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Viktig säkerhetsinformation
VARNING: Läs all säkerhetsinformation nedan innan du använder den här 

smartphone. 

1. Vid det elektrostatiska urladdningstestet (ESD) för EN55035 upptäcktes att 

manuell användning (genom att slå PÅ/AV strömbrytaren) krävs för att uppnå 

normal funktion efter testet.

2. Eftersom den här smartphone levereras litiumbatteri, utsätt den inte för hög 

värme, vatten, fukt eller direkt solljus!

3. För att minska risken för brand eller elstötar ska man inte apparaten får inte 

utsättas för droppar eller skvättningar och föremål,såsom vaser, får inte placeras 

ovanpå apparaten.

4. Ladda bara med originaladaptern som medföljer den här produkten!

Den direktinkopplade adaptern ska användas som frånkopplingsenhet och

frånkopplingsenheten ska vara funktionsduglig.

5. Denna utrustning är en klass-II eller dubbelisolerad elektrisk apparat. Den har 

utformats på ett sådant sätt att den inte kräver en säkerhetsanslutning till 

elektrisk jord.

6. Blixten med pilhuvudet i en liksidig triangel är avsedd att varna användaren 

för närvaron av oisolerad ”farlig spänning” innanför produktens hölje som kan 

vara tillräckligt stark för att utgöra en risk för elektriska stötar. För att minska 

risken för elektriska stötar, ska du inte avlägsna höljet eftersom det inte finns 

några reparerbara delar inuti. All service ska utföras av kvalificerad personal. 

Utropstecknet i en liksidig triangel är avsedd att varna användaren för att det 

finns viktiga instruktioner för drift och underhåll i den dokumentation som 

medföljer apparaten.

7. Korrekt avfallshantering av denna produkt. Denna symbol betyder att denna 

produkt ska slängas separat från annat hushållsavfall. Denna symbol betyder att 

denna produkt ska slängas separat från annat hushållsavfall. Detta gäller inom 

hela EU.

Till förebyggande av skada på miljö och hälsa på grund av oriktig 

avfallshantering, ska denna produkt källsorteras för att främja hållbar 

återanvändning av naturliga resurser. För att återlämna kasserad produkt, 

vänligen vänd till kommunens avfallshantering, eller kontakta försäljaren.
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Inter Sales A/S förklarar härmed att denna typ av radioutrusting SDQ-55044L över-

ensstämmer med direktivet 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om 

överensstämmelse finns på följande webbadress, ange: www.denver-electronics.com 

och klicka sedan på IKONEN längst upp på webb-sidan. Ange modellnumret 

SDQ-55044L. Ange nu produktsida, och direktivet i rött finns under hämtningar/övriga 

hämtningar.

Wifi Driftsfrekvensområde: 2412MHz ~ 2472MHz.

http://www.facebook.com/denverelectronics
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Maximal utgående ström: 10dbm

Bluetooth Driftsfrekvensområde: 2402MHz ~ 2480MHz

2G/3G/4G Driftsfrekvensområde: 880MHz ~ 2170MHz

Google    , Google     Play och andra märken är varumärken som tillhör Google     LLC. TM TMTM

DENVER ELECTRONICS A/S 




