Inserting your cards

การใสซ่ ิมการ์ด
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Micro SIM 1

Mini SIM 2
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Micro SD 64 GB

Getting to Know Your Phone

สิง่ ทีค่ วรรู้ในโทรศัพทข์ องคุณ

1, 2, 3...

คูม่ ือผูใ้ ช้
เนื้อหาในคูม่ ือนีอ้ าจแตกตา่ งจากผลิตภัณฑข์ องจริง ขึ้นกับเวอร์ชนั่
ซอฟต์แวร์ และผู้ให้บริการของคุณ.
TH

ขอแสดงความยินดี !
คุณไดซ้ ้อื โทรศัพทม์ ือถือ WIKO JERRY คูม่ ือการใช้งาน
พื้นฐานนี้จะช่วยให้คุณเริ่มต้นการใช้งานได้อย่างรวดเร็ว
ดว้ ยตัวคุณเอง
สำ�หรับขอ้ มูลด้านความปลอดภัยรวมถึงรายละเอียดต่างๆ
สว่ นทีเ่ กีย่ วขอ้ งกับอุปกรณแ์ ละวิธีการใช้งานดา้ นอื่นๆ คุณ
สามารถเขา้ ดูไดท้ ี่ www.wikomobile.com โดยเลือกรุ่น
ทีค่ ุณใช้งาน จากนัน้ คน้ หารายละเอียดตา่ งๆ
ไดภ้ ายในเว็บไซต์

What’s in the Box :
1. โทรศัพทม
์ ือถือ WIKO JERRY
2. อแดปเตอร์ AC
3. สายไมโครยูเอสบี
4. ชุดหูฟัง
5. คูม
่ ือผูใ้ ช้
6. แบตเตอรี่

~ ปุ่มบนโทรศัพท์

ปุ่ม

หนา้ ที่

On/Off

กดปุ่มคา้ งไวเ้ พื่อเปิ ดหรือปิ ดโทรศัพทก์ ดปุ่มสัน้ ๆเพื่อล็อคหนา้ จอ
ทัชสกรีน

Home

ไปหนา้ โฮมสกรีน กดคา้ งปุ่มนีค้ า้ งไวเ้ พื่อเรียก Google NOW

Overview

แสดงรายการแอปพลิเคชัน่ ทีเ่ พิง่ เปิ ดใช้

Return

ยอ้ นกลับหนา้ จอทีแ่ ลว้ ปิ ดแป้นพิมพ์

Volume

เพิม่ หรือลดความดังเสียงสนทนา ริงโทน ดนตรี เกมส์ และฟั งกช์ นั่
เสียง ปิ ดเสียงริงโทนขณะมีเสียงเรียกเขา้
กดคา้ ง - เพื่อเปิ ดใช้โปรไฟลป์ ระชุม (meeting)
TH

การใช้งานพื้นฐาน
~ การจัดการซิม
เมื่อเปิ ดโทรศัพทเ์ ป็ นครัง้ แรก โทรศัพทจ์ ะแจ้งเตือนเกีย่ ว
กับรายละเอียดของซิมการ์ดให้จัดการซิมการ์ด ทำ�ตามคำ�
แนะนำ�บนหนา้ จอการตัง้ คา่ ซิม
~ การเชื่อมตอ
่ เครือขา่ ย
• เครือขา่ ยไมพ
่ ร้อมบริการ
หากเครื่ อ งไม่แ สดงรายชื่ อ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารของคุ ณ หรื อ ใน
รายการบนเครื่องวา่ งเปลา่ ให้สอบถามคา่ APN จากผูใ้ ห้
บริการของคุณ โดยวิธีป้อนคา่ ไปทีเ่ มนู ตัง้ คา่ > ระบบไร้
สายและเครือขา่ ย > เพิม่ เติม > เครือขา่ ยมือถือ > เลือกซิม >
จุดเชื่อมต่อ,เลือกและเพิ่มข้อมูลการตั้งค่าที่ได้จากผู้ให้
บริการ เมื่อเสร็จสิน้ แลว้ ให้ยอ้ นกลับไปทีเ่ มนูกอ่ นหนา้ เพื่อ
เลือก APN ทีเ่ พิง่ ตัง้ คา่ ไว้

เปิ ดการใช้เชื่อมตอ่ ขอ้ มูล
ตรวจสอบการตัง้ คา่ การเชื่อมตอ่ ขอ้ มูล:
1. ไปหัวขอ
้ การตัง้ คา่ > ระบบไรส้ ายและเครือขา่ ย > เพิม่
เติม > เครือขา่ ยมือถือ > เลือก SIM1 หรือ SIM2 > ชื่อจุด
เขา้ ใช้งาน แลว้ เลือกชื่อจุดเขา้ ใช้งานให้ตรงตามผูใ้ ห้บริการ
2. วิธีการเปิ ดการเชื่อมตอ
่ ดึงหนา้ ตา่ งแจ้งเตือนลงมา ดว้ ย
สองนิว้ เลือกสัญลักษณ์ และเลือกเปิ ดการเชื่อมตอ่ ขอ้ มูล
3. ในแถบจัดการซิมการ์ด คุณสามารถซิมการ์ดที่ต้องการ
เชื่อมตอ่ ขอ้ มูลมือถือ
• โรมมิง่ ขอ
้ มูล
ส�ำหรับซิมทีใ่ ช้โรมมิง่ คุณตอ้ งเปิ ดใช้งานโรมมิง่ ขอ้ มูลดว้ ย
ในเมนู ตัง้ คา่ > ระบบไร้สายและเครือขา่ ย > เพิม่ เติม >
เครือขา่ ยมือถือ > เลือก SIM1 หรือ SIM2 > เปิ ดใช้การ
โรมมิง่ ขอ้ มูล
•

~ สว่ นแถบการแจ้งเตือน
ลากแถบแจ้งเตือนลงมา ดว้ ยสองนิว้ เพื่อดูรายละเอียด
การแจ้งเตือน มีทงั้ ขอ้ มูลขอ้ ความทีร่ ับ เหตุการณใ์ น
ปฏิทินทีก่ ำ�ลังจะมาถึง สถานะการดาวนโ์ หลด และ
การแจ้งเตือนอื่นๆ ทีจ่ ะแสดง

ขอ้ มูลความปลอดภัย
เพื่อใช้โทรศัพทข์ องคุณไดอ้ ยา่ งปลอดภัย โปรดอ่านขอ้ มูล
ความปลอดภัยให้ละเอียด:
1. เด็ก : ระวังเด็กและโทรศัพทข
์ องคุณ โทรศัพทม์ ือถือมีชนิ้

สว่ นถอดไดห้ ลายชิน้ ให้ระมัดระวังเมื่อเด็กเขา้ ใกลโ้ ทรศัพท์
เพราะอาจจะกลืนชิน้ สว่ นโทรศัพทเ์ ขา้ ไป เป็ นเหตุให้หายใจ
ติดขัดถ้าโทรศัพทข์ องคุณมีกลอ้ งหรือไฟแฟลช อยา่ ใช้ใกล้
เด็กหรือสัตวเ์ ลีย้ งมากเกินไป
2. การได้ยิน : การใช้หูฟังและเปิ ดเสียงดังสุดเป็ นเวลานาน

อาจท�ำให้หูพิการได้ ให้ลดความดังระดับที่พอส�ำหรับการ
ฟั งหรือสนทนา หลีกเลีย่ งการเปิ ดเสียงดังเป็ นเวลานาน

การขับขี่ : ให้ระมัดระวังขณะขับขี่ เนื่องจากการขับขี่
พาหนะต้องมีสมาธิสูงตลอดเวลา เพื่อลดความเสี่ยงจาก
อุบัติเหตุ
3.

TH

การใช้โทรศัพท์มือถือจะท�ำให้เสียสมาธิและเกิดอุบัติเหตุ
ได้ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นว่าด้วยการใช้โทรศัพท์
เคลื่ อนที่ ข ณะขั บ ขี่ พ าหนะอย่ า งเคร่ ง ครั ด ห้ า มใช้
โทรศัพท์ขณะขับขี่ ไม่ควรเลี่ยงด้วยการใช้ชุดหูฟังแทน
การบิน : ให้ปิดโทรศัพท์ ขณะโดยสารดว้ ยเครื่องบินให้ปิด
โทรศัพทท์ ุกครัง้ เมื่ออยูใ่ นเครื่องบิน(GSM + Bluetooth)
เพราะอาจรบกวนการท�ำงาน

กระตุน้ หากพบวา่ โทรศัพทร์ บกวนการท�ำงานเครื่องกระตุน้
ให้ปิดโทรศัพท์ทันทีและติดต่อผูข้ ายเครื่องกระตุ้นเพื่อขอ
ค�ำแนะน�ำตอ่ ไป

4. โรงพยาบาล

7. การสัมผัสของเหลว : อยา่ ให้โทรศัพท์โดนน้�ำหรืออยา่

: ให้ปิดโทรศัพท์เมื่ออยู่ใกล้อุปกรณ์การ
แพทย์ การเปิ ดโทรศั พท์เมื่อ อยู่ใกล้อุปกรณ์การแพทย์
เป็ นอันตรายมาก เพราะอาจรบกวนการท�ำงาน ให้ปฏิบัติ
ตามค�ำเตือนของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล ให้ปิด
โทรศัพท์เมื่ออยูใ่ นปั๊ มน้�ำมัน ห้ามใช้อุปกรณ์เมื่อเขา้ ใกล้
น้�ำมันเชื้อเพลิง การใช้โทรศัพทใ์ นอู่รถเป็ นอันตราย
5. เครื่องกระตุน
้ อิเลคทรอนิคสห์ รือเครื่องช่วยการเตน้ หัวใจ :

ผูใ้ ช้ เครื่องกระตุ้นหัวใจอิเลคทรอนิคส์หรือเครื่องช่วยการ
เตน้ หัวใจ ให้ถือโทรศัพทส์ นทนาในดา้ นตรงขา้ มกับเครื่อง

ความเสี่ยงจากไฟ : อย่าวางอุปกรณ์ใกล้แหล่งก�ำเนิด
ความร้อน เช่น หมอ้ น้�ำหรือเตาไฟ อยา่ ชาร์จไฟใกล้วัตถุ
ติดไฟงา่ ย เพราะมีความเสีย่ งจากไฟไหม้
6.

จับโทรศัพท์ด้วยมือเปี ยก:น้�ำอาจท�ำความเสียหาย จนไม่
อาจซ่อมแซมได้
8. ใช้อุปกรณเ์ สริมที่ WIKO แนะน�ำเทา่ นัน
้ การใช้อุปกรณ์

เสริมอื่นที่ไม่แนะน�ำ อาจเป็ นอันตรายกับโทรศัพท์ หรือ
อาจไมป่ ลอดภัย
9. อยา่ ท�ำลายแบตเตอรีแ
่ ละทีช่ าร์จ อยา่ ใช้แบตเตอรี่ หรือ

ที่ชาร์จช�ำรุด เก็บแบตเตอรี่ให้ห่างจากวัตถุที่เป็ นแมเ่ หล็ก

เพราะอาจท�ำให้ขัว้ บวกและลบของแบตเตอรี่ลัดวงจร จน
แบตเตอรีห่ รือโทรศัพทเ์ สียหาย หลักการทัว่ ไป อยา่ ปลอ่ ย
ให้แบตเตอรีม่ ีอุณหภูมิสูงหรือต่�ำเกินไป (ต่�ำกวา่ 0°C หรือ
สูงกวา่ 45°C) การเปลีย่ นอุณหภูมิอยา่ งรวดเร็ว อาจท�ำให้
แบตเตอรีม่ ีอายุใช้งานสัน้ ลง

13. ชาร์จไฟในที่มีอากาศถ่ายเทได้

10. การกระแทก : ให้จับถือโทรศัพท์ด้วยความระมัดระวัง

15. อยา่ ใช้โทรศัพท์มือถือในพื้นที่อุณหภูมิสูงหรือต่�ำเกิน

ปกป้องโทรศัพท์: การกระแทกอาจท�ำให้โทรศัพท์ช�ำรุด
ถ้าโทรศัพทต์ กหรือถูกกระแทกอยา่ งแรง ชิ้นส่วนโทรศัพท์
ทีเ่ ป็ นกระจกอาจแตกหักได้ อยา่ ท�ำโทรศัพทต์ ก อยา่ ให้หนา้
จอสัมผัสกับของมีคม
11. ไฟฟ้าดูด : อยา่ รื้อโทรศัพท์

ไฟฟ้าดูดได้

เนื่องจากมีความเสี่ยงจาก

12. การบ�ำรุงรักษา : ใช้ผา้ แห้งท�ำความสะอาดอุปกรณ์ (อยา่

ใช้สารท�ำละลาย เช่น เบนซินหรือแอลกอฮอล)์

บนพื้นทีม่ ีผิวนุม่

อยา่ ชาร์จไฟอุปกรณ์

14. ความเสียหายตอ
่ แถบแมเ่ หล็ก : วางโทรศัพทใ์ ห้ห่างจาก

บัตรเครดิต เพราะขอ้ มูลบนแถบแมเ่ หล็กอาจเสียหายได้

ไป อยา่ ให้โทรศัพท์โดนแสงแดดจัด หรืออยูใ่ นที่เปี ยกชื้น
เกินไป อุณหภูมิที่เหมาะสมอยูร่ ะหว่าง -10°C ถึง +45°C,
อุณหภูมิสูงสุดทีส่ ามารถชาร์จไดค้ ือ +40°C.
16. ด้วยขอ
้ จ�ำกัดทางด้านชิ้นส่วน

ให้เชื่อมต่อโทรศัพทม์ ือ
ถือเขา้ กับ USB เวอร์ชนั่ 2.0 หรือสูงกวา่ เทา่ นัน้ ไมส่ ามารถ
เชื่อมตอ่ กับ USB แบบก�ำลังไฟได้
จั ด อุ ป กรณ์ ใ ห้ ใ กล้ เ ต้ า รั บ เพื่ อ ความสะดวก ถอด
อแดปเตอร์ไฟเมื่อใช้เสร็จไป
17.

TH

18. ใช้ทช
ี่ าร์จในอาคารเทา่ นัน้ ชนิดของทีช่ าร์จมีดังนี้

ภูมิภาค

ประเทศ

Area 1

ฝรัง่ เศส, เยอรมัน,อิตาลี,
โปรตุเกส, สเปน, เบลเยีย่ ม,
เนเธอแลนด,์ สวิสเซอร์แลนด,์
ลักเซมเบิร์ก,โปแลนด,์
อัลจีเรีย

Area 2

UAE, ซาอุดิอาราเบีย,
ไนจีเรีย,เคนยา

ประเภททีช่ าร์จ
TTN-050100E4,

ให้แรงดัน/กระแส
5.0V/1.0A

TN-050100B4,
ให้แรงดัน/กระแส
5.0V/1.0A

~ ขอ
้ มูลเกีย่ วกับความถีว่ ิทยุ
โทรศัพท์นี้ถูกออกแบบและผลิตขึ้น ให้สอดคล้องกับข้อ
ก�ำหนดระหว่ า งประเทศ (ICNIRP1) ว่ า ด้ ว ยการได้ รั บ
คลื่นวิทยุข้อก�ำหนดนี้พัฒนาโดยหน่วยงานวิทยาศาสตร์
อิ ส ระ จากการศึ ก ษาและวิ จั ย จ�ำนวนมาก เพื่ อ ความ
ปลอดภัยของผูใ้ ช้โทรศัพทเ์ คลื่อนทีท่ ุกคน
หน่วยวัดค่าการได้รับคลื่นวิทยุนี้เรียกว่า SAR (Specific
Absorption Rate) ก�ำหนดค่า สู ง สุ ด ที่ 2W/kg* การ
ทดสอบ SAR จะตัง้ โทรศัพทใ์ นต�ำแหนง่ ตามมาตรฐาน
1International Commission on Non-Ionising RadiationProtection

ถึงแม้ SAR จะเป็ นการก�ำหนดระดับพลังงานสูงสุด แต่ค่า
SAR ขณะใช้งานจริงคา่ อาจต่�ำกวา่ คา่ สูงสุดได้
โทรศัพท์ใช้ระดับพลังงานได้หลายระดับ โทรศัพท์จะใช้
พลังงานเทา่ ทีจ่ �ำเป็ นในการเชื่อมตอ่ กับเครือขา่ ยเทา่ นัน้
นอกจากนั้น โทรศั พท์ทุก รุ่นจะต้องผ่านการทดสอบข้อ
ก�ำหนดของ European R&TTE กอ่ นวางขายไดข้ อ้ ก�ำหนด

นี้มีข้ึนเพื่อรับประกันความปลอดภัยของผู้ใช้ และป้องกัน
ความเสีย่ งตอ่ สุขภาพ
ค่า SAR สูงสุดที่วัดได้จากโทรศัพท์นี้คือ 0.454 w/kg
ที่ต�ำแหน่ง หู และ 0.511 w/kg ที่ต�ำแหน่ง ต่� ำ สุ ด 1.5
เซนติเมตร ห่างจากล�ำตัว ผ่านข้อก�ำหนดการได้รับคลื่น
วิทยุเมื่อใช้ต�ำแหนง่ หู หรือต�ำแหนง่ ต่�ำสุด 1.5 เซนติเมตร
ห่างจากล�ำตัว
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~ การรีไซเคิล
ตาม EuropeanDirective2002/96/EC
สั ญ ลั ก ษณ์ ถั ง ขยะขี ด คร่ อ มที่ เ ห็ น ในคู่ มื อ นี้
หมายถึ ง ขยะอุ ป กรณ์ไ ฟฟ้ าและอิ เ ลคทรอ
นิคส์ แบตเตอรี่และอุปกรณ์เสริมจะต้องผ่าน
กระบวนการจัดการของเสียให้ตรวจสอบว่า
คุณทิ้งโทรศัพท์ที่ไม่ต้องการแล้วลงในถังขยะที่เหมาะสม
หรือส่งคืนผูค้ า้ ปลีก เพื่อช่วยลดผลกระทบสิง่ แวดล้อมและ
สุขภาพ ให้สอบถามขอ้ มูลการทิง้ อุปกรณเ์ กา่ จากสภาทอ้ ง
ถิน่ สมาคมผูค้ า้ ปลีกและผูผ้ ลิตระดับชาติ
~ สารอันตราย
อุ ป กรณ์ นี้ ไ ด้ ผ ลิ ต โดยสอดคล้ อ งกั บ ข้ อ ก�ำหนดจาก
กฎระเบี ย บของ REACH regulation (Regulation (EC)
N°1907/200) และ RoHS Directive (Directive 2011/65 / EU)

~ การรับผิดชอบ
ภายใต้ขอ้ ก�ำหนดกฎหมายที่ใช้บังคับอยูใ่ นประเทศของผู้
ใช้ทั้งกรณีของความประมาทที่เกิดขึ้นจากตัวผู้ใช้หรือใน
ส่วนของบุคคลที่สามที่ใช้อุปกรณข์ องคุณหรือบริการของ
บุคคลทีส่ ามทีส่ ามารถเขา้ ถึงไดโ้ ดย WIKO จะไมร่ บั ผิดชอบ
ต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากความประมาทขา้ งต้น
ผูใ้ ช้เจา้ ของอุปกรณจ์ ะตอ้ งรับผิดชอบและใช้งานอุปกรณใ์ ห้
สอดคลอ้ ง เป็ นไปตามกฎระเบียบทีม่ ผี ลบังคับใช้ในประเทศ
ของคุณ ค�ำแนะน�ำด้านความปลอดภัยและการใช้งานของ
อุปกรณ์ของคุณ อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับประเทศที่คุณ
อาศัยอยู่ ซึ่งสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค�ำแนะน�ำ
ความปลอดภัย เคล็ดลับในการใช้งานส�ำหรับประเทศของ
คุณได้ โดยกรุณาเยีย่ มชม www.wikomobile.com

STATEMENT OF COMPLIANCE
We, WIKO SAS - 1, rue Capitaine Dessemond - 13007 - Marseille - FRANCE, here by declare that the JERRY mobile
phone complies with the standards and provisions of the Directives.
SAFE T Y : EN 60950-1:2006+ A11:2009+ A1:2010+ A12:2011 +A 2:2013 / EMC : EN 301 4 89-1 V1.9.2; EN 301 4 89-3 V1.6.1; EN
301 4 89-7 V1.3.1; EN 301 4 89-17 V 2.2.1; EN 301 4 89-24 V1.5.1; EN 610 0 0-3-2:2014; EN 610 0 0-3-3 :2013; EN 55022:2010/
AC:2 011 EN55 024:2 010/ SA R : EN 5 0 3 6 0: 2 0 01/A1:2 012;EN 62 2 0 9-1: 2 0 06;EN 62 2 0 9-2: 2 010;EN 5 05 6 6:2 013; EN 62479:
2010/ R ADIO : EN 301 511 V9.0.2; EN 301 908-1 V 7.1.1 ; EN 301 908-2 V6.2.1 ; EN 300 328 V1.9.1 ; EN 300 4 4 0-1 V1.6.1; EN
300 4 4 0-2 V1.4.1;

The procedure for the Statement of Compliance, set out in Article 10.5 of Directive 1999/5/EC, was conducted
under the supervision of the following organisation:
PHOENIX TESTLAB GmbH, Königswinkel 10
D-32825 Blomberg, Germany
www.phoenix-testlab.de
Phone +49(0)5235-9500-0 / Fax +49(0)5235-9500-10
The full text of the device’s Statement of Compliance is available on written request to the following address :
WIKO SAS - 1, rue Capitaine Dessemond - 13007 - Marseille - FRANCE
25/03/2016
(Date)

Michel ASSADOURIAN / CEO
(Name and signature of the authorised official)
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สอบถามขอ้ มูลเพิม่ เติมไดท้ ี่

ศูนยล์ ูกคา้ สัมพันธ์ โทร. 0-2640-3600
ห้องเลขที่ 1102 ชัน้ 11 เลขที่ 9 อาคารภคินท์
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400
Email: service@wikomobile.co.th

WIKO SAS
1, rue Capitaine Dessemond
13007 Marseille
FRANCE

www.wikomobile.com

การฟั งเพลงด้วยระดับความดังสูงสุดติดต่อกัน
เป็ นเวลานานส่งผลเสียต่อความสามารถ
ในการฟั งของผู้ใช้

User guide
The contents of this manual may differ in certain
respects from the description of your phone depending on its
software version and your telephone operator.

CONGRATULATIONS !
You have just purchased your WIKO JERRY mobile
phone. This guide contains basic information to get
you started and quickly familiarise yourself, we hope,
with the world of WIKO.
A complete version of the guidelines, safety
instructions and your device usage user guide is
available on our website www.wikomobile.com. You
can request a printed version via email or printed
letter at the address listed at the end of the user
guide.

What’s in the Box :
1. WIKO JERRY mobile phone
2. AC adaptor
3. Micro USB cable
4. Hands-free kit
5. User guide
6. Battery

~ The buttons on your phone
Button

Function

On/Off

Press and hold the button to turn the phone on or off.
Press the button lightly to lock the touch screen.

Home

Returns to the home screen and opens Google NOW (press and
hold the button).

Overview

Opens the list of recent applications.

Return

Returns to the previous screen. Closes the onscreen keyboard.

Volume

Increases or decreases the call volume, the ringtone, music,
games and other audio functions.
Switch the ringtone to silent mode when the phone rings.
Press and hold on Volume- to enable the meeting profile.

Basic Operations
~ SIM Management
When you turn on your phone for the first time,
various items of information about the SIM card(s) are
displayed. Follow on screen instruction to set up SIM
management.

~ Network Connection
• Operator Not Available
If your operator does not appear in the list or the
list is empty, ask your operator how to configure the
APN manually. To do this, go to Settings > Wireless
& networks > More > Mobile networks >SIM1 or
SIM2 > Access Point Names , press on the
button
and enter the information provided by your operator.
Return to the previous menu, then choose the APN
that you have just saved.

• Data Connection
To check your data connection settings:
1. Go to Settings > Wireless & networks > More >
Mobile networks > SIM 1 or SIM 2 > Access Point
Names, then enable the access point according to your
operator/package.
2. To activate Mobile data, drag the notification panel
downward with two fingers and enable data connection
by clicking on .
3. In SIM management, you can select which SIM card
is used for data connection.
• Data Roaming
Note that for roaming SIM cards, you must enable the
data roaming in the Settings > Wireless & networks >
More > Mobile networks > SIM 1 or SIM 2 > Activate
Data roaming.

Safety Information
~ Notifications Panel
Drag the status bar downwards with 2 fingers to see
details of all your notifications. Information about
new messages received, upcoming calendar events,
download status, etc. will then be displayed.

Please read this safety information carefully so that
you can use your phone in complete safety:
1. Children: Be very careful with children and your
phone. The phone contains small parts that could be
swallowed or cause choking.
If your phone is equipped with a camera or lighting
device, do not use it too close to children or animals.
2. Hearing: Prolonged listening at full power using a
lightweight headset or headphones can damage your
hearing. Reduce the volume to the lowest possible
level when listening to music or conversations. Avoid
high volumes over extended periods.
3. Driving: Exercise care when driving. Driving
requires maximum attention at all times in order to
minimise the risk of accidents. Using a mobile phone
can distract the user and result in an accident. You
must fully comply with the local regulations and

laws in force regarding the use of cell phones whilst
driving. You are not allowed to use the phone whilst
driving. A hands-free kit should not be regarded as an
alternative solution.
Flying: Turn your phone off when flying.
Remember to turn your phone off when you are in a
plane (GSM + Bluetooth) as it may cause interference.
4. Hospitals: Turn your phone off near any medical
devices.
It is extremely dangerous to leave a phone switched
on near medical devices as it may cause interference.
You must observe any instructions or warnings in
hospitals and treatment centres.
Remember to turn your phone off in service stations.
Do not use your device in a petrol station near fuel.
It is dangerous to use your phone inside a
professional garage.
5. Electronic implants and pacemakers: Users who
wear a pacemaker or who are fitted with an electronic
implant must hold the phone on the opposite side to

their implant as a precaution when making a call.
If you notice that your phone is causing interference
with a pacemaker, switch it off immediately and
contact the manufacturer of the pacemaker for advice
on what action to take.
6. Fire hazard: Do not leave your device near heat
sources such as radiators or cookers.
Do not leave your phone charging near flammable
materials as there is a real risk of fire.
7. Contact with liquid: Do not expose the phone to
liquid or touch it with wet hands: any damage caused
by water may be irreparable.
8. Use only WIKO-approved accessories. The use of
unauthorised accessories may damage your phone
or cause a safety risk.
9. Do not destroy the batteries and chargers.
Never use a battery or charger that has been
damaged.
Keep batteries away from magnetic objects as
the latter might cause a short-circuit between the

positive and negative terminals of your batteries and
permanently destroy the battery or phone.
As a general rule, you should not expose the batteries
to very low or very high temperatures (below 0°C or
above 45°C). Differences in temperature may reduce
battery autonomy and service life. It is recommended
to recharge the battery at a room temperature of 5
to 25 °C. To increase battery life, only use the WIKO
battery and charger supplied in the box. Incorrect use
of the battery may cause fire, explosion or other risk.
10. Shocks and impact: Handle and use your phone
with the utmost care.
Protect your phone: shocks and impact may damage
it. Some parts of your phone are made from glass
and might break if the phone is dropped or is subject
to severe impact. Avoid dropping your phone. Do not
touch the screen with sharp objects.
11. Electric shock: Do not try to dismantle your phone
as there is a very real risk of electric shock.
12. Maintenance: If you want to clean your handset,

use a dry cloth (do not use a solvent, such as benzene,
or alcohol).
13. Recharge your phone in a well ventilated area.
Do not recharge your device when it is resting on a
soft surface.
14. Damage to magnetic strips: Keep your phone
away from credit cards as it may damage the data on
the magnetic strips.
15. Do not use the mobile phone in an environment
at too high or too low temperature, never expose
the mobile phone under strong sunshine or too wet
environment. The suitable temperature for the phone
is -10°c to +45°c, the maximum charging temperature
declared by the manufacturer is +40°c.
16. Due to the used enclosure material, the GSM
mobile phone should only be connected to a USB
Interface of version 2.0 or higher. The connection to
so called power USB is prohibited.
17. The power adapter is the disconnect device for
this equipment. The socket-outlet should be near the

equipment and easily accessible.
18. This charger is for indoor use only, the charger
type is:
AREA

COUNTRIES

CHARGER TYPE

Area 1

France, Germany, Italy,
Portugal, Spain, Belgium,
Netherland, Switzerland,
Luxembourg, Poland,
Algeria

TN-050100E4, output
voltage/current is
5.0V/1.0A

Area 2

UAE, Saudi Arabia,
Nigeria, Kenya

TN-050100B4, output
voltage/current is
5.0V/1.0A

~ Radio Frequency Exposure:
Your mobile phone has been designed and
manufactured in accordance with the international
guidelines (ICNIRP1) on exposure to radio frequencies.
These guidelines, which are based on various studies
and research, have been developed by independent
scientific organisations to ensure the safety of
everyone who uses a mobile phone.
The safety information on exposure to radio waves
uses a unit of measurement known as SAR (Specific
Absorption Rate). The international guidelines have
set this limit at 2W/kg*. The phone is used in standard
operating positions when being tested for its SAR.
1
International Commission on Non-Ionising Radiation
Protection
Although the SAR is determined using the highest
power level, the phone’s real rate of specific
absorption whilst in operation may be well below the

maximum value.
A phone is designed to operate at different power
levels so that it only uses the power it needs to be
connected to the network.
In addition, all models of phone must undergo tests
before being marketed to ensure compliance with the
European R&TTE directive.
This directive publishes strict rules for guaranteeing
the safety of users and for preventing any risks to
health.
The maximum SAR value tested on this device when
used in its normal position at the ear is 0.454 W/
kg and 0.511 W/kg when used close to the body, at a
minimum distance of 1.5 cm. It complies with the rules
on exposure to radio frequencies when used in its
normal position at the ear or at a minimum distance
of 1.5 cm from the body. The device uses a highquality network connection for transmitting files,
data and messages. On occasion, the transmission of

files or messages may be delayed until the connection
is available. When this is the case, be sure to follow
the instructions regarding the separation distance
for establishing the transmission. If you use a case,
belt-clip or holder for carrying the phone, it must not
contain any metal and should be kept at a minimum
distance of 1.5 cm from your body.
*The SAR limit for mobile devices is 2.0 watts /
kilogram (W/kg) averaged over ten grams of body
tissue. SAR values may vary according to the
standards for reporting information that are in force
in different countries.

~ Recycling

~ Responsibility

This product is subject to European
Directive 2002/96/EC, (WEEE Directive
2012/19/EU) and batteries (Directive
2006/66/EC). Electrical, electronic
equipment, batteries, storage batteries
and their accessories must always undergo selective
waste management. Therefore, these elements
must be reported to an authorized collection point for
appropriate reprocessing or recycling.

Within the limits set by the legislation in force in
your country, in case of negligence on your part or
on the part of a third party in the use of your device
or third party services accessible through it, WIKO
will not be responsible for any damages whatsoever,
arising from the said negligence. You remain solely
responsible for the use of the device in accordance
with all regulations applicable to and in effect in your
country.These recommendations, safety instructions
and use of your device can vary depending on
the country in which you reside. To find out more
regarding the recommendations, additional safety
instructions and usage tips specific to your country,
please visit www.wikomobile.com.

~ Dangerous substances
This device complies with the requirements resulting
from the REACH regulation (Regulation (EC)
N°1907/200) and those of the revised RoHS Directive
(Directive 2011/65/EU).

STATEMENT OF COMPLIANCE
We, WIKO SAS - 1, rue Capitaine Dessemond - 13007 - Marseille - FRANCE, here by declare that the JERRY mobile
phone complies with the standards and provisions of the Directives.
SAFE T Y : EN 60950-1:2006+ A11:2009+ A1:2010+ A12:2011 +A 2:2013 / EMC : EN 301 4 89-1 V1.9.2; EN 301 4 89-3 V1.6.1; EN
301 4 89-7 V1.3.1; EN 301 4 89-17 V 2.2.1; EN 301 4 89-24 V1.5.1; EN 610 0 0-3-2:2014; EN 610 0 0-3-3 :2013; EN 55022:2010/
AC:2 011 EN55 024:2 010/ SA R : EN 5 0 3 6 0: 2 0 01/A1:2 012;EN 62 2 0 9-1: 2 0 06;EN 62 2 0 9-2: 2 010;EN 5 05 6 6:2 013; EN 62479:
2010/ R ADIO : EN 301 511 V9.0.2; EN 301 908-1 V 7.1.1 ; EN 301 908-2 V6.2.1 ; EN 300 328 V1.9.1 ; EN 300 4 4 0-1 V1.6.1; EN
300 4 4 0-2 V1.4.1;

The procedure for the Statement of Compliance, set out in Article 10.5 of Directive 1999/5/EC, was conducted
under the supervision of the following organisation:
PHOENIX TESTLAB GmbH, Königswinkel 10
D-32825 Blomberg, Germany
www.phoenix-testlab.de
Phone +49(0)5235-9500-0 / Fax +49(0)5235-9500-10
The full text of the device’s Statement of Compliance is available on written request to the following address :
WIKO SAS - 1, rue Capitaine Dessemond - 13007 - Marseille - FRANCE
25/03/2016
(Date)

Michel ASSADOURIAN / CEO
(Name and signature of the authorised official)

Customer service information
Wiko call center : +662-640-3600

9 Pakin Building, 11th Floor, Room No.1102,
Ratchadaphisek Road, Din Daeng,
Bangkok 10400

WIKO SAS
1, rue Capitaine Dessemond
13007 Marseille
FRANCE

www.wikomobile.com

Prolonged listening to the music player
at full power may damage the user’s
hearing.
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