
Kezdőlap beállítása 

Böngésző> (Menü)> Beállítások> Általános> Kezdőlap beállítása 

Csatlakozás beállítása 

Az adathasználat bekapcsolása nélkül nem képes a GPRS hálózatra 

felkapcsolódni a telefon. 

(Menü) > Beállítások > Vezeték nélküli és hálózati > Adathasználat > Mobil 

adatok > pipa 

Mobil adatkapcsolat, mobilportál: 

(Menü) > Beállítások > Vezeték nélküli és hálózati > Egyéb beállítások > 

Mobilhálózatok > Hozzáférési pontok neve > (Menü) Új hozzáférési pont 

Név: Telenor Online APN: online APN típusa: Írd be a 'default' szót (vagy 

hagyd üresen). 

A beállítások elvégzése után lépjen vissza, majd a létrehozott profilt jelölje be 

(Zöld pont). 

MMS beállítások: 

(Menü) > Beállítások > Vezeték nélküli és hálózati > Egyéb beállítások > 

Mobilhálózatok > Hozzáférési pontok neve > (Menü) Új hozzáférési pont 

Név: Telenor MMS APN: mms MMSC: http://mmsc.telenor.hu/ Fontos a végén 

lévő 'per' jel is! MMS Proxy: 84.225.255.1 MMS Port: 8080 APN típusa: mms 

A beállítások elvégzése után lépjen vissza, ezzel menti a beállításokat. 

 

  



Android Gmail beállítások 
Lépj be a menübe vagy az Alkalmazások között keresd meg 

a Gmail menüpontot. 1. Ha van már Gmail fiókod, akkor a Fiók 

hozzáadása menüpontot válaszd, azon belül a Meglévő gombot. Add meg a 

gmail-es e-mail címedet és a hozzá tartozó jelszót, majd nyomj 

a Tovább gombra. 2. Ha egy teljesen új Gmail címet szeretnél létrehozni, akkor 

az Új opciót válaszd! Írd be a neved és nyomj a Tovább gombra. Adj meg egy 

e-mail címet, amit a jövőben használni szeretnél, majd találj ki egy hozzá 

tartozó jelszót. A jelszó megadását követően ismét a Tovább gombra lépj. A 

következő lépésnél egy biztonsági (másodlagos) e-mail címet is meg kell adni, 

ahova a Gmail jelszavad elvesztése esetén egy visszaállítási linket küld a 

rendszer. Ez egy meglévő, más e-mail szolgáltatónál található cím legyen. Az 

Általános szerződéses feltételek elfogadását követően egy grafikusan 

megjelenített ábrán kissé torzított karaktereket kell felismerni és beírni egy 

beviteli mezőbe. Ha mindezzel megvagy, akkor sikeresen elvégezted a Gmail 

fiók regisztrációját és beállítását készülékeden! -- 

Az internet igénybevételéhez megfelelő szogláltatást kell megrendelned, 

kérjük, nézd meg internetszogáltatásainkat itt. 
 Android mobilok beállítása (magyar operációs rendszer esetén) 
 Android mobilok beállítása (angol operációs rendszer esetén) 

Amennyiben ezekkel a beállításokkal sikertelen a csatlakozás, a következő 

sorrendben végezd el a hibakeresést: 

1. Állítsd vissza az Alapértelmezett APN beállításokat, majd indítsd újra a 
telefont. Az erre szolgáló menüpont minden Android telefonnál az Új APN 
hozzáadása menü mellett található, csak az Új APN helyett a Visszaállítás 
alapértékekre opciót kell kiválasztani. 

2. Ellenőrizd az APN- és a Hitelesítés típusa beállításokat. 
o APN típusa - lehet, egyes verzióknál a ’default’ szavak beírása bírja csak 

csatlakozásra a telefont; nekünk üresen hagyva, valamint kis- és nagybetűvel kezdve 
is működött. 

o A Hitelesítés típusa - ha nem megy ’üres’, vagy ’semmi’ állapotában a kapcsolódás, 
próbáld meg a CHAP és a PAP verziókkal is. 

3. Ha mindezek ellenére sikertelen a kapcsolódás 
o Ellenőrizd a Telenor Online-on, hogy rendelkezel-e a megfelelő internet- vagy MMS 

szolgáltatással! 
o MyTelenor belépés 
o Internetezz Mobilon - Internet szolgáltatásaink 
o MMS szolgáltatás leírása 
 

https://www.telenor.hu/internet/mobiltelefon/mobil-online-csomagok/
https://www.telenor.hu/android/mobil/beallitasok/magyar/
https://www.telenor.hu/android/mobil/beallitasok/angol/
https://online.telenor.hu/
https://www.telenor.hu/internet/mobiltelefon/mobil-online-csomagok/
https://www.telenor.hu/szolgaltatas/uzenetkuldes/mms/

