
 
 
 

 
 
 

WayteQ x995 GPS navigáció 
Rövid használati útmutató 

 
 
 
A használati útmutató magyar nyelvű teljes változatát a: 
http://wayteq.eu/hu/letoltes oldalról töltheti le. 
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1. FIGYELMEZTETÉSEK ÉS MEGJEGYZÉSEK 

 Ez a készülék csupán egy navigációs segéd, pontos 
irány-, és távolságmérésre, valamint földrajzi 
helymeghatározásra nem alkalmas. 

 A kiszámított útvonal csak ajánlás. A felhasználó 
felelőssége a jelzőtáblák, jelzőlámpák és az érvényes 
közlekedési szabályok betartása. 
 

Ne próbálkozzon a készülék sajátkezű javításával. Ne 
próbálja kinyitni, kilyukasztani vagy szétszedni azt. Ne 
kísérelje meg a készülék szoftverének módosítását. Ne 
használjon illegális, a készülékkel nem kompatibilis 
szoftvert. A fenti előírások be nem tartása miatti 
meghibásodás esetén a garancia érvényét veszíti. 

A készüléken elhelyezett garancia címke eltávolítása, vagy 
sérülése szintén a garancia elvesztésével járhat. 
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2. MŰSZAKI ADATOK 
 
Processzor MediaTek MTK8127
RAM memória 1 GB
Belső tárhely 8 GB
LCD kijelző 5” TFT LCD, 800 x 480 pixel
Memóriabővítés microSD memóriakártya, max. 32 GB
USB MiniUSB csatlakozó
Hangszóró Beépített
Fülhallgató 
kimenet 2,5 mm sztereó jack 

GPS MT6627
Akkumulátor Beépített, Lithium-Ion
Töltőáram DC 5V / 2 A
Autós töltő DC 12-24V/2,5A – 5V/2A 
Operációs rendszer Android 4.4.2
Navigációs szoftver Opcionális
FM Transmitter Támogatott
Bluetooth Támogatott

Működési 
kondíciók 

5°C ~ 40°C működés
-10°C ~ 50°C tárolás 
86KPa ~ 106KPa atmoszférikus 
nyomás 
35% ~ 80% RH működés 
30% ~ 90% RH tárolás 
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3. KEZELŐSZERVEK 
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1. Visszajelző LED 
2. Fülhallgató csatlakozó 
3. MicroSD memóriakártya aljzat 
4. LCD érintőképernyő 
5. MiniUSB töltő aljzat és USB csatlakozó 
6. Be/Kikapcsoló gomb 
7. Hangszóró 
8. RESET (újraindítás) gomb 
9. Mikrofon 

 
4. TÖLTÉS HÁLÓZATI TÖLTŐVEL 
Figyelmeztetés: Töltés alatt a LED pirosan világít. Ne 
csatlakoztassa le a készüléket a töltőről, amíg a töltés be 
nem fejeződik és a LED kéken nem világít. Töltse a 
készüléket, ha az akkumulátor töltése alacsony. 

 
Az autós töltő csatlakoztatása  
Használat közben a folyamatos 
tápellátás a mellékelt autós töltővel 
biztosítható.  

Figyelem: A hirtelen feszültség-ingadozás elkerülése 
érdekében, csak a gyújtás ráadása után csatlakoztassa a 
készüléket.  
 Teljesen feltöltött akkumulátor indikátora 

Akkumulátor 
A készülék működtetése 5 - 40°C, tárolása -10 - 50°C között 
biztonságos. Ne tegye ki a készüléket közvetlen magas 
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hőmérséklet vagy hosszan tartó meleg környezet 
hatásának, pl. ne hagyja erős napfényben álló gépkocsiban. 
A készüléke meghibásodásának elkerülése érdekében 
tartsa távol közvetlen napfény hatásától. 
Az akkumulátor kimerülésekor vegye figyelembe a helyi 
jogszabályokat. 
 
5. A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA 
 
5.1 Be- és kikapcsolás  
Indításhoz nyomja hosszan a “Bekapcsoló” gombot. A 
rendszer indulása után a következő kezdőképernyőt 
láthatja: 
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Fő funkciók: 
 Navigáció 
 Zene-, és videó lejátszás, képnézegetés 
 Programok futtatása 
 FM transmitter 
 Fájlkezelő 
 Számológép 
 GPS infó 
 Beállítások 

A bekapcsoláshoz nyomja meg és tartsa nyomva a 
Bekapcsoló gombot több mint 3 másodpercig.  
 
 
A kikapcsoláshoz nyomja meg és tartsa nyomva a 
Bekapcsoló gombot több mint 3 másodpercig, amíg a 
kikapcsoló menü meg nem jelenik. A menüből válassza a 
”Power off” lehetőséget a kikapcsoláshoz.  
 
5.2 Állapotsor 
 

   
 

A képernyő alsó részében az állapotjelző tartalmazza a 
Főképernyő ikonját, a visszalépés gombot, a futó 
alkalmazások megjelenítési lehetőségét, a 
hangerőszabályzót. A felső részen a Wi-Fi állapotot, az 
energiaszintet, aktuális időt, stb.
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Bármelyik képernyőn az ikon megérintése után 
visszalép az előző képernyőre vagy kilép az 
alkalmazásból. 

 Minden képernyőről visszalép a Főképernyőre 

 

Az éppen futó alkalmazások bélyegképes 
nézetét jeleníti meg. Az alkalmazás 
megnyitásához érintse meg a bélyegképet. A 
listából történő eltávolításhoz húzza a 
bélyegképet fel vagy le. 

 Aktuális idő 

 Wi-Fi kapcsolat és jelerősség 

 
Energiaszint. Kevés energia esetén narancs, 
minimális energia esetén vörös színre vált. 

 
5.3 Navigáció 
 
A Sygic navigációs szoftver telepítése után az eszköz 
beazonosítása miatt az alkalmazásnak a készülék teljes 
bekapcsolását követően szükséges a Wifi funkció 
bekapcsolása (Internet kapcsolatra nincs szükség). Ezért a 
szoftver indítása előtt kapcsolja be a Wifi funkciót és várjon 
néhány másodpercet. Ezt követően a Wifi funkció 
kikapcsolható. Ha ezt nem végzi el a Sygic navigációs 
szoftver nem tud betöltődni. Amennyiben a készüléket 
nem kapcsolja ki teljesen, csak alvó üzemmódba helyezi, 
akkor a fent leírt műveletre nincs szükség.
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5.4 FM Transmitter használata  
 
Az FM transmitter alkalmazás segítségével a készülék 
hangját FM frekvencián átjátszhatja autója audio 
rendszerére.  

 
 
Érintse meg az Open feliratot. A + és – gombbal állítsa be a 
megfelelő frekvenciát Autórádióját állítsa ugyanerre a 
frekvenciára 
 
Megjegyzés: 
Az interferencia elkerülése érdekében célszerű olyan 
frekvenciát választania, amely az Ön lakóhelyén nincs 
használatban. Az FM transmitter működéséhez 
csatlakoztatott autós töltő szükséges! 
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5.5 GPS információk lekérdezése 
 

 
 
A GPS infó alkalmazással ellenőrizni tudja a beépített GPS 
vevő által fogadott GPS jeleket, navigációs szoftver nélkül. 
 
Latitude Szélességi fok
Longitude Hosszúsági fok
Height Magasság
Speed Sebesség
Time Idő
 
  



11 
 

6. 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. 
 
7. MINŐSÉGTANUSÍTÁS 
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. 
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8. IMPORTŐR / FORGALMAZÓ: 

 

 
 

WayteQ Europe Kft. 1097 Budapest, Gubacsi út 6. 
Tel: +36-1 21 73 632 · www.wayteq.eu · info@wayteq.eu  
 
FIGYELMEZTETÉS: A WayteQ fenntartja a jogot a használati 
utasítás megváltoztatására. A termék paraméterei minden 
előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.  
 


