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Tärkeitä turvallisuustietoja
HUOMAUTUS: Lue turvallisuustiedot huolellisesti, ennen kuin käytät tätä 

älypuhelin. 

1. Laitteelle EN55020 tehdyssä elektrostaattista sähkönpurkausta (ESD) 

koskevassa testissä todettiin, että laitetta tulee käyttää manuaalisesti 

(virtakatkaisija käännetään päälle ja pois päältä) sen normaalin toiminnan 

palauttamiseksi testin jälkeen. 

2. Tämän älypuhelin sisällä on litiumakku, älä altista laitetta kuumuudelle, 

vedelle, kosteudelle tai suoralle auringonvalolle!

3. Tulipalo- tai sähköiskuvaaran ehkäisemiseksi, älä altista tätä laitetta 

pisaroille tai roiskeille, äläkä aseta nesteellä täytettyjä esineitä, kuten 

maljakoita, laitteen päälle.

4. Käytä lataamiseen vain laitteen mukana tullutta, alkuperäistä sovitinta! 

Pistoketta käytetään laitteen irti kytkemiseen, ja irtikytkemislaitteen tulee olla 

helposti käytettävissä.

5. Tämän laitteen suojausluokka on II eli kaksoiseristetty sähkölaite. Se on 

suunniteltu siten, että se ei vaadi maadoittamista maahan.

6. Nuolipäinen salama kolmiossa varoittaa käyttäjää siitä, että laitteen sisällä 

on vaarallinen, eristämätön jännite. Jännite voi olla niin suuri, että se aiheuttaa 

sähköiskun vaaran. Vähentääksesi sähköiskun vaaraa, älä poista kantta koska 

laitteen sisällä ei ole käyttäjän huollettavia osia. Anna laitteen huolto pätevän 

henkilön tehtäväksi. Tasasivuisen kolmion sisällä oleva huutomerkin kuva tarkoittaa, 

että laitteen mukana toimitetuissa ohjeissa on tärkeitä käyttö- ja kunnossapito-

ohjeita.

7. Tämän tuotteen oikeanlainen hävittäminen. Tämä merkintä ilmaisee, että 

tuotetta ei saa hävittää muun kotitalousjätteen mukana missään EU:n alueella.

Estääksesi mahdollisen haitan ympäristölle tai ihmisten terveydelle johtuen

hallitsemattomasta jätteen käsittelystä, kierrätä se vastuullisesti edistääksesi 

materiaaliresurssien kierrätystä.Palauta käytetty laite keräystai palautuspisteeseen 

tai ota yhteyttä jälleenmyyjään, jolta tuote on ostettu.

FIN-03



FIN-04

3

2

1

4

5



FIN-05



FIN-06

Laitteen sammuttaminen 
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Huomautus: 

VERKKO JA INTERNET

333GGG   ///   444GGG

/LTE

ja Internet     Mobiiliverkko

ja Internet.
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Inter Sales A/S vakuuttaa, että radiolaitetyyppi SDQ-55044L on direktiivin 2014/53/EU 

mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla 

seuraavassa internetosoit-teessa,mene osoitteeseen: www.denver-electronics.com ja 

napsauta hakukuvaketta verkkosivuston yläreunassa. Kirjoita mallinumero SDQ-55044L.

Siirry nyt tuotesivulle, RED-direktiivi näkyy latausten/muiden latausten alla.

Wifi Käyttötaajuusalue: 2412MHz ~ 2472MHz.

Maks. lähtöteho: 10dbm

http://www.facebook.com/denverelectronics
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Bluetooth Käyttötaajuusalue: 2402MHz ~ 2480MHz2G/
3G/4G Käyttötaajuusalue: 880MHz ~ 2170MHz

Google   , Google    Play ja muut merkit ovat Google    LLC.TM TMTM

DENVER ELCTRONICS A/S




