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Android One GM 5 Plus 
 
De GM 5 Plus d van General Mobile is een Android One telefoon. Het toestel draait op Android 
6.0.1 Marshmallow en in tegenstelling tot andere telefoons, wordt deze automatisch bijgewerkt 
met de nieuwste versie van Android, zodra deze wordt vrijgegeven.* Op deze wijze zult u een 
snelle en veelzijdige telefoon hebben met een mooi ontwerp, altijd actuele en nieuwe functies, 
talloze toepassingen en een ingebouwde ingebouwd veiligheidsslot. 
 
Met de Android One GM 5 Plus, waarop de beste Google-toepassingen al zijn geïnstalleerd, 
heeft u middels Google Play Store, toegang tot gigantisch veel  apps, games en boeken . 
* Automatische updates zijn gegarandeerd tot 2 jaar. 
 
Aan de slag 
Dit toestel biedt hoogwaardige mobiele communicatie en entertainment door de hoge normen en 
engineering van General Mobile. De meegeleverde accessoires zijn uitsluitend bedoeld voor dit 
device en zijn mogelijk niet uitwisselbaar met andere apparaten. Accessoires die niet origineel 
zijn of die ontworpen zijn voor andere apparaten, zijn mogelijk te gebruiken voor de GM 5 Plus.  
 
General Mobile aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige prestatie- of 
compatibiliteitsproblemen die voortkomen uit de wijzigingen van de instellingen van de 
smartphone of wijzigingen aan het besturingssysteem door de gebruiker. Elke poging om het 
besturingssysteem aan te passen, kan leiden tot storingen aan de smartphone of de 
toepassingen. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Over de GM 5 Plus  
 
Houd de aan-knop gedurende 3 seconden ingedrukt om de smartphone aan te zetten.  
 
Proximity Sensor    Koptelefoon Aansluiting 
Ontvanger     Achter Camera  
Voor Camera     Flash 
Flash       
Volume Hoog     GENERAL MOBILE 
Volume Laag 
Aan / Uit-Knop     Luidspreker   
USB-C poort voor opladen    Microfoon 
 

 
 
Plaatsen van de SIM kaart en geheugenkaart 
Plaats de kleine tool in het gaatje in de SIM-kaartsleuf om de lade te openen.  
 
Plaats de SIM-kaart en de geheugenkaart op de juiste manier in de lade. Deze telefoon 
ondersteunt alleen nano-SIM kaarten. U kunt op twee manieren gebruik maken van de SIM-
kaartsleuf zoals deze hieronder zijn aangegeven.  
 
 
Figuur 1     Figuur 2 
Nano Nano     MicroSD Nano 



SIM2 SIM1  of   Kaart  SIM 
 

 
 
Batterij opladen 
 
 

 
Gebruik alleen de door General Mobile goedgekeurde originele opladers en eenType-C USB-
kabel voor optimaal gebruik en om schade aan de smartphone te voorkomen alsmede de 
smartphone snel op te laden. 
 
 
 



 
 
 
Technische Eigenschappen 
 
 

Afmetingen 152 x 76.5 x 7.9 mm 

Netwerk 4.5G LTE, Cat 7 LTE-A 2X20 CA, 300/100 Mbps 

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

Beeldscherm  5.5-inch IPS LTPS FHD (1920x1080) 2.5D 
CORNING® GORILLA®GLASS 4 (%~79 
screen-to-body ratio) 

Processor Qualcomm® SnapdragonTM 617, 64-bit 
4x1.5 GHz A53 hoge prestatie quad-core + 
4x1.2 GHz A53 laag power quad-core 

Besturingssysteem Android 

Camera Achter 13MP AF Dual Flash Sony IMX258 
sensor, Voor: 13MP AF Flash 

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

Geheugen 3GB RAM + 32GB Storage, Micro SD slot (te 
verhogen naar 128 GB) 

Batterijen 3100 mAh, Snel Opladen 

 
* General Mobile behoudt als leverancier het recht om de technische specificaties van het 
toestel te (laten) wijzigen.  
 
 
Algemene waarschuwingen: 
 
SAR Specific Absorption Rate (SAR)  
DEZE SMARTPHONE VOLDOET AAN DE RICHTLIJNEN INZAKE BLOOTSTELLING AAN 
RADIOFREQUENTIE. 
De SAR-limiet niveau dat aanvaard is in Europa is ongeveer 0,567 W/kg over 10 gram weefsel. 
De hoogste SAR voor deze smartphone  is 1,68 W/kg, gemeten tijdens normaal gebruik. 
 
Waarschuwing: Als men zich niet houdt aan de veiligheidsvoorschriften en regelgeving kan dit 
leiden tot ernstige blessures en verwondingen. 
 
 
 
 
 
 



Instructies voor veilig en efficiënt gebruik 
● Gebruik geen beschadigde stroomkabels, stekkers of losse stopcontacten. 
● Raak de stroomkabel niet met natte handen aan en verwijder de lader niet door aan de 

kabel te trekken. 
● Buig of beschadig de voedingskabel niet.  
● Gebruik de smartphone niet tijdens het opladen of raak de smartphone niet aan met natte 

handen. 
● Breek het product niet of boor geen gaatjes in uw smartphone.  
● Stel de smartphone niet bloot aan hoge druk van buitenaf. Anders kan kortsluiting 

ontstaan en het product extreem heet worden.  
● Extreem hoge temperaturen kunnen de smartphone beschadigen en de laadcapaciteit en 

de economische levensduur van het toestel en de oplader verlagen. 
● Houd u aan alle veiligheidsvoorschriften en regelingen tijdens het gebruik van de 

smartphone in gebieden waarvoor beperkingen gelden. 
● Gebruik uw smartphone niet in de buurt van andere elektronische apparaten. 
● Laat kinderen uw smartphone niet gebruiken. Laat kinderen niet met de smartphone 

spelen omdat zij zichzelf of mensen in hun omgeving kunnen verwonden of de 
smartphone kunnen beschadigen. Uw smartphone is geen speelgoed. 

● Indien het nodig is, neem dan contact met nooddiensten. In bepaalde gebieden of 
situaties kan uw toestel geen noodoproepen plaatsen. Voordat u op reis naar verre of 
ontwikkelingslanden gaat,  kunt u het beste een alternatieve methode vinden voor 
noodsituaties.  

● Houd alstublieft uw persoonlijke en belangrijke gegevens veilig. 
● Gebruik de smartphone niet als het scherm is gebroken of gescheurd. Gebroken glas of 

plastic kan uw handen en gezicht verwonden.  
De smartphone heeft geen periodiek onderhoud nodig. 

 
 
Over de batterij en onderhoud  

● Gebruik de batterij alleen voor de beoogde doeleinden. 
● Gebruik uitsluitend de originele batterij, opladers en accessoires bij de smartphone die 

door de fabrikant of de importeur van de producten zijn goedgekeurd. General Mobile 
aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van 
producten die niet origineel zijn. 

● De smartphone of de batterij niet bijten of zuigen verwijderen ? 
● Gelieve te voorkomen dat de batterij in aanraking komt met metalen voorwerpen. 
● Gooi de batterij of de smartphone niet in het vuur. 
● Volg alle lokale voorschriften bij het afvoeren van de gebruikte batterij of de smartphone. 

De smartphone kan ontploffen bij extreme warmte. 
 
Radiofrequentie en energie 

● Uw smartphone kan beïnvloed worden door andere elektronische apparaten. 
● Gebruik uw smartphone niet in de buurt van een pacemaker omdat het interferentie kan 

veroorzaken met de pacemaker. Vermijd indien mogelijk het gebruik van de smartphone 
binnen 15 cm afstand van de pacemaker.  

● De smartphone kan niet gebruikt worden in een ziekenhuis of in de buurt van medische 
apparatuur, omdat het interferentie kan veroorzaken door de radiofrequentie.  

● Als u gebruik maakt van een medische apparaat, neem dan contact op met de fabrikant 
van het medische apparaat voordat u de smartphone gaat gebruiken om na te gaan of de  
smartphone interferentie kan veroorzaken met radiofrequenties (RF) van dit apparaat. 

 
 



Plaatsen met een explosiegevaar 
● Volg altijd de regels, instructies en signalen in elke omgeving waar er een klein 

explosiegevaar bestaat. 
● Gebruik de smartphone niet op de plaatsen voor brandstof wordt getankt of in de buurt 

van gebieden waar explosiegevaar bestaat.  
● Bewaar of vervoer uw smartphone en de onderdelen of accessoires niet met brandbare 

vloeistoffen, gassen of explosieve materialen.  
● Schakel uw smartphone uit als u in een vliegtuig stapt. De smartphone kan interferentie 

veroorzaken met de elektronische navigatie-apparatuur van het vliegtuig. 
● De smartphone kan interferentie veroorzaken met auto onderdelen. De elektronische 

apparaten in uw voertuig kunnen beschadigd worden door de radio interferentie die 
veroorzaakt wordt door de smartphone.  

 
Verkeersveiligheid 

● Houdt u aan alle veiligheidsvoorschriften en regels met betrekking tot het gebruik van uw 
mobiele telefoons tijdens het rijden.  

● Gebruik nooit uw mobiele telefoon tijdens het rijden.  
● RF-energie kan interferentie veroorzaken met bepaalde elektronische systemen van uw 

voertuig, zoals autoradio en veiligheidsvoorzieningen. 
● Vermijd alstublieft het plaatsen van uw smartphone en de accessoires op dezelfde plaats 

als de airbag of in de buurt hiervan.  
 
Correct onderhoud en het gebruik van uw mobiele smartphone 

● Houd de smartphone droog. 
● Gebruik of bewaar de smartphone niet in extreem stoffige omgevingen. 
● Plaats alstublieft uw smartphone alleen op een vlakke oppervlak.  
● Hou het smartphone niet in zeer warme of koude plaatsen, in de buurt van magnetische 

gebieden, in de buurt van kachels, magnetrons, ovens, hete keukenapparaten en 
hogedrukcontainers. 

● Verwijder de geheugenkaart en de SIM-kaart van de smartphone niet terwijl uw 
smartphone bezig is met datatransactie, anders kunnen de gegevens verloren gaan of de 
kaarten of det smartphone kunnen worden beschadigd. 

 
Demonteer uw smartphone niet of breng geen wijzigingen aan in of op uw smartphone en  
laat geen onbevoegde personen dit doen  
 

● Bij eventuele wijzigingen of aanpassingen die uitgevoerd worden door niet onbevoegde 
personen, vervalt de garantie.   

● Gebruik geen verf en plaats geen stickers op de smartphone. Verf kan bewegende delen 
storen en deze tegenhouden voor het functioneren.  

 
Tijdens het schoonmaken van het smartphone: 

● Veeg uw smartphone en de oplader met een droge handdoek of een schoonmaakdoekje. 
●  Gebruik geen agressieve chemicaliën, reinigingsoplossingen en Aërosolen om uw 

smartphone of de accessoires te reinigen. 
 
Verklaring betreffende het transport en gebruik: 

● Houd de smartphone en de accessoires uit het buurt van vuur en brandende producten.  
● Stel uw smartphone en de bijbehorende accessoires niet bloot aan vloeistoffen of hoge 

vochtigheid.  
● Uw smartphone en de bijbehorende accessoires niet laten vallen, gooien of proberen te 

buigen. 



● De smartphone is ontworpen om te gebruiken in omgevingen met een temperatuur 
tussen 0° C en 35° C.  

 
Verkeerd gebruik 
 
Indien de smartphone en/of de bijbehorende accessoires in contact komen met vloeistoffen, 
worden blootgesteld aan schokken, druk of hogere temperaturen, vallen of worden blootgesteld 
aan chemicaliën, worden gedemonteerd en/of gerepareerd door onbevoegde personen en indien 
er geen gehoor wordt gegeven aan de aanwijzingen of de waarschuwingen bij het observeren 
van storingen, worden deze als verkeerd gebruik gezien.  
 
Bovendien kan het niet opvolgen van de hierboven vermelde instructies leiden tot schade aan uw 
mobiele telefoon en zelfs schadelijke effecten hebben op de gezondheid. 
 
Eenvoudige Reparatie 

Probleem Oorzaak Oplossing 

Ringtone is niet te horen.  De smartphone kan op stille 
modus staan.  

U kunt het volume verhogen 
met behulp van de volume 
knoppen aan de rechterkant 
van de smartphone. 

Geen netwerkverbinding / 
netwerk verbinding verbroken 

Het signaal kan zwak zijn of u 
kunt buiten het bereik van 
netwerkdekking bevinden. 

Zorg ervoor dat u zich in het 
gebied met netwerkdekking 
van uw operator bevindt. 

Foutmelding over opladen Batterij kan te heet of te koud 
zijn.  

Laat uw smartphone de 
normale temperatuur bereiken. 

Netsnoer of uw adapter 
functioneert niet goed.  

Een nieuwe originele 
stroomkabel of oplader 
aanschaffen.  

De USB-poort van de 
smartphone functioneert niet 
goed. 

Breng uw toestel naar het 
dichtstbijzijnde erkende 
servicecenre en laten deze 
repareren. 

Gaat uit / 
loopt vast 

Er kan een software 
gerelateerd probleem aanwezig 
zijn. 

1. Controleer of uw software is 
verhoogd naar de actuele 
versie. 

2. U kunt de instellingen van 
uw toestel terugzetten naar 
fabrieksinstellingen door de 
volgende stappen te volgen: 
Instellingen> Back up en 
Resetten> Resetten naar 
Fabrieksinstellingen  
(Het is raadzaam om een back-
up van uw gegevens te maken, 
omdat alle gegevens zullen 
worden verwijderd). 

Berichten / foto's kunnen niet 
worden ontvangen 

Er is misschien geen 
voldoende geheugen.  

Verwijder onnodige data.  

 



 
 
 

Probleem Oorzaak Oplossing 

Bestanden kunnen niet worden 
geopend 

Het bestandsformaat wordt niet 
ondersteund 

Controleer het 
bestandsformaat.  

Telefoon gaat niet aan Aan/uit-knop is misschien 
ingedrukt voor een zeer korte 
duur. 

Houd de aan/uit-knop minstens 
3 seconden ingedrukt. 

Batterij kan leeg zijn.  Laad de batterij op.  

Applicaties kunnen niet worden 
geopend 

Worden niet ondersteund door 
de service provider. 

Neem contact met uw service 
provider.  

Er kunnen geen 
telefoongesprekken worden 
gepleegd 

Kies fout Het netwerk is niet 
geïdentificeerd. 

Een nieuwe SIM-kaart kan 
geplaatst zijn. 

Controleer de beperkingen. 

Kostenlimiet kan bereikt zijn. Neem contact met uw service 
provider.  

Foutmelding SIM-kaart  Geen SIM-kaart geplaatst of 
SIM-kaart is niet correct 
geplaatst. 

Zorg ervoor dat uw SIM-kaart 
correct is geplaatst. 

Het wordt niet op het 
beeldscherm weergegeven 
wanneer u een oproep 
ontvangt 

Er kan een proximity sensor 
probleem aanwezig zijn.  

Als u gebruik maakt van een 
beschermende hoesje of een 
etui met uw toestel, zorg ervoor 
dat deze de ruimte rond de 
sensor niet dekt.  

 
 
Juiste Afvalverwerking 

 
Dit teken, dat geplaatst is op het product, de accessoires en de relevante documenten, geeft aan 
dat het product en zijn elektronische accessoires (lader, oortelefoon, USB-kabel) niet samen met 
andere huishoudelijke afval mogen worden weggegooid. 



 
 
Dit teken op de accu, handleiding of de verpakking geeft aan dat de accu in dit product niet 
samen met andere huishoudelijke afval mag worden weggegooid tot na het einde van de 
economische levensduur van de accu. 
 

 
Gebruik de smartphone niet met een hoog volume voor langere tijd om mogelijke 
gehoorbeschadiging te voorkomen. Door langdurig blootstelling aan hoge geluidsvolume kan uw 
hoortoestel worden beschadigd. 
 
SMS meldingen 
Deze smartphone ondersteunt de technische kenmerken ETSI TS 123,038 V8.0.0 ETSI TS 
123,040 V8.1.0 die alle Turkse tekens bevatten. 
 
 
Juridische Waarschuwing 
Sommige inhoud en diensten die beschikbaar worden gesteld door de smartphone zijn het 
eigendom van derden en hun eigendomsrechten worden beschermd door octrooien, merkenrecht 
en/of een ander intellectueel eigendomsrecht. 
 
Dergelijke inhoud en diensten worden alleen aangeboden voor niet-commercieel doeleinden, dus 
voor persoonlijk gebruik. 
 
Zonder afbreuk te doen aan de genoemde rechten, mag deze data niet worden gewijzigd, 
gekopieerd, opnieuw worden gepubliceerd, geüpload, per e-mail worden verstuurd, wordt 
verzonden, omgezet, verkocht of verspreidt of dat deze data op een andere wijze via deze 
smartphone of ieder ander medium wordt verspreid, behalve dat er een uitdrukkelijke 
toestemming van de rechtmatige houder of de provider is verkregen. Deze worden aangeboden 
als "Inhoud en diensten van derden" 
 



General Mobile geeft geen garantie voor de beschikbaarheid van de inhoud en diensten die op 
deze manier worden aangeboden voor welk doel dan ook. 
General Mobile wijst alle impliciete garanties, inclusief maar niet beperkt tot, de garanties over 
geschiktheid voor het doel en verkoopbaarheid af. General Mobile garandeert niets over de 
nauwkeurigheid, geldigheid, actualiteit, rechtmatigheid en volledigheid van de inhoud of van de 
diensten die worden aangeboden via deze smartphone. 
 
Onder welke omstandigheid dan ook, met inbegrip van nalatigheid, of onder voorbehoud van 
eventuele contract of niet, en hoewel de mogelijkheid van schade is gemeld, kan General Mobile 
niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, gerechtelijke kosten, kosten voor andere schade 
als gevolg van enige directe, indirecte, incidentele of bijzondere wet in verband met of 
voortvloeiend uit het gebruik van een geblokkeerde inhoud of diensten of in verband met de 
opgenomen informatie die door u of een derde partij worden geraadpleegd. 
 
Services van derden kunnen op elk moment worden stopgezet of opgeschort en General Mobile 
is niet gehouden om een verklaringen af te leggen of garanties te geven over dat er een inhoud of 
dienst weer beschikbaar wordt voor een bepaalde periode. Inhoud en diensten van derden 
worden via hun netwerken verzonden, dus dit betekent dat GENERAL MOBILE geen controle 
heeft over de overdrachten van deze inhoud en diensten. Zonder afbreuk te doen aan de 
algemeenheid van deze waarschuwing, wijst General Mobile uitdrukkelijk elke 
verantwoordelijkheid of verplichting met betrekking tot het staken en uitstellen van enige inhoud 
of diensten die worden aangeboden door middel van een dergelijke smartphone. 
General Mobile is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de klantenservice met betrekking tot 
de inhoud of diensten. Alle vragen en verzoeken met betrekking tot de inhoud of diensten moeten 
rechtstreeks worden meegedeeld aan de aanbieders van de relevante inhoud of dienst. 
 

● Bepaalde inhoud in de smartphone kan verschillend zijn en dat is afhankelijk van uw 
regio of serviceprovider. 

● De economische levensduur van de smartphone is 2 jaar. 
 
 
Landen waar het toestel is voorzien voor gebruik 
 



 
 
 
 
Geproduceerd in China 
 
CE-markering en IMEI informatie worden vermeld onder de batterij onder de achterklep. 
 
PRODUCTIE BEDRIJF 
General Mobile Inc., 363 7th Avenue 4th Floor New York, USA 
Tel: 001 212 359 42 12 
e-mail: info@generalmobile.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Verklaring van Conformiteit (R&TTE) 
 

Wij verklaren onderstaande over het product 

Product naam: LTE-FDD/LTE-TDD/HSDPA/UMTS/GPRS/GSM/EDGE 
Mobiel telefoon met Bluetooth en Wi-Fi 

Model: GM 5 Plus d (Cover: General Mobile) 

Het product is in overeenstemming met de Richtlijnen die hieronder zijn vermeld.  

(R&TTE Richtlijnen): Hierbij verklaren wij dat het hierboven genoemde product aan alle 
essentiële eisen van de EG-richtlijn 1995/5/EC en aan de toestemmingen conform de 
handelsmerk Telefication BV CE0560 voldoet. De producten waarop deze verklaring 
betrekking heeft, zijn in overeenstemming met de volgende standaarden en/of andere 
normatieve documenten.  

 
 
 
 
 
 
Standaarden: 

EN 62311:2008/EN62209-2:2010 
EN 50360:2001+A1:2012/EN 62209-1:2006 
EN 62479:2010/EN 50566:2013/AC:2014 
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013 
EN 50332-1:2000 
EN 50332-2:2003 
EN 301 489-1 V1.9.2/-3 V1.6.1/-7 V1.3.1/-17 V2.2.1/-24 
V1.5.1 
EN 300 328 V1.8.1 
EN 301 511 V9.0.2 
EN 301 908-1V6.2.1/EN 301 908-2V6.2.1/EN 301 908-
13V6.2.1 
EN 3000440-1 V1.6.1/EN 300440-2 V1.4.1 

Fabrikant: GENERAL MOBILE INC. 
363 7th Avenue 4th Floor New York NY 10001 New York - 
USA 

Wij verklaren dat de toetsingen en rapporten zijn opgesteld en aangevuld in overeenstemming met 
Telefication BV.  

  
TELEFICATION BV, 
Edisonstraat 12A, 6902 PK Zevenaar, Nederland 
EU Identificatie Nummer: 0560 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met (infi@telefication.com) 

 
 



Sebahattin YAMAN 
Voorzitter 

10.04.2016 
[stempel General Mobile INC.] 

[handtekening 
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