
 

ROCK V40 

SNABB GUIDE 



 

 



 

1、Frigör ROCK V40 batteri skalet 

Lås upp och ta bort batteriskalet, öppna sedan 

tätningskyddet. 

 

 

 

 



 

2、Sätt i SIM kortet 

Sätt in SIM 1 / 2 kortet i telefonen enligt 

bilden nedan (kontakt ytor nedåt). 

 

 

 



 

 

3、Sätt i Micro-SD card (valfri) 

   Sätt i SD kortet i telefonen enligt bilden nedan. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4、Återfäst batteriskalet 

Återfäst batteriet och tryck fast tätningskyddet 

ordentligt. Lås sedan fast batteriskalet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5、Byte av batteri 

Ladda batteritet 5-6 timmar innan första 

användning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6、Slå på enheten och avstängning 

För att slå på och stänga av enheten tryck 

på ström     knappen ett par sekunder. 

 

ROCK V40 BESKRIVNINGAR 

  

       



 

 

 

 

 



 

Säkerhets instruktioner 

◆ Du har just fått en  ROCK V40 som uppfyller 

IP67 standard. För att säkerställa vattentäthet och 

optimal användning se till att alla luckor, öppningar 

och batteriskalet är stängda ordentligt. 

◆ Ta  inte upp bakskalet om enheten är i vatten 

eller i en mycket fuktig miljö, t ex pool eller badrum. 

◆ Gummitätningen på bakskalet är en viktigt del 

av enheten. För att undvika skador på 

gummitätningen så ska du vara försiktig när du 

öppnar och stänger bakskalet. För att undvika 

skador på enheten så skall du se till att tätningen är 

fri från skräp, såsom sand och damm. 

◆ Bakskalet och locken över öppningar kan lossna 

från fall eller stötar. Se till att alla skydd är korrekt 

inställda och helt stängda. 

◆ Om enheten hamnar i vatten eller att mikrofonen 

eller högtalaren blir våt, är ljudet eventuellt inte klart 

under ett samtal. Se till att mikrofonen och 

högtalaren är ren och torr genom att torka dem med 

en torr trasa. 

◆ Om enheten blir blöt, torka den ordentligt med 

en mjuk, ren trasa. 

 

 

 

 



 

 

◆   Vattentätheten i enheten kan resultera i små 

vibrationer i vissa omständigheter. Sådana 

vibrationer, till exempel när volymen är högt, är helt 

normalt och påverkar inte produktens prestanda. 

◆ Använd eller ta inte isär utrustning som  kan 

skada vattentäta filmen, mikrofon eller högtalare. 

◆ Om temperaturerna varierar, kan en ökning 

eller minskning av trycket inträffa och pga detta kan 

ljudkvalitet variera. I det här fallet, öppna locken för 

att släppa ut luften. 

 

Försiktigshetsåtgärder av batteri användning 

Använd rätt laddare 

Kasta inte i eld 

Kortslut inte 

Värm inte över 60 ° C / 140 ° F 

Återvinn enligt gällande normer 

 

Varning 

◆ Följ alla säkerhetsinstruktioner och 

bestämmelser om hur du använder din enhet när 

du kör. 

◆  Små delar kan orsaka kvävning. 

◆  Telefonen kan producera ett högt ljud 

◆  Lita inte på telefonen för nödkommunikation . 

 

 



 

◆   Använd inte vid bensin stationer. 

◆ Undvik kontakt med magnetiska fält. 

◆ Stäng av på sjukhus och andra 

vårdinrättningar på begäran. 

◆ Stäng av i flygplan och på flygplatser när så 

begärs. 

◆ Stäng när nära explosiva material eller 

vätskor.  Undvik extrema temperature. 

◆ Förvara inte enheten i extremt varma eller 

kalla platser. 

◆ Ta inte isär telefonen. 

◆ Skada inte enhen med slag osv. 

◆  Undvik att använda kontakten för flera 

funktioner och låt inte batteripolerna röra ledande 

element, såsom metall eller vätska. 

◆ Sluta använda enheten om en del av 

anordningen är sprucken, trasig eller värms upp. 

◆ Enheten får inte slås på eller användas då 

batterifacket utsätts för luft. 

◆ Låt inte små barn eller djur tugga eller slicka 

på enheten. 

◆ Tryck inte enheten i ögon, öron eller någon 

annan kroppsdel, eller lägg den inte heller munnen. 

◆ Använd inte blixten nära ögonen på 

människor eller djur. 

 

 

 



 

 

◆ Förvara inte enheten nära eller inuti radiatorer, 

mikrovågsugnar, köksmaskiner eller 

högtrycksbehållare. 

◆ Använd inte enheten ute under ett åskväder. 

◆ Använd endast äkta Erifon tillbehör med den 

här telefonen, och använd inte batteriet inte med 

någon annan typ av telefon. 

 

Vid full volym, kan utvidgad användning av den 

mobila ljudspelare skada användarens hörsel. 

 

Rekommendationer för att minska användarens 

exponering för strålning 

◆ Använd din mobiltelefon under goda 

mottagningssignalförhållanden, för att minska 

mängden av mottagen strålning(särskilt i 

underjordiska parkeringshus, tågresoreller i en bil, 

etc.). 

◆  Använda telefonen när den får den bästa 

signalen (t.ex . Maximalt antal signalstyrkemätare ). 

◆ Använd en handsfree-kit. 

Under samtal, håll telefonen borta från buken av   

gravida kvinnor och nedre delen av magen. 

 

 

 

 



 

Överensstämmelser 

 

◆ Denna enhet uppfyller de grundläggande 

kraven och andra bestämmelser i direktiv 1999/5 / 

EC. Försäkran om överensstämmelse för din 

telefon finns tillgänglig på hemsidan: 

www.insmat.fi 

                                

0700 
 

◆ Denna enhet uppfyller riktlinjerna i 

förhållande till exponering för radiofrekventa 

elektromagnetiska fält när den hålls mot huvudet 

eller på ett avstånd på minst 15 mm från kroppen. 

     SAR-gränsen som definieras enligt ICNIRP: s 

riktlinjer är 2,0 W / kg i genomsnitt över 10 g vävnad 

som absorberar signalen. 

 

Maxvärden för denna modell: 

0,798 W / kg för chefen 

1,161 W / kg för kroppen 

 

  The Product complies with the ROHS 2011 / 

65 / EU Standard. 

http://www.insmat.fi/

