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Kütyümániám 

Honor 8 

Hiába tiltakozom ellene, néhány ismerősöm kütyümániásnak tart. Igaz, kedvelem az új, 
ötletes technológiai megoldásokat, például szívesen használnék: 

• 3D nyomtatót; ezeregy ötletem van, mi mindenre lenne jó, 

• 3D tollat, művészi hajlamaim kiélésére, 

• drónt, hogy légi felvételeket is készíthessek. 
De nem szereztem be a fentiekből egyet sem, így nem lehetek kütyümániás. Már azért sem, 
mert 3 éve használom ugyanazt az okostelefont. 

Az elmúlt hetekben viszont tényleg vásároltam két kis 
techno-jószágot; lecseréltem a 3 évig használt 
windowsos okostelefonomat – Nokia Lumia 820 – 
egy androidosra; Huawei Honor 8-ra. A windowsos 
telefont a biztonsági megoldásai miatt preferáltam. 
Vicces ilyet mondani egy Microsoft rendszerről, de a 
telefóniában – a PC-s tapasztalatok miatt – az ő 
rendszerük volt a legbiztonságosabb. Természetesen 
lehet védelmi rendszerrel megerősíteni egy telefon 
biztonságát. Ahhoz viszont erős – és így nyilván 
drága – hardver kell, hogy az internethasználat 
sebességét ne csökkentse észrevehetően a biztonsági 
rendszer. Most értek el a fejlesztések, és az árak egy 
olyan szintre, amikor már jó készüléket lehet vásárolni nem túl magas áron, és kütyü 
észrevétlenül elvisz egy jó biztonsági rendszert is. A tesztelési anyagok alapján nagyon 
megtetszett a Honor 8. A Mobilarenát idézve: 

„A lehengerlően szép Honor 8 pont azt kínálja, amit a Huawei P9, csak olcsóbban, ez 
pedig remek hardvert, dupla hátlapi kamerát és rogyásig telepakolt szoftvert jelent.”1 

Külön értékeltem a dupla SIM-kártyás megoldást, mert az 
okostelefonom mellett az internetes vásárlásokra és kapcsolattartásra 
egy olcsó, úgynevezett eldobható SIM-kártyás telefont is használok. 
Így nagyon hasznos számomra, hogy most már két telefon helyett egy 
is elegendő a két SIM-kártyához. Hogy halmozzam az élvezeteket, 
vettem a telefonhoz elfogadható akciós áron egy aktivitásmérőt is – 
Huawei Band B0 – amit csak azért nem hívnak okosórának, mert 
ehhez szegényes a funkcionalitása, nekem viszont épp megfelelő. 

Nem kívánom részletezni a két kis készülék tudását külön-külön, mert 
az interneten mindez elérhető2. Legfeljebb az együttes használatukról 

                                                           
1 Lásd a teszttel együtt: https://mobilarena.hu/teszt/honor_8_teszt/bevezeto.html 
2 A Honor 8 tesztoldalai jó példák, ezek egyike az 1. lábjegyzetbeli, az aktivitásmérőhöz pedig egy Youtube-

https://mobilarena.hu/teszt/honor_8_teszt/bevezeto.html
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írok egy keveset. Az aktivitásmérő ugyan nem egy okosóra, de a néhányhetes használat után 
épp az okostelefonnal való kapcsolatát tartom hasznosabbnak az alapfunkcióinál. Kijelzi 
ugyanis nemcsak az sms-eket, de az email-eket szintén, feladóikat, sőt tartalmukat is, amiből 
az apró képernyőn épp azt tudja meg az ember, amire első információként szüksége van. A 
beérkező üzeneteket rezgéssel jelzi, ahogy a telefonhívásokat is. Telefonálni nem lehet vele, 
de ügyes funkciójának tartom, hogy a hívást viszont vissza lehet utasítani, így útközben, vagy 
alkalmatlan helyzetben nem kell a telefont elővenni az elhallgattatásához, hanem egy 
mozdulattal mindez a karpánton is megoldható, miközben látjuk a hívó nevét, vagy 
telefonszámát. Tetszik továbbá az az applikáció, amivel a telefonon elérem az aktivitásmérő 
adatait, az erről készült statisztikákat és grafikonokat. Egyetlen gondom volt eddig velük, 
pontosabban nem is velük, hanem a telefon PC-hez csatlakoztatásával kapcsolatban. Ehhez 
egy szoftvert kell letölteni az internetről a PC-re, amivel nem is lett volna gond, ment is 
minden, mint a karikacsapás. A következő alkalommal viszont hibát jelzett a szoftver. 
Megkerestem a program legfrissebb verzióját, meglepetéssel tapasztaltam, mekkorát léptek 
előre a verziószámok. Törölve a régit, és installálva az újat, hiba nélkül működik újra a 
kapcsolat. Most már csak az a kérdés, hogyha ez máskor is előfordul, akkor vajon az új 
verzióval is vissza tudok állítani egy régi verzióval készült mentést, vagy olyan lesz, mintha 
nem is mentettem volna. Kíváncsi vagyok, és tovább ismerkedem velük. 

Ami a 3 évig stabilan és megbízhatóan működő Nokia Lumia 820-at 
illeti, örömmel használja tovább a családom egyik tagja, akinek nincsenek 
különleges applikációkra igénye, és csak internetezésre valamint 
kapcsolattartásra, azaz telefonálásra, levelezésre kívánja használni az 
okostelefont.3 

                                                                                                                                                                                     
videót találtam: https://www.youtube.com/watch?v=nFBhbjbhg_E  
3 A Nokia Lumia 820-ról készült képet kivételesen nem én készítettem, hanem az internetről másoltam a 
következő oldalról: 
https://blogs.windows.com/devices/2013/01/16/10-quotes-about-the-nokia-lumia-820-everyone-should-read/  

https://www.youtube.com/watch?v=nFBhbjbhg_E
https://blogs.windows.com/devices/2013/01/16/10-quotes-about-the-nokia-lumia-820-everyone-should-read/

