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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.  
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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.  

 

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. 

Jellemzők 

 

 Ébresztő, Böngésző, Számológép, Naptár, Kamera, Óra, Email, File tallózó, Galéria, Zene, Beállítás, Video lejátszó stb  

 Fotónéző, Zene és videolejátszás  

 Két SIM kártya kezelése 

 Wi-Fi csatlakozási lehetőség 

 Micro Secure Digital™ (micro SD) kártyahely  

 Kapacitív érintőkijelző minden művelethez  

 4GB beépített memória  

 USB 2.0 host és slave (OTG) csatlakozási lehetőség PC-hez és USB meghajtókhoz 
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Gombok és csatlakozások 

 
 

1. Fülhallgató 

2. Hangerő + 

3. Hangerő – 

4. Menü 

5. Főképernyő 

6. Vissza 

7. Töltés jelző 

8. Hangszóró 

9. Távolság érzékelő 

10. Előlapi kamera 

11. Bekapcsolás 

12. USB 
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A doboz tartalma 

 

WayteQ TALK 5H mobiltelefon 

Hálózati adapter (5V/800mA)  

Akkumulátor (2500 mAh) 

USB kábel 

Fülhallgató 

Használati útmutató  

13. Hangszóró 

14. Hátsó kamera 

15. Vaku 
13 

14 

15 
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Akkumulátor behelyezése és kivétele 

 

A készülék jobb alsó sarkából kiindulva a széleken körben óvatosan pattintsa le a hátlapot. A készülékben Li-PO akkumulátor található. A 

megvásárolt új készülék akkumulátora nincs teljesen feltöltve, de tartalmaz annyi energiát, hogy a készülék bekapcsolhasson. Használja a 

készülékhez mellékelt eredeti akkumulátort és helyezze be az ábra szerint 
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Akkumulátor töltése 

Csatlakoztassa az adaptert a készülékhez, majd a fali aljzathoz.  

A  ikon az akkumulátor töltése alatt  ikonná alakul. 

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 kék 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 te ljes lesz. A 

mellékelt töltő (5V, 800 mA). Ne használja a készüléket 9V vagy 12V töltővel, mert a készülék meghibásodhat és erre a jótállás nem terjed 

ki. 
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SIM kártyák behelyezése és kivétele 

 

Behelyezés: kikapcsolt állapotban vegye ki a készülék akkumulátorát. Majd helyezze a SIM kártyát a foglalatba a jelzésnek megfelelően. 

Helyezze be a kártyát az ábrának megfelelően: Micro SIM kártya a SIM 2, normál SIM kártya a SIM 1 foglalatba.  

Kivétel: nyomja meg befelé kissé a SIM kártyát, a kártya automatikusan kilökődik és kiveheti a SIM kártyát. 
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A telefon használata 

Be-, és kikapcsolás 

A bekapcsoláshoz nyomja meg és tartsa nyomva a Bekapcsoló gombot több mint 3 másodpercig. Várja meg, míg a lezárást jelző ikon 

megjelenik. Érintse meg a lezárást jelző ikont  és húzza át a feloldó ikon  felé a képernyő feloldásához. A kikapcsoláshoz nyomja meg 

és tartsa nyomva a Bekapcsoló gombot több mint 3 másodpercig, amíg a kikapcsoló menü meg nem jelenik. A menüből válassza az ”OK” 

opciót a kikapcsoláshoz.  

 

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.  
 
1. Csatlakoztassa az USB kábel egyik végét a telefonhoz, a másikat pedig a számítógéphez. Húzza le az állapotsávot a bal felső saroknál 
és válassza az „USB eszköz csatlakoztatása” menüpontot. Érintse meg az ”USB-tár bekapcsolása” gombot a PC-hez csatlakoztatáshoz.  
2. A jobb használat érdekében, lecsatlakoztatáskor mindig nyomja meg az ”USB-tár kikapcsolása” gombot. 
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Kezelőfelület 

A képernyő tetején található az állapotsáv. Az állapotsávban bal oldalon látható az idő, dátum, értesítések, jobb oldalon pedig a 

csatlakoztatások. Az állapotsáv lehúzásával újabb részleteket láthat a felhasználóról, az akkumulátor, beállítások, WiFi, GPS, Bluetooth, 

mobilhálózatok, repülőgép üzemmód, fényerő, készenlét, képernyő forgatás zárolás és a telefon állapotáról.  
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Ikonok a főképernyőn 

Ikon Művelet Ikon Művelet 

  
Vissza 

 
Főképernyő 

 
Menü 

 
Felismert új eszközök 

 

Idő 
 

Akkumulátor állapot 

Ikonok az állapotsávon 

 Új üzenet  USB hibakeresés 

 Üzenet küldés sikertelen 
 

PC USB kapcsolat 

 
Némítva 

 
Nincs SIM kártya 

 
Nem fogadott hívás 

 
Bluetooth bekapcsolva 

 
Ébresztő 

 
GSM térerő, Roaming, Nincs hálózat 

 
Csendes üzemmód 

 
Letöltés 

 
Zene lejátszás  Wi-Fi csatlakoztatva az Internethez 

 
Naptár esemény  Adatforgalom aktív 

 Új e-mail 
 

Töltés 

 
Repülőgép üzemmód 

 
Akkumulátor állapot 

 
Hangszóró bekapcsolva   
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Beállítások 

SIM kezelés 

A Beállítások menü SIM-kezelés menüpontjában állíthatja be a SIM kártyák működésével kapcsolatos 

tulajdonságokat. Amennyiben egy időben a készülékben két SIM kártya van helyezve, a hívásnaplóból vagy a 

tárcsázóból a hívást kezdeményező ikon érintése után a megjelenő menüből választhatja ki, hogy melyik SIM 

kártyával kívánja kezdeményezni a hívást. 

 

Wi-Fi beállítás 

 

Bekapcsolás: A Beállítások menüben keresse meg a Wi-Fi menüpontot. A csúszkát húzza át „BE” állapotra. 

Wi-Fi beállítása és csatlakozás az Internetre: A Wi-Fi bekapcsolása után automatikusan megkeresi a készülék a 

hálózatokat. Válassza ki a megfelelő hálózatot és szükség szerint adja meg a jelszót, majd kattintson a 

„Kapcsolódás” gombra. A készülék lekéri az IP-címet és csatlakozik a hálózathoz. A sikeres csatlakozás után a 

hálózat neve alatt a „Csatlakoztatva” felirat olvasható, illetve az állapot megjelenik az állapotsávon. 
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Bluetooth 

 

A képernyőn megjelenik a csatlakoztatott eszközök neve. A készülék gyári neve TALK 5H, amely 

tetszőlegesen megváltoztatható. Ha megtalálta a kívánt eszközt a nevére kattintva párosíthatja azt az 

TALK 5H-val. A párosítás után, ha létrejött a kapcsolat a két készülék között, akkor adatokat küldhet és 

fogadhat a két eszköz között a mobilhálózat adatforgalma nélkül. 

 

USB fogadás 

 

OTG kábel (nem tartozék) segítségével adatokat fogadhat USB eszközről. Indítsa el a Fájlkezelőt és 

böngéssze az USB eszköz tartalmát. 
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Telefon hívás 

A SIM1 foglalat normál, a SIM2 foglalat micro SIM kártya fogadására alkalmas. Az állapotsávon ellenőrizheti az 

elérhető hálózatokat és azok jelerősségét.  

 

Hívás indítása 

Válasszon ki egyet a kapcsolatok közül vagy a számgombok érintésével adja meg a tárcsázni kívánt számot az alábbi 

jelmagyarázat alapján 

 

 
Hívás indítása  Hívás napló 

 
Kapcsolatok 

 
Hasonló kapcsolatok 

 
Törlés 

 
Tárcsázó 

 Nincs hálózat 
 

Tárcsázó elrejtése 

 Beállítások: Gyorshívó, Kapcsolatok és Hívás beállítások 
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Hívás menü 

Hívás fogadásához érintse meg a  ikont. Headset használatakor a hívás a headset gombjával is fogadható.  

A hívás elutasításához érintse meg a  ikont vagy nyomja meg a Bekapcsolás gombot. Headset használatakor a 

gomb nyomva tartásával utasíthatja el a hívást.  

Hívás elutasítása és üzenet küldése: ha nem tud hívást fogadni, a hívás jelzést felhúzhatja az üzenet ikonra. A 

készülék automatikusan üzenetet küld a hívó félnek.  

 

 

Hívó képe 
 

Hívásvárakoztatás 

 

Segélyhívás 

Ha elérhető GSM hálózaton belül tartózkodik, segélyhívást SIM kártya nélkül is kezdeményezhet.  

 

Hívásnapló 

 
Nem fogadott hívások 

 
Kimenő hívások 

 
Fogadott hívások 

 
Hívásnapló törlése vagy hívásbeállítások  

 
Kapcsolat keresése 

 
Gyorshívás kezdeményezése 

 

Megjegyzés: A nem fogadott hívások telefonszáma vagy a kapcsolat neve megjelenik a hívásnaplóban. A bejegyzést 

megérintve további lehetőségek állnak rendelkezésre: szám hívása, új kapcsolat felvétele, üzenet küldése, 

videohívás, törlés a naplóból stb.  
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Üzenet küldése 

Szolgáltatási területen üzenetet küldhet és fogadhat. Az üzenet lehet multimédia üzenet is. Üzenetek kezeléséhez érintse meg a  ikont. 

 

FM Rádio 

Érintse meg a  ikon az FM Rádió funkció elindításához (az FM Rádió csak fülhallgató csatlakoztatása mellett használható). 

: Keresés / Hangszóró/ FM műsor rögzítése 

 : Váltás az előző / következő frekvenciára. Nem biztos, hogy található adás. 

 : Váltás az előző / következő csatornára. 

 

Megjegyzés: 

1. A csatorna előtti csillag jelzi, hogy a csatorna be van állítva a kedvencek közé. A kedvencek a lista elejére kerülnek. 

2. Amelyik csatorna előtt nincs csillag, az csak az automatikus keresés miatt található a listában. 

 

Hangrögzítő: 

Érintse meg a  ikont a hangrögzítő indításához. Érintse meg a  ikont a felvétel indításához, a leállításhoz használja a  ikont. A 

felvételek visszajátszásához érintse meg a  ikont.  

Felvételek visszajátszása: A felvételek listájában megtalálhatja a korábban rögzített felvételeket. Ha a felvételeket itt nem látja, akkor a 

Fájlkezelőben megtalálhatja azokat. 
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Böngésző: 

Mobil Internet vagy Wi-Fi hálózatra csatlakoztatás esetén, elindíthatja a böngészőt weboldalak megtekintéséhez. Írja be a weboldal címét 

és és érintse meg az „Ugrás” gombot a weboldal betöltéséhez. 

 

Specifikáció: 

CPU MT6589, négy magos Cortex-A7 processzor, 1,2 GHz 

RAM 1GB 

ROM 4GB 

Memóriakártya Akár 32GB 

FM  Igen 

Bluetooth Bluetooth V4.0 

Wi-Fi Wi-Fi 802.11b/g/n 

Hálózat WCDMA/GSM 

Frekvenciák: WCDMA: 2100MHZ, GSM: 900MHZ + 1800MHZ 

Kijelző 5.5” IPS, 1280*720 

Érintőpanel Kapacitív 5 pontos 

MIC Igen 

Hangszóró Sztereo 

Rezgő motor Igen 

Szenzorok Fényérzékelő automatikus fényerő állításhoz, Távolság érzékelő, G-szenzor. 

SIM foglalat Két SIM foglalat, Normál és Micro SIM kártyához. 

GPS Igen 

OTG Igen, USB meghajtó és beviteli eszköz csatlakoztatásához 
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Fülhallgató aljzat 3,5mm  

Operációs rendszer Android 4.2 

Kamera Előlap: 1.3MP, Hátlap 8.0MP autófókusz és vaku funkcióval 

Akkumulátor 2500 mAh 

Akkumulátor üzemidő Készenlét SIM kártyával:kb 330 óra 
Zenelejátszás (kikapcsolt kijelző, 100% hangerő): kb. 30 óra 
Video lejátszás: kb 4.8 óra 
(Megjegyzés: A fenti adatok teszt eredmények, az aktuális üzemidőt több 
tényező befolyásolhatja.) 

Jel/zaj arány 95db fölött 

Méretek 154.2*78.6*9.5MM 

Súly 200g 
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