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A TELEFONKÉSZÜLÉK BEMUTATÁSA 
 
 

Ismerje meg telefonja gombjait, kijelzőjét és ikonjait. 
 
 

Gombok 
 
A telefon elülső oldalán a következőket láthatja: 
 

(Lsd. 1.1  - 2. oldal) 
 

Az alábbi táblázat egy rövid bemutató a készüléke gombjairól: 
 

Szám Gomb Funkció 

1 Bekapcsoló 
gomb 

A készülék ki-bekapcsolása és a kijelző 
lezárása 

2 Hangerő 
Csengőhang és értesítések hangerejének 

módosítása. Multimédiás tartalmak 
lejátszási hangerejének módosítása. 

3 Vissza 
Visszalépés az előző menübe vagy 
képernyőre. Egyes alkalmazások 

bezárása. 

4 
Kezdőképern

yő gomb 
Közvetlenül a kezdő képernyőre navigál, 

az alkalmazások nyitva maradnak. 

5 Menü 
Megjeleníti az alkalmazás vagy a jelenleg 

látottak lehetőségeit. 
 

 



 
Kijelző 

 
A készülék kijelzője a következőképpen néz ki: 

 
(Lsd. 1.2  - 2. oldal) 

 
Ikonok 

 
Ismerje meg a kijelző tetején megjelenő ikonokat, amelyek a 
készülék állapotát jelenítik meg: 
 

 Jelerősség  Wi-Fi kapcsolat 

 Bluetooth be  USB csatlakoztatva 

 Töltöttségi szint  Új üzenet 

 Vibrációs profil  Új email 

 Roaming jelző  Ébresztés aktív 

 Fej set csatlakoztatva  Néma profil 

 
 

  



   
 

A TELEFONKÉSZÜLÉK ÜZEMBE HELYEZÉSE 
 

Készüljön fel a telefonja első használatára. 
 

 
Helyezze be a SIM kártyát és az akkumulátort 

 
Ha előfizet egy mobiltelefonos szolgáltatásra, SIM kártyát kap a 
szolgáltatójától, hozzáférési adatokkal, mint a PIN kódja és más 
szolgáltatások. 
 
A SIM kártya és az akkumulátort behelyezéséhez, 
 
1. Távolítsa el az akkumulátor fedelét. 
 

(Lsd. 2.1  - 3. oldal) 
 

2. Helyezze be a SIM kártyát. 
 
A telefonnak 2 SIM-kártyahelye van, így 2 SIM-kártyát használhat, 
illetve válthat közöttük. 
 

(Lsd. 2.2  - 3. oldal) 
 
• Helyezze be a SIM kártyát úgy, hogy az arany színű 

érzékelők lefelé mutatnak. 
 

• SIM kártya nélkül a telefonja hálózat nélküli funkcióit és 
néhány menüjét használhatja. 
 

3. Helyezze be az akkumulátort. 
 

(Lsd. 2.3 - 3. oldal) 
 

4. Helyezze vissza az akkumulátor fedelét. 



Helyezze be a memóriakártyát (opcionális) 
 
További multimédiás fájlok tárolásához, be kell helyeznie egy 
memóriakártyát.  
 
• A memóriakártya számítógépen történő formázása 

inkompatibilitási problémákat okozhat. Csak a telefonnal 
formázza a memóriakártyát. 

 
1. Távolítsa el az akkumulátor fedelét. 
 

(Lsd. 3.1  - 5. oldal) 
 
 

2. Helyezze be a memóriakártya tartót a feliratos oldallal felfelé. 
 

(Lsd. 3.2  - 5. oldal) 
 

 
 

  



   
 

ALAPFUNKCIÓK HASZNÁLATA 
 
 

Ismerje meg az alapfunkciók használatát. 
 

 
Kapcsolja be és ki a készülékét. 

 
A telefon bekapcsolásához 
 
1. Nyomja hosszan a bekapcsológombot. 
 
2. Adja meg a PIN kódját és nyomja meg az OK-t (ha szükséges) 
 
A készülék kikapcsolásához ismételje meg az 1. lépést. 
 
 

Menü és alkalmazások elérése. 
 
A menü és alkalmazások eléréséhez  
 

1. A kezdőképernyőn nyomja meg a  gombot, hogy 
megjelenítse a készülékre telepített alkalmazások listáját. 
 
2. Csúsztassa az ujját jobbra-balra a további oldalakért. 
 
3. Koppintson egy ikonra az alkalmazás indításához. 
 
4. A kilépéshez nyomja meg a Vissza vagy Kezdőképernyő gombot 
a kijelzőn. 
 
 
  



Alapvető hívásfunkciók használata 
 
Ebben a fejezetben megismerkedhet a hívásindítással és 
fogadással. 
 
Hívás indítása: 
 
1. A kezdőképernyőn vagy alkalmazás menüben koppintson a a 

telefon ikonjára: . 
 
2. Tárcsázza az előhívót és a telefonszámot. 
 

3. Koppintson a  gombra a hívás indításához. 
 

4. A hívás befejezéséhez koppintson a  gombra. 
 
Hívás fogadása: 
 
1. Ha bejövő hívása van, húzza el a telefon ikonját jobbra a hívás 

fogadásához, vagy balra az elutasításhoz . 
 

2. A hívás befejezéséhez koppintson a  gombra. 
 

Üzenetek olvasása és küldése 
 
Ebben a fejezetben megismerkedhet az üzenetek küldésével és 
fogadásával: 
 
- Szöveges üzenetek (SMS) 
 
- Multimédia üzenetek (MMS) 
 



Szöveges és multimédia üzenetek küldésének lépései: 
 

1. Koppintson az Üzenetek  gombra az alkalmazások 

listájából, majd a  gombra a sarokban. 
 
2. Írja be a telefonszámot vagy névjegyet a mezőbe és koppintson 

a  gombra a névjegyekhez való hozzáféréshez. 
 
3. Írja meg az üzenetét. 
 
A küldéshez ugorjon az 5-ös ponthoz. 
 
Multimédiás tartalom csatolásához (hang, kép, stb.) folytassa a 4-
es ponttal. 

4. Koppintson a  gombra a bal oldalon, válassza ki a típust 
majd a küldendő elemet. 

5. Koppintson a  gombra a küldéshez. 
 

Névjegyek hozzáadása 
 
Ismerje meg a névjegyek alapvető funkcióit. 
 
Új névjegy hozzáadása: 
 
1. Az alkalmazások menüben koppintson a Névjegyek gombra 

, majd a  gombra alul, az új névjegy hozzáadásához. 
 
2. Töltse ki a névjegy infomációkat (Név, Utónév és telefonszám) 
Hozzáadhat további mezőket, például e-mailt, címet. 

3. Koppintson a  gombra a kijelző tetején a mentéshez. 
  



Névjegy keresése 
 

1. Az alkalmazás listából válassza a  Névjegyek lehetőséget. 
 
2. Csúsztassa az ujját fentről lefelé a lapozáshoz vagy koppintson 

a keresés  gombra és adja meg a névjegy első betűit. 
 
3. A névjegy részleteinek megjelenítéséhez koppintson a névre 
vagy képre. 
 
Ha fel szeretné hívni a névjegyet, koppintson a telefonszámra. 
 

Zene hallgatása 
 
Ismerje meg, hogyan hallgathat zenét a lejátszó vagy FM rádió 
használatával. 
 
FM rádió hallgatása 
 
1. Dugja be a fülhallgatót a telefonba. 
 

2. Az alkalmazás listából válassza a  FM rádiót. 
 
3. Használja az alul megjelenő eszközök sávját a csatorna 
váltásához. 
 
Zenei fájlok hallgatása: 
 
Először másoljon zenét a készülék belső memóriájára, vagy a 
memóriakártyára. 
 

1. Az alkalmazás listából válassza a  Zene lehetőséget.  
 



2. Válasszon listázási módot a kijelző tetején, majd koppintson a 
hallgatni kívánt zenére. 
 
3. A zenét az alsó sávval megállíthatja, körbe-játszhatja vagy 
válthat. 
 

Internetes böngészés 
 
Tanulja meg, hogyan érheti el kedvenc weboldalait. 
 

1. Az alkalmazás listából válassza a  Böngésző lehetőséget
 . 
 
2. Koppintson a címsorra és írja be a kívánt weboldal címét. 
 
  



   
 

A KAMERA HASZNÁLATA. 
 
 

Ismerje meg a képek készítésének és megjelenítésének alapjait. 
 
 
 

 
Képek készítése 

 

1. Az alkalmazás listából válassza a  Kamera lehetőséget. 
 

2. Irányítsa a telefont a kívánt irányba, a beállítások  gombbal 
végezze el a kívánt módosításokat. 
 

3. Koppintson a képkészítés  gombra. A kép automatikusan 
mentésre kerül. 
 

Képek megjelenítése 
 

Az alkalmazások listában válassza a  Galériát és válassza ki a 

Kamera mappát , hogy megtekinthesse a telefonnal készült 
képeket. 
 
  



   
 

CSATLAKOZÁS AZ INTERNETRE 
 
 

Ismerje meg az internetre való csatlakozás részleteit. 
 
 

Új kapcsolat hozzáadása 
 

1. Az alkalmazások listájában válassza a  Beállításokat a 
készülék beállításainak megjelenítéséhez. 
 
2. Válassza a „Továbbiak...” lehetőséget majd a Mobil hálózatokat 
és koppintson a Hozzáférési pontok nevei lehetőségre. Válassza ki 
a beállítandó SIM kártyát. 
 
3. Nyomja meg a Menü gombot és válassza az Új APN-t, adja meg 
a szolgáltatójától kapott adatokat. 
 
Az alapvető paraméterek: 
 

• Név 
• APN 
• Felhasználói név 
• Jelszó 

 
Egyes szolgáltatók Proxy szervereket használnak, lépjen 
kapcsolatba szolgáltatójával a további tájékoztatásért. 
 
4. Ha beírta a paramétereket, nyomja meg a Menü gombot és 
válassza a Mentést-t 
  



Ha több APN beállítással rendelkezik egy SIM kártyához, válassza 

ki, hogy melyiket szeretné használni a névtől jobbra lévő rádió  
gombbal. 
 
Újabb kapcsolat hozzáadásához ismételje meg a 3. lépéstől. 
 

Szolgáltatók közötti váltás 
(SIM kártyák) 

 
Ha több SIM kártyát használ és váltani szeretne közöttük, kövesse 
az alábbi lépéseket: 
 

1. Az alkalmazások listájában válassza  Beállításokat a 
készülék beállításainak megjelenítéséhez. 
 
2. Koppints a              lehetőségre 
 
3. Válassza az Adatkapcsolat lehetőséget és válassza ki a 
használandó SIM kártyát. 
 
  



   
 

Wi-Fi HASZNÁLATA. 
 
 

Ismerje meg a telefon vezeték nélküli képességét a vezeték nélküli 
helyi hálózatokhoz való csatlakozáshoz. 

 
 

 
Csatlakozás vezeték nélküli hálózathoz 

 

1. Az alkalmazások listájában válassza  Beállításokat a 
készülék beállításainak megjelenítéséhez. 
 

2. Válassza a Wi-Fi lehetőséget . 
 

3. A Wi-Fi bekapcsolásához koppintson a  gombra a jobb 
felső sarokban. 
 
4. Válasszon vezeték nélküli hálózatot és adja meg a jelszót, ha 
szükséges. 
 

Lecsatlakozás vezeték nélküli hálózatról 
 

1. Az alkalmazások listájában válassza  Beállításokat a 
készülék beállításainak megjelenítéséhez. 
 

2. Válassza a Wi-Fi lehetőséget . 
 

3. A Wi-Fi kikapcsolásához, válassza a  gombot a jobb felső 
sarokban. 
 
  



A vezeték nélküli hálózat technikai részleteinek 
megjelenítése 

 

1. Az alkalmazások listájában válassza  Beállításokat a 
készülék beállításainak megjelenítéséhez. 
 

2. Válassza a Wi-Fi lehetőséget . 
 
3. Válassza az aktív vezeték nélküli hálózatot a Kapcsolat 
sebességének, jelerősségének és továbbiak megjelenítéséhez. 

  



   BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ 
 
 
Kérjük, a telefon használatakor tartsa be a vonatkozó szabályokat 

és előírásokat. Ezzel megakadályozva az Önre és környezetére 
káros hatásokat. 

 
Általános biztonság 

 

 

 
Vezetés, biciklizés vagy séta közben ne 

használja a fül- vagy fejhallgatót. Elterelheti 
a figyelmét, így balesetet okozhat, egyes 

területeken törvénybe is ütközik. Biztonsági 
óvintézkedésként, ne használja a telefont 

vezetés közben, mindig legyen figyelemmel 
a környezetére. Kövesse a biztonsági 
utasításokat és szabályokat a vezetés 

közbeni készülékhasználattal kapcsolatosan. 
 

 
Ne használja benzinkutakon. 

 

Hívásindításkor a testétől és fülétől legalább 
15mm távolságra tartsa a telefont. 

 

A telefon fényes vagy villogó fényeket 
bocsáthat ki. 



 
A kisebb darabok fulladást okozhatnak. 

 
Ne dobja tűzbe a telefont. 

 

 
A halláskárosodás megelőzése érdekében, 
ne hallgassa magas hangerőn hosszú ideig. 
A fül- vagy fejhallgatóból származó hosszan 

tartó hangnyomás halláskárosodáshoz 
vezethet. 

 

 
Ne tegye ki mágneses erő hatásának. 

 

Tartsa távol pacemaker-ektől és más 
elektromos eszközöktől. 

 
Ne tegye ki szélsőséges hőmérsékletnek. 

 

Kérésre kapcsolja ki kórházakban és orvosi 
létesítményekben. 

 
Ne érje folyadék. Tartsa szárazon. 



 

Kérésre kapcsolja ki repülőkön vagy 
reptereken. 

 
Ne szedje szét a telefont. 

 

Robbanásveszélyes anyagok vagy 
folyadékok közelében kapcsolja ki. 

 
Csak jóváhagyott tartozékokat használjon. 

 

Vészhelyzeti kommunikáció során ne 
hagyatkozzon a telefonjára. 

 

 
Rendszeresen ellenőrizze a hálózati töltőt, a dugót és a 

kábelt sérüléseket keresve. Ha az töltő sérült, ne 
használja annak javításáig.  

 
Könnyen hozzáférhető hálózati aljzatot használjon. 

Használat után mindig húzza ki a töltőt. 
 

Csak a készülékhez kapott töltőt használja. 
 



 

 
Elektronikus veszélyek 

 
A súlyos sérülések elkerülése érdekében ne 

érintse meg a töltő érintkezőit! 
 

Húzza ki a töltőt, ha az nincs használatban. 
 

A töltő vagy más tartozék leválasztásakor a 
csatlakozót húzza, ne a kábelt. 

 
A tápegység egy olyan elem, ami lehetővé 

teszi a készülék leválasztását. 
 

Könnyen elérhető hálózati aljzatot 
használjon. 

 

Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfénynek, 
például az autó műszerfalán. 

 
Túlmelegedés esetén ne használja a készüléket. 

 
Séta közben körültekintően használja a készüléket. 

 
Ne tegye ki súlyos behatásnak vagy ejtse le magasról, 

a készülék megsérülhet vagy üzemzavart okozhat.  
 

Ne szedje szét, módosítsa vagy próbálja megjavítani a 
készüléket.  

 
A tisztításhoz használjon egy tiszta puha törlőkendőt.  

Ne használjon vegyi anyagot vagy mosószert. 



   EU WEEE 
 

Vásárlói tájékoztató az EU WEEE irányelveinek 
alkalmazásáról 

 

 
Ha a készülék elérte élettartama végét, távolítsa 

el az akkumulátort a kidobás előtt. 
 

Ez a termék az Európai Unió jogszabályainak hatálya alá 
tartozik, amelyek elősegítik a használt elektromos és 
elektronikus berendezések újrafelhasználását és 
újrahasznosítását. A termék elkészítése természeti 
erőforrások kitermelésével és felhasználásával járt, így 
veszélyes anyagokat tartalmazhat. A fenti szimbólum a 
terméken vagy annak csomagolásán azt jelzi, hogy ezt a 
terméket nem szabad a más háztartási hulladékkal 
együtt kidobni. Az Ön felelőssége, hogy selejtes 
berendezéseit az elektromos és elektronikus 
berendezések újrahasznosítására kijelölt gyűjtőhelyen 
adja le. 
 
A selejtes készülékek elkülönített gyűjtése és 
újrahasznosítása segít a természetes erőforrások 
védelmében és biztosítja, hogy megfelelő 
újrahasznosításra kerül, ami védi az emberi egészséget 
és a könyezetet.  
 
A selejtes készülékek kidobásával, újrahasznosításával 
kapcsolatos információkért keresse fel városa 
polgármesteri hivatalát, a háztartási 
hulladékgazdálkodási cégét vagy az üzletet, ahol a 
készüléket vásárolta. 



Ajánlások: 
 
• Ne szerelje szét, nyissa vagy feszítse fel a készüléket 

vagy az akkumulátort. 
 
• Ne tegye ki a készüléket magas hőmérsékletnek vagy 

tűznek. Ne tegye ki közvetlen napfénynek.  
 
• Ne zárja rövidre az akkumulátort. Ne tárolja az 

akkumulátort fiókban, ahol más fémek rövidre 
zárhatják.  

 
• Kerülje az akkumulátor mechanikai sérüléseit. 
 
• Szivárgás esetén ne érintkezzen a folyadék a bőrével 

vagy a szemével. Ha mégis megtörténne, tiszta vízzel 
mossa meg az értintett területet és keressen orvosi 
segítséget.  

 
• Kövesse az akkumulátor jelöléseit (+) plusz és (-) 

mínusz, és győződjön meg a helyes használatról. 
 
• Ne használjon olyan kiegészítőt vagy akkumulátort, 

ami nem a készülékkel történő használatra készült. 
 
• Mindig felügyelje, ha az akkumulátort gyermekek 

használják. 
 
• Keressen orvosi segítséget valamely alkatrész vagy az 

akkumulátor lenyelése esetén. 
 
• Kizárólag a gyártó által ajánlott akkumulátort 

használjon. 
 
• Mindig tartsa a készüléket tisztán és szárazon. 
 



• Szennyeződés esetén egy tiszta és száraz textillel 
tisztítsa meg az akkumulátor érintkezőit.  

 
• Használat előtt töltse fel az akkumulátort. Mindig 

használja a töltőt és olvassa el a gyártó utasításait 
vagy a készülék használati útmutatóját a töltéssel 
kapcsolatban.  

 
• Ne hagyja feltöltve az akkumulátort, ha nem tervezi 

használni. 
 
• Hosszú idejű tárolás után előfordulhat, hogy több 

feltöltésre és lemerítésre lesz szükség az akkumulátor 
maximális kapacitásának eléréséhez. 

 
• Mindig őrizze meg a készüléke eredeti 

dokumentációját, szüksége lehet rá a későbbiek 
során. 

 
• Amennyiben lehetséges, vegye ki az akkumulátort, ha 

nem használja a készüléket. 
 
• Ne tárolja a készüléket szélsőséges meleg vagy hideg 

hőmérsékleten például nyáron egy autóban. 
Megsérülhet a készülék és az akkumulátor 
felrobbanhat. A készülék ajánlott használati 
hőmérséklete: 5°C-35°C.  

 
  



A halláskárosodás megelőzéséért 
 
Visszafordíthatatlan halláskárosodás kockázata áll fenn, 
ha a vevőt, a fülhallgatót, a kihangosítót vagy a 
kihangosító készletet túl nagy hangerőn használják. 
Olyan hangerőt válasszon, ami nem jelent veszélyt. 
Idővel hozzászokhat a magasabb hangerőhöz, de ez 
halláskárosodást okozhat. Ha zümmögő vagy elmosodó 
beszédet hall, fejezze be a készülék használatát és 
forduljon szakemberhez.  
Minél magasabb a hangerő, annál gyorsabban alakul ki 
a halláskárosodás.  
 
 
 
A szakemberek a következő ajánlásokat tették: 
 
- Minimalizálja a fülhallgató, kihangosító vagy handset 
hangerejét. 
- Ne használja a hangerőt a környezeti zajok 
elnyomására. 

- Csökkentse a hangerőt, ha nem hallja a környezetében lévők 
beszédhangját. 
 

  



   
 

SAR 
 
 

Kérjük, szánjon időt az alábbiak elolvasására. 
 

 
 

RÁDIÓHULLÁMOK 
 
A megfelelőség igazolását a nemzetközi szabványok (ICNIRP) vagy 
a 2014/53 / EU (RED) európai irányelv szerint valamennyi 
mobiltelefon-modellre vonatkozóan megköveteli a forgalomba 
hozatal előtt. A felhasználó és más személyek egészségének 
védelme és biztonsága ezen előírások és irányelvek alapvető 
követelménye. 
 
EZ A KÉSZÜLÉK MEGFELEL A NEMZETKÖZI IRÁNYVONALAKBAN 
MEGHATÁROZOTT RÁDIÓHULLÁMOKKAL KAPCSOLATOS 
IRÁNYELVEKNEK 
 
A telefonkészüléke egy rádió adó-vevő készülék. Úgy tervezték, 
hogy ne haladja meg a nemzetközi irányelvek által javasolt 
rádióhullámok (rádiófrekvenciás elektromágneses terek) 
határértékeit. Az irányelveket egy független tudományos szervezet 
(ICNIRP) dolgozta ki, tartalmaz egy lényeges biztonsági határt, 
amelynek célja minden személy biztonsága, kortól és egészségi 
állapottól függetlenül. 
 
A rádióhullám expozíciós irányelvére a fajlagos abszorpciós ráta 
(SAR) néven ismert mértékegységet használják. A mobil eszközök 
SAR határa 2 W/kg. 
 
A SAR-teszteket szabványos működési körülmények között végzik, 
a készülék legmagasabb hitelesített teljesítményszintjén, minden 
tesztelt frekvenciasávon.  



A testközeli SAR-vizsgálatot 1,5 cm-es távolságon végezték el, 
hogy teljesítsék a rádiófrekvenciás expozíció testközeli előírásait, a 
készülék minimális használati távolságának ennek kell lennie. Ha 
nem jóváhagyott tartozékot használ, győződjön meg róla, hogy 
nem tartalmaz a termék semmilyen fémet és legalább az előbb 
megadott távolságra tartja a testtől a készüléket. 
 
További tájékoztatásért látogassa meg a 
www.energizeyourdevice.com weboldalt. 
 
Az elektromágneses terekről és a közegészségügyről elérhető a 
következő weboldalon: http://www.who.int/peh-emf. 
 
A telefonja beépített antennával van felszerelve. Az optimális 
működés érdekében, ne érintse meg, vagy takarja el. 
 
Mivel a mobil készülékeknek több funkciója van, nem csak a fül 
mellett használható. Ilyen körülmények között a készülék megfelel 
a fülhallgatóval vagy USB adatkábellel történő használatra 
vonatkozó irányelveknek. Ha más tartozékot használ, győződjön 
meg róla, hogy nem tartalmaz a termék semmilyen fémet és, hogy 
legalább 15mm távolságra tartja a testtől a készüléket.    
  



   CE 
 
 

Kérjük, szánjon időt az alábbiak elolvasására. 
 

 
RÁDIÓHULLÁMOK 
 
A megfelelőség igazolására a nemzetközi szabványok 
(ICNIRP) vagy a 2014/53 / EU (RED) európai irányelv 
szerint valamennyi mobiltelefon-modellre vonatkozóan 
megköveteli a forgalomba hozatal előtt. A felhasználó és 
más személyek egészségének védelme és biztonsága 
ezen előírások és irányelvek alapvető követelménye. 
 
EZ A KÉSZÜLÉK MEGFELEL A NEMZETKÖZI 
IRÁNYVONALAKBAN MEGHATÁROZOTT 
RÁDIÓHULLÁMOKKAL KAPCSOLATOS IRÁNYELVEKNEK 
 
A telefonkészüléke egy rádió adó-vevő készülék. Úgy 
tervezték, hogy ne haladja meg a nemzetközi irányelvek 
által javasolt rádióhullámok (rádiófrekvenciás 
elektromágneses terek) határértékeit. Az irányelveket 
egy független tudományos szervezet (ICNIRP) dolgozta 
ki, ami magába foglal egy lényeges biztonsági határt, 
amelynek célja minden személy biztonsága, kortól és 
egészségi állapottól függetlenül. 
 

  



EU szabályozási megfelelés 
 
Ez az eszköz megfelel a 2014/53 / EU irányelv alapvető 
követelményeinek és egyéb vonatkozó 
rendelkezéseinek. 
 
A megfelelőségi nyilatkozatért keresse fel a 
www.energizeyourdevice.com weboldalt. 
 
Értesítés: Tartsa be a helyi előírásokat azokon a 
helyeken, ahol a készüléket használni kívánja. Ez az 
eszköz korlátozott lehet az Európai Unió (EU) egyes 
vagy valamennyi tagállamában való használatra 
 
Megjegyzések: 
 
- A használt burkolat anyaga miatt a mobiltelefont csak 
2.0 vagy újabb verziójú USB interfészhez kell 
csatlakoztatni. Az úgynevezett Power USB kapcsolat 
használata tilos. 
 
- Az töltőt a berendezés közelében kell felszerelni és 
könnyen hozzáférhetőnek kell lennie. 
 
- Ne használja a mobiltelefont a túl magas vagy túl 
alacsony hőmérsékletű környezetben, soha ne tegye ki a 
mobiltelefont erős napsütésnek vagy túlságosan nedves 
környezetnek. A telefon és tartozékok ajánlott használati 
hőmérséklete -10  ℃ - 55 .℃  
 
 
- A készüléket szobahőrmérsékleten, jól szellőző 
helyiségben töltse. A készülék töltése 5 ~25  körüli ℃ ℃
hőmérsékletű helyiségben ajánlott. Győződjön meg róla, 
hogy kizárólag a gyártó által ajánlott töltőt használja. Az 
ismeretlen forrásból származó töltő használata veszélyt 



okozhat és megsérti a garanciális feltételek ide 
vonatkozó rendelkezéseit. 
 

- FIGYELEM: ROBBANÁSVESZÉLY HELYTELEN AKKUMULÁTOR 
HASZNÁLATA ESETÉN AZ AKKUMULÁTOR KIDOBÁSÁRA 
VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK 

 
- A fül- vagy fejhallgatókból származó hosszan tartó 
hangnyomás halláskárosodáshoz vezethet. 
 
További tájékoztatásért látogassa meg a 
www.energizeyourdevice.com weboldalt. 
 
Az elektromágneses terekről és a közegészségügyről 
további tájékoztatás elérhető a következő weboldalon: 
http://www.who.int/peh-emf. 
 
A telefonja beépített antennával van felszerelve. Az 
optimális üzemért, ne érintse meg, vagy takarja el. 
 
Mivel a mobil készülékeknek több funkciója is van, nem 
csak a fül mellett használhatóak. Ilyen körülmények 
között a készülék megfelel a fülhallgatóval vagy USB 
adatkábellel történő használatra vonatkozó 
irányelveknek. Ha más tartozékot használ, győződjön 
meg róla, hogy nem tartalmaz a termék semmilyen 
fémet és legalább 15mm távolságra tartja a testtől a 
készüléket.    

  



Mi, AVENIR TELECOM, 
(208, Boulevard de Plombières, 13581 Marseille Cedex 20, FRANCIAORSZÁG) 
Kijelenti, hogy: 
 
Az ENERGIZER összeállítja az irányelvek szabványait és rendelkezéseit. A 
2014/53 / EU irányelv IV. Cikkében meghatározott megfelelőségi igazolási 
eljárás a következő szervezet irányítása alatt állt: 
 

BAY AREA COMPLIANCE LABORATORIES CORP. 
1274 Anvilwood Ave. Sunnyvale, CA 94089. USA 

www.baclcorp.com 
Phone: +1 408 732 9162   Fax: +1 408 732 9164 

 
A készülék megfelelőségi tanúsítványának teljes szövege kérésre elérhető a 
következő címre: AVENIR TELECOM - 208, Boulevard de Plombières, 13581 
Marseille Cedex 20, Franciaország. 
 
 
 
2017/09/07  Jean-Daniel BEURNIER / CEO 

(Dátum)  (A meghatalmazott személy neve és aláírása)
 

Maximum SAR for this model and conditions under which it was recorded: 
EGSM 900 0.590 W/kg 10g Fej  SAR | 0.417 W/kg 10g Test SAR 
DCS 1800 0.010 W/kg 10g Fej  SAR | 0.059 W/kg 10g Test SAR 

WCDMA 900 0.030 W/kg 10g Fej  SAR | 0.697 W/kg 10g Test SAR 
WCDMA 2100 0.046 W/kg 10g Fej  SAR | 0.219 W/kg 10g Test SAR 

LTE Band 1 0.149 W/kg 10g Fej  SAR | 0.171 W/kg 10g Test SAR 
LTE Band 3 0.255 W/kg 10g Fej  SAR | 0.294 W/kg 10g Test SAR 
LTE Band 7 0.038 W/kg 10g Fej  SAR | 0.096 W/kg 10g Test SAR 
LTE Band 8 0.100 W/kg 10g Fej  SAR | 0.137 W/kg 10g Test SAR 
LTE Band 20 0.029 W/kg 10g Fej  SAR | 0.062 W/kg 10g Test SAR 
LTE Band 28 0.016 W/kg 10g Fej  SAR | 0.021 W/kg 10g Test SAR 
LTE Band 38 0.025 W/kg 10g Fej  SAR | 0.207 W/kg 10g Test SAR 
LTE Band 40 0.084 W/kg 10g Fej  SAR | 0.049 W/kg 10g Test SAR 

During use, the actual SAR values for this device are usually well below the values stated above. 
This is because, for purposes of system efficiency and to minimize interference on the network, the 
operating power of your mobile device is automatically decreased when full power is not needed for 
the call. The lower the power output of the device, the lower its SAR value  
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