Kezdő lépések
Mobiltelefon SL plus 02
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1. Biztonsági előírások
Kérjük, figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, mert annak
figyelmen kívül hagyása veszélyes, akár illegális is lehet.
A készülék tulajdonosa felelős a készülék használatáért.
Korlátozott területek
Kapcsolja ki a készüléket, ha a mobiltelefon használata nem
engedélyezett, vagy ha interferenciát vagy veszélyt okozhat, például
repülőgépen, kórházakban vagy orvosi eszközök, üzemanyagok,
vegyszerek vagy robbantási terület közelében. Tartsa be az
utasításokat a korlátozott területeken.
Közúti biztonság
Tartsa be a helyi törvényeket és szabályozásokat. Ne használja a
telefont vezetés közben, első a közúti biztonság.
Interferencia
Minden vezeték nélküli eszköz érzékeny lehet az interferenciára, ami
befolyásolhatja a teljesítményt.
Minősített szerviz
A terméket csak szakképzett személy javíthatja.
Töltő, akkumulátor és egyéb tartozékok
Csak a gyártó által jóváhagyott akkumulátort, töltőt és egyéb
tartozékokat használjon. Ne csatlakoztasson inkompatibilis
termékeket.
Vízállóság
A készülék nem vízálló, ezért tartsa szárazon.
Hallás védelem
A halláskárosodás elkerülése érdekében ne hallgassa hosszabb ideig
nagy hangerőn a zenét, rádiót.
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Használati környezet
A berendezés megfelel a rádióhullámok javasolt kibocsátási
értékeinek, ha azt a fültől minimum 1,5 cm távolságra tartják. Ha a
telefont tokban, övcsattal vagy tartón hordja, ügyeljen arra, hogy azok
ne tartalmazzanak fémeket, és hogy a telefon általuk kissé
eltávolodjon a testtől. Más tartozékok használata esetén nem
biztosítható rádiófrekvenciás irányelveknek megfelelő működés. Ha
Ön nem használ tokot és nem tartja a füléhez a telefont, tartsa
legalább 2,5 cm-re a készülékét a testétől, különösen adatátvitel
közben.

2. A készülék megismerése
2.1 Technikai specifikációk
• AndroidTM 7.0 Nougat
• 5,5” HD IPS kijelző, 720x 1280 pixel
• 2 MP előlapi kamera
• 8 MP hátlapi kamera
• 1.3 GHz Quad Core processzor
• 1 GB RAM + 8 GB ROM memória
• microSD kártyával bővíthető 32 GB-ig
• Két SIM foglalat vagy 1 SIM foglalat + SD kártya
• Multimédia funkciók
• Wifi
• Bluetooth
• 3300 mAh akkumulátor
• GSM 900/ 1800 MHz
• WCDMA 900 / 2100 MHz
Android is a trademark of Google Inc.
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2.2 Műszaki adatok
Tápegység jellemzői:
• Bemenet: AC 100-240V~50/60Hz 0.20 A
• Kimenet: DC 5.0V 1000 mAH
Akkumulátor és feszültség: 3300 mAh; 5 V
SAR értékek:
• 0.492 W/Kg (Fej)
• 1.453 W/Kg (Test)

3. A memóriakártya és a SIM kártya behelyezése
A két SIM foglalat lehetővé teszi, hogy kétféle hálózathoz csatlakozzon.
Távolítsa el a SIM tálcát, majd helyezze be a SIM kártyákat (vagy SIM
kártya+SD kártya) az ábrán látható módon:

4. A készülék be- és kikapcsolása
Nyomja hosszan a – készülék oldalán található - Bekapcsoló gombot a
készülék bekapcsolásához.
Nyomja hosszan a Bekapcsoló gombot, majd az Opciók közül válassza
a Kikapcsolás lehetőséget.
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5. Készülék érintő gombjai
Gomb

Jelentése
Menü: megnyitja a kapcsolódó menüt, további opciókkal és
műveletekkel, tartalma az adott alkalmazástól függ. Hosszan
nyomva a legutóbbi alkalmazások listáját nyitja meg.
Kezdőképernyő: visszatérés a kezdőképernyőre. Hosszan
nyomva a GoogleTM asszisztenst nyitja meg.

Vissza: visszatér az előző képernyőre, ami meg volt nyitva.

6. Hívások kezelése
6.1 Hívások kezdeményezése
➢

Érintse meg a
ikont a Főmenüben vagy a Kezdőképernyőn
a kívánt szám tárcsázásához.

➢

Érintse meg a
ikont a Főmenüben vagy a Kezdőképernyőn
a Partnerekből, csoportokból vagy kedvencekből való
tárcsázáshoz.
A hangerőt a készülék oldalán található Hangerő fel/le gombok
segítségével szabályozhatja.
A tárcsázóból megnyitható a Hívásnapló és a Partnerek is.
Hívás közben, érintse meg a
ikont a hívás bontásához.

➢
➢
➢

6.2 Hívás fogadása
Bejövő hívás esetén a következő lehetőségek közül választhat:
▪

Húzza a telefon ikont

jobbra a hívás fogadásához.
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▪

Húzza a telefon ikont

balra a hívás elutasításához.

▪
Húzza a telefon ikont
elutasításhoz.

felfelé az SMS-ben való

6.3 Segélyhívások
Segélykérő hívásokat SIM kártya nélkül is indíthat. Bővebb
információért, forduljon a hálózati szolgáltatóhoz.

7. A Kezdőképernyő
Amikor bejelentkezik a készülékbe, a
kezdőképernyő nyílik meg. Ez a kiindulópont
az összes alkalmazás eléréséhez a készüléken.
Kattintson a – képernyő alján található –
Főmenü ikonra az összes telepített
alkalmazás megtekintéséhez.
Nyomjon meg, és tartson lenyomva egy üres
területet a kezdőképernyőn háttérkép
megváltoztatásához.

7.1 Értesítési sáv
Az értesítési sávon látható az idő, jelerősség és az akkumulátor
töltöttsége.
Értesítési ikonok

Állapotjelző ikonok
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Az állapotjelző ikonok jelentése:
Ikon

Jelentése

Ikon

Jelentése

Jelerősség

Ébresztő beállítva

Nem fogadott hívás

Wi-Fi kapcsolat aktív

USB megosztás aktív

Bluetooth aktív

Fülhallgató csatlakoztatva

Akkumulátor töltése

Új üzenet

Repülőgép mód aktív

7.2 Alkalmazások képernyő
Nyomja meg az Indító ikonját
a
Főmenübe való belépéshez. Innen
érhető el az összes telepített alkalmazás
és a widgetek is.
Érintse meg
indításhoz.

az

alkalmazást

Alkalmazás
hozzáadása
Kezdőképernyőhöz:

az
a

érintse meg az alkalmazás ikonját és
tartsa lenyomva, amíg rezegni nem kezd,
és meg nem nyílik a Kezdőképernyő.
Húzza a kívánt helyre az ikont, majd
engedje fel az ujját a képernyőről.
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Widgetek kitűzése:
A widgetek eléréséhez nyomja meg a
menü gombot a Kezdőképernyőn, majd
érintse meg a widget ikont a képernyő
alján. Nyomja meg és tartsa lenyomva a
kiválasztott widgetet, amíg rezegni nem
kezd és meg nem nyílik a Kezdőképernyő.
Helyezze el, majd engedje fel az ujját a
képernyőről.

8. SIM kártyák
A Menü / Beállítások / SIM kártyák menüpontban választhat előnyben
részesített SIM kártyát a következőkhöz:
• Mobiladat – kapcsolat
• Hívások
• SMS-ek
Ebben a menüpontban lehetősége van inaktiválni is valamelyik
kártyát.

9. Kezelés és karbantartás
9.1 Akkumulátor
• A készülékhez újratölthető akkumulátor tartozik. Amikor az
energiaellátás alacsony, töltse fel az akkumulátort.
• Húzza ki a töltőt a konnektorból és a készülékből, amikor nem
használja. Ne hagyja az akkumulátort egy hétnél tovább töltődni,
mert csökkentheti az akkumulátor élettartamát.
• Az extrém hőmérsékleti viszonyok is hatással lehetnek az
akkumulátorra. Ha a környezeti hőmérséklet meghaladja a 40 °C -t, ne
töltse az akkumulátort.
• Ne használjon sérült akkumulátort vagy töltőt.
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Ne okozzon rövidzárlatot az akkumulátorban. Véletlen rövidzárlatot
okozhat például egy fémtárgy, például egy pénzérme, kapocs vagy
toll.
• Ne hagyja az akkumulátort túl meleg (például autóban nyáron) vagy
túl hideg (például fagyasztó) helyen, mert csökkenhet az élettartama.
Próbálja az akkumulátort 15°C és 25°C között tárolni. A túl hideg vagy
túl meleg akkumulátor átmenetileg nem működhet, még akkor sem,
ha teljesen fel van töltve.
• Ne dobja az akkumulátort tűzbe. A használt akkumulátort a helyi
szabályozásoknak megfelelően semmisítse meg, lehetőség szerint
hasznosítsa újra.
9.2 A készülék karbantartása
• Tartsa a készüléket szárazon. A csapadék, pára és minden egyéb
folyadék korróziót idézhet elő a készülék áramköreiben. Ha készülék
mégis nedves lesz, távolítsa el az akkumulátort. Ne tegye vissza, amíg
a készülék teljesen ki nem szárad.
• Ne tárolja a készüléket poros helyen, mert a mozgó alkatrészek és
elektromos tartozékok károsodhatnak.
• Ne tárolja a készüléket forró helyen. A magas hőmérséklet
rövidítheti az elektromos eszközök élettartamát, károsíthatják az
akkumulátort és megolvaszthatják a műanyag alkatrészeket.
• Ne tárolja a készüléket túl hideg helyen. Amikor a készülék visszaáll
a normál hőmérsékletre, a belsejében keletkező pára károsíthatja az
elektromos áramköröket.
• Csak a használati útmutatóban megadott módon nyissa fel a
készüléket.
• Ne ejtse le, ne rázza a készüléket, mert az apró alkatrészek
eltörhetnek.
• Ne használjon erős vegyszereket, oldószereket a készülék
tisztításához.
• Ne fesse be a készüléket. A festék eltömítheti a mozgó alkatrészeket
és akadályozhatja a megfelelő működést.
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• Csak a gyártó által jóváhagyott alkatrészeket használja, a nem
megfelelő alkatrészek kárt okozhatnak a készülékben, továbbá
garanciavesztéssel járhat. Amennyiben a készülék nem működik
megfelelően, keresse fel a jótállási jegyen megadott szervizt.
A gyártó nem vállal felelősséget a nem megfelelő használatból eredő
meghibásodásért.

10. Megfelelőségi Nyilatkozat
A Blaupunkt SL plus 02 modelszámú készülék megfelel a 2014/53 /
EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó
rendelkezéseinek, a 2011/65/EU számú RoHs irányelv alapvető
követelményeinek és idevonatkozó rendelkezéseinek.
GSM850: 824MHz-894MHz; maximális teljesítmény：33±2dBm
GSM900: 880MHz-960MHz ；maximális teljesítmény r：33±2dBm
GSM1800: 1710MHz-1880MHz； maximális teljesítmény：30±2dBm
GSM1900: 1850MHz-1990MHz；maximális teljesítmény：30±2dBm
WCDM B1: 1920MHz-2170MHz；maximális teljesítmény：23±2.7dBm
WCDM B8: 880MHz-960MHz； maximális teljesítmény：23±2.7dBm
WIFI:2400MHz-2483.5MHz；EIRP teljesítmény：20dBm
Bluetooth:2400MHz-2483.5MHz;EIRP teljesítmény：10dBm
GPS：1575.42±1.023MHz --- FM： 87.5 MHz-108MHz

A Megfelelőségi nyilatkozat megtekintéséhez, forduljon hozzánk a
következő e-mail címen: info@blaupunkt-mobile.eu

Importálja: HTM Mobile Kft. Cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 83.
A készülékkel kapcsolatos bővebb információért, keresse fel
honlapunkat: www.htmmobile.hu
Google Android, a Google Play és az egyéb jelölések a Google Inc.
védjegyei
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