
Snelstartgids 
Mobiele telefoon TX60 

er u op DeepL Pro om grotere bestanden te vertalen.
ormatie vindt u op www.DeepL.com/pro.

https://www.deepl.com/pro?cta=edit-document&pdf=1




 2. Technische specificaties 

1. Veiligheidsinstructies 
LET OP: Lees deze handleiding zorgvuldig door. Het niet naleven van de 
veiligheidsvoorschriften kan gevaarlijk of onwettig zijn, en de fabrikant kan niet 
aansprakelijk worden gesteld voor eventuele storingen als gevolg van onjuist 
gebruik. 
Afgeschermde gebieden 
Schakel het apparaat uit als het gebruik van een mobiele telefoon niet is 
toegestaan of als het storingen of gevaar kan veroorzaken, zoals in een vliegtuig, 
ziekenhuizen of medische apparatuur, brandstoffen, chemicaliën of gebieden 
met explosieven. Neem de instructies in acht in gebieden met beperkte toegang. 
Verkeersveiligheid
Houd u aan de plaatselijke wetten en voorschriften. Gebruik de telefoon niet 
tijdens het rijden, op de eerste plaats komt de verkeersveiligheid. 
Interferentie 
Alle draadloze apparaten kunnen gevoelig zijn voor storingen, die de prestaties 
kunnen beïnvloeden. 
Gekwalificeerde service
Het product kan alleen worden gerepareerd door een gekwalificeerd persoon. 
Lader, batterij en andere accessoires
Gebruik alleen een door de fabrikant goedgekeurde batterij, oplader en andere 
accessoires. Sluit geen incompatibele producten aan. Het gebruikte stopcontact 
moet zich dicht bij de lader/houder bevinden en gemakkelijk toegankelijk zijn, 
zodat het als aan/uit-voorziening kan worden gebruikt. 
Waterbestendigheid 
Het toestel is niet waterdicht, dus houd het droog. 
Gehoorbescherming
Luister niet te lang naar muziek of radio op hoog volume om gehoorschade te 
voorkomen. 
Gebruik omgeving 
Het toestel voldoet aan de aanbevolen emissiewaarden voor 
radiogolven wanneer het op een minimale afstand van 1,5 cm van het oor 
wordt gehouden. Wanneer u de telefoon in een etui, riemclip of houder 
draagt, moet u ervoor zorgen dat deze geen metaal bevat en dat de telefoon 
enigszins van het lichaam is afgeleid. Wanneer u andere accessoires gebruikt, 
is het niet mogelijk om volgens de radiofrequentierichtlijnen te werken. Als u 
geen hoesje gebruikt en de telefoon niet aan uw oor houdt, houd de 
telefoon dan op minstens 2,5 cm afstand van uw lichaam, vooral tijdens de  
gegevensoverdracht. 

Basisfuncties: 
Display 
Besturingssysteem         
CPU 
RAM 
ROM 
Wifi 
Bluetooth 
Batterij 
Camera achterzijde       
Camera voorzijde           

  6.088" HD+ (720*1560) 
Android 12TM GO 
Cortex-A53 Vierling-kern 1.3GHz 
2GB 
16GB 
802.11 b/g/n 
4.2 
3000mAh 
13MP + 0.3MP 
5MP  

GPS (ondersteuning voor Galileo) 

Netwerk: 
GSM: 900 / 1800 MHz 
WCDMA: 900 / 2100 MHz 
4G LTE-FDD: B1 / B3 / B7 / B20 

SAR-waarde: 0,618 W/Kg (hoofd), 1,098 W/Kg (lichaam). 
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 7. Behandeling en onderhoud 

Stroomtoevoer eigenschappen: 
Fabrikant Shenzhen New Four Seasons Electronic 

Co., LTD 

Model SJWY-0501000 
Ingangsspanning 100-240V AC 
Ingangsfrequentie AC 50/60Hz 
Uitgangsspanning 5.0V 
Uitgangsstroom 1A 
Uitgangsvermogen 5W 
Gemiddelde actieve efficiëntie 74,98% 

Rendement bij lage belasting (10 %) 64,93% 

Stroomverbruik bij nullast 0.08W 

Schakel de stroom uit en verwijder de achterklep. Plaats de SIM-kaart volgens de 
markering op het toestel. Zorg ervoor dat het chipcontact en de snijrand van de 
kaart in de juiste richting liggen. Schuif de kaart in de sleuf tot de aanslag. 
Het apparaat verwerkt Nano SIM + Nano SIM + Micro SD kaarten. 

Houd de aan/uit-knop ingedrukt om de stroom in te schakelen. 
Houd de aan/uit-knop ingedrukt en selecteer "Uitschakelen" in het menu Opties. 

1 - USB-poort 
2 - Oortelefoon 
3 - Hoofdcamera 
4 - Sub-camera 

5 - Zaklamp
6 - Volume+ 

7 - Volume- 
8 - Aan/Uit knop 

U kunt ook noodoproepen doen zonder SIM-kaart. Voor meer informatie, neem 
contact op met uw netwerkserviceprovider. 

7.1 Batterij 
• Het apparaat heeft een oplaadbare batterij. Als de stroomvoorziening laag is,
laadt u de batterij op.

• Koppel de lader los van het stopcontact en het apparaat als u het niet gebruikt.
Laat de batterij niet langer dan een week opladen, omdat dit de levensduur van 
de batterij kan verkorten.
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6. Noodoproepen 

5. Beschrijving van het apparaat 

3. Plaats de geheugenkaart en de SIM-kaart 

4. Schakel het apparaat in en uit 
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• Extreme temperaturen kunnen ook invloed hebben op de batterij.  
Als de omgevingstemperatuur boven 40 °C, laad de batterij niet op. 

• Gebruik geen beschadigde batterij of lader. 
• Sluit de batterij niet kort. Een metalen voorwerp zoals een munt, clip of pen 
kan bijvoorbeeld kortsluiting veroorzaken.

• Laat de batterij niet te warm (zoals in een auto in de zomer) of te koud (zoals 
bij vrieskou), omdat dit de levensduur kan verkorten. Probeer de batterij te 
bewaren tussen 15 °C en 25 °C. Een te koude of te warme batterij kan tijdelijk 
niet werken, ook al is hij volledig opgeladen.

• Gooi de batterij niet in het vuur. Gooi de gebruikte batterij weg volgens de 
plaatselijke voorschriften en recycleer indien mogelijk.

7.2 Het apparaat onderhouden 
• Houd het toestel droog. Neerslag, mist en alle andere vloeistoffen kunnen 
corrosie in de printplaten veroorzaken.

• Bewaar het product niet op stoffige plaatsen, aangezien bewegende delen en 
elektrische accessoires beschadigd kunnen raken. 

• Bewaar het apparaat niet op hete plaatsen. Hoge temperaturen kunnen de 
levensduur van de elektrische apparaten verkorten, de batterij beschadigen en 
de plastic onderdelen doen smelten.

• Bewaar het apparaat niet op een koude plaats. Wanneer het apparaat weer op 
normale temperatuur komt, kan het vocht in het apparaat de elektrische circuits 
beschadigen. 

• Open het apparaat alleen volgens de aanwijzingen in deze handleiding. 

• Laat het toestel niet vallen en schud er niet mee, want kleine onderdelen 
breken. 

• Gebruik geen sterke chemicaliën of oplosmiddelen om het apparaat te reinigen. 
• Verf het apparaat niet. Verf kan de bewegende delen verstoppen en een 
goede werking belemmeren. 

• Gebruik alleen goedgekeurde onderdelen, onjuiste onderdelen kunnen het 
apparaat beschadigen en kunnen leiden tot verlies van de garantie. Als het 
product niet goed werkt, raadpleeg dan de service die op de garantiekaart staat.

• De fabrikant is niet aansprakelijk voor storingen als gevolg van onjuist gebruik.

Het model Blaupunkt TX60 voldoet aan de essentiële eisen en relevante 
bepalingen van de richtlijn 2014/53/EU en de RoHS-richtlijn 2011/65/EU. 
De conformiteitsverklaring is beschikbaar op onze website. 

Ontworpen door 
Blaupunkt Competence Center Mobile Europe 
HTM Mobile Kft. 
1118 Boedapest, Dayka Gábor utca 3. Hongarije 
Geassembleerd in P.R.C door 
COOMI TECHNOLOGY LIMITED 
RM 1501(762), 15/F SPA CTR 53-55 LOCKHART RD WANCHAI, HONG KONG, 
CHINA 
Bezoek voor meer informatie over dit product onze website 
www.htmmobile.hu of www.blaupunkt.com. 

Google, Android en andere merken zijn handelsmerken van Google LLC. 
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 8. Verklaring van overeenstemming 

http://www.htmmobile.hu/
http://www.blaupunkt.com/
https://blaupunkt.com/cnl/
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