
 
 

HT50 okostelefon 
 

 
 

GYORS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 
QUICK GUIDE 

 
A teljes használati útmutatót letöltheti a www.wayteq.eu oldalról 

©2017 WayteQ Europe Kft. – Minden jog fenntartva 
Importőr: WayteQ Europe Kft. 1097 Budapest, Gubacsi út 6. www.wayteq.eu  



Kezelőszervek I.  
 
 

 
 

 
   

   
 
 
 

1. Fülhallgató aljzat (3,5 mm jack) 
2. USB csatlakozó (MicroUSB 2.0) 
3. Előlapi kamera 
4. Közelségérzékelő / fényérzékelő 
5. Előlapi hangszóró 
6. Kijelző 
7. HOME érintőgomb 
8. VISSZA érintőgomb 

9. MENU érintőgomb 
10. Kamera 
11. LED vaku 
12. Hangerő + gomb 
13. Hangerő – gomb 
14. ON/OFF be-, kikapcsoló gomb 
15. Hangszóró 
16. Mikrofon 

 

 

 
 

VISSZA gomb – előző képernyő vagy kilépés az 
applikációból 

 
 

HOME gomb Visszatérés a főmenübe, hosszan 
nyomva a feladatkezelő nyílik meg. 

 MENU gomb – almenü / felugró menü megjelenítése 
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SIM kártyák és memóriakártya behelyezése 
 

A hátlap levétele: 
1. Fordítsa kijelzővel lefelé a készüléket. 
2. A bal alsó sarokban kipattinthatja a hátlapot. 
Haladjon végig a hátlap szélein. 
3. A hátlap visszahelyezése fordított sorrendben történik. 
4. A készülék felső élétől (a kamerától) indulva pattintsa vissza a 
hátlapot.  

  
 
SIM kártyák és memóriakártya behelyezése 
1. Fogja meg a készüléket kijelzővel lefelé. Óvatosan vegye le a hátlapot a készülék bal alsó 
sarkától, a bemarástól indulva. A készülék aljától indulva pattintsa le a hátlapot.  
2. Az ábrának megfelelően helyezze be a SIM kártyá(ka)t vagy a SIM kártyát és a memóriakártyát 
(amennyiben rendelkezik ilyennel), mindkettőt az érintkezőkkel lefelé, a feliratukkal felfelé. 
3. A SIM2 aljzat ’hibrid’ aljzat, tehát SIM kártya helyett microSD memóriakártyát is tud fogadni. 
 

 
 
 
 
 

Megjegyzés:  
A SIM kártyák és a memóriakártyák nagyon óvatos kezelést kívánnak! 
Ügyeljen rá, hogy a kártyák ne hajoljanak el behelyezéskor.  
Különösen ügyeljen, ha a SIM2 aljzatba SIM kártya helyett MIcroSD kártyát helyez. A kártyának a 
slot közepén, teljesen betolt állapotban kell lennie. 
Kizárólag MicroSIM kártyák támogatottak. A SIM kártya és a memóriakáryta cseréhez mindig 
kapcsolja ki a készüléket. Az akkumulátor beépített, nem eltávolítható! 
A SIM2 aljzatba egyszerre vagy csak microSIM kártya, vagy csak memóriakártya helyezhető! 
Ne használjon SIM kártyaadaptert, mert a SIM foglalat sérülhet, amelyre a jótállás nem vonatkozik. 



 
 

A doboz tartalma 
HomTom HT50 telefon, USB kábel, hálózati töltő, használati útmutató, jótállási jegy 

Üzembe helyezés 
Az akkumulátor töltése 
Csatlakoztassa az adaptert a készülékhez, majd a fali aljzathoz. A  ikon az akkumulátor töltése 
alatt zöldre vált. 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 fehér 

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 teljes lesz. A mellékelt töltő (5V/7V/9V - 2A). Ne használja a készüléket 
nem gyári, vagy 12V töltővel, mert a készülék meghibásodhat és erre a jótállás nem terjed ki. 

A készülék be-, és kikapcsolása 
A mellékelt töltővel töltse fel az akkumulátort teljesen. Az 
USB kábel illesztésénél legyen nagyon figyelmes, mert csak 

a hosszabb oldalával lefelé (a készülék háta felé) csatlakoztatható. A be-, kikapcsoló gombot 
tartsa nyomva 3 másodpercig. Ekkor a készülék bekapcsol. A kikapcsoláshoz tartsa megint 
nyomva a be-, kikapcsoló gombot, majd válassza a Power Off (Kikapcsolás) lehetőséget. A 
készülék újraindításához válassza ekkor az Újraindítás lehetőséget. 
 
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.  
Csatlakoztassa az USB kábel egyik végét a telefonhoz, a másikat pedig a számítógéphez. Húzza 
le az állapotsávot a bal felső saroknál és válassza a használni kívánt üzemmódot (Töltés, 
Fájlátvitel, Fotóátvitel, MIDI, USB tároló, Beépített CD-ROM).   
 

FŐKÉPERNYŐ 
Első bekapcsolás után az alábbi képernyőt láthatja 
1. Válassza ki az alapértelmezett nyelvet  MAGYAR 
2.Állítsa be a WiFi hálózatot, amennyiben az internetre kíván csatlakozni 
3. Állítsa be a Google fiókját és a felhasználó nevet. 
4. Állítsa be az email fiókot, amennyiben rendelkezik email címmel. 
5. Állítsa be a védelmi funkciókat a telefonhoz. 
 
Hulladékkezelés 
A hulladékkezelésre a 2002/96/EK európai irányelv vonatkozik. 
Az elektronikus hulladékot a háztartási hulladéktól elkülönítve kell elhelyezni az arra kijelölt helyen. 
További információt a helyi önkormányzattól vagy környezetvédelmi szervektől kérhet. 
 
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. 
© 2017 Minden jog fenntartva a WayteQ Europe Kft. részére. 


