SP-1 mobiltelefon
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
Ez a használati útmutató a szoftver verziójához készült. A frissítések után egyes funkciók változhatnak!
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Bevezetés
Köszönjük, hogy WayteQ 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 rázogassa 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.
Az antennával való interferencia elkerülése érdekében ne használjon fém, vagy fémborítású
tokot.
A kijelző sérülésének elkerülése érdekében ne helyezzen nehéz tárgyakat a telefonra.
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.
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Ez a készülék Lithium-Ion vagy 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 esetén 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 plexiből 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
Funkciók:

Két SIM kártya kezelése
Nagyméretű gombok
Bluetooth 3.0
Beépített kamera 0,3 MP
SOS gomb
FM rádió
Zseblámpa
Dokkolós töltés
MP3 lejátszás
Bővítés:
MicroSD memóriakártyával
Kijelző:
2,4” QVGA TFT LCD
Rendszer:
Mediatek MT6260A, ARM7, 64MB RAM + 64MB ROM
Hálózati támogatás:GSM 900/1800 (GSM/GPRS)
Méret:
123 x 58 x 13 mm
Tömeg:
94 g
Akkumulátor:
Lithium, 1.000 mAh
Készenléti idő:
Kb. 285 óra (egy SIM), kb. 230 óra (két SIM)
Beszélgetési idő: Kb. 15 óra (@-90dB 2G jel)
Áramellátás:
5V
0.6 A
* Gyári adatok, amelyek előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak
A DOBOZ TARTALMA:
 WayteQ SP-1 mobiltelefon
 Töltő dokkoló
 USB kábel
 Hálózati töltő
 Használati útmutató
 Jótállási jegy
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.
A WayteQ Europe Kft.. kijelenti, hogy a termék minden tekintetben megfelel a nemzetközi
jogszabályokban előírt normáknak és szabványoknak az 1999/5/EC direktíva szerint.
©2017 WayteQ Europe Kft. minden jog fenntartva. A
WayteQ logó a WayteQ Europe Ltd. bejegyzett
védjegye.
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Kezelőszervek I.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Hangszóró
Telefon billentyűzet
Hangerő gomb
Lámpa gomb
Lezárás gomb
Rádió
Fényképezőgép
SOS gomb

9. Lámpa
10. Micro USB csatlakozó
11. Fülhallgató kimenet
12. Mikrofon
13. Balra menügomb
14. Hívás gomb
15. Jobbra menügomb
16. Megszakít és BE/KI kapcsoló gomb

Funkció gombok
13-15 Bal-jobb funkciógomb – az aktuálisan a kijelző bal-, és jobb oldali, lenti sarkában megjelenített funkció
használata.
14 Hívás gomb – Hívás fogadása és indítása a SIM1/SIM2 kártyáról, készenléti módban a híváslista
megjelenítése.
▼▲ gomb – Menüben az opciók közötti léptetés, készenléti módban a főmenübe való belépés.
16 Megszakít és BE/KI kapcsoló gomb – Bejövő hívás elutasítása, visszatérés a készenléti módba.
0 – Szóköz beszúrása szöveg írása közben.
* – Szimbólumok beszúrása szöveg írása közben.
# - Készenléti módban hosszan nyomva a néma és az általános hang mód közötti váltás, szöveg beírása
közben beviteli mód váltása.
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SIM kártyák behelyezése és összeszerelés I.

1. Kapcsolja ki a készüléket és fordítsa kijelzővel lefelé.
2. Fogja meg a készüléket kijelzővel lefelé. Óvatosan vegye le a hátlapot a készülék bal alsó
sarkától (1), a bemarástól indulva. A készülék aljától indulva pattintsa le a hátlapot (2).
3. Vegye ki az akkumulátort az ábra szerint (3).
4. Csúsztassa be a microSD memóriakártyát (amennyiben rendelkezik vele) és a SIM kártyá(ka)t
az ábrának megfelelően (4).
5. Helyezze vissza az akkumulátor és a hátlapot, majd indítsa el a készüléket.
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SIM kártyák behelyezése és összeszerelés II.

Megjegyzés:
A SIM kártyák és a memóriakártyák nagyon óvatos kezelést kívánnak!
Ügyeljen rá, hogy a kártyák ne hajoljanak el behelyezéskor.
Mindenképpen távolítsa el az akkumulátort a SIM kártya vagy a memóriakártya behelyezéséhez.
Amennyiben nem távolítja ez, zárlatot okozhat, amely ak észülék végleges meghibásodását
jelentheti! Kizárólag MicroSIM kártyák támogatottak.

A telefon bekapcsolása / kikapcsolása
1. Tartsa a „Megszakít” gombot lenyomva 3 másodpercig a telefon bekapcsolásához. A
bekapcsolást jelző animáció megjelenik a kijelzőn.
2. Ha a telefon kéri Öntől. Adja meg a PIN kódot és nyomja meg az OK gombot. A PIN kódot a
mobilszolgáltató adja meg, amikor új SIM kártyát kap. A fő kijelző megjelenik. A telefon
kikapcsolásához tartsa lenyomva a „Megszakít” gombot 3 másodpercig.

A nyelv beállítása
1.
2.
3.
4.

A főképernyőn nyomja meg az OK gombot.
A navigációs (▲▼) gombokkal keresse ki a SETTING pontot és nyomja meg az OK gombot.
Menjen a PHONE SETTINGS LANGUAGE  SETTINGS menübe.
Jelölje ki a használni kívánt nyelvet és nyugtázza OK-val.
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A készülék töltése
Töltés kábellel
A dobozban található USB kábelt csatlakoztassa a mellékelt töltőhöz, vagy a
PC-hez.
Az USB kábel másik felét csatlakoztassa a telefon készülékhez.
Ügyeljen rá, hogy a kábel telefon felőli, trapéz alakú végének hosszabbik fele a
készülék hátlapja, rövidebb éle a készülék kijelzője felé legyen.

Töltés dokkolóval
1. Csatlakoztassa a dokkoló microUSB portjához a
mellékelt töltő kábelt.
2. Csatlakoztassa a mellékelt adaptert a fali csatlakozóba.
3. A telefont helyezze a dokkolóba úgy, hogy annak USB
csatlakozója a készülék hátlapja felé legyen.

Megjegyzés: Ajánlott a készülék töltése kikapcsolt kijelzővel, bekapcsolt kijelző mellett töltve a töltés
nem biztos, hogy teljes lesz. A mellékelt töltő (5V). Ne használja a készüléket 9V vagy 12V töltővel,
mert a készülék meghibásodhat, és erre a jótállás nem terjed ki.

A kijelzőn megjelenő ikonok
A függőleges pálcikák mutatják a GSM
szolgáltatás minőségének erősségét.
A boríték ikon jelzi, hogy Önnek egy vagy
több olvasatlan üzenete van.
Az óra ikon jelzi, hogy beállított ébresztő
funkció van érvényben.
A fülhallgató ikon jelzi, hogy a telefonhoz
csatlakoztatva van egy fülhallgató.

A függőleges pálcikák mutatják az
akkumulátor hozzávetőleges töltöttségét.
A boríték ikon jelzi, hogy Önnek egy vagy
több nem fogadott hívása van.
A hangjegy ikon jelzi, hogy a telefon néma
üzemmódban van.
A „B” ikon jelzi, hogy a Bluetooth funkció be
van kapcsolva.

Importőr:

WayteQ Europe Kft.
1097 Budapest, Gubacsi út 6.
Tel: +36-1 2173-632, +36-1 2173-631
Fax: +36-1 2173-619
Web: www.wayteq.eu
Email: info@wayteq.eu
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