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TEADE COOLPADILT
Aitäh, et ostsite mobiiltelefoni Torino R108 Oma uue telefoni 
optimaalseks kasutamiseks järgige neid lihtsaid, kuid olulisi 
juhiseid.

Enne telefoni esmakordset kasutamist tutvuge hoolikalt käesoleva 
kasutusjuhendiga, eriti ohutusteabega.

Märkus! Müüja või operaatori tooteid ja teenuseid võidakse 
käesolevas juhendis etteteatamiseta muuta.

Rakendused ja funktsioonid võivad erineda olenevalt riigist, 
piirkonnast või riistvara näitajatest, ning kolmandate osapoolte 
rakenduste rikete eest vastutab rakenduse tootja.

Kasutaja registreerimise sätete redigeerimisel tuleb olla 
ettevaatlik, kuna sellega võivad kaasneda funktsionaalsed või 
ühilduvusprobleemid, mille eest Coolpad ei vastuta.

Meie suurim soov on, et naudiksite oma uut telefoni Torino R108 
ja võtaksite selle tähelepanuväärsetest funktsioonidest viimast!

Arvestage, et valju heli kuulamine võib kahjustada kuulmist. 

Arvestage, et WiFi puudumisel kasutatakse andmesideühendust, 
mis võib olla tasuline (vastavalt operaatori tariifile).

 Funktsioonide ja ohutusnõuete kohta leiate põhjalikumat 
teavet operatsioonisüsteemi kasutusjuhendist ning ohutus- ja 
regulatiivjuhendist.

Kasutusjuhendi rakenduse avamiseks puudutage avakuval ikooni 
Torino R108.

www.coolpad.eu

Probleemide korral kasutage komplekti kuuluvaid käsiraamatuid. Kui probleem 
ei kao, pöörduge kohaliku tehnilise toe saamiseks edasimüüja poole, külastage 
meie veebisaiti www.coolpad.eu/support või saatke meile e-kiri aadressil 
Europe@coolpad.com.
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ESIMESED SAMMUD
Asuge oma uut Coolpad Torino R108   täie hooga kasutama!

Seadme konstruktsioon

    

    

Vastuvõtja 

Eesmine 
kaamera

Välklamp  Tagumine 
kaamera

Kõrvaklapipesa 

Valgus-/lähe-
dusandur 

Toitenupp Helitugevuse 
nupp 

Valjuhääldi 

Hiljutised 

USB-port Avakuva  

Tagasi 

SIM-/SD- 
kaardi salv

Sõrmejälje 
tuvastamise 
andur



Põhinupud

Nupp Funktsioon

 Toide
• Pikk vajutus lülitab telefoni sisse või välja.
• Lühikese vajutusega saate ekraani sisse 

lülitada või lukustada.

 Hiljutised • Sellega saate avada viimati kasutatud raken-
duste loendi.

• Pikk puudutus avab menüü.

 Avakuva • Puudutage avakuvale naasmiseks.
• Pikk puudutus avab Google’i otsingu.

 Tagasi • Puudutage eelmisele kuvale naasmiseks.

 
Helitugevus

• Vajutage telefoni helitugevuse reguleerimi-
seks.

Aku laadimine
1. Ühendage andmekaabli üks ots USB-pordiga. See paikneb 

telefoni alumises servas.

2. Kaabli teine ots ühendage reisiadapteriga.

3. Telefoni täislaadimiseks ühendage reisiadapter elektrikontakti.

Märkus!
• Kasutage telefoniga kaasas olevat reisiadapterit; muid 

adaptereid kasutades võite telefoni kahjustada.

• Sülearvutiga ühendatud USB-kaabli kaudu kulub telefoni 
laadimiseks rohkem aega kui reisiadapteriga.

• Kui aku on liiga tühi, lülitub telefon automaatselt välja. Sellisel 
juhul laadige akut. Kui aku on tühjenenud üle kriitilise piiri, võib 
juhtuda, et laadimisolekut ei kuvata kohe, vaid alles mõne aja 
pärast.

 Kui kasutate telefoni laadimise ajal mängimiseks või mõneks 
muuks tegevuseks, võib telefon aku tühjenemise tõttu välja 
lülituda.

• Pikemat aega kasutuseta seisev aku tühjeneb tasapisi. Enne 
uuesti kasutamist tuleb akut laadida, et saaksite telefoni sisse 
lülitada ja seda kasutama hakata.



SIM-kaart ja Micro SD kaart

1. Kaardisalve avamiseks torgake väljastustihvt avasse.

2. Tõmmake kaardisalv ettevaatlikult välja. Sisestage Micro SIM-
kaart 1. pesasse ja Nano SIM või Micro SD (T-flash) kaart 2. 
pesasse.



Sisse- ja väljalülitamine, taaskäivitamine ja 
lennurežiim
Toitenupp asub telefoni parempoolse külje ülaservas.

Sisselülitamine: Kui telefon on välja lülitatud, siis selle 
sisselülitamiseks hoidke toitenuppu paar sekundit all.

Lülita välja: Kui telefon on sisse lülitatud, vajutage pikalt 
toitenuppu, kuni kuvatakse suvandid. Telefoni väljalülitamiseks 
valige käsk Lülita välja.

Taaskäivita: Kui telefon on sisse lülitatud, vajutage pikalt 
toitenuppu, kuni kuvatakse suvandid. Telefoni taaskäivitamiseks 
valige käsk Taaskäivita.

Lennurežiim: Kui telefon on sisse lülitatud, vajutage pikalt 
toitenuppu, kuni kuvatakse suvandid. Lennurežiimi valimisel 
keelab telefon automaatselt igasuguste signaalide edastamise.

Märkus! Samuti võite puudutada avakuval ikooni  ja seejärel 
valikut Rohkem > Lennurežiim.

Ekraani lukustamine/avamine
Telefoni lukustamisel lülitub ekraan välja ja välistatakse 
soovimatud toimingud. Ekraani lukustamiseks telefoni kasutamise 
ajal vajutage lihtsalt toitenuppu. Ekraan lülitub välja ja lukustub 
automaatselt ka juhul, kui telefoni teatud aja jooksulaega ei 
kasutata.

Ekraani avamiseks lülitage see toitenuppu vajutades sisse ja 
lohistage ikooni ülespoole.

Märkus! Lukustuskuva tüübi määramiseks valige  > 
Turvalisus > Ekraanilukk.



Puuteekraan
Koputamine
Rakenduse avamiseks või muude funktsioonide käivitamiseks 
puudutage seda sõrmega.

Pikk puudutus
Pakutavate suvandite avamiseks puudutage üksust või ekraani 
vähemalt 2 sekundit.

Lohistamine
Üksuse teisaldamiseks puudutage seda pikalt ja lohistage siis 
soovitud kohta.



Topeltpuudutus
Sissesuumimiseks puudutage kaks korda pilti. Endise suuruse 
saate taastada samuti topeltpuudutusega.

Nipsamine
Teiste paneelide vaatamiseks nipsake avakuval vasakule või 
paremale.

Sõrmede laialiajamine ja näpistamine
Sissesuumimiseks ajage kaks sõrme veebilehel või pildil 
lohistades laiali. Väljasuumimiseks näpistage.

Kaks korda  



Avakuva
Põhipaigutus

Avakuva kohandamine
Avakuval on kuvatud vidinad, lemmikrakendused jms. Teiste paneelide 
vaatamiseks nipsake vasakule/paremale või puudutage ekraani 
alumises servas mõnda näidikut.

Puudutage avakuval pikalt tühja kohta, et avada saadaolevad 
suvandid, sealhulgas taustapildi sätete muutmine ja vidinate lisamine.

• Vidinate lisamiseks puudutage avakuval pikalt tühja kohta, valige 
Vidinad , puudutage pikalt vidinat ja seejärel lohistage see 
avakuvale.

• Rakenduse teisaldamiseks puudutage seda avakuval pikalt ja 
lohistage siis uude asukohta. Üksuse teisaldamiseks teisele 
paneelile lohistage see ekraani serva.

• Üksuse eemaldamiseks puudutage seda pikalt. Seejärel 
lohistage see ekraani ülaserva, funktsiooni Desinstalli  
juurde.

• Kausta loomiseks puudutage pikalt rakendust ja seejärel 
lohistage see teise rakenduse kohale. Kui rakenduste ümber 
ilmub kausta raam, laske rakendusest lahti: luuakse uus kaust, 
mis sisaldab valitud rakendusi. Kui soovite lisada kausta rohkem 
rakendusi, puudutage pikalt teist rakendust ja seejärel lohistage 
see kausta. Kausta ümbernimetamiseks puudutage kausta ja 
seejärel kausta nime.

Olekuriba 

Rakendus 

Ekraaninäidikud 

Lemmikrakendused

Kaust  

Vidin 



Teavituste ja kiirseadistuste paneel
Teavitused annavad märku uutest sõnumitest, kalendrisündmustest 
ja märguannetest ning käimasolevatest sündmustest.

• Teavituse saabumisel ilmub ekraani ülaserva vastav ikoon. 
Vasakul on kuvatud aktuaalsete teavituste ikoonid ja 
paremal süsteemiikoonid, mis näitavad näiteks WiFi-signaali, 
mobiilioperaatori signaali või aku laetuse taset.

• Teavituspaneeli kuvamiseks ja üksikasjade vaatamiseks 
nipsake telefoni ekraanil ülevalt alla.

• Kui olete teavitusega tegelemise lõpetanud, nipsake see 
minema. Kõigi teavituste sulgemiseks puudutage teavituste 
loendi alumises servas paremal ikooni .

Kiirsätete abil pääsete kergesti ligi sagedamini kasutatavatele 
sätetele, nagu näiteks lennurežiimi sisselülitamine. Kiirsätete 
paneeli avamiseks nipsake telefoni ekraanil ülevalt alla: ühe 
sõrmega kaks korda või kahe sõrmega üks kord.

Sätte muutmiseks puudutage lihtsalt ikooni:

• Wi-Fi:  Kasutatakse WiFi sisse- ja väljalülitamiseks. WiFi-
sätete avamiseks puudutage WiFi-võrgu nime.

• Bluetooth:  Kasutatakse Bluetoothi sisse- ja väljalülitamiseks. 
Bluetoothi sätete avamiseks puudutage sõna Bluetooth.

• Andmesideühendus:  Võimaldab vaadata mobiilset 
andmekasutust ning seda sisse ja välja lülitada.

• Lennurežiim:  Kasutatakse lennurežiimi sisse- ja 
väljalülitamiseks. Lennurežiimi puhul ei loo telefon WiFi-
ühendust ega võta vastu mobiilsidesignaale isegi levialas olles.

• Automaatne pööramine:  Seadme ekraan fikseeritakse 
püst- või rõhtpaigutusele.

• Taskulamp:  Kasutatakse välklambi sisse- ja 
väljalülitamiseks.

• Asukoht:  Kasutatakse asukohateenuse sisse- ja 
väljalülitamiseks.



Teksti sisestamine
Tekstisisestuspaneeli kasutamine

Sisestuspaneeli abil saab sisestada teksti. Sisestuspaneel saate 
peita klahviga Tagasi. Sisestuspaneeli avamiseks puudutage 
tekstisisestusala.

Sisestusmeetodite vahetamine
Telefon võimaldab kasutada mitut tekstisisestusmeetodit. Teksti 
sisestamiseks võite valida neist mõne.

1. Vaikimisi valitud sisestusmeetodi muutmiseks puudutage 
avakuval ikooni .

2.Valige Keeled ja sisestamine > Praegune klaviatuur, ja 
seejärel valige sisestusmeetod.



• Android Keyboard (AOSP)

• TouchPal

• Google Voice Typ

Teksti redigeerimine
Puudutage pikalt teksti. Soovitud teksti valimiseks lohistage 
ikooni  või . Teksti kiireks redigeerimiseks saate kasutada 
ekraani ülaservas olevaid otseteid. 

• Select all: Valitakse kogu tekst.

• Copy: Valitud tekst lõigatakse.

• Cut: Valitud tekst kopeeritakse.

• Paste:  Tekst asendatakse eelnevalt lõigatud või kopeeritud 
tekstiga.

   

Kuvatõmmiste tegemine
1. Fokuseerige telefoni ekraanil kuvatud pilt.

2. Vajutage korraga toitenuppu ja alumist helitugevuse nuppu.

3. Pilt salvestatakse automaatselt fotode kausta.



RAKENDUSED
Rakenduste installimine ja mahainstallimine

Rakenduste ostmiseks ja allalaadimiseks puudutage ikooni , 
et avada Play Store.

Märkus! Rakendusi saab alla laadida ka veebilehtedelt, 
kasutades telefoni brauserit või kolmanda osapoole rakenduste 
allalaadimise tarkvara.

Rakenduste installimine
Rakendusi saate lehitseda kategooriate kaupa või 

märksõnaotsinguga, puudutades ikooni .

Valige rakendus, mille kohta soovite teavet vaadata. Tasuta 
rakenduste allalaadimiseks puudutage käsku Installi. Tasuliste 
rakenduste ostmiseks ja allalaadimiseks puudutage hinda ja 
järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid.

Rakenduste mahainstallimine
Puudutage avakuval pikalt rakendust ja seejärel lohistage see 
ekraani ülaserva, funktsiooni Desinstalli  juurde.

Märkus! Mõningaid eelinstallitud rakendust ei saa maha 
installida.

Telefon

Helistamiseks võite kasutada rakendust Telefon, Kontaktid või 
mõnda muud rakendust/vidinat, mis näitab kontaktide andmeid. 
Kui näete kusagil telefoninumbrit, saate üldjuhul seda puudutades 
helistada.

Helistamine

1. Puudutage avakuval ikooni .

2. Telefoninumbri sisestamiseks.

3. Helistamiseks puudutage ekraani alumises servas ikooni .

Märkus! Ärge katke kõlarit või vastuvõtjat helistamisel või kõnele 
vastamisel kinni, kuna muidu võib kõnekvaliteet halveneda.



Helistamine kontaktide loendist
1. Kontaktide loendi avamiseks valige telefoni ekraanil Kontaktid.

2. Helistamiseks puudutage kontakti.

Helistamine hiljutiste kõnede loendist
1. Klahvistiku peitmiseks ja hiljutise kõne leidmiseks kõigi kõnede 

logist nipsake mööda telefoni ekraani alla.

2.  Puudutage seda helistamiseks.

Ühe klahviga valimine

1. Valige telefoni kuval puudutage ikooni  > Ühe klahviga 
valimine.

2. Puudutage numbriklahvi, valige loendist kontakt ja puudutage 
valikut OK.

3. Kontaktile kiiresti helistamiseks puudutage klahvistikku ja 
seejärel puudutage pikalt kontaktiga seotud numbriklahvi.

Kõne vastuvõtmine ja tagasilükkamine
Kui telefon heliseb, on teil mitu võimalust.

• Kõnele vastamiseks lohistage ikooni  paremale, ikooni  
suunas.

• Kõnest keeldumiseks lohistage ikooni  vasakule, ikooni   
suunas.

• Kõnest keeldumiseks ja helistajale SMS-i saatmiseks lohistage 

ikooni  üleval asuva ikooni  suunas.

Märkus! Sissetuleva kõne korral saate helitugevuse nupu abil 
helina summutada. Erinevate keeldumisteadete loomiseks ja 

redigeerimiseks valige telefoni ekraanilt  > Kõnesätted > 
Tagasilükkamise SMS.



  

Kõne ajal
Kõne ajal saate teha järgmisi toiminguid:

• Salvesta: salvestamine kõne ajal.

• Kontaktid: kontaktiloendi vaatamine.

• Märkmik: märkmete tegemine kõne ajal.

• Lisa: helistamine teisele numbrile.

• Pane ootele: pooleliolev kõne pannakse ootele.

• Summuta: lülitab mikrofoni välja, et vastaspool teid ei kuuleks.

• Klahvistik: võimaldab avada klahvistiku ja sisestada teise 
numbri.

• Kõlar: kui soovite kuulda helistaja juttu kõlarist, aktiveerige 
valjuhääldi (et poleks vaja telefoni kõrva juures hoida).

• : poolelioleva kõne lõpetamine.

Viimaste kõnede vaatamine
Viimaste kõnede loendis on vastuvõetud, vastamata ja valitud 
kõned. Selle abil saab hõlpsasti numbri uuesti valida, tagasi 
helistada või lisada numbri kontaktide hulka.

1. Telefoni kuva avamiseks puudutage ikooni .

2. Klahvistiku peitmiseks ja kõigi kõnelogide loendi kuvamiseks 
nipsake alla. Kõnelogide loend sisaldab vastamata kõnesid, 
valitud kõnesid, vastatud kõnesid ja võõrastelt tulnud kõnesid.

Seoses hiljutiste kõnedega on teil järgmised võimalused.

• Valitud numbrile sõnumi saatmiseks puudutage käsku Saada 



sõnum.

• Kõne kustutamiseks puudutage käsku Kustuta.

• Kõne lisamiseks musta nimekirja valige funktsioon Lisa musta 
nimekirja.

• Numbri ajaloo ja üksikasjade vaatamiseks valige Üksikasjad.

Kontaktid

Rakendusega Kontaktid saate kerge vaevaga salvestada kõik 
olulised kontaktandmed, sealhulgas kontaktide nimed, numbrid ja 
meiliaadressid.

Kontakti lisamine

1. Puudutage avakuval ikooni .

2. Puudutage ikooni  ja sisestage kontakti andmed.

3. Salvestamiseks puudutage ikooni .

Märkus! Telefoninumbri lisamiseks klahvistikult kontaktide 
loendisse sisestage number ja valige käsk Lisa kontaktidesse.

Kontaktide haldamine

Kontakti lisamine lemmikute hulka
1. Valige kontaktide kuval kontakt, keda soovite lisada lemmikute 

hulka.

2. Puudutage alumises servas ikooni . Tärni värvus muutub  



( ), mis tähendab, et kontakt on lisatud lemmikute hulka. 

Puudutage  tühistamiseks.

Kontakti otsimine

1. Valige kontaktide kuval .

2. Sisestage otsingukasti märksõnad. Otsingutulemused 
kuvatakse otsinguriba all.

Märkus! Samuti saate kontakti kiiresti otsida, lohistades paremal 
asuvat kerimisriba.

Kontakti redigeerimine
1. Üksikasjade kuvamiseks puudutage kontaktide kuval kontakti.

2. Valige alumises servas Redigeeri . Redigeerige soovitud 

teavet ja seejärel puudutage  kontakti salvestamiseks. 

Puudutades  saab muudatused ka tühistada.

Kontakti kustutamine
1.  Üksikasjade kuvamiseks puudutage kontaktide kuval kontakti.

2. Valige alumises servas Rohkem  ja seejärel puudutage 
käsku Kustuta kontakt.

3. Kinnitage, et soovite kontakti kustutada, puudutades valikut OK.

Kontaktide importimine SIM-kaardilt/mälust

1. Valige kontaktide kuval  > Kohandamine > Impordi/
ekspordi ja valige vastav suvand.



2. Ühe või mitme kontakti valimine.

3. Kontakti(de) kopeerimise lõpetamiseks puudutage ikooni .

Sõnumside

Sõnumside kuva avamiseks puudutage avakuval ikooni .

Sõnumi koostamine

1. Puudutage sõnumside kuval ikooni .

2. Sisestage adressaadi number või puudutage kontaktide 

valimiseks ikoon .

3. Lisage oma sõnum. Puudutage  meediafailide (nt piltide, 
kontaktide ja slaidide) lisamiseks.

4. Sõnumi saatmiseks puudutage ikooni .

Märkus! Meediafailide lisamisel saadetakse SMS-i asemel MMS.

Sõnumile vastamine
1. Valige sõnumside kuval sõnum, millele soovite vastata.

2. Koostage sõnum ja puudutage selle saatmiseks ikooni .

Sõnumite otsimine

1. Puudutage sõnumside kuval ikooni .

2. Kui soovite kiiresti leida vajalikku sõnumit, sisestage sõnumi 
sisu või märksõnad.

Sõnumi kustutamine
1. Puudutage sõnumside kuval pikalt sõnumivestlust, mille soovite 

kustutada.

2. Sõnumivahetuse kustutamiseks puudutage ikooni .

Sõnumisätete kohandamine
SMS-ide, MMS-ide, sõnumitest teavitamise ja muude sätete 

konfigureerimiseks puudutage sõnumside kuval ikooni  > 
Seaded.



E-post

Gmaili seadistamine ja kasutamine
Gmaili rakenduse abil saate lugeda ja koostada e-kirju.

Gmaili avamiseks puudutage avakuval ikooni . Gmailil on 
mitmeid kasutusvõimalusi. Näiteks võite oma Gmaili konto abil 
logida sisse kõigisse Google’i rakendustesse ja teenustesse, muu 
hulgas:

• Google Play Music

• Google Play Store

• Google Drive

Meilirakenduse tundmaõppimine

• E-posti kuva avamiseks puudutage avakuval ikooni . 
Rakenduse esimesel kasutuskorral peate konfigureerima 
meilikonto, st sisestama oma meiliaadressi ja parooli.

• Pärast meilikonto konfigureerimist saate e-kirju arhiveerida, 
kustutada, märgistada või teha muid meilitoiminguid.

• Meililõime valimiseks puudutage sellest vasakul olevat ikooni.

• Pärast meili avamist saate varasemaid või hilisemaid 
meilivestlusi lugeda vasakule või paremale nipsates.

• Meilide haldamiseks puudutage ekraani ülaosas ikooni .

• Uue meilikonto lisamiseks võite puudutada e-posti kuval ikooni 
klepnout na  > Sätted.



• Puudutades e-posti sätete kuval meilikontot, saate kohandada 
e-posti sätteid.

Chrome

Puudutage avakuval ikooni , kui soovite surfata internetis, 
otsida teavet ja lisada järjehoidjaid eelistatud veebilehtedele, et 
neid hiljem mugavamalt avada.

Veebilehtede sirvimine
1. Puudutage aadressivälja.

2. Sisestage veebi lehitsemiseks veebiaadress või märksõna.

Järjehoidjate haldamine

Järjehoidja lisamine
1. Avage veebileht, millele soovite lisada järjehoidja.

2. Puudutage ikooni  > .

3. Sisestage järjehoidja nimi ja puudutage järjehoidja lisamiseks 
käsku Salvesta.

Järjehoidja avamine

1. Valige Chrome’i kuval  > Järjehoidjad.

2. Valige järjehoidja, millega seotud veebisaiti soovite vaadata.



Brauseri sätete kohandamine

1. Valige Chrome’i kuval  > Sätted.

2. Sätete loendis saate valida menüüsid brauseri kohandamiseks.

Kalender

Kalendri avamiseks puudutage avakuval ikooni .

• Sündmuse loomiseks valige päev ja puudutage käsku Loo .

• Sündmuse üksikasjade vaatamiseks puudutage sündmust. 

Redigeerimiseks valige käsk Redigeeri . Kustutamiseks 
puudutage käsku Kustuta , e-posti või Bluetoothi kaudu 
jagamiseks valige käsk Jaga .

• Puudutage  sündmuste loendi vaatamiseks.

• Puudutage  sündmuste haldamiseks ja muude sätete 
konfigureerimiseks.

  

Kaamera
Telefoni abil saate pildistada ja filmida ning fotosid ja videoid 
teistega jagada.

Pildistamine

1. Kaamera kuva avamiseks puudutage avakuval ikooni  



Vaadake telefoni ekraani ja teravustage objekt.

2. Pildistamiseks puudutage ikooni . 

Video loomine

1. Kaamera kuva avamiseks puudutage avakuval ikooni .

2. Videorežiimile lülitumiseks nipsake paremale, video 
salvestamiseks puudutage .

3. Kui olete salvestamise lõpetanud, puudutage peatamiseks 

ikooni .

Video või foto jagamine

1. Fotode kuva avamiseks puudutage avakuval ikooni .

2. Valige video või foto ja puudutage ikooni .

3. Valige hüpikaknast soovitud jagamismeetod.

Fotod
Fotode kiire otsimine
Kui avate rakenduse Google Photos, näete kõiki oma seadmes 
olevaid fotosid ja videoid, ning kui olete sisse lülitanud 
varundamise ja sünkroonimise funktsiooni, siis ka kõike muud, 
mis on sünkroonitud teie teegiga rakenduses Google Photos.

1. Avage rakendus Google Photos .

2. Puudutage üleval vasakul menüüikooni  > Fotod. 



3. Üleval peaksite nägema äsja tehtud fotot. Allapoole kerides 
saate vaadata, mida seal veel leidub.

Fotode redigeerimine filtrite abil
Filtri lisamine

1. Avage rakendus Google Photos .

2. Puudutage fotot, mida soovite redigeerida > valige pliiatsi ikoon 
.

3. Puudutage alumises servas foto ikooni .

4. Kerige alumises servas olevaid filtreid. Valige mõni, et näha, 
kuidas see välja näeb. 
Vihje: filtri intensiivsust saate reguleerida alumises servas 
oleva skaala abil.

5. Puudutage all paremal märkeruutu . 

6. Puudutage üleval paremal käsku SALVESTA.  

Fotode jagamine teistega
1. Redigeeritud foto peaks olema endiselt ekraanil. Puudutage all 

vasakul jagamise ikooni .

2. Puudutage käsku Get link. 

3. Kopeeritud lingi saatmiseks võite kasutada sõnumside- või 
meilirakendust.

Kell

Kella avamiseks puudutage avakuval ikooni . Võite panna 
äratuskella helisema, vaadata jooksvat kellaaega paljudes 
maailma linnades, määrata ürituse toimumise aja või kestuse.

Äratuse kasutamine

1. Äratuse määramiseks puudutage ikooni  ja kuvatud 
kellaaega.

2. Kui äratus on määratud, saate lisada sellele sildi.

3.Märkige ruut Vibreerima ja vali helin alates Helin.



Kalkulaator
Kalkulaatori kuva avamiseks puudutage avakuval ikooni .

Kalkulaatoriga saab teha nii lihtsaid kui ka keerulisemaid 
arvutustehteid.

Teadusliku kalkulaatori kuvamiseks nipsake paremale.

  



YouTube

YouTube’i kuva avamiseks puudutage avakuval ikooni .  
Võite vaadata videoid kogu maailmast ja hoida end kursis 
huvipakkuvate YouTube’i kanalitega. Sisse logides pääsete ligi 
oma tellimustele, esitusloenditele, üleslaadimistele, ostudele, 
ajaloole jms.

Logige YouTube’i

Sisselogimiseks valige  > Logi sisse. Valige seadmest 
olemasolev konto või avage jaotis Lisage oma konto ja lisage 
seadmesse uus konto.

Kanalite vahetamine
Kui olete sama kontoga sidunud mitu kanalit, saate vahetada 
kanaleid, logides välja ja seejärel uuesti sisse. Väljalogimiseks 

valige  > Logi välja.

Videote vaatamine
Video taasesituse käivitamiseks puudutage pisipilti. Täiendavate 
vaatamissuvandite avamiseks puudutage videomängijas ikooni 

.

• Täisekraan: Video esitamiseks täisekraanil puudutage 

täisekraani ikooni  või pöörake seade külili.

• Kvaliteet: Video kvaliteedi käsitsi reguleerimiseks puudutage 

videorakenduses ikooni  >  .

• Subtiitrid: Video tiitrite lubamiseks valige  > CC. Mõnede 
videote puhul ei puugi peittiitrite funktsioon töötada.

Videote vaatamine sirvimise ajal
Rakenduses navigeerimise ajaks võite video minimeerida, et selle 
vaatamisel üksi kaader kahe silma vahele ei jääks. See võimaldab 
sirvida soovitusi, esitusloendeid jm, ilma et peaksite video 
katkestama või peatama.

• Videomängija minimeerimine ja maksimeerimine: 
Videomängija minimeerimiseks ja rakenduses edasi 
navigeerimiseks nipsake alla. 
Video uuesti maksimeerimiseks nipsake minimeeritud videol 
üles.



• Videomängija sulgemine: Kui te ei soovi minemeeritud videot 
enam vaadata, nipsake vasakult paremale.

Taasesituse sätted

Mobiilse andmekasutuse piiramiseks avage  > Seaded > 
Üldine > Mob. Andmeside piirang. Selle funktsiooni lubamisel 
toimub HD-video voogedastus ainult WiFi-ühendusega.

Google’i rakendused

Google pakub meelelahutus-, sotsiaalmeedia- ja ärirakendusi. 
Google Play Store on kõikehõlmav meelelahutuskeskus, mis avab 
tee veebis leiduva muusika, filmide, raamatute ja rakenduste 
juurde.

Täpsemat teavet leiate aadressilt www.support.google.com/
android.

Seaded
WiFi

Ühenduse loomine WiFi-võrguga

1.Sätete avamiseks puudutage avakuval ikooni .

 Seejärel valige WiFi sisse- või väljalülitamiseks WiFi.
2. Lohistage liugurit paremale, et telefon saaks otsida 

saadaolevaid WiFi-võrke.

3. Ühenduse loomiseks puudutage soovitud võrgu nime ja 
vajadusel sisestage parool.

Märkus! Seade ühendub automaatselt varem ühendatud ja 
salvestatud võrkudega. Kasutaja saab pikemalt mõtlemata 
võrguga liituda või võrgu teadaolevate võrkude loendist 
eemaldada.

Võrgu lisamine
1. Nipsake ekraani ülemisest servast alla ja valige käsk Lisa võrk.

2. Sisestage SSID-võrgu nimi ja valige õige turvarežiim.

3. Puudutage käsku Salvesta.



Täpsemate WiFi suvandite määramine

Valige WiFi kuval  > Täpsemalt. Avaliku võrgu levialas 
edastatakse teile vastav teavitus. Kui te teavitust ei soovi, 
lohistage võrguteavituse liugur vasakule.

Telefoni andmekasutuse säästmiseks jääb WiFi-ühendus ekraani 
unerežiimi ajaks alles.

Bluetooth

Teie telefonil on Bluetoothi tugi, mis võimaldab andmete 
jagamiseks luua juhtmevaba ühenduse teiste ühilduvate 
seadmetega Bluetoothi abil saate telefoni suurepäraseid 
võimalusi ja funktsioone maksimaalselt ära kasutada.

Märkus! Bluetoothi maksimaalne vastuvõtukaugus on 10 meetrit. 
Jälgige, et Bluetoothi abil ühendatud seadmed ei oleks üksteisest 
kaugemal kui 10 meetrit. Teised elektroonikaseadmed, seinad või 
muud takistused võivad häirida Bluetooth-signaalide levi.

Bluetoothi sisse-/väljalülitamine

Sätete avamiseks puudutage avakuval ikooni .

Seejärel valige Bluetoothi sisse- või väljalülitamiseks Bluetooth.

Telefoni Bluetoothi nime muutmine
Teie telefonil on juhuslik Bluetoothi nimi, mis on ühenduskatsete 
ajal nähtav teistele Bluetooth-seadmetele.

Juhusliku nime asemel võite määrata paremini eristuva nime.



1. Valige Bluetoothi kuval Phone nimi ja puuduta Seadme 
ümbernimetamine.

2. Puudutage Nimeta ümber. Sisestage uus nimi ja puudutage 
käsku Nimeta ümber.

Märkus! Samuti võite muuta Bluetooth-seadme nime, mida 
kasutatakse telefonis. Puudutage ühendatud Bluetooth-seadme 

kõrval ikooni , sisestage uus nimi ja valige nime muutmiseks 
OK.

Telefoni sidumine teiste Bluetooth-seadmetega
Enne Bluetooth-seadmega andmete jagamist tuleb see telefoniga 
siduda. Kui seade on telefoniga seotud, loob see sisselülitatuna 
automaatselt ühenduse telefoniga.

1. Lülitage Bluetooth sisse: telefon otsib automaatselt läheduses 
asuvaid Bluetooth-seadmeid.

2. Kui telefon katkestab otsimise enne, kui teine Bluetooth-seade 

on valmis, valige Vaatama .

3. Telefoni sidumiseks Bluetooth-seadmega puudutage loendis 
vastava seadme nimetust.

4. Veenduge, et mõlemas seadmes on kuvatud sama 
sidumiskood, ja puudutage käsku Seo.

Märkus! Kui soovite selle lahti siduda, puudutage ühendatud 

Bluetooth-seadme kõrval ikooni  ja seejärel käsku Lahti 
paaristama.

Andmekasutus

Sätete avamiseks puudutage avakuval ikooni . 
Seejärel valige Andmekasutus.

• Määra mob.andmem. piirang: Määrake mobiilse 
andmekasutuse piirang.

Mobiilse andmekasutuse piiramiseks toimige järgmiselt:

1. Lohistage Määra mob.andmem. piirang liugurit paremale.

2. Piirangu määramiseks lohistage reguleerimisriba üles- või 
allapoole.

3. Andmekasutuse märguande taseme määramiseks lohistage 
hoiatuse reguleerimisriba üles- või allapoole. Hoiatustaseme 
saavutamisel edastab telefon märguande.

Märkus! WiFi ja andmesideteenuse samaaegsel sisselülitamisel 



kasutab telefon automaatselt WiFi-ühendust. Kui WiFi-ühendus 
on katkestatud, kasutab telefon andmeside jätkamiseks 
andmesideteenust. Arvestage, et WiFi puudumisel kasutatakse 
andmesideühendust, mis võib olla tasuline (vastavalt operaatori 
tariifile).

Mobiilsidevõrgud

Sätete avamiseks puudutage avakuval ikooni . 
Valige Rohkem > Mobiilsidevõrgud.

• Andmerändlus: Andmesideteenuste ühendamine rändluse 
ajal.

• Võrguoperaator: Valige võrguoperaator.

• Pääsupunktide nimed: Pääsupunktide nimede (APN) 
määramine.

Kantav tööpunkt

Võrguühenduse puudumisel saab seadet kasutada mobiilse 
tööpunktina, jagades selle mobiilset andmesideühendust teiste 
seadmetega. Ühenduse loomiseks saab kasutada WiFi-t.

1. Puudutage avakuval ikooni .

2. Valige Rohkem > Kantav tööpunkt.
3. Aktiveerides WiFi-tööpunkti saate jagada telefoni mobiilset 

andmesideühendust.

Märkus! Olenevalt paketist võib selle funktsiooni kasutamisel 
rakenduda täiendav andmesidetasu. WiFi-tööpunkti nime, turbe 
ja parooli seadistamiseks võite valida funktsiooni WiFi-tugijaama 
seadistamine. Võrgu kaitsmiseks soovitatakse see turvata WPA2 
PSK abil.

Eredus ja ekraan

Ekraani ereduse või fondi suuruse muutmiseks ja taustapildi 

kohandamiseks valige avakuval  > Eredus ja ekraan.

• Heleduse tase: Valige ekraani eredus.

• Taustapilt: Võimaldab muuta avakuva taustapilti.

• Unerežiim: Võimaldab määrata ekraani unerežiimile lülitumise 
aja. Kui määratud aja jooksul toiminguid ei tehta, lülitub ekraan 



automaatselt välja.

• Uinakurežiim: Uinakurežiimis kuvab seade fotosid, värve jm 
laadimise ajal või dokituna. Määrake uinakurežiimi tüüp või aeg. 
Funktsiooni väljalülitamiseks puudutage uinakurežiimi lülitit.

• Fondi suurus: Määrake, millist fondi suurust eelistate.

Heli ja vibratsioon

Sätete avamiseks puudutage avakuval ikooni . 
Seejärel valige Heli ja vibratsioon.

1. Puudutades valikut Helitugevuse reguleerimine ja lohistades 
liugurit, saate reguleerida helina, teavituste, meedia 
ja äratuse helitugevust. Helina ja teavituse helitugevuse 
reguleerimiseks võib vajutada ka telefoni parempoolsel küljel 
asuvat helitugevuse nuppu.

2. Valige Kaardi 1 helin / Kaardi 2 helin. Valige telefonile soovitud 
helin.

Märkus! Arvestage, et valju heli kuulamine võib kahjustada 
kuulmist.

Ekraanilukk ja turvalisus

Ekraani avamismustri määramine
Teil on võimalik määrata ekraani avamismuster. Kui ekraan 
on lukustatud, tuleb ekraani avamiseks joonistada õige 
avamismuster.

• Valige  > Ekraanilukk ja turvalisus > Ekraanilukk > 
Muster.

• Avamismustri joonistamiseks järgige ekraanile kuvatavaid 
juhiseid.

• Joonistage uuesti sama avamismuster ja puudutage käsku 
Kinnita.

Ekraani avamiseks PIN-koodi määramine
Telefoni avamiseks võite määrata numbrilise PIN-koodi. Kui 
ekraan on lukustatud, tuleb selle avamiseks sisestada õige kood.

• Valige  > Ekraanilukk ja turvalisus > Ekraanilukk > PIN 
kood.

• Sisestage vähemalt neljakohalised numbrid.



• Puudutage käsku Jätka.

• Sisestage uuesti sama number ja puudutage käsku OK.

Ekraani avamiseks parooli määramine
Telefoni avamiseks võite määrata ekraani avamise parooli.

• Valige  > Ekraanilukk ja turvalisus > Ekraanilukk > 
Parool.

• Sisestage vähemalt neljast numbrist koosnev parool.

• Puudutage käsku Jätka.

• Sisestage uuesti sama number ja puudutage käsku OK.

Aku ja salvestusruum

Puudutage avakuval  Sätete kuva avamiseks. 
Seejärel valige Aku ja salvestusruum. Siin saate hallata 
sisemälu, valida, kas kuvada aku laetuse protsenti, ning jälgida, 
kui palju akutoidet kulub rakendustele, muuks andmesideks ja 
telefonisüsteemi tööks.

• Valige Aku protsendi kuvamine: olekuribale aku laetuse 
taseme ikooni kõrvale ilmub aku protsendi ikoon.

Asukoht

Selleks, et seade saaks määrata teie asukohta, võite anda sellele 
juurdepääsu GPS-ile, WiFi-võrkudele ja mobiilsidevõrkudele. 
Rakendused, millel on teie luba, võivad seda teavet kasutades 
pakkuda asukohaga seotud teenuseid (nt sisseregistreerimine, 
liiklusteave või lähikonnas olevate restoranide otsimine).

Kui soovite kontrollida, millist asukohateavet saab seade 

kasutada, puudutage ikooni  > Asukoht. 
Kui asukoha lüliti on aktiveeritud, saate teha järgmisi toiminguid:

• muuta Režiimi (variandid: Väga täpne, Aku säästmine ja 
Ainult seade);

• vaadata Hiljutised asukohapäringud;

• uurida Asukohateenused.

Märkus! Juurdepääs asukohateabele kulutab rohkem akut. 
Kui soovite akut säästa, võite selle funktsiooni välja lülitada, sel 
juhul ei saa seade aga tuvastada teie täpset asukohta ega seda 
rakendustega jagada.



Kontod

Jaotises Kontod saate lisada, eemaldada ja hallata kontosid (nt 
Exchange, Facebook, Google, Twitter ja muud toetatud kontod).

Sätete avamiseks puudutage avakuval ikooni .

Seejärel valige Kontod. Jaotises Kontod, hallata juba lisatud 
kontosid.

Konto lisamine
1. Puudutage käsku Lisa konto.

2. Valige lisatava konto tüüp.

3. Järgides ekraanile kuvatavaid juhiseid, sisestage konto kohta 
nõutav teave.

4. Konfigureerige konto.

5. Kui olete lõpetanud, lisatakse konfigureeritud konto jaotisse 
Kontod.

Kuupäev ja kellaaeg

Valige avakuval  > Kuupäev ja kellaaeg.

• Automaatne kuupäev ja kellaaeg: Võrgu pakutud kellaaja 
kasutamine.

• Automaatne ajavöönd: Võrgu pakutud ajavööndi kasutamine.

• Kuupäeva määramine: seadistage kuupäev käsitsi.

• Kellaaja määramine: seadistage kellaaeg käsitsi.

• Valige ajavöönd: valige loendist soovitud ajavöönd. 
Kui soovite näha rohkem ajavööndeid, kerige loendit allapoole.

• 24-tunnise vormingu kasutamine: võite valida 24- või 
12-tunnise vormingu.

Märkus! Kui telefon kasutab automaatselt võrgust saadud 
kuupäeva ja kellaaja sätteid, siis ei saa te kuupäeva, kellaaega ja 
ajavööndit ise määrata.

Varundamine ja lähtestamine

Valige avakuval  > Isiklik > Varundamine ja lähtestamine.
• Minu andmete varundamine: Rakenduste andmete, WiFi-



paroolide ja muude sätete varundamine Google’i serveritesse.

• Varukonto: Google’i varunduskonto seadistamine ja 
redigeerimine.

• Automaatne taastamine: Valige, kui soovite, et rakenduse 
uuesti installimisel taastaks süsteem sätted ja rakenduste 
andmed Google’i serverist.

• Tehaseandmete lähtestamine: Sätted lähtestatakse tehases 
määratud vaikeväärtusele ja kõik andmed kustutatakse.

Märkus! Enne tehasesätete taastamist tuleb kindlasti varundada 
kõik telefonis olevad olulised andmed, sest muidu lähevad kõik 
andmed pärast tehasesätete taastamist kaotsi.

Süsteemivärskendus

Valige avakuval  > Muud sätted > Süsteemivärskendus.
Kui soovite, et telefon otsiks kõige uuemat tarkvara, valige 
Värskenduste automaatne otsimine. Kui soovite süsteemi 
värskendada, puudutage käsku Laadi alla. 
Seejärel puudutage värskenduse lõpuleviimiseks käsku 
Värskenda kohe. Pärast seda on telefonis kõige uuem tarkvara 
versioon.

Märkus!
1. Allalaadimise ja värskendamise ajal ei tohi muuta 

vaikimisi määratud salvestuskohta, muidu võib õigete 
värskenduspakettide leidmisel esineda tõrkeid.

2. Mobiiltelefoni tarkvara uuendamine ei mõjuta telefonis olevaid 
andmeid.

Teade

Käesolevas juhendis esitatud teavet võidakse etteteatamata 
muuta. Kuigi käesoleva juhendi koostamisel on püütud tagada 
sisu täpsus, ei kujuta ükski käesolevas juhendis esitatud väide, 
teave ega soovitus mitte mingisugust otsest ega kaudset 
garantiid. Lugege ohutusteave hoolikalt läbi, et oskaksite seda 
raadiovõrguseadet õigesti ja ohutult kasutada.

Yulong Computer Telecommunication Scientific (Shenzhen) Co., Ltd.

Aadress:

Coolpad Information Harbor, High-tech Industrial Park 
(North),Nanshan District, Shenzhen, P.R.C.



TEHNILISED ANDMED
Näitajad ja riistvara

Tehnilised näitajad
Mõõtmed 154.5× 76.5 × 8.7 mm

Antenn Sisseehitatud

SIM-kaart Micro SIM / Nano SIM

Võrk GSM (900/1800/1900MHz)
UMTS (900/2100MHz)
LTE (1800/2100MHz)

Kaamera Eesmine 5 MP + tagumine 13 MP

Kõrvaklapipesa Ф 3,5 mm, CTIA standard

Ekraani parameetrid
Tüüp Mõõtmed Eraldusvõime

QHD 5.5 tolli 1280 × 720

Lisatarvikud
Aku Aku tüüp Laetav aku (liitiu-

mioonpolümeer)

Nimimahtuvus 2500 mAh

Nimipinge 3,85 V

Märkus! Aku mahtuvuse osas võidakse teha muudatusi ja 
uuendusi.



Pakendi sisu

Nr Nimi Kogus
1 Telefon 1

2 Aku (sisseehitatud) 1

3 Reisilaadija 1

4 USB-kaabel 1

5 Kõrvaklapid 1

6 Ejection pin 1

7 Garantiikaart 1

8 Lühijuhend 1

Märkus! Telefoniga kaasas olevad tarvikud ja saadaolevad 
lisaseadmed võivad erineda olenevalt piirkonnast ja 
teenusepakkujast.



Ohtlike ainete deklaratsioon

Osa 
nimetus

Mürgised või ohtlikud ained/elemendid

Plii 
(Pb)

Elavhõ-
be 
(Hg)

Kaad-
mium 
(Cd)

Kroom 
VI (Cr 
(VI))

Polübro-
omitud 
bifenüü-
lid (PBB)

Polübroo-
mitud di-
fenüüleetrid 
(PBDE)

Trükkplaat 
ja tarvikud ○ ○ ○ ○ ○ ○

Plastid ○ ○ ○ ○ ○ ○

Metallid ○ ○ ○ ○ ○ ○

Aku ○ ○ ○ ○ ○ ○

Muu ○ ○ ○ ○ ○ ○

○: näitab, et mürgiste või ohtlike ainete sisaldus ei ületa üheski 
homogeenses materjalis standardiga SJ/T11363-2006 kehtestatud 
piirnorme..

×: näitab, et mõningates homogeensetes materjalides ületab 
mürgiste või ohtlike ainete sisaldus standardiga SJ/T11363-
2006 kehtestatud piirnorme.

Selle seadme keskkonnasõbralik kasutusaeg 
on 20 aastat, nagu näitab vasakul olev sümbol. 
Vahetatavate osade (nt aku) keskkonnasõbralik 
kasutusaeg võib olla tootest erinev. Keskkon-
nasõbralik kasutusaeg kehtib ainult juhul, kui 
seadet kasutatakse käesolevas kasutusjuhendis 
ettenähtud tingimustel.



Ohutusmeetmed

ET



Palun lugege enne jätkamist läbi
AKU EI OLE PAKENDIS TÄIELIKULT LAETUD.
Oluline info tervise kaitse ja ohutusmeetmete kohta
Selle toote kasutamisel tuleb rakendada ohutusmeetmeid, et vältida 
olukordi, mis toovad kaasa õigusliku vastutuse või kahjud.
Hoidke kõiki ohutusjuhiseid ja toote kasutusjuhendit alles ning 
pidage neist kinni.
Pöörake tähelepanu kõigile toote kasutusjuhendis leiduvatele 
hoiatustele.
Vigastuse, elektrilöögi, tulekahju ja seadme kahjustumise ohu 
vähendamiseks rakendage järgmisi meetmeid.
Elektriohutus
Seda toodet võib kasutada ainult selleks ettenähtud akust või 
toiteallikast toitmise korral. Muul viisil kasutamine võib olla ohtlik 
ning see tühistab kõik dokumendid, millega on heaks kiidetud selle 
toote kasutamine.
Ohutusmeetmed – korrektne paigaldamine koos maandusega
TÄHELEPANU! Halvasti maandatud seadmetega ühendamine võib 
põhjustada elektrilöögi läbi teie seadme.
Tootega on kaasas USB-kaabel selle ühendamiseks laua- või 
sülearvutiga. Enne toote ühendamist veenduge, et arvuti on 
korrektselt maandatud. Laua- või sülearvuti toitejuhe on varustatud 
maandusjuhtme ja -kontaktiga. Pistik peab olema ühendatud 
sobivasse pistikupesasse, mis on õigesti paigaldatud ning 
maandatud vastavalt kõigile kohalikele seadustele ja eeskirjadele.
Toiteallikat puudutavad ohutusjuhised
• Kasutage õiget välist toiteallikat 

Seda toodet võib kasutada ainult koos kindlaks määratud 
toiteallikatega.

• Olge akude käsitsemisel ettevaatlik 
See seade sisaldab liitiumioon-polümeerakut või liitiumikoonakut. 
Akude vale käsitsemise korral esineb tule- ja põletuseoht. Ärge 
püüdke akut avada ega parandada. Akut ei tohi avada, katki 
vajutada, läbi torgata, lühistada, tulle ega vette visata ega hoida 
temperatuuril üle 40°C.

HOIATUS! Tulekahju ja põletuseohu vältimiseks ei tohi 
akut avada, katki vajutada, läbi torgata, lühistada ega 
hoida temperatuuril üle 40°C, samuti ei tohi seda tulle 
ega vette visata. Kasutatud akud andke taaskasutusse 
või likvideerige vastavalt kohalikele eeskirjadele või 
tootega kaasas olevale juhendile.

 



• Hoidke seadet kuivana ning eemal veest ja teistest vedelikest, 
sest need võivad põhjustada lühise.

• Telefoni võib ühendada toodetega, millel on logo USB-IF või 
lõpetatud ühilduvusprogramm USB-IF.

• Kui akust lekib vedelikku, toimige järgmiselt.
• Vältige vedeliku nahale ja rõivastele sattumist. Kui see siiski 

juhtub, loputage saastunud piirkonda kohe puhta veega ja 
pöörduge arsti poole.

• Vältige vedelikku silma sattumist. Kui see siiski juhtub, ÄRGE 
HÕÕRUGE silmi, vaid loputage neid kohe puhta veega ja 
pöörduge arsti poole.

• Vältige eriti kahjustunud aku tulle sattumist, sest see võib 
põhjustada aku süttimise ja plahvatamise.

• Soovitatav kasutamistemperatuur on 0 °C kuni 40 °C.
• Kui mobiiltelefon kukub vette, lülitage see kohe välja ja saatke 

kohalikku remonditöökotta. Ärge püüdke kuivatada seda soojust 
tekitavate seadmetega, näiteks pesukuivatis, mikrolaineahjus 
jne.

• Pikaajaline helistamine, veebilehtede vaatamine ja mängimine 
võivad põhjustada telefoni soojenemise, eriti laadimise ajal. See 
on nüüdisaegsete nutitelefonide puhul normaalne.

• Laadimise ajal helistades ärge hoidke telefoni näo lähedal. 
Pidage kinni kõigist teistest mobiiltelefonide kasutamisega 
seotud eeskirjadest.

Ohutusmeetmed - otsene päikesevalgus
Kaitske seda toodet liigse niiskuse ja äärmuslike temperatuuride 
eest. Ärge jätke seadet pikaks ajaks autosse ega kohtadesse, 
kus temperatuur võib ületada 60 °C, näiteks auto armatuurlauale, 
aknalauale või klaasi taha, mis on otsese päikesepaiste või tugeva 
ultraviolettkiirguse käes. See võib põhjustada seadme kahjustumise 
ja aku ülekuumenemise ning seada ohtu sõiduki.
Ohutus lennukis
Kui te soovite telefoni lennukis kasutada, ärge unustage lülitada 
selle telefonifunktsioone välja lennurežiimi valimisega.
Keskkonnakaitselised piirangud
Ärge kasutage seda seadet bensiinijaamades, kütuseladudes, 
keemiatehastes, seal, kus toimuvad lõhkamistööd, ega 
plahvatusohtlikes keskkonnas. Sädemed võivad põhjustada 
sellises keskkonnas plahvatuse või tulekahju, mis võib tuua kaasa 
trauma või isegi surma.
Meditsiiniseadmete häired
See toode võib põhjustada häireid meditsiiniseadmete töös.
Kuuldeaparaadid
Mõned digitaalsed juhtmevabad telefonid võivad häirida kuulmise 
abivahendite tööd.



Selliste häirete korral võtke ühendust tarnijaga või helistage 
klienditeeninduskeskusesse ning arutage alternatiivseid võimalusi.
Elektriohutus
• Ärge kasutage seadet metallkonstruktsioonide (näiteks hoonete 

metalltarindid) lähedal.
• Ärge kasutage telefoni tugeva elektromagnetvälja allikate (näiteks 

mikrolaineahjud, kõlarid, televiisorid ja raadiod) lähedal.
• Kasutage ainult heakskiidetud tarvikuid.
• Ärge ühendage seadet mitteühilduvate toodete ega tarvikutega.
• Telefoni liidese ühendamine sõiduki elektrisüsteemiga jätke 

professionaalidele.
• Ärge püüdke telefoni või selle tarvikuid lahti võtta.
• Telefoni võivad hooldada ja parandada ainult kvalifitseeritud 

isikud.
Hoidke kõiki tarvikuid (SIM- ja USIM-kaarte, adapterit jne) 
lämbumisohu vältimiseks väljaspool laste käeulatust.
Üldised meetmed
Telefoni kasutamise ja selle tagajärgede eest olete te vastutav 
ise. Kohtades, kus telefoni kasutamine on keelatud, peate te selle 
alati välja lülitama. Telefoni kasutamine allub kasutajate ja nende 
ümbruse kaitseks mõeldud ohutusreeglitele.
• Ärge suruge seadmele liiga kõvasti 

Kahjustamise vältimiseks ärge suruge ekraanile ja ülejäänud 
seadmele liiga kõvasti; enne istumist võtke seade püksitaskust 
välja.

• Ekraani pragunemisele ebaõige ümberkäimise tõttu garantii ei 
laiene.

• Käige telefoni ja selle tarvikutega alati hoolikalt ümber ning 
hoidke neid puhtas ja tolmuvabas kohas.

• Ärge hoidke telefoni ega selle tarvikuid lahtise tule ega süüdatud 
tubakatoodete läheduses.

• Ärge laske seadmel ega selle tarvikutel maha kukkuda, ärge 
visake neid ega püüdke neid painutada.

• Hoidke telefoni ja selle tarvikuid temperatuuril 0-40 °C.
• Pidage kinni kohalikest elektroonikaseadmete likvideerimise 

eeskirjadest.
Ja laske see professionaalselt parandada volitatud hooldustehnikul 
või tarnijal.
• Toodet on mõjutanud vihm või vedelik, see on maha kukkunud, 

saanud löögi või kahjustuse.
• Sellel on näha ülekuumenemise tundemärke.
• Toode ei tööta kasutusjuhendist kinnipidamisel normaalselt.
• Vältige kuumi kohti.



• Vältige märgi kohti.
• Ärge kasutage seadet pärast suuri temperatuurimuutusi 

TÄHELEPANU! Kui te viite seadme madala temperatuuriga 
keskkonnast soojemasse või kõrge temperatuuriga keskkonnast 
jahedamasse, laske seadmel enne sisselülitamist mõnda aega 
uue temperatuuriga kohaneda.

• Ärge asetage piludesse ega muudesse avadesse mingeid 
esemeid.

• Enne kõrvaklappide või muude heli reprodutseerimise vahendite 
kasutamist vähendage helitugevust.

• Enne puhastamist eemaldage seade vooluvõrgust. Ärge 
kasutage vedelaid puhastusvahendeid ega aerosoole. Puhastage 
niiske lapiga, ent MITTE KUNAGI ärge puhastage LCD-ekraani 
veega.

• Ärge jätke telefoni ega selle tarvikuid väikeste laste käeulatusse 
ega laske lastel nendega mängida. Nad võivad endale või teistele 
viga teha või telefoni tahtmatult kahjustada.

• Korduvate ühetaoliste liigutuste põhjustatud traumade ohu 
vähendamiseks seadmega sõnumite kirjutamisel või mängimisel 
toimige järgmiselt.
• Ärge hoidke telefoni liiga kõvasti
• Vajutage nuppe kergelt

• Ärge puudutage SIM-kaardi metallkontakte.
• See telefon, nagu ka kõik teised juhtmevabad telefonid, töötab 

raadioleviga, mistõttu ei saa tagada ühenduse olemaolu kõigis 
tingimustes. Seetõttu ei tohi hädaabikõnede tegemise osas loota 
ainult juhtmevabadele telefonidele.

• Uuringud on näidanud, et helistamine ja sõnumite kirjutamine 
sõiduki juhtimise ajal suurendab oluliselt õnnetuse juhtumise 
ohtu.

Seda seadet võib kasutada järgmistes riikides:

AT BE BG BIH CH CY CZ DE DK

EE ES FI FR GB GR HR HU IT

LT LU LV MT NL NO PL PT RO

RS SE SI SK

Erineelduvuskiirgus (SAR)
See mobiilseade vastab rahvusvahelistele reeglitele raadiokiirguse 
mõju kohta.
Pea: 1.072 W/kg@10g (CE)
Keha: 1.213 W/kg@10g (CE)



* SAR-i väärtused on eri maades, piirkondades ja 
testimiskeskkondades erinevad. Tarvikute kasutamisel võivad 
neeldumisväärtused olla teistsugused.
Mobiiltelefoni turvamine ja varundamine
See seade toetab internetiühendust. Sarnaselt arvutitele võivad 
selle seada ohtu viirused, kahjulikud andmed või rakendused ning 
muu kahjulik sisu. Palun avage sõnumeid, nõustuge ühenduse või 
installimise taotlustega ning laadige alla sisu ainult siis, kui need 
pärinevad usaldusväärsetest allikatest. Kuna hoolduse käigus 
võivad andmed kaotsi minna, tuleb teavet korrapäraselt varundada, 
et vältida andmetest ilmajäämist.
Südamestimulaatorid
Südamestimulaatorite kasutajad:
• kui telefon on sisse lülitatud, peavad nad seda hoida 

südamestimulaatorist ALATI kaugemal kui 15 cm;
• ei tohi kanda seadet rinnataskus;
• peavad kasutama häirete ohu vähendamiseks 

südamestimulaatorist kaugemal olevat kõrva. Kui teil on põhjust 
kahtlustada häirete tekkimist, lülitage telefon kohe välja.

Märkus elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta

 

WEEE-logo (vasakul) tootel või selle pakendil 
tähendab, et seda toodet ei tohi ära visata 
koos majapidamisjäätmetega. Elektri- ja 
elektroonikaseadmete jäätmed tuleb anda ära 
kindlaks määratud kogumiskohtadesse, kus tagatakse 
sarnaste ohtlike jäätmete taaskasutamine.

Vastavus RoHS-direktiivi nõuetele
See toode vastab Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivile 
2011/65/EÜ 27. jaanuarist 2003 teatavate ohtlike ainete kasutamise 
piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes (RoHS), kehtivas 
sõnastuses.
Firma TCCM s.r.o. kinnitab käesolevaga, et see toode vastab 
nõuetele ja muudele direktiivi 1999/5/EÜ asjakohastele sätetele. 
Vastavusdeklaratsiooni koopia leiate aadressilt  
www.coolpad.eu/support


