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ZASTRZEŻENIE
XE „wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji” CAŁA TREŚĆ NINIEJSZEGO PODRĘCZNIKA JEST
UDOSTĘPNIANA W STANIE „JAK WIDAĆ”. OPRÓCZ SYTUACJI WYNIKAJĄCYCH Z OBOWIĄZUJĄCEGO
PRAWA, NIE UDZIELA SIĘ ŻADNYCH GWARANCJI, JAWNYCH ANI DOROZUMIANYCH, W TYM MIĘDZY
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PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WSZELKIE SZKODY SZCZEGÓLNE, UBOCZNE, POŚREDNIE LUB
WTÓRNE, UTRATĘ ZYSKÓW, MOŻLIWOŚCI PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, PRZYCHODÓW,
DANYCH, DOBREGO IMIENIA I PRZEWIDYWANYCH OSZCZĘDNOŚCI, NIEZALEŻNIE
OD TEGO, CZY TAKĄ UTRATĘ MOŻNA PRZEWIDZIEĆ. MAKSYMALNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ (OGRANICZENIE
TO NIE MA ZASTOSOWANIA W PRZYPADKU ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA OBRAŻENIA OSÓB, LECZ
WYŁĄCZNIE W ZAKRESIE, W JAKIM OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY ZAKAZUJĄ STOSOWANIA TAKIEGO
OGRANICZENIA) FIRMY HUAWEI WYNIKAJĄCA Z UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA OPISANEGO
W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST OGRANICZONA DO WYSOKOŚCI KWOTY ZAPŁACONEJ PRZEZ KLIENTA
Z TYTUŁU NABYCIA NINIEJSZEGO URZĄDZENIA.

Przepisy importowe i eksportowe
XE „przepisy importowe”XE „przepisy eksportowe”Klienci muszą przestrzegać wszystkich
obowiązujących przepisów eksportowych i importowych i są odpowiedzialni za uzyskanie wszelkich
wymaganych zezwoleń rządowych i licencji pozwalających na eksportowanie, reeksportowanie bądź
importowanie urządzenia opisanego w niniejszej instrukcji, w tym także oprogramowania i zawartych
w nim danych technicznych.

Polityka prywatności
XE „polityka prywatności”Aby lepiej zrozumieć, jak chronimy Twoje dane osobowe, prosimy zapoznać się
z naszą polityką prywatności pod adresem http://consumer.huawei.com/privacy-policy.

Bezpieczeństwo użycia
Niniejszy rozdział zawiera ważne informacje na temat obsługi urządzenia. Zawiera również informacje
dotyczące jego bezpiecznego użytkowania. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia uważnie
przeczytaj te informacje.

Urządzenie elektroniczne
Nie używaj urządzenia w miejscach, w których korzystanie z niego jest zabronione. Nie używaj
urządzenia, jeżeli stwarzałoby to zagrożenie lub zakłócało działanie innych urządzeń.

Zakłócanie działania sprzętu medycznego
Przestrzegaj przepisów i zasad obowiązujących w szpitalach i innych placówkach służby zdrowia.
Nie korzystaj z urządzenia w miejscach, w których jest to zabronione. Niektóre urządzenia
bezprzewodowe mogą wpływać na działanie aparatów słuchowych lub rozruszników serca.
Więcej informacji udzieli usługodawca. Producenci rozruszników serca zalecają, aby odległość pomiędzy
urządzeniem a rozrusznikiem wynosiła co najmniej 15 cm w celu wyeliminowania potencjalnych
zakłóceń pracy rozrusznika. Jeśli używasz rozrusznika, używaj urządzenia po stronie przeciwnej
względem rozrusznika i nie noś urządzenia w przedniej kieszeni.

Miejsca przechowywania materiałów palnych i wybuchowych
Nie korzystaj z urządzenia w miejscach, gdzie przechowywane są materiały palne lub wybuchowe, na
przykład na stacjach paliw, w składach paliw i zakładach chemicznych, używanie urządzenia w takich
miejscach zwiększa ryzyko eksplozji lub pożaru. Należy ponadto przestrzegać instrukcji wyrażonych
słownie lub za pomocą symboli. Nie wolno przechowywać ani transportować urządzenia w jednym
opakowaniu z łatwopalnymi cieczami, gazami lub materiałami wybuchowymi.

Bezpieczeństwo ruchu drogowego
Podczas korzystania z urządzenia należy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów.
Aby zmniejszyć ryzyko wypadków, nie należy korzystać z urządzenia bezprzewodowego podczas
kierowania pojazdem.
Skoncentruj się na prowadzeniu pojazdu. Twoim najważniejszym obowiązkiem jest bezpieczna jazda.
Sygnał radiowy może wpływać na pracę układów elektronicznych w pojazdach silnikowych.
W celu uzyskania dalszych informacji należy się skontaktować z producentem pojazdu.
Nie należy umieszczać urządzenia w pojeździe silnikowym nad poduszką powietrzną lub w obszarze
chronionym przy jej użyciu. W przeciwnym razie otwierająca się z dużą siłą poduszka może spowodować
wyrzucenie telefonu w kierunku pasażerów, doprowadzając do obrażeń ciała.
Nie używaj urządzenia podczas lotu samolotem ani bezpośrednio po wejściu na pokład.
Korzystanie z urządzeń bezprzewodowych w samolocie może zakłócać pracę sieci bezprzewodowych
i urządzeń pokładowych. Może także być zabronione prawem.

Warunki eksploatacji
Unikaj miejsc zakurzonych, wilgotnych i brudnych oraz takich, w których występują pola magnetyczne.
Używanie urządzenia w takim otoczeniu może doprowadzić do awarii obwodów.
Nie używaj urządzenia podczas burzy, ponieważ grozi to uszkodzeniem przez wyładowania
atmosferyczne. Idealny zakres temperatur pracy urządzenia: od -10 °C do +40 °C. Idealny zakres
temperatur składowania: od -20 °C do +70 °C. Bardzo wysokie i bardzo niskie temperatury mogą
uszkodzić urządzenie lub jego akcesoria.
Urządzenie i akcesoria przechowuj w dobrze wentylowanym i chłodnym pomieszczeniu, nie narażając
ich na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Nie przykrywaj ani nie zasłaniaj urządzenia
ręcznikami ani innymi przedmiotami. Nie umieszczaj urządzenia w pojemniku słabo rozpraszającym
ciepło, takim jak pudełko czy torba.
Nie wystawiaj urządzenia zbyt długo na bezpośrednie działanie promieni słonecznych (np. na desce
rozdzielczej pod szybą przednią samochodu).
Unikaj deszczu i wilgoci, aby urządzenie i akcesoria nie zagrażały porażeniem elektrycznym.
Trzymaj urządzenie z dala od źródeł ciepła i ognia, takich jak grzejnik, kuchenka mikrofalowa, kuchenka
gazowa, terma, bojler, kaloryfer lub świeca. Jeżeli dojdzie do przegrzania, przestań na pewien czas
używać urządzenia lub aplikacji. Długotrwałe narażenie skóry na oddziaływanie przegrzanego
urządzenia może wywołać objawy poparzeń, takie jak czerwona wysypka i przebarwienia.
Nie dotykaj anteny urządzenia. Może to pogorszyć jakość łączności.
Nie pozwalaj dzieciom ani zwierzętom gryźć bądź ssać urządzenie i akcesoria. Może to spowodować
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uszkodzenie lub eksplozję. Przestrzegaj miejscowych przepisów oraz szanuj prawa innych osób,
w tym prawo do prywatności.

Bezpieczeństwo dzieci
Należy przestrzegać wszystkich środków ostrożności dotyczących bezpieczeństwa dzieci.
Zabawa urządzeniem lub jego akcesoriami może być niebezpieczna. Urządzenie zawiera odłączane
części, których połknięcie grozi udławieniem. Przechowuj produkt poza zasięgiem dzieci.
Urządzenie i akcesoria nie są przeznaczone do użytku przez dzieci. Dzieci powinny korzystać z tego
urządzenia tylko pod nadzorem dorosłych.

Akcesoria
Używanie niezatwierdzonego lub niezgodnego zasilacza, ładowarki lub baterii może spowodować pożar,
eksplozję lub inne zagrożenia.
Wybieraj tylko akcesoria zatwierdzone do współpracy z tym modelem przez producenta urządzenia.
Użycie innych typów akcesoriów może spowodować unieważnienie gwarancji, naruszać lokalne przepisy
i być niebezpieczne. W celu uzyskania informacji o dostępności zatwierdzonych akcesoriów w danym
regionie należy się skontaktować ze sprzedawcą.

Czyszczenie i konserwacja
Dbaj o to, by urządzenie i akcesoria pozostawały suche. Nie próbuj ich suszyć przy użyciu zewnętrznego
źródła ciepła, takiego jak kuchenka mikrofalowa lub suszarka.
Nie narażaj urządzenia ani akcesoriów na działanie ekstremalnie wysokiej lub niskiej temperatury.
Takie warunki pracy mogą uniemożliwiać prawidłowe działanie urządzenia i spowodować pożar lub
wybuch. Unikaj zderzeń z innymi przedmiotami, ponieważ mogą spowodować awarię, przegrzanie, pożar
lub eksplozję. Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji urządzenia zakończ używanie go,
zamknij wszystkie aplikacje i odłącz wszystkie podłączone przewody.
Do czyszczenia urządzenia i akcesoriów nie należy używać detergentów, proszków ani innych środków
chemicznych (takich jak alkohol i benzen). Substancje te mogą uszkodzić części urządzenia i stanowić
zagrożenie pożarowe. Do czyszczenia urządzenia i akcesoriów używaj czystej, miękkiej i suchej
ściereczki. Nie umieszczaj w pobliżu urządzenia na dłuższy czas kart z paskiem magnetycznym,
takich jak karty kredytowe i telefoniczne. W takiej sytuacji może dojść do uszkodzenia karty z paskiem
magnetycznym. Nie demontuj ani nie regeneruj urządzenia ani akcesoriów. Spowoduje to unieważnienie
gwarancji, a producent zostanie zwolniony z odpowiedzialności za ewentualne szkody. W przypadku
wystąpienia usterki skontaktuj się z autoryzowanym centrum serwisowym w celu uzyskania pomocy lub
przekazania urządzenia do naprawy.

Ochrona środowiska
Urządzenie i jego akcesoria (jeśli znajdują się w komplecie), takie jak zasilacz, zestaw słuchawkowy
i bateria, nie powinny być wyrzucane razem z odpadami domowymi. Urządzenie i jego akcesoria
muszą być utylizowane zgodnie z miejscowymi przepisami. Użytkownicy mają obowiązek przestrzegać
zalecanych metod odbioru i recyklingu zużytego sprzętu.

Utylizacja i recykling odpadów
Ten symbol (z paskiem lub bez niego) umieszczony na urządzeniu, bateriach (jeżeli są dodane
w komplecie) lub opakowaniu wskazuje, że urządzenia oraz jego elektrycznych akcesoriów (na przykład
zestawu słuchawkowego, zasilacza lub przewodów) nie należy wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami
domowymi. Przedmiotów tych nie wolno wyrzucać jako nieposortowanych odpadów komunalnych, lecz
należy je przekazać do certyfikowanego punktu zbiórki do recyklingu lub odpowiedniej utylizacji.
W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat recyklingu urządzenia lub baterii należy
skontaktować się z lokalnym urzędem miasta, firmą wywożącą odpady komunalne lub sklepem.
Utylizacja urządzenia i baterii (jeżeli są dodane w komplecie) podlega wersji przekształconej Dyrektywy
WEEE (2012/19/UE) i Dyrektywie w sprawie baterii i akumulatorów (2006/66/WE). Powodem oddzielania
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii od innych odpadów jest minimalizacja
potencjalnego wpływu niebezpiecznych substancji na środowisko i zdrowie ludzi.

Ograniczanie ilości substancji niebezpiecznych
To urządzenie jest zgodne z rozporządzeniem REACH [Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006]
i przekształconą dyrektywą RoHS (dyrektywa 2011/65/UE). Baterie (jeżeli są dodane w komplecie)
spełniają wymagania Dyrektywy w sprawie baterii i akumulatorów (2006/66/WE). Aktualne informacje
o zgodności z wymaganiami rozporządzenia REACH i dyrektywy RoHS można znaleźć w witrynie
internetowej http://consumer.huawei.com/certification.

Zgodność z przepisami UE
Normy narażenia na promieniowanie w zakresie radiowym
Dopuszczalne normy narażenia na promieniowanie o częstotliwościach radiowych:
Normy narażenia na emisję fal radiowych mogą wymagać, by urządzenie było używane przynajmniej
w odległości 1.5 cm od ciała ludzkiego. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może powodować
przekroczenie limitów narażenia na promieniowanie radiowe.

Certyfikacja (SAR)
To urządzenie spełnia wymagania dotyczące ekspozycji na działanie fal radiowych.
Urządzenie to pełni funkcję nadajnika i odbiornika o niskiej mocy. Urządzenie zostało zaprojektowane tak,
aby nie przekraczało wartości granicznych ekspozycji na fale radiowe zalecanych w międzynarodowych
wytycznych. Wytyczne te zostały opracowane przez niezależną organizację naukową, Międzynarodową
Komisję ds. Ochrony przed Promieniowaniem Niejonizującym (ICNIRP), i obejmują środki bezpieczeństwa
zapewniające ochronę wszystkich użytkowników bez względu na ich wiek i stan zdrowia.
Współczynnik absorpcji SAR jest jednostką miary ilości promieniowania o częstotliwości radiowej
pochłanianego przez ludzkie ciało podczas korzystania z urządzenia. Wartość tego współczynnika jest
określana przez najwyższy certyfikowany poziom mocy w warunkach laboratoryjnych, faktyczny poziom
współczynnika SAR w konkretnym przypadku może być jednak znacznie niższy. Wynika to z faktu,
że urządzenie zostało zaprojektowane tak, aby zużywało minimalną ilość energii wymaganą do łączenia
z siecią.
Norma SAR przyjęta w Europie wynosi 2,0 W/kg w uśrednieniu na 10 gramów tkanki.
Najwyższy osiągalny poziom SAR przy korzystaniu z tego urządzenia spełnia tę normę.

Deklaracja
Firma Huawei Technologies Co., Ltd. niniejszym deklaruje, że to urządzenie jest zgodne
z zasadniczymi wymaganiami i innymi stosownymi przepisami Dyrektywy 1999/5/WE.
Deklaracja zgodności jest dostępna na stronie internetowej
http://consumer.huawei.com/certification.
Produkt zawiera następujące oznaczenie:
0197
To urządzenie może być wykorzystywane na terenie wszystkich państw członkowskich UE.
W miejscach użytkowania urządzenia należy przestrzegać przepisów krajowych i lokalnych.
W zależności od sieci lokalnej użytkowanie urządzenia może podlegać ograniczeniom.

Zgodność z przepisami FCC
Normy narażenia na promieniowanie w zakresie radiowym
Dopuszczalne normy narażenia na promieniowanie o częstotliwościach radiowych:
Normy narażenia na emisję fal radiowych mogą wymagać, by urządzenie było używane przynajmniej
w odległości 0.5 cm od ciała ludzkiego. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może powodować
przekroczenie limitów narażenia na promieniowanie radiowe.

Certyfikacja (SAR)
To urządzenie zostało skonstruowane zgodnie z wymogami norm narażenia na emisje fal radiowych,
ustalonymi przez Federalną Komisję ds. Komunikacji FCC (USA).
Dopuszczalna wartość SAR przyjęta w USA wynosi 1,6 W/kg po uśrednieniu na 1 gram tkanki.
Najwyższa przekazana do komisji FCC wartość SAR dotycząca tego typu urządzeń była niższa
od tego limitu.

Deklaracja zgodności z przepisami FCC
Urządzenie zostało przetestowane i spełnia ograniczenia dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie
z częścią 15 przepisów Komisji FCC. Normy te mają służyć zapewnieniu w rozsądnym zakresie ochrony
przed szkodliwymi zakłóceniami w przypadku instalacji w budynkach mieszkalnych. Urządzenie
generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości fal radiowych oraz, jeśli nie jest
zainstalowane i używane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji
radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że takie zakłócenia mimo wszystko nie pojawią się w przypadku
określonych instalacji. Jeśli urządzenie powoduje zakłócenia w odbiorze sygnału radiowego lub
telewizyjnego, co można stwierdzić włączając je i wyłączając, użytkownik powinien spróbować
skorygować zakłócenia za pomocą jednej z następujących metod:
- Zmiana orientacji lub umiejscowienia anteny odbiorczej.
- Zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłączenie urządzenia do gniazda elektrycznego w innym obwodzie niż odbiornik.
- Zasięgnięcie porady u sprzedawcy lub u wykwalifikowanego serwisanta RTV.
Urządzenie jest zgodne z wymogami Części 15 przepisów komisji FCC. Działanie urządzenia podlega
dwóm poniższym zasadom: (1) urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i (2) musi
przyjmować wszelkie zakłócenia, łącznie z zakłóceniami mogącymi powodować niepożądane działanie.
Ostrzeżenie: Wszelkie przeróbki i modyfikacje w tym urządzeniu, które nie zostały pisemnie
zatwierdzone przez firmę Huawei Technologies Co., Ltd. jako zgodne z normami, unieważniają prawo
użytkownika do korzystania ze sprzętu.
Aktualne dane teleadresowe i adres e-mail w wybranym kraju lub regionie zawiera strona
http://consumer.huawei.com/en/support/hotline” http://consumer.huawei.com/en/support/hotline.
Numer części: 31224345_01
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