági mentésből” 
parancsot.

 3 A megjelenő menüről válassza ki a visszatölteni kívánt tartalékmásolatot, majd 
kattintson a Visszatöltés gombra.

Ha a biztonsági mentése titkosítva van, adja meg a jelszavát.

Biztonságra, szoftverre és szolgáltatásra vonatkozó 
tudnivalók
Ez a táblázat összefoglalja, hogy az iPhone készülékkel kapcsolatban hol találhat 
további biztonságra, szoftverre és szolgáltatásra vonatkozó tudnivalókat.

http://www.apple.com/itunes
http://support.apple.com/kb/HT1766
http://support.apple.com/kb/HT1766
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Ha erre kíváncsi Tegye ezt

Az iPhone biztonságos használata Tekintse meg a Fontos termékinformációs 
útmutatót a support.apple.com/hu_HU/
manuals/iphone címen a legújabb biztonsági és 
szabályzó tudnivalókért.

iPhone szerviz és támogatás, tippek, fórumok 
és Apple szoftverletöltések

Látogasson el a www.apple.com/hu/support/
iphone címre.

Szolgáltatójának szolgáltatásai és támogatása Lépjen kapcsolatba a szolgáltatójával vagy 
látogasson el a szolgáltatójának webhelyére.

Az iPhone készülékkel kapcsolatos legfrissebb 
információk

Látogasson el a www.apple.com/hu/iphone 
címre.

Az iTunes használata Nyissa ki az iTunes alkalmazást, és válassza 
ki a Súgó > iTunes súgó elemet. Egy online 
iTunes oktatásért (mely esetleg nem érhető el 
minden országban és régióban) látogasson el a 
www.apple.com/hu/support/itunes címre.

Apple ID létrehozása Látogassa meg az appleid.apple.com weboldalt.

MobileMe Látogasson el a www.me.com webhelyre.

Az iPhoto használata a Mac OS X rendszeren Nyissa ki az iPhoto alkalmazást, és válassza ki a 
Súgó > iPhoto súgó elemet.

A Címtár használata a Mac OS X rendszeren Nyissa ki a Címtár alkalmazást, és válassza ki a 
Súgó > Címtár súgó elemet.

Az iCal használata a Mac OS X rendszeren Nyissa ki az iCal alkalmazást, és válassza ki a 
Súgó > iCal súgó elemet.

Microsoft Outlook, Windows Address Book 
vagy Adobe Photoshop Elements

Tekintse meg az adott alkalmazásokhoz 
mellékelt dokumentációt.

Az iPhone készülék sorozatszámának és 
nemzetközi mobilberendezés-azonosító 
(International Mobile Equipment Identity, 
IMEI-) vagy mobilberendezés-azonosító 
(Mobile Equipment Identifier, MEID-) 
számának kikeresése

Az iPhone készülék sorozatszáma és (GSM-
modellek esetén) IMEI- vagy (CDMA-modellek 
esetén) MEID-száma az iPhone készülék 
csomagolásán található. Vagy válassza ki a 
Beállítások > Általános > Névjegy elemet 
az iPhone készüléken. A számítógépén lévő 
iTunes alkalmazásban tartsa lenyomva a Ctrl 
billentyűt, és válassza ki a Súgó > iTunes 
névjegye (Windows) vagy iTunes > iTunes 
névjegye (Mac) elemet, majd engedje fel a Ctrl 
billentyűt. (Nyomja meg a szóközbillentyűt, 
hogy megállítsa a görgetést.)

http://support.apple.com/hu_HU/manuals/iphone/
http://support.apple.com/hu_HU/manuals/iphone/
http://www.apple.com/hu/support/iphone
http://www.apple.com/hu/support/iphone
http://www.apple.com/hu/iphone
http://www.apple.com/hu/support/itunes
https://appleid.apple.com/
http://www.me.com
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Ha erre kíváncsi Tegye ezt

Jótállási szerviz igénylése Először kövesse ezen útmutató tanácsait 
és online erőforrásait. Majd látogasson el 
a www.apple.com/hu/support weboldalra 
vagy tekintse meg a Fontos termékinformációs 
útmutatót a support.apple.com/hu_HU/
manuals/iphone weboldalon.

Akkumulátorcsere szolgáltatás Látogasson el awww.apple.com/support/
iphone/service/battery/country.

Az iPhone használata nagyvállalati környezetben
Látogasson el a www.apple.com/hu/iphone/business weboldalra, hogy többet 
tudjon meg az iPhone készülék nagyvállalati funkcióiról, beleértve a következőket:

Microsoft Exchange Â

Konfigurációs profilok telepítése Â

CalDAV Â

CardDAV Â

IMAP Â

LDAP Â

VPN Â

Az iPhone használata más szolgáltatókkal
Bizonyos szolgáltatók lehetővé teszik, hogy feloldja iPhone készülékét a hálózatuk 
használatára. Annak kiderítésére, hogy a szolgáltatója biztosítja-e ezt a lehetőséget, 
tekintse meg a support.apple.com/kb/HT1937 weboldalt. 

A felhatalmazási és beállítási tudnivalókért lépjen kapcsolatba a szolgáltatójával. 
A művelet végrehajtásához csatlakoztatnia kell az iPhone készüléket az iTunes 
alkalmazáshoz. Járulékos költségek merülhetnek fel.

Hibaelhárítási tudnivalókért látogasson el a support.apple.com/kb/TS3198 címre.

Hulladékkezelési és újrahasznosítási tudnivalók
Apple használt mobiltelefon újrafeldolgozási program (csak bizonyos régiókban 
elérhető):  A régi telefonjának ingyenes újrafeldolgozásához, az előre kifizetett postai 
borítékhoz és a tudnivalókhoz lásd: www.apple.com/recycling

http://www.apple.com/hu/support
http://support.apple.com/hu_HU/manuals/iphone/
http://support.apple.com/hu_HU/manuals/iphone/
http://www.apple.com/support/iphone/service/battery/country
http://www.apple.com/support/iphone/service/battery/country
http://www.apple.com/hu/iphone/business/
http://support.apple.com/kb/HT1937
http://support.apple.com/kb/TS3198
http://www.apple.com/recycling/
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iPhone Hulladékba helyezés és újrafeldolgozás:  Az iPhone készüléket megfelelően, 
és a helyi törvényeknek és szabályzásoknak megfelelően kell hulladékba helyezni. 
Mivel az iPhone elektronikus alkatrészeket és akkumulátort tartalmaz, az iPhone 
készüléket a háztartási hulladéktól elkülönítve kell hulladékba helyezni. Amikor 
az iPhone eléri életciklusának végét, lépjen kapcsolatba a helyi hatóságokkal a 
hulladékba helyezési és újrahasznosítási opciókkal kapcsolatban, vagy egyszerűen 
csak hagyja ott azt egy Apple kiskereskedelmi áruházban, illetve küldje vissza 
az Apple részére. Az akkumulátor környezetbarát módon lesz eltávolítva és 
újrahasznosítva. További tudnivalókért lásd: www.apple.com/recycling

Európai Unió – Elektronikai berendezések és akkumulátorok hulladékba helyezési 
tudnivalói:  

Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a helyi törvényeknek és szabályzásoknak 
megfelelően a termékét és annak akkumulátorát a háztartási hulladéktól elkülönítve 
kell újrafeldolgozni. Amikor ez a termék eléri életciklusának végét, vigye azt a 
helyi hatóságok által az elektronikus berendezések újrahasznosítására kijelölt 
gyűjtőpontra. A hulladékba szánt elektronikus berendezések fogyasztó általi nem 
megfelelő hulladékba helyezése bírság kiszabását vonhatja maga után. Termékének 
és akkumulátorának a hulladékba helyezés időpontjában történő különválasztása 
segít megóvni a természeti javakat, és biztosítja, hogy az olyan módon kerül 
újrahasznosításra, amely védi az emberi egészséget és a környezetet.

Az iPhone begyűjtési és újrahasznosítási szolgáltatásaiért látogasson el ide: 
www.apple.com/recycling/nationalservices/europe.html

Az iPhone akkumulátorának cseréje:  Az iPhone újratölthető akkumulátorát 
csak felhatalmazott szerviz cserélheti ki. Az akkumulátorcsere-szolgáltatásokért 
látogasson el ide: www.apple.com/support/iphone/service/battery/country

Deutschland:  Dieses Gerät enthält Batterien. Bitte nicht in den Hausmüll werfen. 
Entsorgen Sie dieses Gerätes am Ende seines Lebenszyklus entsprechend der 
maßgeblichen gesetzlichen Regelungen.

Nederlands:  Gebruikte batterijen kunnen worden ingeleverd bij de chemokar of in 
een speciale batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca) worden gedeponeerd.

http://www.apple.com/recycling/
http://www.apple.com/recycling/nationalservices/europe.html
http://www.apple.com/support/iphone/service/battery/country
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Türkiye:  EEE yönetmeliğine (Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin 
Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik) uygundur.

 Brazília – Hulladékkezelési információk: 

Brasil—Informações sobre descarte e reciclagem:  O símbolo indica que este produto 
e/ou sua bateria não devem ser descartadas no lixo doméstico. Quando decidir 
descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as leis e diretrizes 
ambientais locais. Para informações sobre o programa de reciclagem da Apple, 
pontos de coleta e telefone de informações, visite www.apple.com/br/environment.

Az Apple és a környezet
Az Apple cégnél elismerjük felelősségünket a műveleteink és termékeink környezetre 
gyakorolt hatásának minimalizálásában. További tudnivalókért látogasson el ide: 
www.apple.com/environment

iPhone Üzemi hőmérséklet
Amennyiben az iPhone belső hőmérséklete túllépi a normál üzemi hőmérsékletet, 
az alábbiakat tapasztalhatja, amint a készülék megpróbálja szabályozni saját 
hőmérsékletét:

az iPhone leáll a töltődéssel Â

a képernyő elhalványul Â

gyenge a mobil térerő Â

megjelenik egy hőmérsékleti figyelmeztető képernyő Â

Fontos:  Addig nem használhatja az iPhone készüléket, amíg a hőmérsékleti 
figyelmeztető képernyő látható, kivéve a vészhelyzeti hívásokat. Ha az iPhone nem 
képes szabályozni belső alkatrészei hőmérsékletét, mély alvási üzemmódra vált 
addig, amíg le nem hűl. Addig nem hajthat végre vészhelyzeti hívásokat, amíg az 
iPhone ebben a módban van. Vigye az iPhone készüléket egy hidegebb helyre, és 
várjon néhány percet mielőtt az iPhone készüléket újból használná.

http://www.apple.com/environment
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használatára vonatkozóan. Minden megállapodás, 
szerződés vagy jótállás, ha fennáll ilyen, közvetlenül 
a szállító és a leendő felhasználók között áll fenn. 
Minden erőfeszítés megtörtént annak érdekében, hogy 
az ebben a kézikönyvben szereplő adatok pontosak 
legyenek. Az Apple nem felelős a nyomdai vagy 
gépelési hibákért.
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