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 دوربین پشت )اصلی( .13
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 وارد کردن سیم کارت و کارت حافظه جانبی

 و دو درگاه دیگر برای سیم کارت.این تلفن دارای سه درگاه میباشد، یکی برای کارت حافظه، 

 با استفاده از سوزن تعبیه شده درگاه را باز کنیدگام اول: 

 دوم: سیم کارت و کارت حافظه را وارد کنیدگام 

 خودداری فرمایید  جدا سوزن جهت وارد کردن فشارلطفا از اعمال 

 آسیب رساندن به دستگاه وجود دارد. چرا که احتمال

 گام سوم: درگاه را در جای خود قرار داده و به سمت داخل فشار دهید

 تا در جای خود قفل شود

 

 شارژ کردن باتری

 گام اول: رابط یو اس بی کابل شارژ را وارد درگاه کنید، 

 رابط را به آداپتور برق و آداپتور را به منبع جریان وصل کنیدگام دوم: 

 قرمز یعنی در حال شارژ شدن LEDچراغ  -

 سبز یعنی کامال شارژ شده LEDچراغ  -

 

 

 

 مالحظات ایمنی
فرماییااد، در صااورت عماال نکااردن بااه ایاان دسااتورالعمل هااا احتمااال لطفااا ایاان دسااتورالعمل هااا را بااه دقاات مطالعااه 

آسیب رسایدن باه شاما و یاا دساتگاهتان وجاود دارد. لطفاا محتویاات ایان راهنماا ، خطارات احتماالی و ری اک هاای 
 استفاده نادرست از دستگاه را به کودکان و سایر مصرف کنندگان اطالع دهید.
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 کلیاطالعات 

  برای ایمنی خودتان فقط از لوازم جانبی اصل و تایید شده توسط گیگاست استفاده نمایید. استفاده از لوازم جانبی ناسازگار

 میتواند به تلفن شما آسیب رسانده و یا شرایط نامناسبی را ایجاد نماید. 

 ست در محیط های مرطوب )سرویس موبایل های گیگاست ضد آب نی تند لذا از استفاده از موبایل و لوازم جانبی گیگا

بهداشتی، حمام، آشپزخانه و ... ( جدا خودداری فرمایید. آب باران، رطوبت و سایر مایعات میتوانند بعلت وجود امالح 

معدنی در خود باعث خوردگی مدارات الکتریکی شوند. وقتی گوشی در حال شارژ شدن است، ری ک برق گرفتگی، 

 وجود دارد. سوختن و یا آسیب به دستگاه

  درجه سانتیگراد میباشد.دمای باال میتواند عمر قطعات الکتریکی دستگاه  40الی  0دمای مجاز برای استفاده از دستگاه

را کاهش دهد، به باتری آسیب برساند، باعث تغییر شکل و یا ذوب شدن قطعات پالستیکی شود. استفاده و نگهداری از 

یتواند باعث فشردگی قطعات داخلی دستگاه شده و به مدارات الکتریکی آن آسیب موبایل در فضاهای با دمای پایین م

 برساند.

  نگهداری و استفاده از موبایل در محیط های آلوده و با گردو غبار باال توصیه نمیشود. گرد و غبار میتواند عملکرد موبایل

 را تحت تاثیر قرار دهد.

 تی در فضاهایی حضور دارید که احتمال احتراق و انفجار وجود دارد به عالئم موجود در محیط خود توجه کنید و وق

موبایل خود را خاموش کنید. از جمله فضاهایی که احتمال انفجار در آنها وجود دارد فضایی است که در آن ها شما 

ش سوزی شده مجبور به خاموش کردن موتور ماشین خود ه تید، فضاهایی که در آنها جرقه میتواند باعث انفجار یا آت

 و به افراد آسیب برساند.

این مکان ها شامل پمپ بنزین، کارخانه مواد شیمیایی، فضای زیر عرشه کشتی، مکان هایی که فضای آن ها آلوده به 

 میشود. مواد شیمیایی و ذرات معلق است )مانند ذرات گرد و غبار و فلز(

 چراکه احتمال آسیب رسانی، برق گرفتی و یا جرقه زدن  اتصال کوتاه، باز کردن و دستکاری روی دستگاه ممنوع است

 دستگاه و یا شارژر آن وجود دارد.

  و یو اس بی نوع  1یا باالتر باشد، اتصال به یو اس بی  2اتصال باید به یو اس بی ورژنC .اکیدا ممنوع است 

 گ یا شکل داد و یا ماده ایی از آن اگر موبایل شما حین شارژ شدن، استفاده شدن یا هر زمان دیگری داغ شد، تغییر رن

 خارج شد، بالفاصله با مرکز خدمات ما تماس حاصل فرمایید

 

 باتری و شارژ کردن

  باتری این گوشی از نوع جداشدنی نی ت. لطفا قاب گوشی را باز نکنید، آن را جوشکاری و دستکاری نکنید. موبایل را در

 رد ، نگذاریدجایی که تحت فشارهای مکانیکی زیادی قرار میگی

  اگر الکترولیت باتری با چشم شما تماس داشته باشد احتمال از دست رفتن بینایی شما وجود دارد. اگر الکترولیت به

چشم شما نفوذ کرد، لطفا از مالیدن چشم خودداری کنید، چشم خود را فورا با آب تمیز ش ته و به پزشک متخصص 

یا لباس( شما تماس داشته باشد میتواند باعث سوزش یا تاول شود. بالفاصله مراجعه فرمایید. اگر الکترولیت با پوست )

 پس از تماس، پوست )یا لباس( خود را با آب و صابون ش تشو داده و با دکتر متخصص مشورت نمایید.

 باتری حین شارژ شدن داغ میشود، باتری را با موادی که احتمال آتش گرفتن آنها باالست در یک قف ه نگذارید. 

  ساعت در شارژ نگذارید. 12هر بار باتری را برای بیش از 
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  باتری را در فضای آزاد شارژ نکنید، وقتی موبایل در حال شارژ شدن است، از برقراری تماس و یا پاسخ گویی به تماس

 خودداری فرمایید

 شرایطی را فراهم کنید تا کابل متصل به گوشی حین شارژ کردن به راحتی در دسترس باشد 

 .طوفان های الکتریکی )خورشیدی( برای تمام وسایل برقی خطرناک ه تند 

 وقتی که باتری در دستگاه قرار ندارد و یا کابل شارژ آسیب دیده است از وصل کردن شارژر به دستگاه خودداری فرمایید 

 

 هدست

طریق هدفون اگر روی صدای بلند صداهای بلند به شنوایی شما آسیب خواهند رساند. گوش دادن به موسیقی یا مکالمه از 

 تنظیم شده باشند میتواند عواقب ناخوشایندی برای شنوایی شما داشته باشند.

  اگر حین دویدن یا قدم زدن از هدفون استفاده میکنید، مطمئن شوید که کابل هدفون به بدن یا لباس شما و اج ام

 موجود در محیط )شاخه درخت و ...( گیر نکند.

  در محیط های خشک استفاده کنید. الکتری یته ساکن تولید شده توسط هدفون میتواند از طریق گوش از هدفون خود

های شما بصورت شوک الکتریکی خارج شود. اگر شما به هدفون خود دست بزنید و یا فلزی را لمس نمایید این الکتری یته 

 ساکن از طریق بدن شما تخلیه خواهد شد.

 

 یا بعنوان ابزار در پزشکیاستفاده در بیمارستان ها 

  کارکرد تجهیزات پزشکی در اطراف موبایل شما ممکن است با مشکل مواجه شود، شرایط فنی محیط خود را در نظر

 بگیرید )مانند اتاق عمل(

 آن  اگر از ابزار پزشکی استفاده میکنید )مانند دستگاه تنظیم ضربان قلب( لطفا قبل از استفاده از موبایل از تولید کننده

 ابزار، اطالعات مربوط به ح اسیت ن بت به دستگاه های خارجی و منابع انرژی فرکانس باال را دریافت کنید.

  اگر از دستگاه تنظیم ضربان قلب و دستگاه شوک دهنده قلب پیوندی استفاده میکنید اطمینان یابید که وقتی موبایل

میلیمتر باشد. برای کاهش تاثیر موبایل بر روی دستگاه،  152ل خود را روشن میکنید، حداقل فاصله بین دستگاه و موبای

از موبایل در سمت مخالف دستگاه استفاده نمایید. اگر تداخلی بوجود آمد حتما موبایل خود را خاموش کنید تا از آسیب 

 ها احتمالی جلوگیری شود. موبایل خود را در جیب پیراهن خود نگذارید.

 :دستگاه کمک شنوایی، سمعک 

برخی ابزارهای بی یم دیجیتال بر ابزارهای کمک شنوایی تاثیر میگذارند، لطفا در مورد این تاثیرات از سازنده دستگاه 

 اطالعات الزم را بگیرید.

 :سایر دستگاه های پزشکی 

نموده و اگر شما یا اطرافیان شما از سایر دستگاه های پزشکی استفاده میکنید، با تولید کننده آن دستگاه تماس حاصل 

از آنها درباره میزان تاثیر امواج رادیویی بر دستگاه ها پرس و جو کنید. شاید بتوانید این اطالعات را از پزشک خود نیز 

 بگیرید
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 تماس های اضطراری

  اطمینان یابید که موبایل شما روشن و به شبکهGSM  وصل باشد، شماره تماس اضطراری الزم را شماره گیری فرموده

 ت کنید.و صحب

 .به پاسخ گوینده تماس اضطراری موقعیت خود را اعالم کنید 

 .تا وقتی پاسخ گوینده به شما نگفته تماس را قطع نکنید 

 

 کودکان و حیوانات خانگی

  موبایل، باتری ها، شارژر و سایر لوازم جانبی را از دسترس کودکان و حیوانات خانگی خود دور نگه دارید چرا که آنان

قطعات کوچک را ببلعند، این قطعات میتواند راه تنفس آنان را م دود کرده و یا عوارضی برای آنان داشته باشد. میتوانند 

 بهتر است کودکان تحت نظارت بزرگ االن از موبایل استفاده کنند.

 

 بازی کردن

  دقیقه  15ساعت بازی کردن بازی کردن با موبایل برای مدت طوالنی میتواند فرم بدن شما را عوض کند. به ازای هر یک

به خود استراحت دهید. اگر در زمان بازی کردن حال شما خراب شد حتما بازی را رها کنید. اگر حال خراب شما ادامه 

 دار شد با پزشک مشورت کنید.

 
 

 هواپیما ها، وسایل نقلیه و امنیت جاده ایی

 یت های اعالم شده توجه فرمایید، وسایل بی یم میتوانند به قواعد و محدود در هواپیما موبایل خود را خاموش کنید.لطفا

با عملکرد تجهیزات هوانوردی تداخل داشته باشند. هنگام استفاده از موبایل خود به دستورالعمل های اعالم شده توسط 

 خدمه پرواز توجه فرمایید.

 ن از راه باشد. استفاده از تلفن همراه اولویت اصلی رانندگان باید حفظ امنیت سرنشینان خودرو و سایر استفاده کنندگا

حین رانندگی باعث حواس پرتی راننده خواهد شد که این امر میتواند خطر آفرین باشد. استفاده از تلفن همراه حین 

 رانندگی از نظر قانونی ممنوع است.

 

 سیم کارت، کارت حافظه خارجی و کابل انتقال اطالعات

  شدن بین موبایل شما و دستگاه دیگری میباشد کارت حافظه را از دستگاه خارج وقتی که اطالعات در حال رد و بدل

ننمایید زیرا با این کار احتمال دارد بخشی از حافظه خارجی شما از دست برود و به موبایل یا حافظه جانبی آسیب وارد 

 شود.

 اه شما افزوده خواهد شدوقتی با استفاده از سیم کارت خود به اینترنت متصل میشود، بر هزینه تلفن همر. 

 

 

 دستگاه معیوب

 .وظیفه راه اندازی و تعمیر محصوالت تنها به عهده نیروهای خدماتی مورد تایید شرکت میباشد 

  از دستگاه های معیوب استفاده نکنید و آنها را برای تعمیر به تیم خدماتی ما ب پارید. این دستگاه ها ممکن است با سایر

 جاد کنند.وسایل بی یم تداخل ای
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  استفاده نامناسب از دستگاه، مانند انداختن آن، میتواند صفحه نمایش را شک ته و به بخش های ح اس و برقی دستگاه

 آسیب برساند.

  اگر صفحه نمایش دستگاه آسیب دیده است از آن استفاده نکنید. تکه های شیشه و پالستیک میتواند دست و صورت

 شما را ببرد.

 عملکرد دستگاه یا باتری، با مرکز خدمات ما تماس حاصل فرمایید. در صورت اشکال در

 

 سایر اطالعات مهم

  هرگز نور فالش موبایل خود را م تقیما در معرض چشم افراد یا حیوانات قرار ندهید زیرا که در صورت نزدیکی زیاد

 میتواند باعث کوری موقت، آسیب به سی تم بینایی و یا تاری دید شود.

  موبایل خود برنامه های سنگین اجرا کنید و یا از آن برای مدت طوالنی استفاده کنید، دستگاه داغ خواهد شد. اگر در

 این یک مورد طبیعی است  و روی عملکرد کلی دستگاه تاثیر نخواهد داشت.

 از دستگاه داغ میتواند  اگر دستگاه داغ کرد، آنرا کنار گذاشته و از برنامه ایی که در حال اجرا بود خارج شوید. استفاده

 باعث ح اسیت و قرمز شد پوست شما شود.

  به موبایل خود الک نزنید. الک و رنگ بخاطر مواد شیمایی که دارند میتوانند به دستگاه آسیب رسانده و باعث عملکرد

 نامطلوب آن شوند.

 

 خدمات پس از فروش:

یتوانیاد باا مرکاز خادمات گیگاسات تمااس حاصاال اگار باه هار دلیلای باا موبایال خاود باه مشااکل برخاورد کردیاد ، م

 فرمایید.

 

 شرایط گارانتی: 

ت، هار مشاتری بایاد کبدون ناراحتی از ادعاهاای مصارف کنناده در رابطاه باا خادمات پاس از فاروش و نماینادگان شار

 از خدمات پس از فروش شرکت در صورت رعایت شرایط زیر بهره مند شود:

در صااورت اسااتفاده نامتعااارف از دسااتگاه و یااا مراقباات نکااردن از آن حااین کااار ، کااه در بخااش هااای مختلااف  -

 همین راهنما شرح داده شده است،  آسیبی به دستگاه وارد شود، دستگاه از گارانتی خارج میگردد. 

 شرایط خروج از گارانتی عبارتند از:

 ز شده باشد.      دستگاه توسط افراد و مراکز غیر مجاز با

 تعمیرات یا سایر مواردی که توسط مراکز غیر مجاز انجام شده باشد .

 اجزای مدارات پرینت شده دستکاری شده باشد .

 نرم افزار دستگاه توسط مراکز غیر مجاز دستکاری شده باشد .

ی عیااب و خ ااارت ناشاای از افتااادن، شک ااتن، رعااد و باارق، نفااوذ رطوباات، آساایب هااای ناشاای از عاماال هااا .

 مکانیکی، شیمیایی، رادیویی ویا حرارتی) مانند مکروفر، سونا و ...(

 استفاده میکنند که توسط شرکت مورد تایید نی ت دستگاه هایی که از قطعات و لوازم جانبی ایی .
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لود نرم افزار( اگر دستگاه توسط مراکز و افراد غیر مجاز سرویس دهی شده باشد )مانند نصب و راه اندازی نرم افزار و یا دان .

، نه تنها قطعات بکار رفته توسط آنان شامل گارانتی نمیباشد، خود دستگاه ها هم از گارنتی خارج میشوند. شرکت تنها 

متعهد به خدماتی است که در این راهنمای کاربر و وب ایت شرکت شرح داده شده است، شرکت تعهدی ن بت به شرایط 

 .تعریف شده در سایر رسانه ها ندارد

برای بهره مندی از گارانتی الزم است رسید خرید و کارت گارانتی را نیز همراه با خود داشته باشید. در صورت عدم  .

 ماه و اثبات شدن آن برای شرکت ، شرکت تعهدی ن بت به آن خرابی نخواهد داشت. 2گزارش خرابی به مدت 

 کننده نمیتواند ن بت به آنها ادعایی داشته باشد.شرکت مالک قطعات و دستگاه تعویض شده خواهد بود و مصرف  .

هر گونه ادعایی در رابطه با این دستگاه که جزو شرایط گارانتی نمیباشد از عهده شرکت خارج بوده و مدعی نمیتواند  .

ح شکایتی از شرکت بابت مواردی که ن بت به آن تعهدی نداده داشته باشد با این حال اگر مدعی با رعایت موارد شر

 داده شده دچار آسیب فیزیکی یا مالی شد، شرکت موظف به جبران آن خواهد بود.

 مدت زمان گارانتی محصول قابل تمدید نبوده و قابل انتقال به دستگاه دیگر نمیباشد. .

شرکت در صورت اتمام دوره گارانتی شرکت هیچ گونه تعهدی ن بت به تعمیر و تعویض دستگاه ندارد. در صورت امکان،  .

 تعمیر و جایگزینی قطعات کند. اقدام به هزینه با دریافت میتواند

خدمات موظف است آن قطعاتی که مشتری مد نظر قرار دارد را تعمیر کند، اگر قطعه دیگری نیز خراب باشد، آن قطعه  .

 با نظر مشتری تعمیر یا تعویض خواهد شد.

 خدمات تماس حاصل فرمایید. برای فعال سازی این گارانتی، لطفا با مرکز       

 موارد خارج از گارانتی

صاافحه نمااایش گوشاای شااما از پیک اال هااا تشااکیل شااده اساات. هاار پیک اال از سااه زیاار پیک اال )قرمز،ساابز،آبی( 

تشکیل شده است.خرابی ممکن است باه علات غیار فعاال شادن و یاا تغییار رناگ زیرپیک ال هاا اتفااق بیفتاد. حاداقل 

 ای استفاده از گارانتی عبارتند از تعداد خرابی زیرپیک ل ها بر

 

 توضیحات حداکثر تعداد پیک ل های مجاز برای خطا

 زیرپیک ل رنگ روشن 1

 زیر پیک ل تیره 1

 کل تعداد زیرپیک ل های رنگی/تیره 1

 

   ه از گارانتی خارج است.ننشانه های سایش و خوردگی صفحه نمایش و بد

-از ایان دسااتگاه مربااوط بااه شااخص ثالاث بااوده و توسااط قااوانین کپاای برخای از محتویااات و خاادمات قاباال دسترساای

رایاات، ثباات اختااراع، ثباات شاارکت و سااایر قااوانین جهاات حمایاات از حقااوق مااادی و معنااوی اثاار قاارار دارنااد، ایاان 

شااما اجااازه اسااتفاده از خاادمات و  محتویااات و خاادمات صاارفا جهاات اسااتفاده غیاار تجاااری و شخصاای میباشااند.

                      ب اثر را ندارند، ندارید.محتویاتی که مجوز صاح
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راحت صاعالوه بر محدودیت های فاوق، شاما اجاازه انجاام اماور زیار را بادون اجاازه صااحب اثار نداریاد مگار آنکاه باه 

بیان شده باشد کاه شاما مجااز باه آن ه اتیدی تغییار، تکثیار، انتشاار، انتقاال، آپلاود کاردن، همگاانی کاردن، ترجماه، 

 .مرتبط، توزیع محتویات یا خدمات د اشتغالفروش، ایجا

 مجوز

این دستگاه برای استفاده در محدوده اتحادیه اروپا و سوئیس میباشد. اگر در کشورهای دیگر از آن استفاده شود باید توسط 

بدینوسیله ها مد نظر قرار داده شده است. کشور  اینضروریات ویژه  سازمان های مربوطه در آن کشور مورد تایید قرار بگیرد.

تطابق دارد. برای مشاهده دستور العمل به   EU/2014/53  با دستورالعمل  GS180اعالم میشود که موبایل گیگاست مدل 

 لینک زیر مراجعه فرمایید.
www.gigaset.com/docs 

 یط زیستدور ریز و حفاظت از مح

 روش صحیح دور ریزی این محصول

( )قاباال اجاارا در کشااورهایی کااه سی ااتم جداسااازی WEEEدسااتورالعمل مخصااوا لااوازم الکتریکاای و الکترونیکاای )

 ضایعات دارند(

 

ها به محیط زی ت و خطرات احتمالی برای سالمتی )ناشی از دورریز نامناسب( دستگاه خود را  آسیبجهت جلوگیری از 

مصرف کنندگان شخصی میتوانند از طریق تماس  برای استفاده مجدد از قطعات و مواد اولیه به بخش خدمات تحویل دهید.

مصرف  حویل مناسب دستگاه خود را دریافت نمایند.با فروشنده و یا م ئولین مربوطه اطالعات الزم درباره نحوه و محل ت

کنندگان تجاری میباید با تامین کنندگان خود ارتباط برقرار کنند. نحوه دورریز و استفاده مجدد از دستگاه مطابق قرارداد 

مطابق "WEEE"دستورالعمل   این دستگاه و سایر لوازم جانبی برقی را نباید با سایر زباله های تجاری دور انداخت. خواهد بود.

هرگز موبایل خود را ن وزانید یا آن را در معرض حرارت زیاد قرار ندهید و آن را برای دورانداختن در  میباشد. RoHSقانون 

 محل هایی که حرارتشان باالست نگذارید، چراکه حرارت باال میتواند باعث نشتی مایع باتری، انفجار و آغاز آتش سوزی شود.

 )قابل اجرا در کشورهایی که سی تم جداسازی ضایعات دارند( روش صحیح دور ریزی باتری این محصول

 

 

در زباله خانگی  این لوگو روی محصوالت برقی بدین معنی است که شما نباید آن وسیله را

 اندازید.بی

وگو روی باتری، در راهنمای کاربر و یا روی ب ته محصول به معنای آن است که شما اجازه دوراندازی این ل

 این محصول همراه با زباله خانگی را ندارید.

http://www.gigaset.com/docs
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آن است که احتمال آسیب رساندن به سالمتی افراد و یا محیط زی ت وجود خواهد دورریزی نامناسب باتری به معنای 

برای حفاظت از منابع طبیعی و تشویق به حفظ محیط زی ت و منابع طبیعی، لطفا باتری را از سایر زباله های خود  داشت.

 جدا کرده و آن را تحویل محل های تعریف شده برای دورریزی محصوالت خطرناک دهید.

 

 اطالعات فنی

 

  درباره تشعشعات

  )نرخ جذب مخصوص( SARاطالعاتی درباره گواهی 

موبایل شما به نوعی ساخته شده که استانداردهای  تشعشعات ساطعه را دارد.این دستگاه استانداردهای بین المللی میزان 

      بین المللی تشعشعات ساطعه را دارا باشد.

( تعیین شده اند و حاشیه امن زیادی را برای تضمین ایمنی ICNIRPاین دستورالعمل ها توسط یک سازمان م تقل علمی )

و جنس را در نظر دارد و هم وضعیت سالمت ج می فرد را. این دستورالعمل  کاربران تعریف کرده است که هم پارامتر سن

در  SARمیباشد، حداکثر میزان  W/Kg 2.0تعیین شده برای موبایل  SAR( ، SARها از واحد ویژه ایی استفاده میکنند )

 مقادیر زیر را نشان میدهد: ICNIRPقواعد 

 SAR  :)0.19برای سر )بدن بدون لباس W/kg (10 )گرم          

  SAR  :1.109برای بدن پوشیده با لباس W/kg (10 )گرم  

SAR  میلیمتاری محاسابه شاده اسات. بارای جلاوگیری از آسایب  5تعیین شده برای بادن پوشایده باا لبااس از فاصاله

 است.مقدار مجاز  ادیر، حداقلناشی از فرکانس باال برای ق مت های پوشیده با لباس این مق

 فرکانس باند حداکثر قدرت

29.5 dBm (0.89 w) 1900 MHz 

4G 29.5 dBm (0.89 w) 1800 MHz 

32.5 dBm (1.78 w) 850 MHz 

32.5 dBm (1.78 w) 900 MHz 

22.8 dBm (0.19 w) B1 4G 
22.8 dBm (0.19 w) B8 

21.8 dBm (0.15 w) B1 

4G 
21.8 dBm (0.15 w) B3 

21.5 dBm (0.14 w) B7 

22 dBm (0.16 w) B8 

22 dBm (0.16 w) B20 

11B: 16 dBm (0.04 w) // 11G: 14dBm (0.02 w) // 11N: 14 dBm (0.02 w) WLAN 

6 dBm (0.004w) BT 


