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Dimensions 154.2 x 72.7 x 7.96 mm

Network 4.5G LTE, Cat7  300/150 Mbps

LTE
Bands 

FDD: 1(2100), 2(1900), 3(1800), 5(850), 
7(2600), 8(900), 20(800) 
TDD: 38(2600), 40(2300)

Display 5.7” HD+ (1440x720) Incell LCD 
Corning® Gorilla® Glass 

Processor Qualcomm® Snapdragon™ MSM8940
8 x A53 (1.4/1.1 GHz)

Operating 
System Android Oreo

Camera Rear: 13 MP AF with Dual Flash
Selfie: 13 MP with Flash

Connection Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac  
Bluetooth 4.2, A2DP, LE

Memory 3 GB RAM + 32 GB Storage 
Micro SD slot (up to 128GB)

Battery 3075 mAh

FM Radio Yes

Fingerprint Yes
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Problem Cause Solution 

Ringtone is not 
audible. 

The device 
may be in silent 
mode.

You may increase the 
volume level using the 
volume buttons on the 
right of your device. 

No network 
connection 
/ network 
disconnected 

The signal may 
be weak or you 
may be located 
outside the ope-
rator’s network 
coverage zone.

Please make sure you 
are located inside your 
operator’s network 
coverage zone.

Charging error

Battery may be 
too hot or cold.

Allow your device to 
reach normal tempe-
rature.

Power cable or 
your adapter 
may be malfunc-
tioning. 

Procure a new original 
power cable or adapter.

The USB port of 
your device may 
be malfuncti-
oning.  

Take your device to 
the nearest authorized 
service and have it 
repaired.

Turns off / 
freezes 

There may be a 
software-related 
problem.

1. Check if your 
software is updated to 
the current version.

2. You can return 
your device to factory 
settings by following 
Settings>System>Re-
set>Factory data reset 
(It is recommended to 
back up your data sin-
ce it will be deleted). 

Messages / 
images cannot 
be received 

There may be 
not enough 
storage space.

Delete unnecessary 
data.



Problem Cause Solution 

Files cannot be 
opened

The file format 
may not be 
supported

Check the file formats.

Phone does 
not turn on

On/off button 
may be pressed 
and held for 
a very short 
duration.

Press and hold the on/
off button at least 3 
seconds.

The battery may 
be empty.

Charge the battery.

Applications 
cannot be 
opened 

May not be 
supported by the 
service provider.

Contact your service 
provider.

Phone 
calls cannot be 
placed

Dialing error. Network is not 
identified.

A new SIM 
might have been 
inserted.

Check the
restrictions.

Cost limit 
might have been 
reached.

Contact your service 
provider.

SIM Error No SIM inserted 
or SIM is 
not correctly 
inserted.

Make sure your SIM 
card is inserted 
correctly. 

The screen 
does not 
display when a 
call is received

May be a
proximity sensor 
issue. 

If you are using a 
protective band or a 
case with your device, 
make sure that it does 
not cover the space 
around the sensor. 



Problem Cause Solution 

Files cannot be 
opened

The file format 
may not be 
supported

Check the file formats.

Phone does 
not turn on

On/off button 
may be pressed 
and held for 
a very short 
duration.

Press and hold the on/
off button at least 3 
seconds.

The battery may 
be empty.

Charge the battery.

Applications 
cannot be 
opened 

May not be 
supported by the 
service provider.

Contact your service 
provider.

Phone 
calls cannot be 
placed

Dialing error. Network is not 
identified.

A new SIM 
might have been 
inserted.

Check the
restrictions.

Cost limit 
might have been 
reached.

Contact your service 
provider.

SIM Error No SIM inserted 
or SIM is 
not correctly 
inserted.

Make sure your SIM 
card is inserted 
correctly. 

The screen 
does not 
display when a 
call is received

May be a
proximity sensor 
issue. 

If you are using a 
protective band or a 
case with your device, 
make sure that it does 
not cover the space 
around the sensor. 







Yakınlık
Sensörü Flaş

Arka
Kamera

Parmak izi
Okuyucusu

Kulaklık
Girişi

Şarj-USB Girişi Hoparlör Mikrofon

İç
Kulaklık Bildirim

Işığı

Ön
Kamera

Flaş

Sesi
Yükselt

Sesi
Azalt

Güç



Yakınlık
Sensörü Flaş

Arka
Kamera

Parmak izi
Okuyucusu

Kulaklık
Girişi

Şarj-USB Girişi Hoparlör Mikrofon

İç
Kulaklık Bildirim

Işığı

Ön
Kamera

Flaş

Sesi
Yükselt

Sesi
Azalt

Güç

SIM1SIM2

veya







 Android One إليكم

 .Android One هاتف GM 5 Plus d يعتبر الهاتف المحمول
 ويحدث تلقائيا، عكس الهواتف  Android Nougat ويعمل على

 حال إطالقها*. وبهذه الطريقة، Android األخرى، بأحدث إصدارات
 ستمتلك هاتفا سريعا متعدد االستعماالت بتصميم جميل وسمات جديد،

 ،Android One وتطبيقات ال حصر لها وقفل أمان مدمج. من خالل
 إضافة إلى مليون تطبيق ،Google يمكنك تثبيت أفضل تطبيقات

 Google Play ولعبة وكتاب في متناولك عبر متجر
 التحديثات التلقائية محددة بعامي 

 البدء
 يقدم هذا الجهاز اتصال وترفيه متنقل عالي الجودة باستخدام المعايير

General Mobile العالية وهندسة الحقول لـ

 ُصممت الملحقات المصاحبة لهذا الجهاز فقط وهي ال تتوافق مع 
 األجهزة األخرى. إن الملحقات غير األصلية أو المصممة لألجهزة

األخرى غير متوافقة مع جهازك

 المسؤولية عن أي قضايا أداء أو General Mobile ال تتحمل 
 توافق ناجمة عن تغيير إعداد الجهاز أو نظام التشغيل بواسطة

 المستخدم. قد تؤدي أي محاول لتخصيص نظام التشغيل إلى تعطل
 جهازك أو التطبيقات

الوصول إلى معلومات إضافية
 لعرض معلومات الجهاز، GM Assistant المس تطبيق

 أو دليل المستخدم ومقاطع الفيديو لالستخدام السهل أو
لتحسين أداء الجهاز

.

.

.

.

.

 حول الهاتف
 .اضغط على زر الطاقة لمدة 3 ثواني لتشغيل الجهاز

وبطاقة الذاكرة SIM إدخال بطاقة

شكل 1 شكل 2

أو

 نانو
SIM 2

 نانو
SIM 1

 نانو
SIM 

 بطاقة
MicroSD 

المستقبل مجس القرب

الفالش

الكاميرا الخلفية

الفالش

السماعة ميكروفون

جك سماعة األذن

 رفع الصوت

 خفض الصوت

مفتاح الطاقة

USB منفذ شحن

الكاميرا األمامية

 في الفتحة الموجودة في درج بطاقة SIm أدخل مسمار إخراج
SIM وأخرج الدرج. أدخل بطاقة SIM وبطاقة الذاكرة في الدرج 
 فقط. يمكنك استخدام SIM بشكل صحيح. يدعم الهاتف بطاقة نانو

.بطريقتين مختلفتين كما يوضح الشكلين أدناه SIM درج بطاقة

 المواصفات الفنية

 شحن البطارية

األبعاد 152 x 76.5 x 7.9 مم

الشبكة 4.5G LTE, Cat 7 LTE-A 2X20 CA, 
ميغا بايت بالثانية 300/100

LTE
  النطاقات

LTE-FDD B1, B2, B3, B4, B5, B7, B20
LTE-TDD B40

الشاشة
IPS LTPS FHD (1920x1080) بوصة-5.5

2.5D CORNING® GORILLA®GLASS 4
(معدل الشاشة إلى الجسم 79%)

فالش مز MP AFالخلفية: 13
فالش MP AFمجس، األمامية: IMX258 13 دوج سوني

Qualcomm® Snapdragon™ 617, 64-bit
4x1.5 GHz A53 نواة رباعية

 x1.2عالية األداء + 4 
GHz A53 نواة رباعية منخفضة الطاقة

 المعالج

نظام التشغيل Android

الكاميرا

التوصيل
Wi-Fi® 802.11 a/b/g/n/ac,

Bluetooth® v 4.1, نوع C USB

التخزين، فتحة 3GB RAM + 32GB الذاكرة
 Micro SD (128 لغاية GB)

 شحن سريع ،mAh 3100 البطارية

 General Mobile يرجى استخدام محول الشاحن األصلي لجهاز

 .لتجنب إتالف الجهاز وللشحن السريع C نوع USB وكابل

 بحق تغيير المزود شريطة أن ال يتم General Mobile يحتفظ*
 .تغيير المواصفات الفنية للجهاز

 المواصفات الفنية

 شحن البطارية

األبعاد 152 x 76.5 x 7.9 مم
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الشاشة
IPS LTPS FHD (1920x1080) بوصة-5.5
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 x1.2عالية األداء + 4 
GHz A53 نواة رباعية منخفضة الطاقة
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نظام التشغيل Android
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التخزين، فتحة 3GB RAM + 32GB الذاكرة
 Micro SD (128 لغاية GB)

 شحن سريع ،mAh 3100 البطارية

 General Mobile يرجى استخدام محول الشاحن األصلي لجهاز

 .لتجنب إتالف الجهاز وللشحن السريع C نوع USB وكابل

 بحق تغيير المزود شريطة أن ال يتم General Mobile يحتفظ*
 .تغيير المواصفات الفنية للجهاز

  SIM MicroSD

 •  .

 •  SIM  .
 •   .
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 :تحذيرات عامة

(SAR) معدل االمتصاص المحدد
 يتوافق هذا الجهاز مع التعليمات الخاصة بالتعرض لتردد

الراديو

 يبلغ مستوى معدل االمتصاص المقبول في أوروبا إلى نحو 2.0 واط/كغم
 على 10 غرامات من النسيج. يبلغ المستوى األقصى لمعدل االمتصاص

 لهذا النوع من األجهزة 0.567 واط/كغم عند اختباره من حيث االستخدام
 العادي

 تحذير: قد يؤدي الفشل في التقيد بتحذيرات السالمة وأنظمتها إلى إصابات
 جسيمة ووفيات

تعليمات االستخدام اآلمن والفعال
ال تستخدم أسالك الطاقة التالفة أو المقابس الكهربائية الرخوة 

 يرجى عدم لمس سلك الطاقة بيدين مبتلتين وال تنزع الشاحن بسحبه من
الكابل

ال تلوي أو تتلف سلك الطاقة 
ال تستخدم الجهاز أثناء الشحنأو ال تلمس الجهاز بيدين مبللتين

ال تسحق الجهاز أو تحدث ثقبا فيه
 ال تترك الجهاز تحت ضغط خارجي عالي. وإال قد يحث قصر  

الدائرة ويصبح الجهاز ساخنا جدا
 قد تؤدي درجات الحرارة العالية جدا إلى إتالف الجهاز وتقليل  

 .قدرة الشحن والعمر التشغيلي لجهازك والشاحن
 تقيد بجميع تحذيرات السالمة وأنظمتها أثناء استخدام الجهاز  

في مناطق محظورة
ال تستخدم الجهاز بالقرب من األجهزة اإللكترونية األخرى  
 ال تسمح لألطفال باستخدام الجهاز. ال تسمح لألطفال باللهو 

 بالجهاز ألنهم قد يصيبون أنفسهم أو من حولهم أو يتلفون الجهاز. إن
جهازك ليس دمية

 يرجى االتصال بخدمات الطوارئ عند الضرورة. في بعض  
 المناطق أو األوضاع، قد ال يتمكن جهازك من إجراء مكالمات الطوارئ

 من المشغل. قبل السفر إلى األماكن البعيدة أو غير المتطورة، يجرى تحديد
طريقة بديلة لالتصال بخدمات الطوارئ

 احتفظ بمعلوماتك الشخصية والمهمة في مكان آمن  
 ال تستخدم الجهاز إذا كانت شاشته مكسورة أو متصدعة. قد  

يجرح الزجاج أو األكريليك المكسور يديك ووجهك
ال يحتاج الجهاز إلى صيانة دورية

•

•

•
•
•

•
•

•

•
•

•

•
•

حول البطارية والصيانة
.يرجى استخدام البطارية لألغراض المخصصة فقط  
 يرجى استخدام البطاريات والشواحن والملحقات األصلية  

 المعتمدة من قبل المصنع أو المستورد أو المنتجات المصاحبة للجهاز. ال
 أي مسؤولية عن أي أضرار ناتجة عن General Mobile تتحمل

استخدام المنتجات غير األصلية
ال تعض أو تمص الجهاز أو البطارية  
 يرجى منع تالمس البطارية مع األجسام المعدنية  
ال تلق البطارية أو الجهاز في النار  
 يرجى التقيد بكافة األنظمة المحلية عند التخلص من البطارية  

أو الجهاز المستعملين
 قد ينفجر الجهاز إذا كان ساخنا جدا

 طاقة تردد الراديو
قد يتداخل جهازك مع األجهزة اإللكترونية األخرى  
 ال تستخدم الجهاز بالقرب من منظم القلب. نظرا ألن الجهاز قد  

 يتداخل مع منظم القلب، تجنب استخدامه ضمن مسافة 15 سم من المنظم
 إن أمكن

 ال تستخدم الجهاز في المستشفى أو قرب األجهزة الطبية ألنه  
 قد يتداخل مع تردد الراديو. إذا كنت تستخدم أي أجهزة طبية، يرجى

 االتصال بمصنعها قبل استخدام الجهاز للتأكد ما إذا كان الجهاز يتداخل مع
 ترددات الراديو للجهاز

األماكن التي تنطوي على خطر االنفجار
 يرجى اتباع األنظمة والتعليمات والالفتات دائما في األماكن  

حيث يلوح خطر االنفجار
 ال تستخدم جهازك في نقاط تعبئة الوقود أو قرب المناطق التي  

 تنطوي على خطر االنفجار
 ال تخزن أو تنقل السوائل سريعة االشتعال أو الغازات أو  

 المواد المتفجرة مع جهازك، أو قطعه أو ملحقاته
يرجى إغالق جهازك إذا كنت على متن طائرة  

قد يتداخل جهازك مع أجهزة المالحة اإللكترونية في الطائرة
 قد يتداخل جهازك مع أجهزة السيارات. قد تتعطل األجهزة  

اإللكترونية في سيارتك بسبب تداخل الراديو لجهازك

 سالمة الطرق
 يرجى التقيد بكافة تحذيرات وأنظمة السالمة المرتبطة باستخدام  

األجهزة النقالة أثناء القيادة

 ال تستخدم جهازك النقال أثناء القيادة. قد تتداخل طاقة تردد  
 الراديو مع بعض األجهزة اإللكترونية في سيارتك مثل االستيريو وأجهزة

 السالمة
 يرجى تجنب وضع جهازك وملحقاته في نفس مكان الكيس 

الهوائي أو قربه

 الصيانة واالستخدام الصحيح لجهازك النقال
حافظ على جفاف الجهاز 

 ال تستخدم جهازك أو تحتفظ به في بيئات مغبرة للغاية  
 يرجى وضع جهازك على األسطح المسطحة فقط  
 ال تحفظ جهازك في المناطق الحارة أو الباردة جدا، أو بالقرب  

 من المناطق المغناطيسية، أو بالقرب من المدافئ أو داخلها، أو أفران
 الميكروويف، أو األفران، أو أجهزة المطبخ الساخنة ومستوعبات الضغط

 العالي
 من جهازك أثناء نقل البيانات SIM ال تخرج الذاكرة وبطاقات  

أو استخدامها؛ وإال قد تفقد البيانات و/أو البطاقات أو قد يتلف الجهاز

  ال تفكك الجهاز أو تعدله أو تسمح بالتعامل غير المسموح

 يؤدي أي تغيير أو تعديل يتم من قبل أي طرف غير الخدمات  
المخولة إلى إبطال الكفالة

 ال تطلي الجهاز أو تتلف الملصقات الموجودة عليه. قد يؤدي  
الطالء إلى سد األجزاء المتحركة ومنعها من العمل

أثناء تنظيف جهازك
 يرجى مسح حهازك والشاحن باستخدام منشفة جافة أو قماشة  

  تنظيف
 ال تستخدم المواد الكيميائية القاسية أو محاليل التنظيف أو 

األيروسول لتنظيف الجهاز أو ملحقاته

إعالن عن النقل واالستخدام
يرجى حماية جهازك أو ملحقاته من الحريق أو المواد المحترقة 
 ال تعرض الجهاز أو ملحقاته للسوائل أو الرطوبة العالية  
ال تسقط هاتفك أو تطويه أو ترميه أو تسقطه هو أو ملحقاته 
 تم تصميم جهازك للعمل في أماكن درجة حرارة محيطها بين 0 

 مئوية و35 مئوية ولكي يحفظ في أماكن درجة حرارة محيطها بين 20-
مئوية و45+ مئوية

سوء االستعمال
 في حال تالمس الجهاز و/أو ملحقاته مع السوائل، أو تعرضت لتأثير أو

 ضغط أو درجة حرارة عالية، أو سقط أو تعرض للمواد الكيميائية، أو تم
 فتحه و/أو الخدمات الفنية غير المصرحة و/أو األشخاص وفي حالة

 اإلخفاق في التقيد بالتحذيرات والتعليمات الواردة في هذا الدليل، يعتبر ذلك
 سوء استعمال

 عالوة على ذلك، قد يؤدي الفشل في التقيد بالتعليمات المذكورة هنا إلى
إتالف هاتفك النقال وتأثيرات ضارة على الصحة أيضا

 التخلص الصحيح

 SMS إشعار

  

 تشير هذه العالمة الموجودة على الجهاز أو
 محلقاته أو وثائقه إلى أن الجهاز وملحقاته

 اإللكترونية (الشاحن، سماعات األذن، كابل
USB) ال يجب التخلص منها إلى جانب 

النفايات المنزلية األخرى

 تشير هذه العالمة الموجودة على البطارية أو
 الدليل أو الغالف إلى ان البطاريات في هذا

 المنتج ال يجب أن تطرح مع النفايات المنزلية
 األخرى إال بعد انتهاء عمرها

 ال تستخدم الجهاز بمستويات عالية من الصوت
 لفترات طويلة لمنع فقدان السمع المحتمل. إذا

 تعرضت لمستوى عال من الصوت لفترة
طويلة، ربما يتعرض نظام سمعك للتلف .

 ETSO TS 123.038 V8.0.0  يدعم هذا الجهاز الميزات الفنية
ETSI TS 123.040 V8.1.0 التي تشتمل على جميع الخصائص 

التركية

 إخالء المسؤولية القانونية
 هنالك محتويات وخدمات معينة يوفرها هذا الجهاز لكنها من ممتلكات

 أطراف أخرى وإن حقوق الملكية الخاصة بها خاضعة للحماية بموجب
 قوانين براءة االختراع، والعالمة التجارية و/أو قوانين الملكية الفكرية

 األخرى. وتقدم هذه المحتويات والخدمات لالستخدام الشخصي غير
 التجاري فقط. دون االنتقاص من األحكام المذكورة أعاله، ال يجوز لك
 تعديل، نسخ، إعادة نشر، تحميل، إرسال بالبريد، إرسال، تحويل، بيع،

 إساءة استخدام أو توزيع هذه المحتويات والخدمات من خالل هذا الجهاز
 مهما كانت الوسيلة أو القيام بما ذكر إلنتاج أعمال اشتقاقية بدون موافقة
 صريحة من المالك الشرعي للمحتوى أو مزود الخدمة. تقدم "محتويات

 GENERAL MOBILE وخدمات األطراف األخرى" كما هي. ال تقدم
 أي ضمانة صريحة أو ضمنية عن توفر أي محتويات أو خدمات مقدمة

 GENERAL MOBILE بتلك الطريقة ألي غايات مهما كانت. تخلي
 مسؤوليتها عن كافة الضمانات الضمنية، بما يشمل وال يقتصر على مالءمة

.

.

. 

. 

. 
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 :تحذيرات عامة

(SAR) معدل االمتصاص المحدد
 يتوافق هذا الجهاز مع التعليمات الخاصة بالتعرض لتردد

الراديو

 يبلغ مستوى معدل االمتصاص المقبول في أوروبا إلى نحو 2.0 واط/كغم
 على 10 غرامات من النسيج. يبلغ المستوى األقصى لمعدل االمتصاص

 لهذا النوع من األجهزة 0.567 واط/كغم عند اختباره من حيث االستخدام
 العادي

 تحذير: قد يؤدي الفشل في التقيد بتحذيرات السالمة وأنظمتها إلى إصابات
 جسيمة ووفيات

تعليمات االستخدام اآلمن والفعال
ال تستخدم أسالك الطاقة التالفة أو المقابس الكهربائية الرخوة 

 يرجى عدم لمس سلك الطاقة بيدين مبتلتين وال تنزع الشاحن بسحبه من
الكابل

ال تلوي أو تتلف سلك الطاقة 
ال تستخدم الجهاز أثناء الشحنأو ال تلمس الجهاز بيدين مبللتين

ال تسحق الجهاز أو تحدث ثقبا فيه
 ال تترك الجهاز تحت ضغط خارجي عالي. وإال قد يحث قصر  

الدائرة ويصبح الجهاز ساخنا جدا
 قد تؤدي درجات الحرارة العالية جدا إلى إتالف الجهاز وتقليل  

 .قدرة الشحن والعمر التشغيلي لجهازك والشاحن
 تقيد بجميع تحذيرات السالمة وأنظمتها أثناء استخدام الجهاز  

في مناطق محظورة
ال تستخدم الجهاز بالقرب من األجهزة اإللكترونية األخرى  
 ال تسمح لألطفال باستخدام الجهاز. ال تسمح لألطفال باللهو 

 بالجهاز ألنهم قد يصيبون أنفسهم أو من حولهم أو يتلفون الجهاز. إن
جهازك ليس دمية

 يرجى االتصال بخدمات الطوارئ عند الضرورة. في بعض  
 المناطق أو األوضاع، قد ال يتمكن جهازك من إجراء مكالمات الطوارئ

 من المشغل. قبل السفر إلى األماكن البعيدة أو غير المتطورة، يجرى تحديد
طريقة بديلة لالتصال بخدمات الطوارئ

 احتفظ بمعلوماتك الشخصية والمهمة في مكان آمن  
 ال تستخدم الجهاز إذا كانت شاشته مكسورة أو متصدعة. قد  

يجرح الزجاج أو األكريليك المكسور يديك ووجهك
ال يحتاج الجهاز إلى صيانة دورية

•

•

•
•
•

•
•

•

•
•

•

•
•

حول البطارية والصيانة
.يرجى استخدام البطارية لألغراض المخصصة فقط  
 يرجى استخدام البطاريات والشواحن والملحقات األصلية  

 المعتمدة من قبل المصنع أو المستورد أو المنتجات المصاحبة للجهاز. ال
 أي مسؤولية عن أي أضرار ناتجة عن General Mobile تتحمل

استخدام المنتجات غير األصلية
ال تعض أو تمص الجهاز أو البطارية  
 يرجى منع تالمس البطارية مع األجسام المعدنية  
ال تلق البطارية أو الجهاز في النار  
 يرجى التقيد بكافة األنظمة المحلية عند التخلص من البطارية  

أو الجهاز المستعملين
 قد ينفجر الجهاز إذا كان ساخنا جدا

 طاقة تردد الراديو
قد يتداخل جهازك مع األجهزة اإللكترونية األخرى  
 ال تستخدم الجهاز بالقرب من منظم القلب. نظرا ألن الجهاز قد  

 يتداخل مع منظم القلب، تجنب استخدامه ضمن مسافة 15 سم من المنظم
 إن أمكن

 ال تستخدم الجهاز في المستشفى أو قرب األجهزة الطبية ألنه  
 قد يتداخل مع تردد الراديو. إذا كنت تستخدم أي أجهزة طبية، يرجى

 االتصال بمصنعها قبل استخدام الجهاز للتأكد ما إذا كان الجهاز يتداخل مع
 ترددات الراديو للجهاز

األماكن التي تنطوي على خطر االنفجار
 يرجى اتباع األنظمة والتعليمات والالفتات دائما في األماكن  

حيث يلوح خطر االنفجار
 ال تستخدم جهازك في نقاط تعبئة الوقود أو قرب المناطق التي  

 تنطوي على خطر االنفجار
 ال تخزن أو تنقل السوائل سريعة االشتعال أو الغازات أو  

 المواد المتفجرة مع جهازك، أو قطعه أو ملحقاته
يرجى إغالق جهازك إذا كنت على متن طائرة  

قد يتداخل جهازك مع أجهزة المالحة اإللكترونية في الطائرة
 قد يتداخل جهازك مع أجهزة السيارات. قد تتعطل األجهزة  

اإللكترونية في سيارتك بسبب تداخل الراديو لجهازك

 سالمة الطرق
 يرجى التقيد بكافة تحذيرات وأنظمة السالمة المرتبطة باستخدام  

األجهزة النقالة أثناء القيادة

 ال تستخدم جهازك النقال أثناء القيادة. قد تتداخل طاقة تردد  
 الراديو مع بعض األجهزة اإللكترونية في سيارتك مثل االستيريو وأجهزة

 السالمة
 يرجى تجنب وضع جهازك وملحقاته في نفس مكان الكيس 

الهوائي أو قربه

 الصيانة واالستخدام الصحيح لجهازك النقال
حافظ على جفاف الجهاز 

 ال تستخدم جهازك أو تحتفظ به في بيئات مغبرة للغاية  
 يرجى وضع جهازك على األسطح المسطحة فقط  
 ال تحفظ جهازك في المناطق الحارة أو الباردة جدا، أو بالقرب  

 من المناطق المغناطيسية، أو بالقرب من المدافئ أو داخلها، أو أفران
 الميكروويف، أو األفران، أو أجهزة المطبخ الساخنة ومستوعبات الضغط

 العالي
 من جهازك أثناء نقل البيانات SIM ال تخرج الذاكرة وبطاقات  

أو استخدامها؛ وإال قد تفقد البيانات و/أو البطاقات أو قد يتلف الجهاز

  ال تفكك الجهاز أو تعدله أو تسمح بالتعامل غير المسموح

 يؤدي أي تغيير أو تعديل يتم من قبل أي طرف غير الخدمات  
المخولة إلى إبطال الكفالة

 ال تطلي الجهاز أو تتلف الملصقات الموجودة عليه. قد يؤدي  
الطالء إلى سد األجزاء المتحركة ومنعها من العمل

أثناء تنظيف جهازك
 يرجى مسح حهازك والشاحن باستخدام منشفة جافة أو قماشة  

  تنظيف
 ال تستخدم المواد الكيميائية القاسية أو محاليل التنظيف أو 

األيروسول لتنظيف الجهاز أو ملحقاته

إعالن عن النقل واالستخدام
يرجى حماية جهازك أو ملحقاته من الحريق أو المواد المحترقة 
 ال تعرض الجهاز أو ملحقاته للسوائل أو الرطوبة العالية  
ال تسقط هاتفك أو تطويه أو ترميه أو تسقطه هو أو ملحقاته 
 تم تصميم جهازك للعمل في أماكن درجة حرارة محيطها بين 0 

 مئوية و35 مئوية ولكي يحفظ في أماكن درجة حرارة محيطها بين 20-
مئوية و45+ مئوية

سوء االستعمال
 في حال تالمس الجهاز و/أو ملحقاته مع السوائل، أو تعرضت لتأثير أو

 ضغط أو درجة حرارة عالية، أو سقط أو تعرض للمواد الكيميائية، أو تم
 فتحه و/أو الخدمات الفنية غير المصرحة و/أو األشخاص وفي حالة

 اإلخفاق في التقيد بالتحذيرات والتعليمات الواردة في هذا الدليل، يعتبر ذلك
 سوء استعمال

 عالوة على ذلك، قد يؤدي الفشل في التقيد بالتعليمات المذكورة هنا إلى
إتالف هاتفك النقال وتأثيرات ضارة على الصحة أيضا

 :تحذيرات عامة

(SAR) معدل االمتصاص المحدد
 يتوافق هذا الجهاز مع التعليمات الخاصة بالتعرض لتردد

الراديو

 يبلغ مستوى معدل االمتصاص المقبول في أوروبا إلى نحو 2.0 واط/كغم
 على 10 غرامات من النسيج. يبلغ المستوى األقصى لمعدل االمتصاص

 لهذا النوع من األجهزة 0.567 واط/كغم عند اختباره من حيث االستخدام
 العادي

 تحذير: قد يؤدي الفشل في التقيد بتحذيرات السالمة وأنظمتها إلى إصابات
 جسيمة ووفيات

تعليمات االستخدام اآلمن والفعال
ال تستخدم أسالك الطاقة التالفة أو المقابس الكهربائية الرخوة 

 يرجى عدم لمس سلك الطاقة بيدين مبتلتين وال تنزع الشاحن بسحبه من
الكابل

ال تلوي أو تتلف سلك الطاقة 
ال تستخدم الجهاز أثناء الشحنأو ال تلمس الجهاز بيدين مبللتين

ال تسحق الجهاز أو تحدث ثقبا فيه
 ال تترك الجهاز تحت ضغط خارجي عالي. وإال قد يحث قصر  

الدائرة ويصبح الجهاز ساخنا جدا
 قد تؤدي درجات الحرارة العالية جدا إلى إتالف الجهاز وتقليل  

 .قدرة الشحن والعمر التشغيلي لجهازك والشاحن
 تقيد بجميع تحذيرات السالمة وأنظمتها أثناء استخدام الجهاز  

في مناطق محظورة
ال تستخدم الجهاز بالقرب من األجهزة اإللكترونية األخرى  
 ال تسمح لألطفال باستخدام الجهاز. ال تسمح لألطفال باللهو 

 بالجهاز ألنهم قد يصيبون أنفسهم أو من حولهم أو يتلفون الجهاز. إن
جهازك ليس دمية

 يرجى االتصال بخدمات الطوارئ عند الضرورة. في بعض  
 المناطق أو األوضاع، قد ال يتمكن جهازك من إجراء مكالمات الطوارئ

 من المشغل. قبل السفر إلى األماكن البعيدة أو غير المتطورة، يجرى تحديد
طريقة بديلة لالتصال بخدمات الطوارئ

 احتفظ بمعلوماتك الشخصية والمهمة في مكان آمن  
 ال تستخدم الجهاز إذا كانت شاشته مكسورة أو متصدعة. قد  

يجرح الزجاج أو األكريليك المكسور يديك ووجهك
ال يحتاج الجهاز إلى صيانة دورية

•

•

•
•
•

•
•

•

•
•

•

•
•

حول البطارية والصيانة
.يرجى استخدام البطارية لألغراض المخصصة فقط  
 يرجى استخدام البطاريات والشواحن والملحقات األصلية  

 المعتمدة من قبل المصنع أو المستورد أو المنتجات المصاحبة للجهاز. ال
 أي مسؤولية عن أي أضرار ناتجة عن General Mobile تتحمل

استخدام المنتجات غير األصلية
ال تعض أو تمص الجهاز أو البطارية  
 يرجى منع تالمس البطارية مع األجسام المعدنية  
ال تلق البطارية أو الجهاز في النار  
 يرجى التقيد بكافة األنظمة المحلية عند التخلص من البطارية  

أو الجهاز المستعملين
 قد ينفجر الجهاز إذا كان ساخنا جدا

 طاقة تردد الراديو
قد يتداخل جهازك مع األجهزة اإللكترونية األخرى  
 ال تستخدم الجهاز بالقرب من منظم القلب. نظرا ألن الجهاز قد  

 يتداخل مع منظم القلب، تجنب استخدامه ضمن مسافة 15 سم من المنظم
 إن أمكن

 ال تستخدم الجهاز في المستشفى أو قرب األجهزة الطبية ألنه  
 قد يتداخل مع تردد الراديو. إذا كنت تستخدم أي أجهزة طبية، يرجى

 االتصال بمصنعها قبل استخدام الجهاز للتأكد ما إذا كان الجهاز يتداخل مع
 ترددات الراديو للجهاز

األماكن التي تنطوي على خطر االنفجار
 يرجى اتباع األنظمة والتعليمات والالفتات دائما في األماكن  

حيث يلوح خطر االنفجار
 ال تستخدم جهازك في نقاط تعبئة الوقود أو قرب المناطق التي  

 تنطوي على خطر االنفجار
 ال تخزن أو تنقل السوائل سريعة االشتعال أو الغازات أو  

 المواد المتفجرة مع جهازك، أو قطعه أو ملحقاته
يرجى إغالق جهازك إذا كنت على متن طائرة  

قد يتداخل جهازك مع أجهزة المالحة اإللكترونية في الطائرة
 قد يتداخل جهازك مع أجهزة السيارات. قد تتعطل األجهزة  

اإللكترونية في سيارتك بسبب تداخل الراديو لجهازك

 سالمة الطرق
 يرجى التقيد بكافة تحذيرات وأنظمة السالمة المرتبطة باستخدام  

األجهزة النقالة أثناء القيادة

 ال تستخدم جهازك النقال أثناء القيادة. قد تتداخل طاقة تردد  
 الراديو مع بعض األجهزة اإللكترونية في سيارتك مثل االستيريو وأجهزة

 السالمة
 يرجى تجنب وضع جهازك وملحقاته في نفس مكان الكيس 

الهوائي أو قربه

 الصيانة واالستخدام الصحيح لجهازك النقال
حافظ على جفاف الجهاز 

 ال تستخدم جهازك أو تحتفظ به في بيئات مغبرة للغاية  
 يرجى وضع جهازك على األسطح المسطحة فقط  
 ال تحفظ جهازك في المناطق الحارة أو الباردة جدا، أو بالقرب  

 من المناطق المغناطيسية، أو بالقرب من المدافئ أو داخلها، أو أفران
 الميكروويف، أو األفران، أو أجهزة المطبخ الساخنة ومستوعبات الضغط

 العالي
 من جهازك أثناء نقل البيانات SIM ال تخرج الذاكرة وبطاقات  

أو استخدامها؛ وإال قد تفقد البيانات و/أو البطاقات أو قد يتلف الجهاز

  ال تفكك الجهاز أو تعدله أو تسمح بالتعامل غير المسموح

 يؤدي أي تغيير أو تعديل يتم من قبل أي طرف غير الخدمات  
المخولة إلى إبطال الكفالة

 ال تطلي الجهاز أو تتلف الملصقات الموجودة عليه. قد يؤدي  
الطالء إلى سد األجزاء المتحركة ومنعها من العمل

أثناء تنظيف جهازك
 يرجى مسح حهازك والشاحن باستخدام منشفة جافة أو قماشة  

  تنظيف
 ال تستخدم المواد الكيميائية القاسية أو محاليل التنظيف أو 

األيروسول لتنظيف الجهاز أو ملحقاته

إعالن عن النقل واالستخدام
يرجى حماية جهازك أو ملحقاته من الحريق أو المواد المحترقة 
 ال تعرض الجهاز أو ملحقاته للسوائل أو الرطوبة العالية  
ال تسقط هاتفك أو تطويه أو ترميه أو تسقطه هو أو ملحقاته 
 تم تصميم جهازك للعمل في أماكن درجة حرارة محيطها بين 0 

 مئوية و35 مئوية ولكي يحفظ في أماكن درجة حرارة محيطها بين 20-
مئوية و45+ مئوية

سوء االستعمال
 في حال تالمس الجهاز و/أو ملحقاته مع السوائل، أو تعرضت لتأثير أو

 ضغط أو درجة حرارة عالية، أو سقط أو تعرض للمواد الكيميائية، أو تم
 فتحه و/أو الخدمات الفنية غير المصرحة و/أو األشخاص وفي حالة

 اإلخفاق في التقيد بالتحذيرات والتعليمات الواردة في هذا الدليل، يعتبر ذلك
 سوء استعمال

 عالوة على ذلك، قد يؤدي الفشل في التقيد بالتعليمات المذكورة هنا إلى
إتالف هاتفك النقال وتأثيرات ضارة على الصحة أيضا



 :تحذيرات عامة

(SAR) معدل االمتصاص المحدد
 يتوافق هذا الجهاز مع التعليمات الخاصة بالتعرض لتردد

الراديو

 يبلغ مستوى معدل االمتصاص المقبول في أوروبا إلى نحو 2.0 واط/كغم
 على 10 غرامات من النسيج. يبلغ المستوى األقصى لمعدل االمتصاص

 لهذا النوع من األجهزة 0.567 واط/كغم عند اختباره من حيث االستخدام
 العادي

 تحذير: قد يؤدي الفشل في التقيد بتحذيرات السالمة وأنظمتها إلى إصابات
 جسيمة ووفيات

تعليمات االستخدام اآلمن والفعال
ال تستخدم أسالك الطاقة التالفة أو المقابس الكهربائية الرخوة 

 يرجى عدم لمس سلك الطاقة بيدين مبتلتين وال تنزع الشاحن بسحبه من
الكابل

ال تلوي أو تتلف سلك الطاقة 
ال تستخدم الجهاز أثناء الشحنأو ال تلمس الجهاز بيدين مبللتين

ال تسحق الجهاز أو تحدث ثقبا فيه
 ال تترك الجهاز تحت ضغط خارجي عالي. وإال قد يحث قصر  

الدائرة ويصبح الجهاز ساخنا جدا
 قد تؤدي درجات الحرارة العالية جدا إلى إتالف الجهاز وتقليل  

 .قدرة الشحن والعمر التشغيلي لجهازك والشاحن
 تقيد بجميع تحذيرات السالمة وأنظمتها أثناء استخدام الجهاز  

في مناطق محظورة
ال تستخدم الجهاز بالقرب من األجهزة اإللكترونية األخرى  
 ال تسمح لألطفال باستخدام الجهاز. ال تسمح لألطفال باللهو 

 بالجهاز ألنهم قد يصيبون أنفسهم أو من حولهم أو يتلفون الجهاز. إن
جهازك ليس دمية

 يرجى االتصال بخدمات الطوارئ عند الضرورة. في بعض  
 المناطق أو األوضاع، قد ال يتمكن جهازك من إجراء مكالمات الطوارئ

 من المشغل. قبل السفر إلى األماكن البعيدة أو غير المتطورة، يجرى تحديد
طريقة بديلة لالتصال بخدمات الطوارئ

 احتفظ بمعلوماتك الشخصية والمهمة في مكان آمن  
 ال تستخدم الجهاز إذا كانت شاشته مكسورة أو متصدعة. قد  

يجرح الزجاج أو األكريليك المكسور يديك ووجهك
ال يحتاج الجهاز إلى صيانة دورية

•

•

•
•
•

•
•

•

•
•

•

•
•

حول البطارية والصيانة
.يرجى استخدام البطارية لألغراض المخصصة فقط  
 يرجى استخدام البطاريات والشواحن والملحقات األصلية  

 المعتمدة من قبل المصنع أو المستورد أو المنتجات المصاحبة للجهاز. ال
 أي مسؤولية عن أي أضرار ناتجة عن General Mobile تتحمل

استخدام المنتجات غير األصلية
ال تعض أو تمص الجهاز أو البطارية  
 يرجى منع تالمس البطارية مع األجسام المعدنية  
ال تلق البطارية أو الجهاز في النار  
 يرجى التقيد بكافة األنظمة المحلية عند التخلص من البطارية  

أو الجهاز المستعملين
 قد ينفجر الجهاز إذا كان ساخنا جدا

 طاقة تردد الراديو
قد يتداخل جهازك مع األجهزة اإللكترونية األخرى  
 ال تستخدم الجهاز بالقرب من منظم القلب. نظرا ألن الجهاز قد  

 يتداخل مع منظم القلب، تجنب استخدامه ضمن مسافة 15 سم من المنظم
 إن أمكن

 ال تستخدم الجهاز في المستشفى أو قرب األجهزة الطبية ألنه  
 قد يتداخل مع تردد الراديو. إذا كنت تستخدم أي أجهزة طبية، يرجى

 االتصال بمصنعها قبل استخدام الجهاز للتأكد ما إذا كان الجهاز يتداخل مع
 ترددات الراديو للجهاز

األماكن التي تنطوي على خطر االنفجار
 يرجى اتباع األنظمة والتعليمات والالفتات دائما في األماكن  

حيث يلوح خطر االنفجار
 ال تستخدم جهازك في نقاط تعبئة الوقود أو قرب المناطق التي  

 تنطوي على خطر االنفجار
 ال تخزن أو تنقل السوائل سريعة االشتعال أو الغازات أو  

 المواد المتفجرة مع جهازك، أو قطعه أو ملحقاته
يرجى إغالق جهازك إذا كنت على متن طائرة  

قد يتداخل جهازك مع أجهزة المالحة اإللكترونية في الطائرة
 قد يتداخل جهازك مع أجهزة السيارات. قد تتعطل األجهزة  

اإللكترونية في سيارتك بسبب تداخل الراديو لجهازك

 سالمة الطرق
 يرجى التقيد بكافة تحذيرات وأنظمة السالمة المرتبطة باستخدام  

األجهزة النقالة أثناء القيادة

 ال تستخدم جهازك النقال أثناء القيادة. قد تتداخل طاقة تردد  
 الراديو مع بعض األجهزة اإللكترونية في سيارتك مثل االستيريو وأجهزة

 السالمة
 يرجى تجنب وضع جهازك وملحقاته في نفس مكان الكيس 

الهوائي أو قربه

 الصيانة واالستخدام الصحيح لجهازك النقال
حافظ على جفاف الجهاز 

 ال تستخدم جهازك أو تحتفظ به في بيئات مغبرة للغاية  
 يرجى وضع جهازك على األسطح المسطحة فقط  
 ال تحفظ جهازك في المناطق الحارة أو الباردة جدا، أو بالقرب  

 من المناطق المغناطيسية، أو بالقرب من المدافئ أو داخلها، أو أفران
 الميكروويف، أو األفران، أو أجهزة المطبخ الساخنة ومستوعبات الضغط

 العالي
 من جهازك أثناء نقل البيانات SIM ال تخرج الذاكرة وبطاقات  

أو استخدامها؛ وإال قد تفقد البيانات و/أو البطاقات أو قد يتلف الجهاز

  ال تفكك الجهاز أو تعدله أو تسمح بالتعامل غير المسموح

 يؤدي أي تغيير أو تعديل يتم من قبل أي طرف غير الخدمات  
المخولة إلى إبطال الكفالة

 ال تطلي الجهاز أو تتلف الملصقات الموجودة عليه. قد يؤدي  
الطالء إلى سد األجزاء المتحركة ومنعها من العمل

أثناء تنظيف جهازك
 يرجى مسح حهازك والشاحن باستخدام منشفة جافة أو قماشة  

  تنظيف
 ال تستخدم المواد الكيميائية القاسية أو محاليل التنظيف أو 

األيروسول لتنظيف الجهاز أو ملحقاته

إعالن عن النقل واالستخدام
يرجى حماية جهازك أو ملحقاته من الحريق أو المواد المحترقة 
 ال تعرض الجهاز أو ملحقاته للسوائل أو الرطوبة العالية  
ال تسقط هاتفك أو تطويه أو ترميه أو تسقطه هو أو ملحقاته 
 تم تصميم جهازك للعمل في أماكن درجة حرارة محيطها بين 0 

 مئوية و35 مئوية ولكي يحفظ في أماكن درجة حرارة محيطها بين 20-
مئوية و45+ مئوية

سوء االستعمال
 في حال تالمس الجهاز و/أو ملحقاته مع السوائل، أو تعرضت لتأثير أو

 ضغط أو درجة حرارة عالية، أو سقط أو تعرض للمواد الكيميائية، أو تم
 فتحه و/أو الخدمات الفنية غير المصرحة و/أو األشخاص وفي حالة

 اإلخفاق في التقيد بالتحذيرات والتعليمات الواردة في هذا الدليل، يعتبر ذلك
 سوء استعمال

 عالوة على ذلك، قد يؤدي الفشل في التقيد بالتعليمات المذكورة هنا إلى
إتالف هاتفك النقال وتأثيرات ضارة على الصحة أيضا

 التخلص الصحيح

 SMS إشعار

  

 تشير هذه العالمة الموجودة على الجهاز أو
 محلقاته أو وثائقه إلى أن الجهاز وملحقاته

 اإللكترونية (الشاحن، سماعات األذن، كابل
USB) ال يجب التخلص منها إلى جانب 

النفايات المنزلية األخرى

 تشير هذه العالمة الموجودة على البطارية أو
 الدليل أو الغالف إلى ان البطاريات في هذا

 المنتج ال يجب أن تطرح مع النفايات المنزلية
 األخرى إال بعد انتهاء عمرها

 ال تستخدم الجهاز بمستويات عالية من الصوت
 لفترات طويلة لمنع فقدان السمع المحتمل. إذا

 تعرضت لمستوى عال من الصوت لفترة
طويلة، ربما يتعرض نظام سمعك للتلف .

 ETSO TS 123.038 V8.0.0  يدعم هذا الجهاز الميزات الفنية
ETSI TS 123.040 V8.1.0 التي تشتمل على جميع الخصائص 

التركية

 إخالء المسؤولية القانونية
 هنالك محتويات وخدمات معينة يوفرها هذا الجهاز لكنها من ممتلكات

 أطراف أخرى وإن حقوق الملكية الخاصة بها خاضعة للحماية بموجب
 قوانين براءة االختراع، والعالمة التجارية و/أو قوانين الملكية الفكرية

 األخرى. وتقدم هذه المحتويات والخدمات لالستخدام الشخصي غير
 التجاري فقط. دون االنتقاص من األحكام المذكورة أعاله، ال يجوز لك
 تعديل، نسخ، إعادة نشر، تحميل، إرسال بالبريد، إرسال، تحويل، بيع،

 إساءة استخدام أو توزيع هذه المحتويات والخدمات من خالل هذا الجهاز
 مهما كانت الوسيلة أو القيام بما ذكر إلنتاج أعمال اشتقاقية بدون موافقة
 صريحة من المالك الشرعي للمحتوى أو مزود الخدمة. تقدم "محتويات

 GENERAL MOBILE وخدمات األطراف األخرى" كما هي. ال تقدم
 أي ضمانة صريحة أو ضمنية عن توفر أي محتويات أو خدمات مقدمة

 GENERAL MOBILE بتلك الطريقة ألي غايات مهما كانت. تخلي
 مسؤوليتها عن كافة الضمانات الضمنية، بما يشمل وال يقتصر على مالءمة

.

.

. 

. 

. 

. 

 :تحذيرات عامة

(SAR) معدل االمتصاص المحدد
 يتوافق هذا الجهاز مع التعليمات الخاصة بالتعرض لتردد

الراديو

 يبلغ مستوى معدل االمتصاص المقبول في أوروبا إلى نحو 2.0 واط/كغم
 على 10 غرامات من النسيج. يبلغ المستوى األقصى لمعدل االمتصاص

 لهذا النوع من األجهزة 0.567 واط/كغم عند اختباره من حيث االستخدام
 العادي

 تحذير: قد يؤدي الفشل في التقيد بتحذيرات السالمة وأنظمتها إلى إصابات
 جسيمة ووفيات

تعليمات االستخدام اآلمن والفعال
ال تستخدم أسالك الطاقة التالفة أو المقابس الكهربائية الرخوة 

 يرجى عدم لمس سلك الطاقة بيدين مبتلتين وال تنزع الشاحن بسحبه من
الكابل

ال تلوي أو تتلف سلك الطاقة 
ال تستخدم الجهاز أثناء الشحنأو ال تلمس الجهاز بيدين مبللتين

ال تسحق الجهاز أو تحدث ثقبا فيه
 ال تترك الجهاز تحت ضغط خارجي عالي. وإال قد يحث قصر  

الدائرة ويصبح الجهاز ساخنا جدا
 قد تؤدي درجات الحرارة العالية جدا إلى إتالف الجهاز وتقليل  

 .قدرة الشحن والعمر التشغيلي لجهازك والشاحن
 تقيد بجميع تحذيرات السالمة وأنظمتها أثناء استخدام الجهاز  

في مناطق محظورة
ال تستخدم الجهاز بالقرب من األجهزة اإللكترونية األخرى  
 ال تسمح لألطفال باستخدام الجهاز. ال تسمح لألطفال باللهو 

 بالجهاز ألنهم قد يصيبون أنفسهم أو من حولهم أو يتلفون الجهاز. إن
جهازك ليس دمية

 يرجى االتصال بخدمات الطوارئ عند الضرورة. في بعض  
 المناطق أو األوضاع، قد ال يتمكن جهازك من إجراء مكالمات الطوارئ

 من المشغل. قبل السفر إلى األماكن البعيدة أو غير المتطورة، يجرى تحديد
طريقة بديلة لالتصال بخدمات الطوارئ

 احتفظ بمعلوماتك الشخصية والمهمة في مكان آمن  
 ال تستخدم الجهاز إذا كانت شاشته مكسورة أو متصدعة. قد  

يجرح الزجاج أو األكريليك المكسور يديك ووجهك
ال يحتاج الجهاز إلى صيانة دورية

•

•

•
•
•

•
•

•

•
•

•

•
•

حول البطارية والصيانة
.يرجى استخدام البطارية لألغراض المخصصة فقط  
 يرجى استخدام البطاريات والشواحن والملحقات األصلية  

 المعتمدة من قبل المصنع أو المستورد أو المنتجات المصاحبة للجهاز. ال
 أي مسؤولية عن أي أضرار ناتجة عن General Mobile تتحمل

استخدام المنتجات غير األصلية
ال تعض أو تمص الجهاز أو البطارية  
 يرجى منع تالمس البطارية مع األجسام المعدنية  
ال تلق البطارية أو الجهاز في النار  
 يرجى التقيد بكافة األنظمة المحلية عند التخلص من البطارية  

أو الجهاز المستعملين
 قد ينفجر الجهاز إذا كان ساخنا جدا

 طاقة تردد الراديو
قد يتداخل جهازك مع األجهزة اإللكترونية األخرى  
 ال تستخدم الجهاز بالقرب من منظم القلب. نظرا ألن الجهاز قد  

 يتداخل مع منظم القلب، تجنب استخدامه ضمن مسافة 15 سم من المنظم
 إن أمكن

 ال تستخدم الجهاز في المستشفى أو قرب األجهزة الطبية ألنه  
 قد يتداخل مع تردد الراديو. إذا كنت تستخدم أي أجهزة طبية، يرجى

 االتصال بمصنعها قبل استخدام الجهاز للتأكد ما إذا كان الجهاز يتداخل مع
 ترددات الراديو للجهاز

األماكن التي تنطوي على خطر االنفجار
 يرجى اتباع األنظمة والتعليمات والالفتات دائما في األماكن  

حيث يلوح خطر االنفجار
 ال تستخدم جهازك في نقاط تعبئة الوقود أو قرب المناطق التي  

 تنطوي على خطر االنفجار
 ال تخزن أو تنقل السوائل سريعة االشتعال أو الغازات أو  

 المواد المتفجرة مع جهازك، أو قطعه أو ملحقاته
يرجى إغالق جهازك إذا كنت على متن طائرة  

قد يتداخل جهازك مع أجهزة المالحة اإللكترونية في الطائرة
 قد يتداخل جهازك مع أجهزة السيارات. قد تتعطل األجهزة  

اإللكترونية في سيارتك بسبب تداخل الراديو لجهازك

 سالمة الطرق
 يرجى التقيد بكافة تحذيرات وأنظمة السالمة المرتبطة باستخدام  

األجهزة النقالة أثناء القيادة

 ال تستخدم جهازك النقال أثناء القيادة. قد تتداخل طاقة تردد  
 الراديو مع بعض األجهزة اإللكترونية في سيارتك مثل االستيريو وأجهزة

 السالمة
 يرجى تجنب وضع جهازك وملحقاته في نفس مكان الكيس 

الهوائي أو قربه

 الصيانة واالستخدام الصحيح لجهازك النقال
حافظ على جفاف الجهاز 

 ال تستخدم جهازك أو تحتفظ به في بيئات مغبرة للغاية  
 يرجى وضع جهازك على األسطح المسطحة فقط  
 ال تحفظ جهازك في المناطق الحارة أو الباردة جدا، أو بالقرب  

 من المناطق المغناطيسية، أو بالقرب من المدافئ أو داخلها، أو أفران
 الميكروويف، أو األفران، أو أجهزة المطبخ الساخنة ومستوعبات الضغط

 العالي
 من جهازك أثناء نقل البيانات SIM ال تخرج الذاكرة وبطاقات  

أو استخدامها؛ وإال قد تفقد البيانات و/أو البطاقات أو قد يتلف الجهاز

  ال تفكك الجهاز أو تعدله أو تسمح بالتعامل غير المسموح

 يؤدي أي تغيير أو تعديل يتم من قبل أي طرف غير الخدمات  
المخولة إلى إبطال الكفالة

 ال تطلي الجهاز أو تتلف الملصقات الموجودة عليه. قد يؤدي  
الطالء إلى سد األجزاء المتحركة ومنعها من العمل

أثناء تنظيف جهازك
 يرجى مسح حهازك والشاحن باستخدام منشفة جافة أو قماشة  

  تنظيف
 ال تستخدم المواد الكيميائية القاسية أو محاليل التنظيف أو 

األيروسول لتنظيف الجهاز أو ملحقاته

إعالن عن النقل واالستخدام
يرجى حماية جهازك أو ملحقاته من الحريق أو المواد المحترقة 
 ال تعرض الجهاز أو ملحقاته للسوائل أو الرطوبة العالية  
ال تسقط هاتفك أو تطويه أو ترميه أو تسقطه هو أو ملحقاته 
 تم تصميم جهازك للعمل في أماكن درجة حرارة محيطها بين 0 

 مئوية و35 مئوية ولكي يحفظ في أماكن درجة حرارة محيطها بين 20-
مئوية و45+ مئوية

سوء االستعمال
 في حال تالمس الجهاز و/أو ملحقاته مع السوائل، أو تعرضت لتأثير أو

 ضغط أو درجة حرارة عالية، أو سقط أو تعرض للمواد الكيميائية، أو تم
 فتحه و/أو الخدمات الفنية غير المصرحة و/أو األشخاص وفي حالة

 اإلخفاق في التقيد بالتحذيرات والتعليمات الواردة في هذا الدليل، يعتبر ذلك
 سوء استعمال

 عالوة على ذلك، قد يؤدي الفشل في التقيد بالتعليمات المذكورة هنا إلى
إتالف هاتفك النقال وتأثيرات ضارة على الصحة أيضا

 :تحذيرات عامة

(SAR) معدل االمتصاص المحدد
 يتوافق هذا الجهاز مع التعليمات الخاصة بالتعرض لتردد

الراديو

 يبلغ مستوى معدل االمتصاص المقبول في أوروبا إلى نحو 2.0 واط/كغم
 على 10 غرامات من النسيج. يبلغ المستوى األقصى لمعدل االمتصاص

 لهذا النوع من األجهزة 0.567 واط/كغم عند اختباره من حيث االستخدام
 العادي

 تحذير: قد يؤدي الفشل في التقيد بتحذيرات السالمة وأنظمتها إلى إصابات
 جسيمة ووفيات

تعليمات االستخدام اآلمن والفعال
ال تستخدم أسالك الطاقة التالفة أو المقابس الكهربائية الرخوة 

 يرجى عدم لمس سلك الطاقة بيدين مبتلتين وال تنزع الشاحن بسحبه من
الكابل

ال تلوي أو تتلف سلك الطاقة 
ال تستخدم الجهاز أثناء الشحنأو ال تلمس الجهاز بيدين مبللتين

ال تسحق الجهاز أو تحدث ثقبا فيه
 ال تترك الجهاز تحت ضغط خارجي عالي. وإال قد يحث قصر  

الدائرة ويصبح الجهاز ساخنا جدا
 قد تؤدي درجات الحرارة العالية جدا إلى إتالف الجهاز وتقليل  

 .قدرة الشحن والعمر التشغيلي لجهازك والشاحن
 تقيد بجميع تحذيرات السالمة وأنظمتها أثناء استخدام الجهاز  

في مناطق محظورة
ال تستخدم الجهاز بالقرب من األجهزة اإللكترونية األخرى  
 ال تسمح لألطفال باستخدام الجهاز. ال تسمح لألطفال باللهو 

 بالجهاز ألنهم قد يصيبون أنفسهم أو من حولهم أو يتلفون الجهاز. إن
جهازك ليس دمية

 يرجى االتصال بخدمات الطوارئ عند الضرورة. في بعض  
 المناطق أو األوضاع، قد ال يتمكن جهازك من إجراء مكالمات الطوارئ

 من المشغل. قبل السفر إلى األماكن البعيدة أو غير المتطورة، يجرى تحديد
طريقة بديلة لالتصال بخدمات الطوارئ

 احتفظ بمعلوماتك الشخصية والمهمة في مكان آمن  
 ال تستخدم الجهاز إذا كانت شاشته مكسورة أو متصدعة. قد  

يجرح الزجاج أو األكريليك المكسور يديك ووجهك
ال يحتاج الجهاز إلى صيانة دورية

•

•

•
•
•

•
•

•

•
•

•

•
•

حول البطارية والصيانة
.يرجى استخدام البطارية لألغراض المخصصة فقط  
 يرجى استخدام البطاريات والشواحن والملحقات األصلية  

 المعتمدة من قبل المصنع أو المستورد أو المنتجات المصاحبة للجهاز. ال
 أي مسؤولية عن أي أضرار ناتجة عن General Mobile تتحمل

استخدام المنتجات غير األصلية
ال تعض أو تمص الجهاز أو البطارية  
 يرجى منع تالمس البطارية مع األجسام المعدنية  
ال تلق البطارية أو الجهاز في النار  
 يرجى التقيد بكافة األنظمة المحلية عند التخلص من البطارية  

أو الجهاز المستعملين
 قد ينفجر الجهاز إذا كان ساخنا جدا

 طاقة تردد الراديو
قد يتداخل جهازك مع األجهزة اإللكترونية األخرى  
 ال تستخدم الجهاز بالقرب من منظم القلب. نظرا ألن الجهاز قد  

 يتداخل مع منظم القلب، تجنب استخدامه ضمن مسافة 15 سم من المنظم
 إن أمكن

 ال تستخدم الجهاز في المستشفى أو قرب األجهزة الطبية ألنه  
 قد يتداخل مع تردد الراديو. إذا كنت تستخدم أي أجهزة طبية، يرجى

 االتصال بمصنعها قبل استخدام الجهاز للتأكد ما إذا كان الجهاز يتداخل مع
 ترددات الراديو للجهاز

األماكن التي تنطوي على خطر االنفجار
 يرجى اتباع األنظمة والتعليمات والالفتات دائما في األماكن  

حيث يلوح خطر االنفجار
 ال تستخدم جهازك في نقاط تعبئة الوقود أو قرب المناطق التي  

 تنطوي على خطر االنفجار
 ال تخزن أو تنقل السوائل سريعة االشتعال أو الغازات أو  

 المواد المتفجرة مع جهازك، أو قطعه أو ملحقاته
يرجى إغالق جهازك إذا كنت على متن طائرة  

قد يتداخل جهازك مع أجهزة المالحة اإللكترونية في الطائرة
 قد يتداخل جهازك مع أجهزة السيارات. قد تتعطل األجهزة  

اإللكترونية في سيارتك بسبب تداخل الراديو لجهازك

 سالمة الطرق
 يرجى التقيد بكافة تحذيرات وأنظمة السالمة المرتبطة باستخدام  

األجهزة النقالة أثناء القيادة

 ال تستخدم جهازك النقال أثناء القيادة. قد تتداخل طاقة تردد  
 الراديو مع بعض األجهزة اإللكترونية في سيارتك مثل االستيريو وأجهزة

 السالمة
 يرجى تجنب وضع جهازك وملحقاته في نفس مكان الكيس 

الهوائي أو قربه

 الصيانة واالستخدام الصحيح لجهازك النقال
حافظ على جفاف الجهاز 

 ال تستخدم جهازك أو تحتفظ به في بيئات مغبرة للغاية  
 يرجى وضع جهازك على األسطح المسطحة فقط  
 ال تحفظ جهازك في المناطق الحارة أو الباردة جدا، أو بالقرب  

 من المناطق المغناطيسية، أو بالقرب من المدافئ أو داخلها، أو أفران
 الميكروويف، أو األفران، أو أجهزة المطبخ الساخنة ومستوعبات الضغط

 العالي
 من جهازك أثناء نقل البيانات SIM ال تخرج الذاكرة وبطاقات  

أو استخدامها؛ وإال قد تفقد البيانات و/أو البطاقات أو قد يتلف الجهاز

  ال تفكك الجهاز أو تعدله أو تسمح بالتعامل غير المسموح

 يؤدي أي تغيير أو تعديل يتم من قبل أي طرف غير الخدمات  
المخولة إلى إبطال الكفالة

 ال تطلي الجهاز أو تتلف الملصقات الموجودة عليه. قد يؤدي  
الطالء إلى سد األجزاء المتحركة ومنعها من العمل

أثناء تنظيف جهازك
 يرجى مسح حهازك والشاحن باستخدام منشفة جافة أو قماشة  

  تنظيف
 ال تستخدم المواد الكيميائية القاسية أو محاليل التنظيف أو 

األيروسول لتنظيف الجهاز أو ملحقاته

إعالن عن النقل واالستخدام
يرجى حماية جهازك أو ملحقاته من الحريق أو المواد المحترقة 
 ال تعرض الجهاز أو ملحقاته للسوائل أو الرطوبة العالية  
ال تسقط هاتفك أو تطويه أو ترميه أو تسقطه هو أو ملحقاته 
 تم تصميم جهازك للعمل في أماكن درجة حرارة محيطها بين 0 

 مئوية و35 مئوية ولكي يحفظ في أماكن درجة حرارة محيطها بين 20-
مئوية و45+ مئوية

سوء االستعمال
 في حال تالمس الجهاز و/أو ملحقاته مع السوائل، أو تعرضت لتأثير أو

 ضغط أو درجة حرارة عالية، أو سقط أو تعرض للمواد الكيميائية، أو تم
 فتحه و/أو الخدمات الفنية غير المصرحة و/أو األشخاص وفي حالة

 اإلخفاق في التقيد بالتحذيرات والتعليمات الواردة في هذا الدليل، يعتبر ذلك
 سوء استعمال

 عالوة على ذلك، قد يؤدي الفشل في التقيد بالتعليمات المذكورة هنا إلى
إتالف هاتفك النقال وتأثيرات ضارة على الصحة أيضا
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 و هم اینک آندروید یک در مقابل شما است 
 

یک گوشی همراه آندروید یک است. با  GM 5 Plus dجنرال موبایل 
کار کرده و برخالف سایر گوشی ها، به محض ارائه به  Nougatآندروید 

بروز رسانی میشود. بدین به طور خودکار با آخرین نسخه آندروید * بازار
ترتیب صاحب گوشی تلفنی چند منظوره و هوشمند با ظاهری زیبا، 

ویژگیهای جدید، اپلیکیشین های نامحدود با قفل ایمنی داخلی خواهید بود. شما 
می توانید با استفاده از آندروید یک نصب شده همراه با بهترین اپلیکیشین 

شن، بازی و کتاب موجود در های گوگل به بیش از یک میلیون اپلیکی
 ( دسترسی داشته باشید. Google Playفروشگاه گوگل پلی )

 مدت اعتبار بروزرسانی های خودکار دو سال می باشد.  *
 

 در آغاز 
این دستگاه با استفاده از استاندادرهای بسیار باالی جنرال موبایل و تخصص 

 فنی آن ارائه کننده ارتباط سیار و امکانات تفریحی می باشد. 
 

  لوازم جانبی ارائه شده همراه با دستگاه فقط برای این دستگاه طراحی
شده و ممکن است دارای سازگاری با سایر دستگاه ها نباشد. لوازم جانبی 
غیر اصلی و یا لوازم جانبی متعلق به سایر دستگاه ها ممکن است با این 

 دستگاه دارای سازگاری نباشند. 
 ولیتی در قبال موارد مربوط به جنرال موبایل دارای هیچگونه مسئ

سازگاری و یا بازده کاری ناشی از تنظیمات تجدید شده دستگاه و یا سیستم 
عامل تعویض شده نمی باشد. سعی در شخصی سازی سیستم عامل ممکن 

 است باعث کار نادرست دستگاه و یا اپلیکیشن ها گردد. 
 

 دسترسی به اطالعات بیشتر 
ه، راهنمای استفاده و فیلم های جهت نمایش اطالعات دستگا

آموزشی جهت استفاده آسان از دستگاه و افزایش بازده دستگاه 
 را لمس کنید.  GMاپلیکیشن کمکی 
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 اطالعات مربوط به دستگاه 
 را فشار داده و به مدت سه ثانیه نگهدارید.  Powerجهت روشن کردن دستگاه دکمه 

 
 نحوه قراردادن سیم کارت و کارت حافظه 

کارت نموده و سوزن مخصوص خارج سازی سیم کارت را وارد محل مخصوص روی سینی سیم 
سینی را خارج نمایئد. سینی سیم کارت به دو شکل قابل استفاده می باشد. سیم کارت و کارت 

 حافظه را به نحوی صحیح درون سینی قرار دهید. دستگاه فقط با سیم کارت های نانو کار میکند.
  

 شکل دو  شکل یک
کارت حافظه میکرو  سیم کارت نانو   2سیم کارت نانو  1سیم کارت نانو 

 اس دی 

 

 یا

 

 
  
 

 دوربین جلو
 هدفون داخلی 

 سنسور نزدیکی 
 

 فالش 
 

 فازایش صدا 
 
 کاهش صدا 

 

 نیرو 
 

 USD -ورودی شارژ 
 

  میکروفون
 

 بلندگو 

 فالش 
 

 دوربین پشت 
 

ورودی 
 هدفون
 

 شارژ کردن باتری 

 
خواهشمند است جهت جلوگیری از آسیب دیدن دستگاه و شارژ سریع آن از 

 Cنوع  USBآداپتور شارژ اصلی تائید شده توسط جنرال موبایل و سیم 
 استفاده کنید. 

 میلیمتر x 76.5  x 7.9 152 ابعاد
 4.5G LTE, Cat 7 LTE-A 2X20 CA, 300/100 Mbps شبکه

 LTE   LTE-FDD B1, B2, B3, B4, B5, B7, B20 باند ها
LTE-TDD B40 

 )  IPS LTPS FHD )1920 x 1080اینچ،  5.5 تصویر
2.5D CORNING® GORILLA®GLASS 4 

 )  79صفحه نمایش تقریبا % –)نسبت بدنه  
 Qualcomm® Snapdragon™ 617, 64-bit پروسسور

4x1.5 GHz A53 high performance quad-core + 4x1.2 GHz 
A53 low power quad-core 

 آندروید سیستم عامل
 13سنسور، جلو:  AF Dual Flash Sony IMX258مگا پیکسل،  13: پشت  دوربین

 AF Flashمگا پیکسل 
 ,Wi-Fi® 802.11 a/b/g/n/ac اتصال

Bluetooth® v 4.1, Type C USB 
 گیگابایت حافظه،  RAM  +32گیگا بایت  3:  حافظه

 گیگا بایت( 128محل قرار گرفتن میکرو اس دی ) تا 
 میلی آمپر، شارژ سریع 3100 باتری

       

* جنارل موبایل، با شرط عدم ایجاد تغییر در ویژگیهای دستگاه، حق ایجاد 
 تغییر در تامین کننده محصول را برای خود محفوظ میدارد. 
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 هشدارهای کلی 
 ) SARنسبت خنک شدن ویژه )

این دستگاه با دستورالعمل ها و رهنمود های مربوط به قرار گرفتن در 
 معرض امواج رادیویی سازگار می باشد. 

 10وات/کیلوگرم روی  2مورد قبول در اروپا به طور متوسط  SARحد 
 0.567برای این نوغ دستگاه  SARگرم بافت می باشد. باالترین میزان 

 وات/کیلوگرم در حین تست تحت شرایط معمولی استفاده می باشد. 
 

هشدار: عدم رعایت هشدارها و دستورالعمل های مربوط به ایمنی ممکن 
 است باعث ایجاد جراحات جدی و خطراتی حیاتی گردد. 

 
 دسترالعمل های مربوط به استفاده ایمن و با بازده باال

  از استفاده از کابل های نیرو و دوشاخه های آسیب دیده و یا پریزهای
 برق سست خودداری نمائید. 

  از لمس کابل برق با دستان خیس خودداری نموده و از خارج کردن
 دوشاخحه دستگاه از برق با کشیدن کابل برق آن خودداری نمائید. 

 دداری نمائید. از خم کردن کابل برق و یا وارد نمودن آسیب به آن خو 
  از استفاده از دستگاه در حال شارژ و از لمس دستگاه با دستان خیس

 خودداری نمایید.
  بهیچوجه دستگاه را له ننموده و یا از ایجاد سوراخ روی آن

 خودداری نمایید. 
  از قراردادن دستگاه تحت فشار خارجی باال خودداری نمایید در غیر

لی و گرم شدن بیش از حد دستگاه اینصورت امکان ایجاد اتصالی داخ
 موجود می باشد. 

  گرمای بیش از حد ممکن است باعث آسیب دیدن دستگاه شده ظرفیت
 دستگاه و شارژ باتری آن و همچنین عمر مفید استفاده را کاهش دهد. 

  در حین استفاده از دستگاه در محیط های محدود کلیه هشدارها و
 دستورالعمل های ایمنی را مورد رعایت قرار دهید. 

  از استفاده از دستگاه در مجاورت سایر دستگاه های الکترونیکی
 خودداری نمائید. 

  از استفاده کودکان از دستگاه جلوگیری کنید. از آنجائیکه امکان ایجاد
کودک و یا افراد نزدیک به او موجود می باشد از  جراحت برای

بازی کردن کودکان با دستگاه جلوگیری کنید. این دستگاه، یک اسباب 
 بازی نیست. 

  در موارد ضروری به مراکز اورژانس مراجعه کنید. در برخی از
مناطق و یا موارد عدم امکان برقراری تماس اضطراری ناشی از 

اه موجود می باشد. پیش از مسافرت به اپراتور از طریق این دستگ
مناطق دوردست و یا مناطق توسعه نیافته از نظر تکنولوژیکی روش 

 جایگزینی جهت برقراری تماس با مسئولین اورژانس تعیین کنید. 
  اطالعات شخصی و داده های مهم خود را در محلی ایمن مورد

 محافظت قرار دهید. 

 هشدارهای کلی 
 ) SARنسبت خنک شدن ویژه )

این دستگاه با دستورالعمل ها و رهنمود های مربوط به قرار گرفتن در 
 معرض امواج رادیویی سازگار می باشد. 

 10وات/کیلوگرم روی  2مورد قبول در اروپا به طور متوسط  SARحد 
 0.567برای این نوغ دستگاه  SARگرم بافت می باشد. باالترین میزان 

 وات/کیلوگرم در حین تست تحت شرایط معمولی استفاده می باشد. 
 

هشدار: عدم رعایت هشدارها و دستورالعمل های مربوط به ایمنی ممکن 
 است باعث ایجاد جراحات جدی و خطراتی حیاتی گردد. 

 
 دسترالعمل های مربوط به استفاده ایمن و با بازده باال

  از استفاده از کابل های نیرو و دوشاخه های آسیب دیده و یا پریزهای
 برق سست خودداری نمائید. 

  از لمس کابل برق با دستان خیس خودداری نموده و از خارج کردن
 دوشاخحه دستگاه از برق با کشیدن کابل برق آن خودداری نمائید. 

 دداری نمائید. از خم کردن کابل برق و یا وارد نمودن آسیب به آن خو 
  از استفاده از دستگاه در حال شارژ و از لمس دستگاه با دستان خیس

 خودداری نمایید.
  بهیچوجه دستگاه را له ننموده و یا از ایجاد سوراخ روی آن

 خودداری نمایید. 
  از قراردادن دستگاه تحت فشار خارجی باال خودداری نمایید در غیر

لی و گرم شدن بیش از حد دستگاه اینصورت امکان ایجاد اتصالی داخ
 موجود می باشد. 

  گرمای بیش از حد ممکن است باعث آسیب دیدن دستگاه شده ظرفیت
 دستگاه و شارژ باتری آن و همچنین عمر مفید استفاده را کاهش دهد. 

  در حین استفاده از دستگاه در محیط های محدود کلیه هشدارها و
 دستورالعمل های ایمنی را مورد رعایت قرار دهید. 

  از استفاده از دستگاه در مجاورت سایر دستگاه های الکترونیکی
 خودداری نمائید. 

  از استفاده کودکان از دستگاه جلوگیری کنید. از آنجائیکه امکان ایجاد
کودک و یا افراد نزدیک به او موجود می باشد از  جراحت برای

بازی کردن کودکان با دستگاه جلوگیری کنید. این دستگاه، یک اسباب 
 بازی نیست. 

  در موارد ضروری به مراکز اورژانس مراجعه کنید. در برخی از
مناطق و یا موارد عدم امکان برقراری تماس اضطراری ناشی از 

اه موجود می باشد. پیش از مسافرت به اپراتور از طریق این دستگ
مناطق دوردست و یا مناطق توسعه نیافته از نظر تکنولوژیکی روش 

 جایگزینی جهت برقراری تماس با مسئولین اورژانس تعیین کنید. 
  اطالعات شخصی و داده های مهم خود را در محلی ایمن مورد

 محافظت قرار دهید. 

 هشدارهای کلی 
 ) SARنسبت خنک شدن ویژه )

این دستگاه با دستورالعمل ها و رهنمود های مربوط به قرار گرفتن در 
 معرض امواج رادیویی سازگار می باشد. 

 10وات/کیلوگرم روی  2مورد قبول در اروپا به طور متوسط  SARحد 
 0.567برای این نوغ دستگاه  SARگرم بافت می باشد. باالترین میزان 

 وات/کیلوگرم در حین تست تحت شرایط معمولی استفاده می باشد. 
 

هشدار: عدم رعایت هشدارها و دستورالعمل های مربوط به ایمنی ممکن 
 است باعث ایجاد جراحات جدی و خطراتی حیاتی گردد. 

 
 دسترالعمل های مربوط به استفاده ایمن و با بازده باال

  از استفاده از کابل های نیرو و دوشاخه های آسیب دیده و یا پریزهای
 برق سست خودداری نمائید. 

  از لمس کابل برق با دستان خیس خودداری نموده و از خارج کردن
 دوشاخحه دستگاه از برق با کشیدن کابل برق آن خودداری نمائید. 

 دداری نمائید. از خم کردن کابل برق و یا وارد نمودن آسیب به آن خو 
  از استفاده از دستگاه در حال شارژ و از لمس دستگاه با دستان خیس

 خودداری نمایید.
  بهیچوجه دستگاه را له ننموده و یا از ایجاد سوراخ روی آن

 خودداری نمایید. 
  از قراردادن دستگاه تحت فشار خارجی باال خودداری نمایید در غیر

لی و گرم شدن بیش از حد دستگاه اینصورت امکان ایجاد اتصالی داخ
 موجود می باشد. 

  گرمای بیش از حد ممکن است باعث آسیب دیدن دستگاه شده ظرفیت
 دستگاه و شارژ باتری آن و همچنین عمر مفید استفاده را کاهش دهد. 

  در حین استفاده از دستگاه در محیط های محدود کلیه هشدارها و
 دستورالعمل های ایمنی را مورد رعایت قرار دهید. 

  از استفاده از دستگاه در مجاورت سایر دستگاه های الکترونیکی
 خودداری نمائید. 

  از استفاده کودکان از دستگاه جلوگیری کنید. از آنجائیکه امکان ایجاد
کودک و یا افراد نزدیک به او موجود می باشد از  جراحت برای

بازی کردن کودکان با دستگاه جلوگیری کنید. این دستگاه، یک اسباب 
 بازی نیست. 

  در موارد ضروری به مراکز اورژانس مراجعه کنید. در برخی از
مناطق و یا موارد عدم امکان برقراری تماس اضطراری ناشی از 

اه موجود می باشد. پیش از مسافرت به اپراتور از طریق این دستگ
مناطق دوردست و یا مناطق توسعه نیافته از نظر تکنولوژیکی روش 

 جایگزینی جهت برقراری تماس با مسئولین اورژانس تعیین کنید. 
  اطالعات شخصی و داده های مهم خود را در محلی ایمن مورد

 محافظت قرار دهید. 
  یا ترک خورده باشد از استفاده چنانچه صفحهنمایش دستگاه شکسته و

از دستگاه خودداری نمائید. شیشه شکسته و یا آکریلیک ممکن است 
 باعث جراحت دست و یا صورت شما گردد. 

 این دستگاه نیازمند مراقبت های دوره ای و منظم نمی باشد. 
 

 اطالعات مربوط به باتری و مراقبت 
  خواهشمند است باتری دستگاه را فقط متناسب با اهداف طراحی آن

 مورد استفاده قرار دهید. 
  فقط از باتری ها، آداپتورهای شارژ، لوازم جانبی اصلی مورد تائید

تولید کننده و وارد کننده و یا محصوالت ارائه شده همراه با دستگاه 
ده ناشی از استفاده نمائید. جنارل موبایل مسئول آسیب های وار

 استفاده از محصوالت غیر اصلی نخواهد بود. 
  .از گاز گرفتن و یا مکیدن دستگاه و یا باتری آن خودداری کنید 
  .از برقراری تماس بین باتری و اجسام فلزی جلوگیری کنید 
  .از انداختن باتری و یا دستگاه درون آتش خودداری نمایید 
 تری کلیه قوانین و مقررات محلی هنگام به دور انداختن دستگاه و یا با

 را مورد رعایت قرار دهید. 
امکان انفجار دستگاه در صورت گرم شدن بیش از حد ان موجود می 

 باشد. 
 

 انرژی فرکانس رادیویی
  امکان تحت تاثیر قرار گرفتن سایر دستگاه های الکترونیکی توسط

 این دستگاه موجود می باشد. 
  از استفاده از این دستگاه در نزدیکی باتری قلبی خودداری نمائید. از

آنجائیکه ممکن است دستگاه باتری قلبی را تحت تاثیر قرار دهد 
خواهشمند استت حتی المقدور از استفاده از این دستگاه در فاصله 

 سانتیمتر با باتری قلبی خودداری کنید.  15کمتر از 
 در بیمارستان و یا در مجاورت دستگاه های  از استفاده از این دستگاه

پزشکی خودداری نمایید. امکان قرار گرفتن دستگاه تحت تاثیر 
فرکانس رادیویی موجود می باشد. در صورت استفاده از دستگاه های 
پزشکی پیش از استفاده از دستگاه با تولید کننده دستگاه پزشکی تماس 

) RFفرکانس های رادیویی ) برقرار نموده از عدم ایجاد تاثیر توسط
 روی دستگاه اطمینان حاصل نمائید. 

 
 محیط های دارای خطر انفجار 

  همواره دستورالعمل ها، مقررات و عالئم مربوط به محیط های
 دارای خطر انفجار را مورد رعایت قرار دهید. 

  از استفاده از این دستگاه در نزدیکی مکان نهای سوخت رسانی و یا
 مکان هایی که در آن امکان انفجار موجود می باشد خودداری نمائید. 

 از بین بردن صحیح دستگاه 
 

عالمت موجود روی دستگاه، لوازم جانبی و یا مدارک مربوطه 
به این معنی است که این دستگاه و یا لوازم جانبی الکترونیکی آن 

( نباید همراه با ضایعات USB) دستگاه شارژ، هدفون، سیم 
 خانگی دفع شود. 

 
عالمت موجود روی باتری، راهنمای استفاده و یا بسته بندی به 

ه باتری های موجود در این دستگاه تا پایان عمر این معنی است ک
 مفید استفاده خود نباید همراه با سایر ضایعات خانگی دفع شوند. 

 
جهت جلوگیری از آسیب های شنوایی احتمالی دستگاه را با 

صدای باال به مدت طوالنی مورد استفاده قرار ندهید. در صورت 
نی امکان آسیب قرار گرفتن در معرض صدای بلند به مدت طوال

 دیدن سیستم شنوایی موجود می باشد. 
 

 اطالع دریافت پیامک 
 ETSI TS 123.038 V8.0.0 ETSI TSاین دستگاه با ویژگیهای فنی 

123.040 V8.1.0  که شامل کلیه حروف زبان ترکی می باشد دارای
 تناسب است. 

 
 حقوق انتخابی مصرف کننده 

حمایت از حقوق مصرف کنندگان  6502قانون شماره  1طبق ماده شماره 
 حقوق انتخابی مشتریان بشرح زیر می باشد: 

در صورت وجود مشکل در محصول مصرف کننده قادر به استفاده از  – 1
 یکی از از حقوق انتخابی بشرح ذیل می باشد:  

حصول فروخته انصراف از قرارداد با اعالم آمادگی جهت اعاده م –الف 
 شده، 

ضبط محصول فروخته شده و درخواست ارائه تخفیف از قیمت فروش  –ب 
 به میزان مشکل موجود، 

درخواست تعمیر رایگان محصول فروخته شده باتقبل هزینه های  –ج 
 مربوطه توسط فروشنده، چنانچه مستلزم هزینه فوق العاده زیادی نباشد. 

شده با محصول یکسان سالم، در درخواست تعویض محصول فروخته  –د 
صورت امکان. فروشنده متعهد به انجام و ایفای اینگونه درخواست های 

 مصرف کننده می باشد. 
حقوق تعمیر رایگان و یا تعویض محصول با محصول یکسان سالم،  – 2

قابل استفاده در مقابل تولید کننده و یا وارد کننده نیز می باشند. فروشنده، 
و وارد کننده در خصوص رعایت و ایفای حقوق مذکور در این  تولید کننده

ماده به صورت پی در پی مسئول می باشند. چنانچه تولید کننده و یا وارد 
کننده قادر به اثبات بروز مشکل در محصول پس از ارائه آن با بازار توسط 

 خود باشد، در قبال این ماده مسئول نمی باشد. 



 هشدارهای کلی 
 ) SARنسبت خنک شدن ویژه )

این دستگاه با دستورالعمل ها و رهنمود های مربوط به قرار گرفتن در 
 معرض امواج رادیویی سازگار می باشد. 

 10وات/کیلوگرم روی  2مورد قبول در اروپا به طور متوسط  SARحد 
 0.567برای این نوغ دستگاه  SARگرم بافت می باشد. باالترین میزان 

 وات/کیلوگرم در حین تست تحت شرایط معمولی استفاده می باشد. 
 

هشدار: عدم رعایت هشدارها و دستورالعمل های مربوط به ایمنی ممکن 
 است باعث ایجاد جراحات جدی و خطراتی حیاتی گردد. 

 
 دسترالعمل های مربوط به استفاده ایمن و با بازده باال

  از استفاده از کابل های نیرو و دوشاخه های آسیب دیده و یا پریزهای
 برق سست خودداری نمائید. 

  از لمس کابل برق با دستان خیس خودداری نموده و از خارج کردن
 دوشاخحه دستگاه از برق با کشیدن کابل برق آن خودداری نمائید. 

 دداری نمائید. از خم کردن کابل برق و یا وارد نمودن آسیب به آن خو 
  از استفاده از دستگاه در حال شارژ و از لمس دستگاه با دستان خیس

 خودداری نمایید.
  بهیچوجه دستگاه را له ننموده و یا از ایجاد سوراخ روی آن

 خودداری نمایید. 
  از قراردادن دستگاه تحت فشار خارجی باال خودداری نمایید در غیر

لی و گرم شدن بیش از حد دستگاه اینصورت امکان ایجاد اتصالی داخ
 موجود می باشد. 

  گرمای بیش از حد ممکن است باعث آسیب دیدن دستگاه شده ظرفیت
 دستگاه و شارژ باتری آن و همچنین عمر مفید استفاده را کاهش دهد. 

  در حین استفاده از دستگاه در محیط های محدود کلیه هشدارها و
 دستورالعمل های ایمنی را مورد رعایت قرار دهید. 

  از استفاده از دستگاه در مجاورت سایر دستگاه های الکترونیکی
 خودداری نمائید. 

  از استفاده کودکان از دستگاه جلوگیری کنید. از آنجائیکه امکان ایجاد
کودک و یا افراد نزدیک به او موجود می باشد از  جراحت برای

بازی کردن کودکان با دستگاه جلوگیری کنید. این دستگاه، یک اسباب 
 بازی نیست. 

  در موارد ضروری به مراکز اورژانس مراجعه کنید. در برخی از
مناطق و یا موارد عدم امکان برقراری تماس اضطراری ناشی از 

اه موجود می باشد. پیش از مسافرت به اپراتور از طریق این دستگ
مناطق دوردست و یا مناطق توسعه نیافته از نظر تکنولوژیکی روش 

 جایگزینی جهت برقراری تماس با مسئولین اورژانس تعیین کنید. 
  اطالعات شخصی و داده های مهم خود را در محلی ایمن مورد

 محافظت قرار دهید. 

 هشدارهای کلی 
 ) SARنسبت خنک شدن ویژه )

این دستگاه با دستورالعمل ها و رهنمود های مربوط به قرار گرفتن در 
 معرض امواج رادیویی سازگار می باشد. 

 10وات/کیلوگرم روی  2مورد قبول در اروپا به طور متوسط  SARحد 
 0.567برای این نوغ دستگاه  SARگرم بافت می باشد. باالترین میزان 

 وات/کیلوگرم در حین تست تحت شرایط معمولی استفاده می باشد. 
 

هشدار: عدم رعایت هشدارها و دستورالعمل های مربوط به ایمنی ممکن 
 است باعث ایجاد جراحات جدی و خطراتی حیاتی گردد. 

 
 دسترالعمل های مربوط به استفاده ایمن و با بازده باال

  از استفاده از کابل های نیرو و دوشاخه های آسیب دیده و یا پریزهای
 برق سست خودداری نمائید. 

  از لمس کابل برق با دستان خیس خودداری نموده و از خارج کردن
 دوشاخحه دستگاه از برق با کشیدن کابل برق آن خودداری نمائید. 

 دداری نمائید. از خم کردن کابل برق و یا وارد نمودن آسیب به آن خو 
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 دستورالعمل های ایمنی را مورد رعایت قرار دهید. 
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  از استفاده کودکان از دستگاه جلوگیری کنید. از آنجائیکه امکان ایجاد
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 بازی نیست. 

  در موارد ضروری به مراکز اورژانس مراجعه کنید. در برخی از
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  اطالعات شخصی و داده های مهم خود را در محلی ایمن مورد
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  یا ترک خورده باشد از استفاده چنانچه صفحهنمایش دستگاه شکسته و

از دستگاه خودداری نمائید. شیشه شکسته و یا آکریلیک ممکن است 
 باعث جراحت دست و یا صورت شما گردد. 

 این دستگاه نیازمند مراقبت های دوره ای و منظم نمی باشد. 
 

 اطالعات مربوط به باتری و مراقبت 
  خواهشمند است باتری دستگاه را فقط متناسب با اهداف طراحی آن

 مورد استفاده قرار دهید. 
  فقط از باتری ها، آداپتورهای شارژ، لوازم جانبی اصلی مورد تائید

تولید کننده و وارد کننده و یا محصوالت ارائه شده همراه با دستگاه 
ده ناشی از استفاده نمائید. جنارل موبایل مسئول آسیب های وار

 استفاده از محصوالت غیر اصلی نخواهد بود. 
  .از گاز گرفتن و یا مکیدن دستگاه و یا باتری آن خودداری کنید 
  .از برقراری تماس بین باتری و اجسام فلزی جلوگیری کنید 
  .از انداختن باتری و یا دستگاه درون آتش خودداری نمایید 
 تری کلیه قوانین و مقررات محلی هنگام به دور انداختن دستگاه و یا با

 را مورد رعایت قرار دهید. 
امکان انفجار دستگاه در صورت گرم شدن بیش از حد ان موجود می 

 باشد. 
 

 انرژی فرکانس رادیویی
  امکان تحت تاثیر قرار گرفتن سایر دستگاه های الکترونیکی توسط

 این دستگاه موجود می باشد. 
  از استفاده از این دستگاه در نزدیکی باتری قلبی خودداری نمائید. از

آنجائیکه ممکن است دستگاه باتری قلبی را تحت تاثیر قرار دهد 
خواهشمند استت حتی المقدور از استفاده از این دستگاه در فاصله 

 سانتیمتر با باتری قلبی خودداری کنید.  15کمتر از 
 در بیمارستان و یا در مجاورت دستگاه های  از استفاده از این دستگاه

پزشکی خودداری نمایید. امکان قرار گرفتن دستگاه تحت تاثیر 
فرکانس رادیویی موجود می باشد. در صورت استفاده از دستگاه های 
پزشکی پیش از استفاده از دستگاه با تولید کننده دستگاه پزشکی تماس 

) RFفرکانس های رادیویی ) برقرار نموده از عدم ایجاد تاثیر توسط
 روی دستگاه اطمینان حاصل نمائید. 

 
 محیط های دارای خطر انفجار 

  همواره دستورالعمل ها، مقررات و عالئم مربوط به محیط های
 دارای خطر انفجار را مورد رعایت قرار دهید. 

  از استفاده از این دستگاه در نزدیکی مکان نهای سوخت رسانی و یا
 مکان هایی که در آن امکان انفجار موجود می باشد خودداری نمائید. 

 از بین بردن صحیح دستگاه 
 

عالمت موجود روی دستگاه، لوازم جانبی و یا مدارک مربوطه 
به این معنی است که این دستگاه و یا لوازم جانبی الکترونیکی آن 

( نباید همراه با ضایعات USB) دستگاه شارژ، هدفون، سیم 
 خانگی دفع شود. 

 
عالمت موجود روی باتری، راهنمای استفاده و یا بسته بندی به 

ه باتری های موجود در این دستگاه تا پایان عمر این معنی است ک
 مفید استفاده خود نباید همراه با سایر ضایعات خانگی دفع شوند. 

 
جهت جلوگیری از آسیب های شنوایی احتمالی دستگاه را با 

صدای باال به مدت طوالنی مورد استفاده قرار ندهید. در صورت 
نی امکان آسیب قرار گرفتن در معرض صدای بلند به مدت طوال

 دیدن سیستم شنوایی موجود می باشد. 
 

 اطالع دریافت پیامک 
 ETSI TS 123.038 V8.0.0 ETSI TSاین دستگاه با ویژگیهای فنی 

123.040 V8.1.0  که شامل کلیه حروف زبان ترکی می باشد دارای
 تناسب است. 

 
 حقوق انتخابی مصرف کننده 

حمایت از حقوق مصرف کنندگان  6502قانون شماره  1طبق ماده شماره 
 حقوق انتخابی مشتریان بشرح زیر می باشد: 

در صورت وجود مشکل در محصول مصرف کننده قادر به استفاده از  – 1
 یکی از از حقوق انتخابی بشرح ذیل می باشد:  

حصول فروخته انصراف از قرارداد با اعالم آمادگی جهت اعاده م –الف 
 شده، 

ضبط محصول فروخته شده و درخواست ارائه تخفیف از قیمت فروش  –ب 
 به میزان مشکل موجود، 

درخواست تعمیر رایگان محصول فروخته شده باتقبل هزینه های  –ج 
 مربوطه توسط فروشنده، چنانچه مستلزم هزینه فوق العاده زیادی نباشد. 

شده با محصول یکسان سالم، در درخواست تعویض محصول فروخته  –د 
صورت امکان. فروشنده متعهد به انجام و ایفای اینگونه درخواست های 

 مصرف کننده می باشد. 
حقوق تعمیر رایگان و یا تعویض محصول با محصول یکسان سالم،  – 2

قابل استفاده در مقابل تولید کننده و یا وارد کننده نیز می باشند. فروشنده، 
و وارد کننده در خصوص رعایت و ایفای حقوق مذکور در این  تولید کننده

ماده به صورت پی در پی مسئول می باشند. چنانچه تولید کننده و یا وارد 
کننده قادر به اثبات بروز مشکل در محصول پس از ارائه آن با بازار توسط 

 خود باشد، در قبال این ماده مسئول نمی باشد. 
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Знакомьтесь с Android One 
General Mobile GM 5 Plus d – это телефон Android
One. В нем используется Android Nougat и, в 
отличие от других телефонов, обновление и 
установка последней версии Android в нем 
выполняется автоматически сразу после выхода 
новой версии*. Таким образом у вас будет 
быстрый и универсальный телефон с красивым 
дизайном и новыми функциями, бесконечными 
приложениями и встроенной блокировкой доступа. 
Благодаря телефонам Android One, на которых 
установлены самые быстрые приложения Google, 
более миллиона приложений, игр и книг 
становятся доступными в магазине Google Play. 
* Срок действия автоматических обновлений 
ограничен и составляет 2 года. 
Начало работы 
Это устройство обеспечивает возможность 
использования высококачественной мобильной 
связи и развлечений с использованием высоких 
стандартов и технологических показателей 
General Mobile.

• Дополнительные аксессуары разработаны
специально для данного устройства и 
несовместимы с другими. Не оригинальные 
аксессуары либо аксессуары, разработанные для 
других устройств, не могут быть совместимыми с 
вашим телефоном. 

• General Mobile не несет ответственности за 
проблемы, связанные с производительностью 
или совместимостью в результате изменения 
пользователем настроек устройства либо 
операционной системы. Любые попытки изменить 
настройки операционной системы могут привести 
к возникновению неисправностей в телефоне или 
сбою в работе приложений. 

Получить больше информации
Для повышения производительности
работы изделия воспользуйтесь 
приложением Touch GM Assistant для 

просмотра информации о телефоне, руководства 
пользователя и видеороликов с рекомендациями 
по упрощению работы с устройством. 
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*General Mobile оставляет за собой право 
заменить поставщика, если технические 
характеристики не будут изменены. 

Во избежание повреждения телефона и
обеспечения быстрой зарядки используйте 
оригинальное зарядное устройство, одобренное 
General Mobile, и USB-кабель типа C. 

Технические характеристики 

Зарядка батареи 

Размеры 152 x 76,5 x 7,9 мм

Сеть 4,5G LTE, Cat 7 LTE-A 2X20 CA, 
300/100 Мб/с

LTE Полосы 
частот 

LTE-FDD B1, B2, B3, B4, B5, B7, B20
LTE-TDD B40

Дисплей 5,5 дюймов, IPS LTPS FHD (1920x1080) 2,5D 
CORNING® GORILLA®GLASS 4 (Отношение 
экрана к передней поверхности смартфона %~79)

Процессор Qualcomm® Snapdragon™ 617, 64 бит
Высокопроизводительный 
четырехъядерный 4x1.5 GHz A53 + 
4x1,2 ГГц A53 (четыре ядра, низкая 
потребляемая мощность)

Операционная
система

Android

Камера Сзади: 13 Мп, усиленная двойная вспышка с 
датчиком Sony IMX258, Спереди: 13 Мп, 
усиленная вспышка

Соединение Wi-Fi® 802.11 a/b/g/n/ac,
Bluetooth® v 4.1, USB типа C

Память Оперативная память 3 Гб + внутренняя 
память 32 Гб, слот Micro SD (до 128 Гб)

Батарея Быстрая зарядка, 3100 мАч
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Установка SIM-карты и карты памяти 
Вставьте выталкивающую шпильку для извлечения 
SIM-карты в лоток SIM-карты и извлеките лоток 
наружу. Установите должным образом в лоток 
SIM-карту и карту памяти. Данный телефон 
поддерживает только карты nano-SIM. Вы можете 
использовать лоток для SIM-карты двумя 
способами, как показано на рисунках ниже.

Рисунок 1 Рисунок 2

или

О телефоне 
Для включения устройства нажмите и удерживайте 
кнопку "Питание" в нажатом положении в течении 
3 секунд. 
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Начало работы 
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несовместимы с другими. Не оригинальные 
аксессуары либо аксессуары, разработанные для 
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приложением Touch GM Assistant для 

просмотра информации о телефоне, руководства 
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Во избежание повреждения телефона и
обеспечения быстрой зарядки используйте 
оригинальное зарядное устройство, одобренное 
General Mobile, и USB-кабель типа C. 

Технические характеристики 

Зарядка батареи 

Размеры 152 x 76,5 x 7,9 мм

Сеть 4,5G LTE, Cat 7 LTE-A 2X20 CA, 
300/100 Мб/с

LTE Полосы 
частот 

LTE-FDD B1, B2, B3, B4, B5, B7, B20
LTE-TDD B40

Дисплей 5,5 дюймов, IPS LTPS FHD (1920x1080) 2,5D 
CORNING® GORILLA®GLASS 4 (Отношение 
экрана к передней поверхности смартфона %~79)

Процессор Qualcomm® Snapdragon™ 617, 64 бит
Высокопроизводительный 
четырехъядерный 4x1.5 GHz A53 + 
4x1,2 ГГц A53 (четыре ядра, низкая 
потребляемая мощность)

Операционная
система

Android

Камера Сзади: 13 Мп, усиленная двойная вспышка с 
датчиком Sony IMX258, Спереди: 13 Мп, 
усиленная вспышка

Соединение Wi-Fi® 802.11 a/b/g/n/ac,
Bluetooth® v 4.1, USB типа C

Память Оперативная память 3 Гб + внутренняя 
память 32 Гб, слот Micro SD (до 128 Гб)

Батарея Быстрая зарядка, 3100 мАч

Установка SIM-карты и карты памяти 
Вставьте выталкивающую шпильку для извлечения 
SIM-карты в лоток SIM-карты и извлеките лоток 
наружу. Установите должным образом в лоток 
SIM-карту и карту памяти. Данный телефон 
поддерживает только карты nano-SIM. Вы можете 
использовать лоток для SIM-карты двумя 
способами, как показано на рисунках ниже.
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О телефоне 
Для включения устройства нажмите и удерживайте 
кнопку "Питание" в нажатом положении в течении 
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Предупреждения общего характера 
Удельная мощность поглощения
ДАННОЕ УСТРОЙСТВО ОТВЕЧАЕТ 

ТРЕБОВАНИЯМ ДИРЕКТИВ ПО ВОЗДЕЙСТВИЮ 
РАДИОЧАСТОТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ.
Уровень предела излучения SAR, принятый в Европе, 
составляет приблизительно 2,0 Вт/кг на 10 грамм 
ткани. Самый высокий уровень SAR для устройств 
данного типа составляет 0,567 Вт/кг при проведении 
испытаний в обычных условиях эксплуатации. 

Предупреждение: Несоблюдение требований 
и норм технике безопасности может привести 
к получению серьезных травм и фатальным 
последствиям. 
Инструкции по технике безопасности и 
эффективному использованию
• Не используйте поврежденные шнуры питания, 
штепсельные вилки или расшатанные розетки. 
• Не беритесь за шнур питания мокрыми руками 
и не выключайте зарядное устройство из розетки, 
взявшись за шнур питания. 
• Не пережимайте и не перегибайте шнур питания.
• Не используйте телефон во время зарядки и не
прикасайтесь к нему мокрыми руками.
• Никогда не ударяйте телефон и не сверлите в 
нем отверстия.
• Не оставляйте прибор в месте, подверженном 
высокому внешнему давлению. Иначе может 
возникнуть короткое замыкание, и он может сильно 
нагреться.
• Воздействие чрезвычайно высоких температур 
может привести к повреждению устройства, 
уменьшению емкости зарядки и срока службы 
телефона и зарядного устройства. 
• Во время работы с устройством в местах, где 
действуют ограничения, соблюдайте все 
требования и нормы техники безопасности.
• Не используйте телефон вблизи других 
электронных приборов.
• Не позволяйте детям использовать устройство. 
Не разрешайте детям играть с телефоном, так 
как они могут причинить травму себе или 
окружающим либо повредить телефон. Данное 
изделие не является игрушкой.
• В случае необходимости обращайтесь в 
аварийно-спасательные службы. В определенных 
местах или при определенных ситуациях ваш
телефон не может быть использован для 
совершения звонков в экстренную службу через 
оператора. Перед отправлением в отдаленные 
или недостаточно развитые места необходимо 
предусмотреть возможность обращения в аварийно-
спасательные службы альтернативным способом.

SAR

Правильная утилизация (Correct Disposal) 
Эта надпись, которая находится на 
телефоне, его аксессуарах или в 
соответствующих документах, указывает 
на то, что данное изделие и его 
электронные аксессуары (зарядное 
устройство, наушники, USB-кабель) не 
должны утилизироваться вместе с 
другими бытовыми отходами.

Данная надпись на батарее, в 
руководстве и на упаковке указывает на 
то, что батареи, используемые в данном 
устройстве, не должны выбрасываться 
вместе с другими бытовыми отходами 
до истечения срока их эксплуатации. 

Не используйте данное устройство на 
слишком большой громкости слишком 
долгое время во избежание проблем 
со слухом. В случае включения слишком 
большой громкости телефона на долгое 
время, ваш слуховой аппарат может 

быть поврежден.

SMS-уведомление
Данное устройство поддерживает технические 
характеристики ETSO TS 123.038 V8.0.0 ETSI TS 
123.040 V8.1.0, которые содержат символы из 
турецкого языка. 

  

Правовая оговорка 
Некоторые данные и услуги, доступные через 
данное устройство, являются собственностью 
третьих лиц, и их права собственности защищены 
патентом, товарным знаком и/или другими 
законами, касающимися интеллектуальной 
собственности. Такие данные и услуги 
предлагаются только для некоммерческого личного 
использования. Не ограничивая смысл 
вышеуказанных положений, вам не разрешается 
изменять, копировать, повторно публиковать, 
загружать, отсылать по почте, отправлять, 
конвертировать, продавать, использовать не по 
назначению или другим способом распространять 
такие данные и услуги, доступные через данное 
устройство на любом носителе, либо использовать 
их для создания производных продуктов без 

Предупреждения общего характера 
Удельная мощность поглощения
ДАННОЕ УСТРОЙСТВО ОТВЕЧАЕТ 

ТРЕБОВАНИЯМ ДИРЕКТИВ ПО ВОЗДЕЙСТВИЮ 
РАДИОЧАСТОТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ.
Уровень предела излучения SAR, принятый в Европе, 
составляет приблизительно 2,0 Вт/кг на 10 грамм 
ткани. Самый высокий уровень SAR для устройств 
данного типа составляет 0,567 Вт/кг при проведении 
испытаний в обычных условиях эксплуатации. 

Предупреждение: Несоблюдение требований 
и норм технике безопасности может привести 
к получению серьезных травм и фатальным 
последствиям. 
Инструкции по технике безопасности и 
эффективному использованию
• Не используйте поврежденные шнуры питания, 
штепсельные вилки или расшатанные розетки. 
• Не беритесь за шнур питания мокрыми руками 
и не выключайте зарядное устройство из розетки, 
взявшись за шнур питания. 
• Не пережимайте и не перегибайте шнур питания.
• Не используйте телефон во время зарядки и не
прикасайтесь к нему мокрыми руками.
• Никогда не ударяйте телефон и не сверлите в 
нем отверстия.
• Не оставляйте прибор в месте, подверженном 
высокому внешнему давлению. Иначе может 
возникнуть короткое замыкание, и он может сильно 
нагреться.
• Воздействие чрезвычайно высоких температур 
может привести к повреждению устройства, 
уменьшению емкости зарядки и срока службы 
телефона и зарядного устройства. 
• Во время работы с устройством в местах, где 
действуют ограничения, соблюдайте все 
требования и нормы техники безопасности.
• Не используйте телефон вблизи других 
электронных приборов.
• Не позволяйте детям использовать устройство. 
Не разрешайте детям играть с телефоном, так 
как они могут причинить травму себе или 
окружающим либо повредить телефон. Данное 
изделие не является игрушкой.
• В случае необходимости обращайтесь в 
аварийно-спасательные службы. В определенных 
местах или при определенных ситуациях ваш
телефон не может быть использован для 
совершения звонков в экстренную службу через 
оператора. Перед отправлением в отдаленные 
или недостаточно развитые места необходимо 
предусмотреть возможность обращения в аварийно-
спасательные службы альтернативным способом.

SAR

Предупреждения общего характера 
Удельная мощность поглощения
ДАННОЕ УСТРОЙСТВО ОТВЕЧАЕТ 

ТРЕБОВАНИЯМ ДИРЕКТИВ ПО ВОЗДЕЙСТВИЮ 
РАДИОЧАСТОТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ.
Уровень предела излучения SAR, принятый в Европе, 
составляет приблизительно 2,0 Вт/кг на 10 грамм 
ткани. Самый высокий уровень SAR для устройств 
данного типа составляет 0,567 Вт/кг при проведении 
испытаний в обычных условиях эксплуатации. 

Предупреждение: Несоблюдение требований 
и норм технике безопасности может привести 
к получению серьезных травм и фатальным 
последствиям. 
Инструкции по технике безопасности и 
эффективному использованию
• Не используйте поврежденные шнуры питания, 
штепсельные вилки или расшатанные розетки. 
• Не беритесь за шнур питания мокрыми руками 
и не выключайте зарядное устройство из розетки, 
взявшись за шнур питания. 
• Не пережимайте и не перегибайте шнур питания.
• Не используйте телефон во время зарядки и не
прикасайтесь к нему мокрыми руками.
• Никогда не ударяйте телефон и не сверлите в 
нем отверстия.
• Не оставляйте прибор в месте, подверженном 
высокому внешнему давлению. Иначе может 
возникнуть короткое замыкание, и он может сильно 
нагреться.
• Воздействие чрезвычайно высоких температур 
может привести к повреждению устройства, 
уменьшению емкости зарядки и срока службы 
телефона и зарядного устройства. 
• Во время работы с устройством в местах, где 
действуют ограничения, соблюдайте все 
требования и нормы техники безопасности.
• Не используйте телефон вблизи других 
электронных приборов.
• Не позволяйте детям использовать устройство. 
Не разрешайте детям играть с телефоном, так 
как они могут причинить травму себе или 
окружающим либо повредить телефон. Данное 
изделие не является игрушкой.
• В случае необходимости обращайтесь в 
аварийно-спасательные службы. В определенных 
местах или при определенных ситуациях ваш
телефон не может быть использован для 
совершения звонков в экстренную службу через 
оператора. Перед отправлением в отдаленные 
или недостаточно развитые места необходимо 
предусмотреть возможность обращения в аварийно-
спасательные службы альтернативным способом.

SAR



Предупреждения общего характера 
Удельная мощность поглощения
ДАННОЕ УСТРОЙСТВО ОТВЕЧАЕТ 

ТРЕБОВАНИЯМ ДИРЕКТИВ ПО ВОЗДЕЙСТВИЮ 
РАДИОЧАСТОТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ.
Уровень предела излучения SAR, принятый в Европе, 
составляет приблизительно 2,0 Вт/кг на 10 грамм 
ткани. Самый высокий уровень SAR для устройств 
данного типа составляет 0,567 Вт/кг при проведении 
испытаний в обычных условиях эксплуатации. 

Предупреждение: Несоблюдение требований 
и норм технике безопасности может привести 
к получению серьезных травм и фатальным 
последствиям. 
Инструкции по технике безопасности и 
эффективному использованию
• Не используйте поврежденные шнуры питания, 
штепсельные вилки или расшатанные розетки. 
• Не беритесь за шнур питания мокрыми руками 
и не выключайте зарядное устройство из розетки, 
взявшись за шнур питания. 
• Не пережимайте и не перегибайте шнур питания.
• Не используйте телефон во время зарядки и не
прикасайтесь к нему мокрыми руками.
• Никогда не ударяйте телефон и не сверлите в 
нем отверстия.
• Не оставляйте прибор в месте, подверженном 
высокому внешнему давлению. Иначе может 
возникнуть короткое замыкание, и он может сильно 
нагреться.
• Воздействие чрезвычайно высоких температур 
может привести к повреждению устройства, 
уменьшению емкости зарядки и срока службы 
телефона и зарядного устройства. 
• Во время работы с устройством в местах, где 
действуют ограничения, соблюдайте все 
требования и нормы техники безопасности.
• Не используйте телефон вблизи других 
электронных приборов.
• Не позволяйте детям использовать устройство. 
Не разрешайте детям играть с телефоном, так 
как они могут причинить травму себе или 
окружающим либо повредить телефон. Данное 
изделие не является игрушкой.
• В случае необходимости обращайтесь в 
аварийно-спасательные службы. В определенных 
местах или при определенных ситуациях ваш
телефон не может быть использован для 
совершения звонков в экстренную службу через 
оператора. Перед отправлением в отдаленные 
или недостаточно развитые места необходимо 
предусмотреть возможность обращения в аварийно-
спасательные службы альтернативным способом.
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 We declare that product

Product: GSM WCDMA LTE  Mobile Phone with WiFi 
and Bluetooth

Model: GM 8 d (Brand: General Mobile)

(RED Regulations): We hereby declare that the above named 
product is in confirmance to all the essential requirements 
of the Radio Equipment Directive (2014/53/EU). To which 
this declaration relates, is in conformity with the following 
standards and/or other normative documents:

 Standards: 

EN 62311 :2008/EN62209-2 :2010
EN 50360 :2017/EN 62209-1 :2016
EN 50566:2017
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:
2011+A2:2013
EN 50332-1:2013/ EN 50332-2:2013
Draft ETSI EN 301 489-1 V2.2.0 
Final Draft ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 
Draft ETSI EN 301 489-17 V3.2.0 
Draft ETSI EN 301 489-19 V2.1.0 
Draft ETSI EN 301 489-52 V1.1.0
ETSI EN 301 511 V9.0.2 / ETSI EN 301 908-2 
V11.1.2 , EN 301 908-13 V11.1.2
ETSI EN 301 908-1 V11.1.1
ETSI EN 300 328 V2.1.1
ETSI EN 301 893 V2.1.1
Draft ETSI EN 300 440 V2.2.0
ETSI EN 303 413 V1.1.1
Final Draft ETSI EN 303 345 V1.1.7

Manufacturer:
Telpa Teknoloji Hizmetleri A.S.
Ikitelli OSB Mahallesi 17. Cadde, No:3, 34490 
Basaksehir ISTANBUL /TURKEY
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