
Inserare Card

Deschide capacul de protecție

Folosește PIN ul pentru a scoate suportul
și inserează SIM ul conform indicațiilor 

Inserează Sim ul în telefon 
și apasă capacul protector 

Vă mulțumim că ați achiziționat telefonul Maxcom MS457 Strong. Citiți 
cu atenție instrucțiunile din acest manual pentru a păstra telefonul 
mobil într-o stare optimă.

Produsele companiei noastre au obținut certificarea unei terțe parți și au 

trecut testul de rezistentă la apă înainte de a părăsi fabrica. În general, 

este dificil să se identifice factorii care pot provoca daune prin 

patrunderea de apă în produse. Prin urmare, se declară că daunele 

provocate de patrunderea de apă în produse nu intra sub incidenta 

garanției, schimbarea produsului cu unul nou,reparația gratuită, 

returnarea sau rambursarea. Sistemul de operare poate fi actualizat 

numai cu versiuni oficiale. În cazul în care se utilizează un sistem non-

oficial, utilizatorul trebui să-și asume riscul și pierderile care decurg din 

acesta. (Posibilele riscuri includ pierderea informațiilor personale, 

trimiterea automată a SMS-urilor, localizarea poziției dvs. și ETC.)

Picăturile de apă de pe ecran pot afecta 
sensibilitatea ecranului tactil

În conformitate cu prevederile legale, Maxcom nu va compensa daunele 

speciale, atașate, indirecte și secundare produse prin nerespectarea 

conținutului și descrierilor relevante din acest manual, precum și plata 

oricăror prejudicii. Răspunderea maximă este limitată la prețul de 

achiziție plătit de dvs. (daunele vor fi compensate în conformitate cu 

prevederile legale aplicabile).

Declinarea responsabilității

Măsuri de siguranță și protecția mediului

Utilizați dispozitive hands-free pentru a efectua sau a primi apeluri 

telefonice în timpul conducerii automobilului sau folosiți telefonul mobil 

după parcarea autovehiculului

Vă rugăm să opriți telefonul mobil în cazul în care vă aflați în 
apropierea unui dispozitiv medical care este marcat cu "dispozitivele 
wireless sunt interzise" sau în cazul în care vă aflați într-un spital.

Opriți telefonul mobil la bordul avioanelor și asigurați-vă că setările 
de alarmă sau setările de pornire automată sunt anulate, pentru a 
împiedica pornirea automată

Evitați utilizarea telefonului mobil în condiții de temperatură prea 
ridicată sau prea scăzută. Evitați expunerea telefonului mobil la 
lumină puternică, sau la umiditate ridicată în timpul furtunilor.

Deșeurile provenite din baterii trebuie predate centrelor de reciclare 
a bateriilor și nu trebuie aruncate.

Asigurați-vă că capacul bateriei, șurubul de blocare, dopul de cauciuc al 
șurubului, dopul de cauciuc de la căști și mufa USB sunt perfect închise, 
în timp ce se utilizează în apropierea apei sau în cazul în care există 
riscul de a se umezi, astfel încât să se asigure etanseitatea si protecția 
telefonului.

În timpul alimentării autovehiculului, nu utilizați dispozitivul în 
apropierea benzinăriilor, a combustibilului inflamabil și a altor 
substanțe chimice

Evitați utilizarea în zonele cu potential exploziv, opriți telefonul mobil în 
orice loc cu risc de explozie și respectați reglementările relevante.

Utilizați accesorii și baterii originale pentru a vă asigura o performanță 
optimă a telefonului. Nu conectați niciun accesoriu incompatibil

Nu dezasamblați telefonul mobil. Vizitați centrele autorizate de 
service pentru orice servicii de întreținere.

Utilizați telefonul mobil în zona de acoperire a rețelei de 
telefonie mobilă

 Apeluri de urgență. Puteți utiliza telefonul mobil pentru a apela direct
 numărul 112 pentru a vă conecta la serviciile locale de urgență.

Copia de rezerva a datelor. Vă rugăm să faceți o copie de rezervă a
informațiilor importante stocate pe dispozitiv pentru a evita pierderea.

Noțiuni de bază

Prezentarea Produslui și Descrierea Butoanelor

Mufă caști

Buton Pornit/Oprit

Tastă retur

Slot SIM Card

Buton Cameră

Tastă Home

Buton Volum

Tastă Meniu

Micro USB

Informații pentru Utilizator



MANUAL

DE UTILIZARE

Încarcă

Pornește/Oprește

Măsuri de precauție

Ține apăsat butonul ( Dacă telefonul este
blocat, ține apăsat butonul timp de 10s 
pentru repornire)

închideți dopurile de cauciuc înainte de a intra în apă; asigurați-vă că nu
există fire de păr, nisip sau alte particule în capacul de cauciuc care înconjoară 
telefonul, deoarece acest lucru va afecta cât de bine este închis capacul

impermeabil: 30 min, până la 1,5 m. lovirea puternica poate afecta performanța.

MIL-STD-810: protecție la cadere de la max 2 m, rezistent la praf, micro-particule 
și vibrații.

sunetul va fi afectat putin dupa imersie; va reveni la normal după uscare

Asigurați-vă că capacul bateriei, șurubul de blocare a capacului 
bateriei, dopurile de cauciuc care acoperă căștile și mufa USB sunt 
perfect închise pentru a împiedica intrarea apei și a prafului.

În restul acestui manual nu se va menționa din nou această 
notă de avertizare

Specificații Telefon Mobil

Tip Telefon

Sistem Operare

Frecvențe

Dimensiuni

Greutate

Chipset

Capacitate memorie

Ecran

Dual Sim, Dual Standby

Tip rețea

Capacitate baterie

Temperatura lucru

Durata convorbire

Timp așteptare

Cameră foto
înregistrare video

Redare audio /video

GPS , FM, Mp3,
redare video

Mufă caști

Senzori

Standard protecție

Super Subțire, 4G Smart, rezistent  

25 ore

Până la 420 ore 

Super Subțire, 4G Smart, rezistent  
Cameră Față – 500w. Camera spate- 1300w;
Rezoluție foto max 3120 x 4280
Suportă fotografiere cu blitz\  Blitz

G- senzor, Proximitate, Lumină, Giroscope

GPS
Suportă

Suportă

Suportă

Pregătirea pentru contact cu apa

Dop inferior rezistent la apă.
Asigurați-vă că dopul inferior este bine 
montat și închis pentru a obține un efect
perfect impermeabil la apă

închis înainte de a intra în apă (Pentru detalii, consultați: 
"Instalarea card SIM/Micro SD card și baterie”

Asigurați-vă că nu există fire de păr, granule de nisip și alte particule în capacul moale 
de cauciuc care acoperă telefonul, deoarece acest lucru va afecta etanșeizarea 
capacului

Întreținerea după îndepărtarea din apă
după scoaterea din apă, nu desfaceți corpul telefonului până
când nu este uscat complet;

deschideți capacul cu ecranul telefonului in sus pentru a împiedica pătrunderea 
apei rămase, în corpul telefonului.

îndepărtați picăturile de apă de la difuzor, cască și microfon, numai după ce 
întregul telefon a fost scos din apă și apoi plasați-l să se usuce în aer liber. 
Nu folosiți uscătorul de păr electric pentru a usca telefonul !

Interzis
Nu utilizați telefonul în izvoare fierbinți sau în apă caldă, deoarece capacul din 
cauciuc moale va fi afectat de temperaturile ridicate, conducând la introducerea 
apei în telefon

Nu deschideți capacul bateriei dacă corpul telefonului nu este complet uscat.
Vă rugăm să vă amintiți tot timpul acest aspect.
Nu utilizați detergenți sau alte substanțe chimice pentru spălarea telefonului;
numai apă curată

Utilizare Telefon

Folosire telefon
Nu acoperi zona antenei cu mâinile sau alte obiecte. Poate cauza slăbirea 
sau blocarea semnalului 
Reglarea volumului
Apăsați butoanele sus sau jos pentru a ajusta volumul soneriei sau pentru
a ajusta volumul  atunci când redați muzică sau clipuri video
ON/OFF
Pornirea și oprirea
Țineți apăsat butonul de pornire pentru a porni telefonul
Apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire, apoi selectați Oprire- Da, 
pentru a opri telefonul

În zonele în care utilizarea dispozitivelor fără fir este restricționată (cum ar fi 
avioanele și spitalele), vă rugăm să urmați avertismentele și instrucțiunile 
personalului autorizat. Puteți să treceți telefonul la Modul de Zbor, dacă doriți să 
utilizați numai funcțiile dispozitivului diponibile fara rețea.

Notă

Utilizare ecran tactil

O singura apăsare
Atingeți o singură dată pe ecran pentru a selecta o pictogramă sau o opțiune. De 
exemplu, atingeți “Telefon” pe ecranul principal pentru a deschide tastatura 
numerică

Apasare dublă
Funcția măriți/micșorați. De exemplu, când vizualizați o imagine sau o pagină Web, 
atingeți de două ori ecranul pentru a mări sau micșora imaginea

Apăsare lungă și țineți apăsat
Pentru a afișa mai multe opțiuni de operare, apăsați și țineți apăsat 
interfața curentă, pictograma sau câmpurile selectate

De exemplu
1. Apăsați lung și țineți apăsat pictogramele din set-ul de aplicații, pentru a      
muta pictograma în ecranul principal.
2. Apăsați lung și mențineți apăsat intr-o zona liberă a ecranului inițial, pentru a schimba 
imaginea de fundal.

Sfaturi pentru Android

Captură de ecran
Puteți face o captură de ecran utilizând o comandă rapidă, apăsând și ținând 
apăsat atât butonul de pornire, cât și butonul de reducere a volumului până 
când auziți un sunet /clic. După ce se realizează captura de ecran, imaginea 
poate fi vizualizată în galeria foto

Android Phone Sfaturi pentru reducerea consumului de energie
1. Dezactivați procesele software inutile. Țineți apăsat butonul HOME, 
selectați
pictograma corespunzătoare aplicației și glisați spre stânga până când 
dispare
2. Reduceți luminozitatea ecranului. În timp ce utilizați telefonul în mod 
continuu,
puteți reduce luminozitatea ecranului astfel încât durata de viață a bateriei 
să

Card de Memorie

Card de Memorie

Sfaturi pentru utilizarea memoriei
Puteți utiliza cablul de date USB pentru a copia sau a muta fișiere. Fișierele MP3 
sunt stocate în dosarul meu de Muzică, fișierele MP4 sau AVI sunt stocate în 
folderul Videoclipuri și fotografiile sunt stocate în directorul DCIM.

Notă

Nu deconectați direct cablul de date USB. Apăsați Turn OFF USB Storage și ieșiți
înainte de a vă deconecta, pentru a evita pierderea datelor.
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