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Felépítés
Scan (opcionális)
GNSS Antenna

Fény- és távolság érzékelők
Hangszóró

Jelzőfény

Kamera
Hangerő szabályozó
Bekapcsoló gomb
PTT billentyű

Scan billentyű

Mikrofon

Hangszóró

Érintkező
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Kamera
Külső érzékelő csatlakozója
Vaku

NFC

Akkumulátor fedlap

SIM kártya és SD kártya behelyezése
Mindkettő SIM kártya szabványos Nano-SIM kártyaként értendő. A SIM kártya és az SD kártya bemenet
is az akkumulátor bemenet felső részén található. Kérjük, ﬁgyeljen a kártya bevágásának irányára a
behelyezés során. Nem szabványméretű kártya behelyezése károkat okozhat a SIM kártya tartóban.
A készülékben nem használható egy időben azonos Szolgáltatótól két SIM kártya.. Amennyiben ugyanattól a Szolgáltatótól egyszerre két SIM kártyát helyez be., csak az egyik SIM kártya lesz képes a 4G
hálózatra való csatlakozásra és annak használatára.
Akkumulátor behelyezése és az eszköz bekapcsolása
Csavarozza ki a négy zárat, majd távolítsa el a fedelet az akkumulátor behelyezéséhez.. Hyelyezze vissza
és zárja le a fedelet, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a Bekapcsoló gombot 3 másodpercig.
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Eszköz újraindítása
Nyomja meg és tartsa lenyomva a Bekapcsoló gombot 2 másodpercig, majd válassza az Újraindítás menüpontot.
Eszköz kényszerújraindítása
Nyomja meg és tartsa lenyomva a Bekapcsoló gombot 8 másodpercig a kényszerújraindításhoz.
Scan funkció
Lépjen be a "Beállítások> Scan beállítása" menüpontba, scanneljen, és állítsa be a Scan funkciót.
WiFi és Mobilhálózat
Csatlakozás a WiFi hálózatra
1 Húzza le az ujját az érintőképernyőn az Állapotsor megjelenítéséhez és az Értesítések panel kiválasztásához.
2 Hosszan nyomja a

szimbólumot a WiFi beállításokba való belépéshez.

3 Engedélyezze a WiFi hálózat használatát. A rendszer listán jeleníti meg az elérhető WiFi hálózatokat.
4 Válassza ki a használni kívánt Wi-Fi hálózatot. Amennyiben jelszóval védett hálózatra kíván csatlakozni,
a csatlakozáshoz szükséges megadni a jelszót.
Csatlakozás Mobilinternet hálózatra
1 Húzza le az ujját az érintőképernyőn az Állapotsor megjelenítéséhez és az Értesítések panel kiválasztásához.
2 Nyomja a

szimbólumot a Mobilinternet beállításokba való belépéshez.

3 Amikor nem használja, kérjük kapcsolja ki a mobilinternet hálózat szolgáltatást, hogy megelőzze
a felesleges adatforgalmat és megnövelje az eszköz készenléti idejét..
Akkumulátor feltöltése, óvintézkedések
1 Kérjük, hogy kizárólag a Gyártó által biztosított szabványos töltőt és USB (Type-C) adatkábelt használja,
máskülönben a gyorstöltő mód nem elérhető. A nem megfelelő töltő és USB kábel használata a készülék
töltési idejének meghosszabbodásához, ismételt újraindulásához, valamint az akkumulátor élettartamának
rövidüléséhez vezethet.
2 Javasolt az adatgyűjtő kikapcsolt állapotban való töltése. Kérjük, hogy a töltési idő alatt ne pakoljon
tárgyakat a töltőre és készülékr e.
3 Az alacsony akkumulátor töltöttséget a kijelzőn felugró ﬁgyelmeztető panel, valamint az eszközön
található Jelzőfény villogása jelzi. Minél előbb töltse fel a készüléket, ezzel biztosítva a normál működést.
4 Amennyiben az eszközt hosszabb ideje tárolják, győződjen meg, hogy az akkumulátor töltöttségi szintje
legalább 50%. Kérjük, hogy az eszközt lehetőleg száraz, alacsony páratartalmú helyen tárolja, ellkerülve
ezzel a tárolás során keletkező károsodást.
5 Az akkumulátor, töltőfej, illetve töltőkábel meghibásodása esetén kérjük, vegye fel a Forgalmazóval a kapcsolatot.
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Ne próbálja meg Ön a készülék javítását, a balesetek és további károk elkerülése érdekében forduljon a Forgalmazóhoz.
Egyéb Tanácsok
1 A készülék legoptimálisabban -20 ℃ ~ 55 ℃ hőmérsékleten használható és -30 ℃ ~ 70 ℃ közötti
hőmérsékleten tárolható. Túl magas vagy túl alacsony hőmérséklet befolyásolhatja az eszköz
használhatóságát, továbbá károsíthatja az adatgyűjtőt és az akkumulátort is.
2 Kérjük, hogy a készüléket 5℃~35℃ közti hőmérsékleten töltse, ezzel biztosítva az akkumulátor
optimális működését és készenléti idejjét.
3 A Gyártó/Forgalmazó nem vállal felelősséget a ROM rendszer nem általa végzett, illetve nem hivatalos
forrásból származó frissítéséből, feltöréséből eredendő károkért, valamint a rendszer fájlok módosításából
adódó biztonsági kockázatokért.

4 Legyen óvatos a Scan használata során.. Kerülje a lézerrel történő szembe világítást, valamint ne nézzen
közvetlenül a lézersugárba.
5 Elektromágneses sugárzás: jelen termék maximális abszorpciós rátája ≤2.0 W/kg.. A beültetett pacemakerrel,
hallókészülékkel, csiga implantátummal, stb. rendelkező felhasználók az eszköz használata során kövessék
az orvosi utasításokat.
6 Biztonsági ﬁgyelmeztetés: az alábbi csedekedetek növelhetik a beépített akkumulátor károsodásának
valószínűségét, ami további problémák kialakulásához vezethet a készülék normál napi használata során:
Akkumulátor nem a leírásnak megfelelő módon történő eltávolítása
Erős nyomás vagy törés, egyéb sérülést okozó behatások az eszközön
Nem a Gyártó által javasolt szervízben történő javítás
Nem szabványos töltő és adatkábel használata
A készülék mikrohullámú sütőbe, tűzbe vagy más, forró hely közelébe történő helyezése
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