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Ważne wskazówki bezpieczeństwa
OSTRZEŻENIE: Przed używaniem tego smartphone przeczytać wszystk

ie wskazówki 

1. W trakcie testu wyładowania elektrostatycznego (ESD) wg EN55020, 

stwierdzono, że potrzebna jest interwencja ręczna (włączenie przycisku zasilania 

ON/OFF), by wznowić normalne działanie, jakie miało miejsce przed testem. 

2. Ponieważ ten samrtphone zawiera akumulator litowy, nie wystawiać na 

gorąco, wodę, wilgoć, bezpośrednie naświetlenie słoneczne! 

3. Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia elektrycznego,urządzenie nie 

może być narażone na kapanie wody lub jej rozbryzgi a przedmioty napełniane 

cieczą, takie jak, wazony nie powinny być na urządzeniu stawiane.

4. Ładować tylko z oryginalnego zasilacza dostarczanego wraz z produktem! 

Zasilacz we wtyczce zasilania służy do odłączenia urządzenia i powinno być 

zawsze możliwe jej łatwe wyjęcie.

5. Klasa obudowy urządzenia II lub z podwójną izolacją. Jego konstrukcja nie 

wymaga uziemienia zabezpieczającego.

6. Symbol błyskawicy wpisany w trójkąt równoboczny ma za zadanie zwrócić 

uwagę użytkownika na obecność nieosłoniętego niebezpiecznego napięcia 

wewnątrz obudowy produktu, którego natężenie jest wystarczające by 

stanowić zagrożenie porażenia prądem elektrycznym. Aby zmniejszyć ryzyko 

porażenia prądem nie należy zdejmować pokrywy lub osłony tylnej, ponieważ 

we wnętrzu urządzenia nie ma części, które mogą być naprawiane przez 

użytkownika. Naprawy zlecaj wykwalifikowanemu serwisowi. Wykrzyknik na 

trójkącie

równobocznym informuje użytkownika o ważnych instrukcjach działania i 

konserwacji w literaturze dołączonej do urządzenia.

7. Właściwa utylizacja produktu. Ten znak wskazuje, że na terenie UE, 

produkt nie powinien być wyrzucany z odpadami domowymi.

Aby uniknąć skażenia środowiska i zagrożenia zdrowia ludzi, wynikającego z 

niekontrolowanej utylizacji odpadów, należy poddać produkt recyklingowi, który 

umożliwia odzyskanie części surowców.Aby pozbyć się urządzenia, proszę 

przekazać je do systemu zbiórki lub skontaktować się ze sprzedawcą, tam 

gdzie produkt był kupiony.
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Uwaga: 

S IEĆ  I  INTERNET

/LTE

333GGG   ///   444GGG

i Internet      Sieć mobilna
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Inter Sales A/S niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego SDQ-55044L jest 

zgodny z dyrektywą 2014/53/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności EU jest dostępny 

pod następującym adresem internetowym,wejdź na: www.denver-electronics.com, a 

następnie kliknij IKONĘ wyszukiwania na górze strony. Wpisz number modelu.Teraz 

wejdź na stronę produktu SDQ-55044L. Czerwona dyrekty-wa znajduje się w „do 

pobrania/inne do pobrania”.
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http://www.facebook.com/denverelectronics
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Wifi Zakres częstotliwości pracy: 2412MHz ~ 2472MHz.

Maks. moc wyjściowa: 10dbm

Bluetooth Zakres częstotliwości pracy: 2402MHz ~ 2480MHz

2G/3G/4G Zakres częstotliwości pracy: 880MHz ~ 2170MHz

Google    , Google     Play oraz inne znaki są znakami towarowymi Google     
LLC.

TM TMTM

DENVER ELECTRONICS A/S




