HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
Ez a használati útmutató a Meizu FlyMe OS 5.1.3.2G International szoftver verziójához készült. A frissítések után egyes
funkciók változhatnak!
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Bevezetés
Köszönjük, hogy Meizu terméket választott!
Kérjük, használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, hogy a készüléket
könnyen és egyszerűen tudja használni.
A jobb szolgáltatás elérése érdekében a használati utasítás tartalma megváltozhat.
A készülék funkciói és tulajdonságai előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak.
Amennyiben eltérést tapasztal, keresse fel weboldalunkat a legfrissebb információkért.

Kezdeti lépések
Biztonsági figyelmeztetések
Mindig tartsa be az alábbi előírásokat a készülék használata során. Ezzel csökkentheti tűz, áramütés
és balesetveszély kockázatát.
Figyelem: Áramütés elkerülése érdekében ne használja a terméket esőben vagy víz közelében.
Karbantartás előtt húzza ki a készülékből a hálózati adaptert.
Tartsa távol magas hőforrástól és kerülje a közvetlen napfénnyel történő érintkezést.
Védje az adapter kábelét. Vezesse úgy a kábelt, hogy ne lehessen rálépni, illetve ne sértse meg rá
vagy mellé helyezett más eszköz. Különösen figyeljen a kábelre a készülék csatlakozójánál.
Csak a készülékhez mellékelt hálózati adaptert használja. Más adapter használata érvényteleníti a
garanciát. Húzza ki az adaptert a fali aljzatból, amikor nem használja azt a készülék töltéséhez.
-

Tartsa a telefont és tartozékait gyermekek által nem elérhető helyen.
Tartsa távol a telefont a nedvességtől, mert az károsíthatja a készüléket. Ne használjon kémiai
/ vegyi anyagokat a készülék tisztításához
A készüléket csak arra felhatalmazott személy (márkaszerviz) szerelheti szét.
Beázás esetén azonnal kapcsolja ki a készüléket. Ne vegye le a hátlapot és a szárításhoz ne
használjon melegítő / szárító eszközt, pl. hajszárító, mikrohullámú sütő, stb.
Bármilyen kérdés felmerülése esetén forduljon a szervizhez.
Ne használja a készüléket extrém hőmérsékleti körülmények között (-10°C alatt és +55°C
felett), mivel ez megrövidítheti a készülék élettartamát és károsíthatja az akkumulátort.
Ne dobálja, kopogtassa vagy zárogassa a készüléket, mivel ez sérülést okozhat a készülék
alaplapját.
Ne javítsa, vagy ne javíttassa a telefont arra nem felhatalmazott
szervizben.
Huzamosabb használat esetén, vagy folyamatos terhelés mellett a
telefon felmelegedhet. Ez normális jelenség.
Ne törje meg vagy ne cserélje ki a készülék belső beépített
antennáját. Az antenna sérülése esetén a vevőképesség csökkenhet
és a SAR sugárzás meghaladhatja a megengedett határértékeket.
Nem ajánlott a készüléket annál a részénél tartani, ahol az antennák
találhatók, mivel a takarás hatással lehet az antenna
hatékonyságáram és magasabb átviteli teljesítményt okozhat.
Az antennával való interferencia elkerülése érdekében ne
használjon fém, vagy fémborítású tokot.
A kijelző sérülésének elkerülése érdekében ne helyezzen nehéz
tárgyakat a telefonra.
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Az internetre, vagy egyéb hálózatokra, mint pl. számítógépekre való csatlakozás során a
készülékre vírusok, kéretlen applikációk vagy egyéb ártalmas programok települhetnek.
Kérjük, csak olyan kapcsolódási kéréseket, vagy letöltött fájlokat fogadjon / nyisson meg,
amelyek biztonságos helyről származnak.
Készítsen biztonsági másolatot a fontos adatairól az adatvesztés elkerülése érdekében.
Ez a készülék Lithium-Ion Polymer akkumulátort tartalmaz.
Nem megfelelő kezelés esetén kigyulladhat, vagy égési sérüléseket okozhat.
Ennek elkerülése érdekében az akkumulátort soha ne szerelje szét.
A halláskárosodás elkerülése érdekében ne használja a készüléket hosszú ideig magas
hangerőn.
Ne használja a telefont az alábbi környezetekben: benzinkút, kémiai anyagokat tároló
raktárak, kórházak, gyúlékony gáz vagy egyéb vegyi anyag közelében.
Az orvosi műszerekkel való interferencia elkerülése érdekében, ne használja a készüléket
kórházakban, rendelő intézetekben, intenzív osztályokon, sürgősségi ellátó osztályokon.
Repülőgépen kövesse a repülésbiztonsági utasításokat, és amikor szükséges, kapcsolja ki a
készüléket.
Villámlás eseté nem tanácsolt a telefon kültéri használata.
A saját és más emberek biztonsága érdekében, vezetés közben ne használja a készüléket.
Kutatások kimutatták, hogy a vezetés közbeni telefonálás, vagy üzenet írás növeli a baleset
bekövetkezésének kockázatát.
Amennyiben a telefont vezetés közben is szeretné használni, használjon headsetet vagy
kihangosítót.
Bizonyosodjon meg arról, hogy sem a telefonja, sem a kihangosítója nem akadályozza az autó
légzsákjának, vagy egyéb biztonsági berendezésének funkcionális működését.
Ne használja a készüléket robbanásveszélyes környezetben, szabadtéren viharban. A
készülék tisztításánál legyen körültekintő, ne használjon vegyszereket, vagy olyan eszközt,
ami karcolásokat okozhat.
Ne használja a készüléket rendeltetésszerű használatán kívül más célra!
Ne terjesszen szerzői joggal védett tartalmat.
Ne használjon sérült töltőt, vagy akkumulátort. Tartsa szárazon az eszközöket. Ne tárolja a
készüléket mágneses tér közelében.
Biztosítsa az akkumulátor és a töltő maximális élettartamát
Ne töltse a készüléket hosszabb ideig (napokig), a túltöltés csökkentheti az akkumulátor
élettartamát. A hosszabb ideig nem használt készülék is lemerül, használat előtt újratöltést
igényel. Használaton kívül húzza ki a töltőt az áramforrásból. Az akkumulátort kizárólag
rendeltetésszerűen használja.

Figyelmeztetés:
- A biztonsági előírások nem korlátozódnak a fent leírt esetekre, kérjük, minden esetben legyen
körültekintő. Egyes esetekben elegendő lehet a készüléket repülő üzemmódba kapcsolnia, de
bizonyos helyzetekben ki is kell kapcsolnia azt.
Kijelző tisztítása
Kezelje óvatosan a kijelzőt. A kijelző üvegből készült és megkarcolódhat vagy eltörhet.
Az ujjlenyomatok és egyéb szennyeződés eltávolításához használjon puha, sima felületű ruhát, mint
pl. kamera lencsetisztító kendő.
Ha általános tisztító csomagot használ, ügyeljen arra, hogy a tisztító folyadék ne érje közvetlenül a
kijelzőt. Nedvesítse be a tisztító kendőt a folyadékkal.
A készülék tisztítása
A készülék külső felületét (a képernyő kivételével) nedves ruhával tisztíthatja meg.
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Jellemzők
Kijelző:
Processzor:
GPU:
Memória:
Tárhely:
Memóriabővítés:
DualSIM kezelés:
Mobilhálózatok:
Szoftver:
Kamera:

WiFi:
Bluetooth:
GPS:
Szenzorok:
Ujjlenyomat olvasó:
Formátumok:
Audio:
Kép:
Méret:
Tömeg:
Működési kondíciók:
Akkumulátor:
Extrák:

5” HD IPS 1280x720 kapacitív érintőképernyő, 296ppi, 1000:1 kontraszt
380 cd/m2 fényerő, GFF teljesen laminált technológia
MTK MT6750 Octa-Core ARM® Cortex®-A53™ 4x1.5GHz + 4x1.0GHz
ARM Mali T860 MP2 grafikus processzor
2 GB LPDDR3
16 GB tárhely (kb. 13 GB elérhető)
MicroSD/SDHC memóriakártya (1 SIM használata esetén) max. 256 GB
Dual Standby, 2xnanoSIM
4G FDD-LTE 1800 / 2100 / 2600 MHz
3G: WCDMA/HSPA+ 900 / 1900 / 2100 MHz
2G: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
Android 5.1, FLYME OS 5.1, magyar nyelv, Google Play
Hátlapi 13 MP f2.2, PDAF fáziskülönbség-érzékeléses autofókusz
rendszer, 5 tagú lencse, kéttónusú LED vaku, sorozatfelvétel, panoráma
felvétel / Előlapi 5 MP f2.0, FotoNation 2.0 intelligens szelfi-javító szoftver,
FaceAE
802.11 a/b/g/n, WiFi DualBand (2.4GHz/5GHz), WiFi hotspot, WiFi direct
Bluetooth 4.0 LE / A2DP
Beépített, GPS+GLONASS, A-GPS
Ujjlenyomat olvasó, gyorsulásérzékelő, gravitációs szenzor, giroszkóp,
közelségérzékelő, fényérzékelő, digitális iránytű
0.2 mp feloldás, 360°-os érzékelés, kapacitív szenzor, 5 ujjlenyomathoz
Video：MP4, 3GP, MOV, MKV, AVI, FLV, MPEG
FLAC, APE, AAC, MKA, OGG, MIDI, M4A, AMR
JPEG, PNG, GIF, BMP
69,9 x 141,9 x 8,3 mm
138 g.
-15°C - 55°C (tárolás -40°C - 70°C)
Max. 95% RH páratartalom
Max. 5.000 m tengerszint feletti magasság
Beépített 3.020 mAh Lithium
4G LTE, mTouch 2.1, Dual Hybrid Slot, FlyMe OS 5.1

Megfelelőségi nyilatkozat (Kivonat)
A forgalomba hozó kijelenti, hogy a készülék megfelel a rendeltetésszerű használatnak és az
előírásoknak megfelelően termékmatricával, jótállási jeggyel és magyar nyelvű használati
útmutatóval kerül forgalomba.
A gyártó által közzétett nyilatkozat alapján a termék CE megfelelőségi jellel kerül a forgalomba a
79/1997.(XXII.31.) IKIM rendelet 5.§ (1) bekezdésének megfelelően.
Minőségtanúsítás
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a készülék a 2/1984. (III.10.) IpM-BkM. Sz. rendeletben előírtak
szerint megfelel a leírásban szereplő műszaki jellemzőknek.
© 2016 Minden jog fenntartva a WayteQ Europe Kft. részére.
A Meizu Technology Co. Ltd. kijelenti, hogy a termék minden tekintetben megfelel a nemzetközi
jogszabályokban előírt normáknak és szabványoknak az 1999/5/EC direktíva szerint.
©2016 Meizu Technology Co. Ltd minden jog
fenntartva. A Meizu logo a Meizu Technology Co.
Ltd bejegyzett védjegye.
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Előlapi kamera
Előlapi hangszóró
Közelség-, és fényérzékelő
Hangerő + gomb
Hangerő – gomb
Be-, kikapcsoló gomb
Kijelző
mTouch gomb + ujjlenyomat olvasó

9. Kamera
10. LED vaku
11. SIM tálca
12. Mikrofon
13. USB csatlakozó
14. Hangszóró
15. Fülhallgató aljzat (3,5 mm jack)
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SIM tálca installálása
SIM és microSD kártya behelyezése

1. Használja a SIM tálca kilökő
eszközt,
amelyet
a
dobozban
mellékeltünk. Ne használjon más, éles
tárgyakat e célra! Az ábra szerint
helyezze a nyílásba az eszközt, majd
nyomja a telefon belseje felé. A tálca
kilökődik.

2. Húzza ki a tálcát.
A SIM tálcába behelyezhető:
- 1 db. SIM kártya
- 1 db. SIM kártya + 1 microSD
kártya
- 2 db. SIM kártya
Megjegyzés:
Kizárólag
nanoSIM
kártyák
támogatottak!
A kártyák behelyezésénél nagyon
figyeljen a helyes irányra!
Amennyiben egy SIM kártyával
használja a készüléket, mindig a SIM2
aljzatba helyezze elős zör a kártyát!

Amennyiben 2 SIM kártyát használt, először a SIM1 kártyát helyezze a tálcába, majd félig nyomja be a
készülék házba, és ezután helyezze be a SIM2 vagy a MicroSD kártyát!
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SIM kártya és microSD kártya használata
FDD-LTE/ TD-LTE/ TD-SCDMA/
WCDMA/ GSM támogatás

Megjegyzés:
A SIM 1 és a SIM 2 kártya is támogatja a 4G FDD LTE
sávokat. Az adatszolgáltatást a Beállítások menüpontban
állíthatja be. Egyidejű használatkor az egyik SIM lesz a 4G-s,
míg a másik csak 2G üzemmódban fog működni.
A SIM 2 kártya működhet egy időben egy microSD
memóriakártyával, amelyet a SIM 1 aljzatba kell helyezni. A
microSD kártya maximum 128 GB-os lehet.

MicroSD memóriakártya támogatás
max. 128 GB-ig

Két SIM kártya használata
1. Helyezze be a SIM 2 kártyát az ábra
szerint.
2. Csúsztassa be a tálcát félig.
3. Helyezze be a SIM 1 kártyát az
ábrának megfelelően.
4. Csúsztassa be teljesen a tálcát.

Egy SIM kártya használata
1. Helyezze be a SIM 1 kártyát az
ábrának megfelelően.
2. Csúsztassa be teljesen a tálcát.

SIM kártya és microSD kártya együttes behelyezése
1. Helyezze be a SIM 2 kártyát az ábra
szerint.
2. Csúsztassa be a tálcát félig.
3. Helyezze be a memóriakártyát az
ábrának megfelelően.
4. Csúsztassa be teljesen a tálcát.
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A doboz tartalma
Meizu M3S okostelefon, USB kábel, hálózati töltő, EU adapter, használati útmutató, jótállási jegy

Üzembe helyezés
Az akkumulátor töltése
Csatlakoztassa az adaptert a készülékhez, majd a fali aljzathoz. A
ikon az akkumulátor töltése
alatt zöldre vált. Az első használat előtt ajánlott az akkumulátor 5-8 órás teljes töltése. Ügyeljen arra,
hogy az akkumulátor ne merüljön le teljesen, ne hagyja azt kisülni. A teljesen lemerült akkumulátorral
a készülék töltőre csatlakoztatva sem lesz bekapcsolható, amíg az akkumulátor minimális töltöttségi
szintet el nem ér. Az akkumulátor teljes töltöttségét egy telített állandó fehér ikon jelzi az értesítő
sávon. A
ikon azt jelzi, hogy a töltés még folyamatban van, akkor is, ha 100% jelenik meg
töltöttségi szint jelzéseként a Beállítások → A telefonról → Állapot menüpontban.
Megjegyzés: Ajánlott a készülék töltése kikapcsolt kijelzővel, bekapcsolt kijelző mellett töltve a töltés
nem biztos, hogy teljes lesz. A mellékelt töltő (5V, 2000 mA). Ne használja a készüléket 9V vagy 12V
töltővel, mert a készülék meghibásodhat, és erre a jótállás nem terjed ki.
A készülék be-, és kikapcsolása
A mellékelt töltővel (szükség esetén plusz adapterrel) töltse fel az akkumulátort teljesen. Az USB
kábel illesztésénél legyen nagyon figyelmes, mert csak a hosszabb oldalával felfelé (a kijelző felé)
csatlakoztatható. A be-, kikapcsoló gombot tartsa nyomva 3 másodpercig. Ekkor a készülék
bekapcsol. A kikapcsoláshoz tartsa megint nyomva a be-, kikapcsoló gombot, majd válassza a Power
Off (Kikapcsolás) lehetőséget. A készülék újraindításához válassza ekkor az Újraindítás lehetőséget.
Energiatakarékosság és képernyőzár
Ha a beállított időn belül nem érinti meg a képernyőt, akkor a
készülék energiatakarékos üzemmódba vált, a képernyő
elsötétül és lezárásra kerül. Ebben az esetben nyomja meg a
Bekapcsoló gombot a feloldó ikon megjelenítéséhez.
Megjegyzés: alacsony energiaszint esetén a készülék
folyamatosan figyelmeztet erre és töltés nélkül kikapcsol. Ha a
készülék nem indítható be, hagyja töltőn 5-10 percig és
próbálja meg újra a bekapcsolást.
PC csatlakozás
Csatlakoztassa a készüléket PC-hez az USB kábelen
keresztül. A csatlakozás létrehozása után szinkronizálhatjuk a
file-okat vagy adatokat tölthetünk át a PC és a telefon között.
Csatlakoztassa az USB kábel egyik végét a telefonhoz, a
másikat pedig a számítógéphez. Húzza le az állapotsávot a
bal felső saroknál és válassza a használni kívánt üzemmódot
(Médiaeszköz, Kamera, Csak töltés, Beépített CD-ROM).
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A rendszer alapszintű használata

BEKAPCSOLÓ GOMB
1. Nyomja meg a Be-, kikapcsoló gombot
egyszer a képernyő felébresztéséhez.
2. Tartsa nyomva a be-, kikapcsoló gombot 7
másodpercig a készülék újraindításához.
3. Nyomja le a hangerő +/- és a be-, kikapcsoló
gombot egyszerre képernyőfotó készítéséhez.

HOME GOMB
4. A telefon használata közben a HOME gomb
egyben érintőgombként is funkcionál: érintésre
VISSZA gombként működik, megnyomásra
visszatér a főképernyőhöz.
5. Zárolt képernyőnél a HOME gomb kétszeri
megnyomásával elindíthatja a zenelejátszót.
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UJJLENOYMAT OLVASÓ

Nagy teljesítményű ujjlenyomat érzékelő

Az ujjlenyomat egyben a készülék feloldásához
is használható

UJJLENYOMAT AZONOSÍTÁS
Lépjen a BEÁLLÍTÁSOK / UJJLENOYMAT ÉS BIZTONSÁG / UJJLENYOMAT KEZELÉS
menüpontba az ujjlenyomatok kezeléséhez.
Az elmentett ujjlenyomattal fel lehet oldani a kijelzőt, titkosítani lehet fájlokat, alkalmazásokat, stb.
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FŐKÉPERNYŐ

SZERVEZÉS
Tartson nyomva egy szabad területet a
kezdőképernyőn
a
szerkesztési
mód
megnyitásához: Ikonok elrendezése, háttérkép
megváltoztatása és widgetek hozzáadása.

BELÉPÉS A SZERKESZTÉSI MÓDBA
Ha a képernyőn nincsen szabad hely, kétujjas
kicsinyítéssel nyílik meg a szerkesztési mód

ÉRTESÍTÉSI PANEL
Húzza el fentről lefele az ujját a kijelzőn az
értesítési panel lehúzásához.
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ÉRTESÍTÉSEK KEZELÉSE
1. Húzza le az értesítési panelt, amelyen kezelhet
minden értesítést és gyorskapcsolót.

2.
ÉRTESÍTÉS
HAGYÁSA

FIGYELMEN

KÍVÜL 3. ALKALMAZÁSOK ÉRTESÍTÉSEI

Tartsa nyomva az értesítést az értesítést küldő
Húzza el az ujját jobbra vagy balra az alkalmazás értesítésekhez való hozzáférésének
értesítésen a figyelmen kívül hagyáshoz.
konfigurálásához.
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TÖBBFELADATOS
VÉGREHAJTÁS
BEKAPCSOLÁSA (MULTITASKING)
1. A kijelző jobb alsó sarkától indítva simítsa felfelé
a kijelzőt az ábra szerint.
2. Megjelenik a feladatkezelő.

3. EGY ALKALMAZÁS BEZÁRÁSA

4. ALKALMAZÁS ZÁROLÁSA

A megnyitott feladatkezelőben húzza jobbra Tartsa nyomva az adott kártyát az alkalmazás
vagy balra a feladatot a bezáráshoz.
feladatkezelőben való zárolásához.
A „MINDEN BEZÁRÁSA” parancs hatására a zárolt
alkalmazás nem záródik be.
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TARTÁS ÉS SZERKESZTÉS
Az ujj kijelzőn tartása sokszor feladat, mert
alternatív funkciókat lehet vele előhívni. Offline
tartalmak szerkesztésekor használatos, pl. a
Névjegyzéket hosszan nyomva tartva beléphet a
kötegelt fájlmódosítás menüpontba.

Az üzenetekben lévő TARTALOM mappa, a
galéria, a jegyzetek, a fájlkezelő és más
rendszeralkalmazások támogatják ezt a típusú
szerkesztés módot.

Importőr:
WayteQ Europe Kft.
1097 Budapest, Gubacsi út 6.
Tel: +3612173632
Fax: +3612173619
Web: www.wayteq.eu
Email: info@wayteq.eu
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