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VELKOMST TIL DIN MOBILTELEFON 
 

Lær om din mobiltelefons opsætning, taster, display og 
ikoner. 

 
Taster 

 
Den følgende tabel tilbyder en hurtig beskrivelse af telefon 
tasterne:  
 

  

Emne Tast Funktion 

1 Funktion Udfør handlingen indikeret nederst på 
skærmen.  

2 Navigering 

I standby tilstand, kan du vinde adgang 
til de bruger definerede funktioner, i 
menu tilstand, bladr igennem menu 

valgmuligheder.  

3 Opkald 
Åben listen af nylige opkald eller foretag 

et opkald til anviste nummer. Du kan 
besvare et indgående opkald. 

4 Læg på 

Ender et opkald eller afviser et 
indgående opkald. Hold tasten nede i 3 

sekunder for at slukke / tænde 
telefonen.  

5 1……0 Indtast numre, tekst eller / og specielle 
tegn.  



Skærm 
 

Skærmen på din mobiltelefon er designet som følger:  
 

(Se  1.2 – Side 2) 
 

Ikoner 
 

Lær om ikonerne som er anviste på toppen af skærmen, med 
indikation af telefonstatus:  
 

Ikon  Funktionsbeskrivelse  

 

Representerer nuværende netværks signal. 
Desto flere streger, desto stærkere signal. 

current network signal. The more bars, stronger 
the signal. 

 
Batteri status. Flere streger betyder stærkere 

batteri. 

 Ulæste SMS. 

 Alarm indstillet. 

 Bluetooth funktion aktiveret. 

 
Profil indstillet til Lydløs Tilstand. 

 
Profil indstillet til Møde Tilstand. 

 Profil indstillet til Udendørs tilstand. 

 Høretelefoner forbundet. 

 Roaming indikator. 

 
  



   OPSÆTNING AF DIN MOBILTELEFON 
 

Kom i gang med at opsætte din mobiltelefon til dens første 
anvendelse  

 
 

Installer SIM kort og batteri 
 
Når du tilmelder dig en mobil tjeneste, vil du modtage et SIM 
kort (Suscriber Identity Modul), med abonnements detaljer, 
såsom et personligt identificerings nummer (PIN) og valgfrie 
tjenester.  
 
For at installere SIM kort og batteri, 
 
1. Fjern batteri dæksel. 
 

  (Se  2.1 – Side 3) 
 

2. Indsæt SIM kort. 
 
Din telefon har 2 SIM kort holdere for som tillader brug af 2 
SIM kort og skift imellem dem.  

(Se  2.2 – Side 3) 
 
• Placer SIM kortet i telefonen med de guld-farvede 

kontakter vendt ned af.  
• Uden indsættelse af SIM kort kan du anvende din 

telefons uden netværks- tjenester og nogle menuer.  
 
3. Indsæt batteri. 
 

(Se  2.3 – Side 3) 



4. Genpåfør batteri dæksel. 
 

 
Indsæt et hukommelseskort (valgfrit) 

 
For at opbevare yderligere multimedie filer, skal du indsætte 
et hukommelseskort.  
 
 
• Formatering af hukommelseskort på en PC kan 

forudsagde uforenelighed med din telefon. Formater 
udelukkende hukommelseskort på din telefon 

 
1. Fjern batteri dæksel. 
 

(Se  3.1 – Side 4) 
 

 
2. Indsæt en hukommelses holder med etikette vendt opad.  
 

(Se  3.2 – Side 4) 

  



   ANVENDELSE AF BASALE FUNKTONER  
 

Lær hvordan man udfører din mobiltelefons basale 
opdateringer. 

 
Tænd og sluk din mobiltelefon 

 
For at tænde din mobiltelefon, 
 
1. Langtids tryk strøm knappen [  ]. 
 
2. Indtast dit PIN nummer og tryk OK (hvis dette påkræves). 
 
For at slukke din telefon, gå til trin 1 herover. 
 

Få adgang til menu og applikationer 
 
For at få adgang til Menu og Applikationer,  
 
For at få adgang til din telefons menu, 
 
1. I Dvale tilstand, tryk på venstre bløde tast < Menu > for at 
få adgang til Menu tilstand. 
 
2. Anvend Navigerings tast for at bladre dig hen til en menu 
eller valgmulighed.  
 
3. Tryk < Vælg>, < OK>, eller Bekræft tast for at bekræfte en 
markeret valgmulighed.  
 
4. Tryk <Tilbage> for at rykke et niveau op, tryk [ ] for at 
vende tilbage til Dvale tilstand. 
 
  



Brug basale opkalds funktioner 
 
Lær at foretage eller besvare opkald I dette afsnit.  
 
Foretag et opkald: 
 
1. I Dvale tilstand, indtast en område kode og et telefon 
nummer.  
 
2. Tryk [ ] for at ringe nummeret op. 
 
3. For at afslutte et opkald, tryk [  ]. 
 
Besvar et opkald: 
 
1. Når et opkald kommer ind, tryk [ ]. 
 
2. For at afslutte et opkald, tryk [   ]. 
 

Send og se beskeder 
 
I dette afsnit, lærer du at sende og se tekstbeskeder (SMS).  
 
For at sende en tekst besked: 
 
1. I Menu tilstand, vælg Beskeder → Skriv besked → Tekst 
besked. 
2. Indtast din beskeds tekst.  
3. Tryk < Valgmuligheder> → Send til. 
4. Indtast et destinations nummer eller vælg fra telefonbog. 
5. Tryk <OK> eller tilføj, alt efter tidligere skridt. 
6. Tryk <Muligheder> → Send. 
  



Tilføj kontakter. 
 
Lær det basale omkring anvendelse af telefonbog funktionen.  
 
Tilføj en ny kontakt: 
 
1. Vælg Menu. 
 
2. Vælg Telefonbog → Tilføj ny kontakt. 
 
3. Vælg lagring (Telefon, SIM1, eller SIM2). 
 
4. Indtast kontakt information. 
 
5. Tryk < Valgmuligheder > → Gem for a tilføje kontakten til 
hukommelse.  
 
Find en kontakt 
 
1. I Menu tilstand, vælg Telefonbog. 
 
2. Indtast de første bogstaver på navnet du ønsker at finde.  
 
3. Vælg kontaktens navn fra søge listen.  
 
Når du har fundet en kontakt, kan du ringe til kontakten ved 
at trykke [   ] 
 
  



Lyt til musik 
 
Lær hvordan du lytter til musik via musikafspilleren eller FM 
radio. 
 
Lyt til FM radio: 
 
1. Tilkobl de medfølgende høretelefoner ind i telefonens 
multifunktions input.  
 
2. I Menu tilstand, vælg Multimedie → FM radio. 
 
3. Tryk Navigerings ned tast for at starte radio. to start the 
radio. 
 
4. Kontroller FM radio ved brug af Navigerings taster. 
 
Lyt til musik filer: 
 
Efter overførelse af musik filer til “Min Musik” folderen i din 
telefon eller hukommelses kort, 
 
1. I Menu tilstand, vælg Multimedie → Audio Afspiller. 
 
2. Vælg en musik kategori → En musik fil. 
 
3. Kontroller afspilning ved af bruge Navigerings taster. 
 
  



   ANVENDELSE AF KAMERA 
 

Lær det basale for at tage og se billeder. 
 

 
Tage billeder 

 
1. I Menu tilstand, vælg Kamera for at tænde kamera. 
 
2. Sigt linsen mod emnet og foretag justeringer. 
 
3. Tryk på Bekræft tasten for at tage et billede.  
Billedet gemmes automatisk. 
 
4. Tryk < Tilbage> for at tage endnu et billede (trin 2). 
 

                 Se billederne   
 
Tryk på venstre bløde tast og vælg derefter Billeder for at få 
hurtig adgang til Billede Galleriet.  
 
                           Kamera valgmuligheder 
 
Ved adgang i Billede valgmulighederne vil du have mulighed 
for at ændre følgende muligheder: 
 

           Kamera indstillinger: 
 
Vælg en Shutter lyd hver gang du tager et billede.  
 
Ændr eksponerings værdien for at justere billede lyset.  
 
Juster kontrasten for at justere lyse og mørke områder.  
 



Ændr Anti-Flicker værdien for at eliminere fluorescerende 
effekt på billederne.  
 
Modificer udsættelses timeren for at tage selv-billeder 
(”selfies”). 
 
Ændr det kontinuerende billede nummer for at tage en række 
billeder.  
 
Billede indstillinger: 
 
Du kan ændre billede størrelsen.  
 
Du kan justere billede kvaliteten. 
 
Hvid balance: 
 
Vælg en billede opsætning i henhold til omgivende.  
 
Scene tilstand: 
 
Tillader dig at vælge nat tilstanden (ekstra lys) eller lad din 
telefon vælge den bedste tilstand.  
 
Effekt indstillinger: 
 
Tilføj en farve effekt til et taget billeder.  
 
Lagring: 
 
Lader dig vælge hvor du skal lagre de taget billeder. 
  



   ANVENDELSE AF BLUETOOTH 
 

 
Lær omkring din telefons mulighed for forbinde til andre 

trådløse apparater for udveksling af data. 
 

Tænd din trådløse Bluetooth funktion 
 
1. I Menu tilstand, vælg Indstillinger → Forbindelse→ 
Bluetooth. 
 
2. Vælg muligheden Strøm. 
 
3. Tryk på den venstre bløde tast for at tænde den. 
 
4. For at tillade andre apparater at lokalisere din telefon, bladr 
ned til Synlighed og tryk på den venstre bløde tast for at 
tænde den. 
 
 

Find og sammensæt med andre Bluetooth apparater 
 
1. I Menu tilstand, vælg Indstillinger → Forbindelse → 
Bluetooth → Mit apparat→ Søg efter nyt apparat. 
 
2. Bladr hen til apparat og tryk < Vælg>. 
 
3. Indtast en PIN for Bluetooth trådløs funktionen eller det 
andet apparats Bluetooth PIN, hvis den har en, og tryk <OK>. 
 
Når ejeren af det andet apparat indtaster samme kode eller 
accepterer forbindelsen, er parring fuldført. 
 
Send data ved brug af Bluetooth trådløs funktionen. 
 



1. Vælg filen eller emnet fra en af din telefons applikationer 
Vælg Filen fra en din telefons applikationer som du gerne vil 
sende.  
 
2. Tryk < Valgmuligheder > → Send → Via Bluetooth → Vælg 
enheds navnet og accepter derefter enhed navnet på 
modtageren.  
 

Modtag data ved brug af Bluetooth trådløs funktione n 
 
1. Indtast eller accepter PIN for Bluetooth trådløs funktionen 
og tryk < OK> (hvis nødvendigt) 
 
2. Tryk < Ja> for at bekræfte at du er villig til at modtage data 
fra enheden (hvis nødvendigt) 
 

Ændr  Bluetooth enhedens navn 
 
1. I Menu tilstand, vælg Indstillinger → Forbindelse → 
Bluetooth → Mit navn. 
 
2. Indtast navnet du ønsker og tryk derefter Valgmuligheder 
→ Færdig. 

 
Vælg lagrings området 

 
1. I Menu tilstanden, vælg Indstillinger → Forbindelse → 
Bluetooth → Avanceret → Lagring. 
 
2. Vælg Hukommelseskort hvis din telefon har en indsat, 
ellers vælg Telefon.  
 

 



   SIKKERHEDS INFORMATION 
 

 
Venligst huske at følge relevante regler og reguleringer ved brug 

af telefon. Dette vil forhindre dårlige effekter på dig  
og miljøet. 

 
 

Generel Sikkerhed 
 

 

 
Ved kørsel, på cykel eller gåben, brug ej 

hovedtelefoner eller hørebøffer. Din 
opmærksom kunne blive afledet, hvilket 

kan forudsagde en ulykke eller være imod 
lovgivningen i visse geografiske områder. 
For sikkerheds årsager, brug ej din telefon 
ved kørsel, vær altid opmærksom på dine 

omgivelser. Følg alle sikkerheds 
foranstaltninger og regler i forbindelse med 

brug af dit apparat når du benytter et 
køretøj. 

 

 
Brug ej ved tankstationer. 

 

Hold din telefon mindst 15 mm væk fra dit 
øre eller krop når du udfører opkald. 

 

Din telefon kan producere et klart eller 
blinkende lys. 



 
Små dele kan forudsagde kvælning. 

 
Smid ikke din telefon ind i ild. 

 

 
For at undgå hørelses skader, lyt ej til høj 

musik i længere perioder. Ekstrem lydstyrke 
fra høretelefoner eller hørebøffer kan 

forudsagde hørelsestab. 
 

 

Undgå kontakt med enhver magnetisk 
genstand. 

 

Hold væk fra pacemakere eller andre 
elektroniske medicinske apparater. 

 
Undgå ekstreme temperaturer. 

 

Sluk når udbedt på hospitaler eller  
medicinske faciliteter. 

 

Undgå kontakt med væsker. Hold din 
 telefon tør. 



 
Sluk når udbedt på fly og i lufthavne. 

 
Skil ikke til telefon ad. 

 

Sluk i nærheden af sprængfarlige materialer 
eller væsker. 

 
Benyt udelukkende godkendt tilbehør. 

 
Fæst ej lid til din telefon for nødopkald. 

 
Hold øje med adapteren regelmæssigt, især ved 
fatningen og ledningen for at spotte skader. Hvsi 

adapteren er beskadiget, kan den ikke benyttes før 
reparation.  

 
Tilfør adapteren til en strømforsyning som er let 
tilgængelig. Udtag altid adapteren efter brug. 

 
Benyt udelukkende adapteren som følger apparatet. 

 



 

 
Advarsel Elektrisk Fare 

 
For at undgå alvorlige skader, rør ej ved 

oplader stikket! 
 

Frakobl opladeren når du ikke bruger den. 
 

For at frakoble en oplader eller tilbehør, 
træk stikket, ikke strøm stikket. 

 
Strøm modulet er elementet som tillader dig 

at frakoble produktet. 
 

Strøm stikket skal være nemt tilgængeligt. 
 

 

Eksponer ikke dit apparat til direkte sollys, som for 
eksempel på dit bil instrumentbræt. 

 
Brug ej apparatet i tilfælde af over opvarmning. 

 
Vær forsigtig med benyttelse af apparatet ved gå 

gang. 
 

Udsæt ikke apparatet for stort anslag eller tab fra 
store højder, dette kunne tilføre skader eller 

misvirkning.  
 

Adskil, ændr eller reparer ikke apparatet selv.  
 

Brug en ren og blød klud for at rengøre apparatet.  
Benyt ikke rengørings- eller vaskemiddel. 

  



   EU WEEE 
 
 

Infomation til forbrugere i brug af EU WEEE 
 

 

 
Når telefon ikke længere kan benyttes, venligst 

fjerne batteriet før kassering af telefon. 
 

Dette produkt er underlagt den Europæiske Unions 
reglementer som promoverer genbrug af brugte 
elektrisk og elektronisk udstyr. Dette produkt krævede 
udvinding og anvendelse af naturlige ressourcer og kan 
indeholde farlige substanser. Symbol her ovenover, på 
produktet eller dets emballage, indikerer at dette 
produkt ikke skal kasseres sammen dine andres 
husholdnings affald. Det er i stedet dit ansvar at afsætte 
dit affalds udstyr ved at viderebringe det til et designeret 
samlingspunkt til genbrug at elektrisk affald og 
elektronisk udstyr.  
 
Den separate samling og genbrug af affalds udstyr ved 
adskillelse vil hjælpe med at bevare naturlige ressourcer 
og sikre at det er genbrugt på en måde som beskytter 
menneskelig helse og miljøet.  
 
For mere information omkring hvor du kan afsætte dit 
affalds udstyr til genbrug, venligst kontakte dit lokale by 
kontor, din husholds affalds afskaffelses service, eller 
butikken hvorfra produktet blev købt. 

 
 

  



Anbefalinger: 
 
• Adskil, åben eller op-flå ikke apparatet eller batterier.  
 
• Udsæt ikke produktet eller batteriet til varme eller ild. 

Undgå opbevaring af apparatet til direkte sollys.  
 
• Kortslut ikke et batteri. Opbevar ikke batterier i en 

skuffe hvor de kan kortslutte med hinanden eller 
komme i kontakt med andre metalliske genstande.  

 
• Tilfør ikke batterierne mekanisk chok. 
 
• I tilfælde af lækage, lad ikke væsken komme i kontakt 

med dine øjne eller hud. Hvis dette sker, vask 
området med rent vand og opsøg medicinsk 
rådgivning.  

 
• Følg markeringerne plus (+) eller minus (-) på 

batteriet og apparatet, og sikre korrekt anvendelse. 
 
• Anvend ikke opladere eller batterier som ikke er 

skabt til benyttelse med apparatet. 
 
• Overvåg børns anvendelse af batteri. 
 
• Opsøg øjeblikkelig en læge i tilfælde af indtagelse af 

en komponent eller et batteri. 
 
• Køb altid batteriet som er anbefalet af apparat 

producenten. 
 

• Hold altid produktet rent og tørt. 
 
• Tør produkt terminalerne eller batteriet, hvis disse 

bliver beskidte, med en ren og tør klud.  
 



• Det er nødvendigt at oplade batteriet før anvendelse. 
Benyt altid opladeren og læs instruktionerne eller 
apparatets manual for instruktioner vedrørende 
opladning.  

 
• Efterlad ikke et batteri opladet hvis det ikke skal 

anvendes. 
 
• Efter længere opbevarings perioder, kan det være 

nødvendigt at oplade eller aflade batteriet adskillige 
gange for at opnår maksimal ydelse.  

 
• Opbevar altid apparatets originale dokumentation, du 

skal muligvis bruge det senere for fremtidig 
reference.  

 
 

• Hvis muligt, udtag apparatets batteri når denne ikke 
bliver anvendt . 

 
• Opbevar ikke dit apparat i ekstremt varme eller kolde 

steder såsom inde i bilen om sommeren. Dette kan 
beskadige apparatet eller forudsagde eksplosion af 
batteriet. Det er anbefalet at anvende apparatet i ren 
rækkevide af temperaturer mellem 5°C and 35°C.  

 
Forebyggelse af høretab 
 
Der kan forekomme irreversible risici for høretab hvis 
modtageren, høretelefonerne, lydanlægget eller det 
trådløse apparat bliver anvendt ved for høj volumen. 
Juster volume til et lydniveau som ikke byder på fare. 
Med tiden, kan du vænne dig til at anvende en højere 
volume, men dette kan beskadige din hørelse. Hvis du 
hører summen eller pløret tale, stop da med at anvende 
apparaterne og opsøg en specialist.  
Desto højere lydvolume, desto hurtigere kan din hørelse 



beskadiges.  
 
 
 
Specialister råder til følgende: 
 
- Minimer høj volume fra høretelefoner, højtaler eller 
trådløst håndsæt. 
- Undgå at øge volumen for at uddøve støjende 
omgivelser. 

- Mindsk volumen hvis du ikke kan høre folk tale omkring dig. 
  



   SAR 
 
 

Venligst tage tid til at læse dette vigtige afsnit. 
 
RADIO BØLGER 
 
Beviser på overholdelse med internationale standarder (ICNIRP) 
eller med Europæiske Direktiver 2014/53/EU (RED) er krævet af 
alle mobil telefon modeller før de kan bringes på markedet. 
Beskyttelsen af helbred og sikkerhed for brugeren eller enhver 
anden person er en essentielt krav af disse standarder eller dette 
direktiv. 
 
DETTE APPARAT IMØDEKOMMER INTERNATIONALE REGLER FOR 
EKSPONERING TIL RADIO BØLGER 
 
Dit mobil apparat er en radio udsender og modtager. Det er 
designet til ikke at overgå dets begrænsninger for eksponering til 
radio bølger (radio frekvens elektromagnetiske felter) anbefalet af 
internationale retningslinjer. Retningslinjerne blev udarbejdet af en 
selvstændig videnskabelig organisation (ICNIRP) og inkluderer en 
substantiel sikkerheds margen designet til at sikre alle personers 
sikkerhed uanset alder og helbred. 
 
Radio bølge eksponerings retningslinjerne benytter en enhed af 
måling kendt som Specifik Absorberings Rate, or SAR. SAR 
begrænsningen for mobile apparater er 2 W/kg. 
 
Tests for SAR udføres ved brug af standard operative positioner 
med apparat transmitteringer på det højeste certificerede strøm 
niveau i alle testede mærker.  
 
Kops-båret SAR testning er blevet udført ved en separations 
distance af 1.5 cm. for at imødekomme RF eksponering 
retningslinjer under krops-båret operation, apparatet burde være 



positioneret mindst denne afstand væk fra kroppen. Hvis du ikke 
benytter et godkendt tilbehør venligst sikre at hvilket som helst 
produkt som anvendes er uden metal og at det positionerer 
telefonen den indiceret afstand væk fra kroppen. 
 
For mere information kan du besøge 
www.energizeyourdevice.com 
 
Yderligere information omkring elektromagnetiske felter og 
offentligt helbred er tilgængelige på følgende hjemmeside. 
http://www.who.int/peh-emf. 
 
Din telefon er udstyret med en indbygget antenne. For optimal 
operation,  burde du undgå at røre den eller nedgradere den. 
 
Da mobil apparater tilbyder en række funktioner, kan de benyttes i 
andre stillinger end imod dit øre. I sådanne omstændigheder vil 
apparatet være i henhold til retningslinjerne når benyttet med 
Hovedsæt eller USB data kabel. Hvis du benytter et andet tilbehør 
venligst sikre at hvad end produkt som bruges er fri for metal og 
at det positionerer telefonen mindst 1.5 cm væk fra kroppen.    
  



   CE 
 
 

Tag dig venligst tid til at læse dette vigtige afsnit.  
 
 
RADIO BØLGER 

 
Dokumentation for overholdelse af internationale standarder 
(ICNIRP) eller med europæisk direktiv 2014/53 / EU (RED) er 
påkrævet af alle mobiltelefonmodeller, inden de kan 
markedsføres. Beskyttelse af sundhed og sikkerhed for brugeren 
enhver anden person er et væsentligt krav i disse standarder eller 
dette direktiv.  
 
DETTE APPARAT IMØDEKOMMER INTERNATIONALE 
RETNINGSLINJER FOR EKSPONERING TIL RADIOVÆG  
 
Din mobilenhed er en radiosender og modtager. Den er designet 
til ikke at overskride grænserne for udsættelse til radiobølger 
(radiofrekvens elektromagnetiske felter) anbefalet af 
internationale retningslinjer. Retningslinjerne blev udviklet af en 
uafhængig videnskabelig organisation (ICNIRP) og omfatter en 
betydelig sikkerhedsmargen, der er designet til at sikre alle 
persons sikkerhed, uanset alder og sundhed. 
 
EU Regulativ overensstemmelser 
 
Hermed erklæres denne enhed i overensstemmelse med de 
væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 
2014/53 / EU.  
 
For overensstemmelseserklæringen kan du besøge hjemmesiden 
www.energizeyourdevice.com  
 



Bemærkning: Overhold de nationale lokale bestemmelser på det 
sted, hvor enheden skal bruges. Denne enhed kan være 
begrænset til brug i nogle eller alle medlemsstater i Den 
Europæiske Union (EU)   
 
Bemærkninger:   
 
- Grundet anvendte omslutningsmateriale skal mobiltelefonen kun 
sluttes til et USB-interface på version 2.0 eller højere. Forbindelsen 
til såkaldt power USB er forbudt.   
 
- Adapteren skal installeres i nærheden af udstyret og skal være 
let tilgængeligt.   
 
- Anvend ikke mobiltelefonen i omgivelser ved for høj eller for lav 
temperatur, udsæt aldrig mobiltelefonen til stærkt solskin eller for 
vådt miljø. Den passende temperatur for telefonen og tilbehør er -
10 ℃ -55 ℃.   
 
- Når du oplader, skal du placere telefonen i omgivelser med 
normal rumtemperatur og god ventilation. Det anbefales at oplade 
telefonen i et miljø med en temperatur på mellem 5 og 25 ° C. 
Sørg for kun at bruge den oplader, der leveres af producenten. 
Brug af uautoriseret opladere kan medføre fare og krænke 
autorisationen af telefonen og garantien. 
- ADVARSEL: Eksplosionsrisiko, hvis batteriet udskiftes med en 
ukorrekt type. SIKKER ANVENDT BATTERIER I 
OVERENSSTEMMELSE MED INSTRUKTIONERNE  
 
- Overdreven lydtryk fra høretelefoner og hovedtelefoner kan 
forårsage høretab.  
 
For mere information kan du gå til www.energizeyourdevice.com  
 



Yderligere information om elektromagnetiske felter og 
folkesundhed er tilgængelig på følgende websted. 
http://www.who.int/peh-emf.  

 
Din telefon er udstyret med en indbygget antenne. For optimal 
drift bør du undgå at røre ved den eller forringe den. 
 
Da mobilenheder tilbyder en række funktioner, kan de bruges i 
andre stillinger end dine ører. Under sådanne omstændigheder vil 
apparatet være i overensstemmelse med retningslinjerne, når de 
bruges sammen med høretelefoner eller USB-datakabel. Hvis du 
bruger et andet tilbehør, skal du sikre dig, uanset hvilket produkt 
der anvendes, at det er fri for ethvert metal, og at det placerer 
telefonen mindst 1,5 cm væk fra kroppen. 
 
 
 
  



Vi, AVENIR TELECOM,  
(208, Boulevard de Plombières, 13581 Marseille Cedex 20, 
FRANKRIG) 
Deklarerer hermed at:  
 
ENERGIZER opfylder normerne og bestemmelserne i 
direktiverne. Proceduren for overensstemmelsesproceduren 
defineret i artikel IV i direktiv 2014/53 / EU har været underlagt 
følgende organisation: 
 

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

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

 

  
Den fulde tekst af enhedens overensstemmelsesattest er 
tilgængelig ved forespørgsel per. post på følgende adresse: 
AVENIR TELECOM - 208, Boulevard de Plombières, 13581 

Marseille Cedex 20, Frankrig. 
 
 
 

2017/09/07  Jean-Daniel BEURNIER / CEO 
(Dato)  (Navn og underskirft på den autoriserede 

person) 
 

Maksimum SAR for denne model  og under hvilke betingelser den blev 
optaget:  

GSM 900 0.586 W/kg 10g Hoved SAR | 0.731 W/kg 10g Krop SAR 

DCS 1800 0.441 W/kg 10g Hoved SAR | 0.946 W/kg 10g Krop SAR 

 

  
CERTIFICATE OF CONFORMITY 

ENERGY E10+ 



 
Ved brug er de faktiske SAR-værdier for denne enhed normalt langt under de 
ovenfor angivne værdier. Dette skyldes, at driften af din mobilenhed automatisk 
reduceres, når der ikke er brug for fuld strøm til opkaldet for at opnå effektivitet i 
systemet og for at minimere interferens på netværket. Jo lavere effekten af 
enheden er, desto lavere er SAR-værdien. 
 

  



 


