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UŻYTKOWANIE TELEFONU KOMÓRKOWEGO 
 
 

Dowiedz się więcej o przyciskach, wyświetlaczu i ikonach na 
Twoim telefonie komórkowym. 

 

 
Klawisze 

 

Z przodu telefonu są widoczne następujące elementy: 
(Patrz 1.1 – Strona 1) 

 

Poniższa tabela zawiera krótki opis przycisków telefonu: 
 

Pozyc

ja 
Klawisz Funkcja 

1 
Klawisz 

zasilania 

Umożliwia włączenie/wyłączenie 

urządzenia oraz blokadę ekranu. 

2 
Klawisz 

głośności 

Umożliwia dostosowanie głośności 
dzwonka i powiadomień. Umożliwia 

również regulację głośności odtwarzania 
treści multimedialnych. 

3 
Przycisk 
Wstecz 

Umożliwia powrót do poprzedniego menu 
lub ekranu. Umożliwia również zamknięcie 

niektórych aplikacji. 

4 

Przycisk 

ekranu 
głównego 

Umożliwia przejście bezpośrednio do 

ekranu głównego, pozostawiając otwartą 
aplikację w tle. 



5 
Przycisk 

Menu 

Umożliwia dostęp do funkcji menu 
aplikacji lub strony, na której się 

znajdujesz. 
 

 
Ekran 

 

Ekran telefonu komórkowego został zaprojektowany w 
następujący sposób: 

 

(Patrz 1.2 – Strona 1) 
 

Ikony 

 
Dowiedz się więcej o ikonach wyświetlanych w górnej części 
ekranu, sygnalizujących status telefonu: 

 

 
Siła sygnału 

 
Połączenie Wi-Fi 

 
Włączony Bluetooth 

 
Połączenie przez USB 

 
Poziom baterii 

 
Nowa wiadomość 

 
Tryb wibracji 

 
Nowy e-mail 

 
Wskaźnik roamingu 

 
Aktywny budzik 

 
Podłączone słuchawki 

 
Tryb milczący 

 

 
  



   PRZYGOTOWANIE TELEFONU KOMÓRKOWEGO 

 
 

Konfiguracja telefonu komórkowego do jego pierwszego użycia. 

 
 
 

 
Włóż kartę SIM i baterię 

 

Po subskrypcji usługi telefonii komórkowej otrzymasz kartę SIM 
zawierającą dane dostępowe, takie jak indywidualny kod 
identyfikacyjny (PIN) i dodatkowe usługi. 

 
Instalacja karty SIM i baterii, 
 

 
1. Zdejmij pokrywę baterii. 
 

(Patrz 2.1 – Strona 2) 
 

2. Włóż kartę SIM. 
 
Telefon jest wyposażony w 2 sloty na karty SIM, które umożliwiają 

korzystanie z 2 kart SIM i przełączanie między nimi. 
 

(Patrz 2.2 – Strona 2) 

 
 
 Umieść kartę SIM w telefonie ze złotymi stykami 

skierowanymi w dół. 
 

 Bez karty SIM możesz skorzystać z usług spoza systemu 
łączności telefonicznej i z niektórych menu. 

 
3. Włóż baterię. 



 

(Patrz 2.3 – Strona 2) 
 

4. Załóż pokrywę baterii. 

 
 

Włóż kartę pamięci (opcjonalne) 

 
Aby przechowywać dodatkowe pliki multimedialne, należy włożyć 
kartę pamięci.  

 
 Formatowanie karty pamięci w komputerze może 

spowodować niekompatybilność z telefonem. Formatowanie 
karty pamięci należy wykonywać wyłącznie w telefonie. 

 

1. Zdejmij pokrywę baterii. 
 

(Patrz 3.1 – Strona 3) 

 
 

2. Włóż kartę pamięci z oznaczeniem skierowanym do góry. 

 
(Patrz 3.2 – Strona 3) 

 

 
 

  



   UŻYWANIE PODSTAWOWYCH FUNKCJI 

 
 

Dowiedz się, jak wykonać podstawowe czynności na telefonie 

komórkowym. 
 
 

 
Uruchamianie i wyłączanie telefonu 

 

Aby uruchomić telefon,  
 
1. Naciśnij klawisz zasilania przez dłuższy czas. 

 
2. Wprowadź kod PIN i naciśnij „OK” (jeśli konieczne). 
 

Aby wyłączyć telefon, wykonaj tą samą czynność jak w kroku 1. 
 
 

Dostęp do menu i aplikacji 
 

Aby uzyskać dostęp do menu i aplikacji,  
 

1. Na ekranie głównym dotknij przycisk  na ekranie, aby 

wyświetlić listę zainstalowanych aplikacji w telefonie. 
 
2. Przesuń palcem w prawo lub w lewo, aby uzyskać dostęp do 

pozostałych stron z aplikacjami. 
 
3. Dotknij ikonę aplikacji, którą chcesz otworzyć. 

 
4. Aby wyjść z aplikacji, naciśnij przycisk „Wstecz” lub klawisz 
ekranu głównego (Home) na dole ekranu. 

 
  



Używanie podstawowych funkcji dzwonienia 

 
W tej części dowiesz się, jak wykonywać lub odbierać połączenia. 
 

Wykonaj połączenie: 
 

1. Na ekranie głównym lub w menu 

aplikacji dotknij ikony telefonu  . 

 

2. Wybierz numer kierunkowy oraz numer telefonu. 
 

3. Dotknij , aby wykonać połączenie. 
 

4. Aby zakończyć połączenie, dotknij . 

 
Aby odebrać nadchodzące połączenie: 
 

1. Gdy nadchodzi połączenie, przesuń ikonę telefonu w prawo, aby 
odebrać połączenie, lub przesuń w lewo, aby odrzucić połączenie 

 . 

 

2. Aby zakończyć połączenie, dotknij . 
 

Wysyłanie i odbieranie wiadomości 
 
W tej sekcji dowiesz się, jak wysłać i odebrać: 

 
- Wiadomości tekstowe (SMS). 
 

- Wiadomości multimedialne (MMS). 
  



Czynności związane z wysyłaniem wiadomości tekstowych 

i multimedialnych: 
 

1. Dotknij  Wiadomości w liście aplikacji, a następnie dotknij 

 w rogu. 
 
2. Wprowadź numer telefonu lub nazwę kontaktu w polu 

dialogowym lub dotknij  , aby uzyskać dostęp do aplikacji 
„Kontakty”. 
 

3. Wprowadź swoją wiadomość. 
 
Aby wysłać wiadomość tekstową przejdź do kroku 5. 

 
Aby dodać załącznik multimedialny (plik audio, zdjęcie, itp.) 
kontynuuj do kroku 4. 

 

4. Dotknij  po lewej stronie pola tekstowego, wybierz rodzaj 
załącznika, a następnie wybierz element. 

 

5. Dotknij  , aby wysłać wiadomość. 

 
Dodawanie kontaktów 

 

Dowiedz się, jak korzystać z podstawowych funkcji aplikacji z 
kontaktami. 
 

Dodaj nowy kontakt: 
 

1. Na liście aplikacji dotknij ikonę „Kontakty” , a następnie 

dotknij  na dole , aby dodać nowy kontakt. 



 

2. Wypełnij dane kontaktowe (imię, nazwisko i numer telefonu). 
Możesz wprowadzić więcej danych, takich jak adres e-mail, adres 
pocztowy. 

3. Aby zapisać kontakt, dotknij  u góry ekranu. 
 

Wyszukiwanie kontaktu 

 

1. Na liście aplikacji dotknij ikonę  „Kontakty”. 
 

2. Przesuń palcem od dołu do góry, aby przewinąć listę lub dotknij 

przycisk wyszukiwania  i wprowadź pierwsze litery imienia lub 
nazwiska. 

 
3. Aby wyświetlić dane kontaktowe, dotknij nazwisko lub zdjęcie 
kontaktu. 

 
Jeśli chcesz nawiązać połączenie z kontaktem, dotknij numeru 
telefonu. 

 
Odtwarzanie muzyki 

 

Dowiedz się, jak odtwarzać muzykę za pośrednictwem 
odtwarzacza muzyki lub radia FM. 

 
Słuchanie Radia FM: 
 

1. Włącz słuchawki do gniazda słuchawkowego telefonu. 
 

2. Na liście aplikacji dotknij ikonę  „Radio FM”. 

 
3. Użyj paska narzędzi na dole, aby zmienić stację. 
  



Odtwarzanie plików muzycznych: 

 
Najpierw skopiuj pliki muzyczne do wewnętrznej pamięci telefonu 
lub na kartę MicroSD. 

 

1. Na liście aplikacji dotknij ikonę  Muzyka.  
 

2. Wybierz kolejność odtwarzania w górnej części ekranu a 
następnie dotknij utwór, który chcesz odsłuchać. 
 

3. Funkcje Pauza, Pętla lub zmiana utworu można wykonać za 
pomocą paska narzędzi na dole ekranu. 
 

Przeglądanie stron internetowych 
 
Dowiedz się, jak uzyskać dostęp do ulubionych stron 

internetowych. 
 

1. Na liście aplikacji dotknij ikonę  „Przeglądarki”. 

 
2. Dotknij paska adresu i wpisz adres strony internetowej, którą 

chcesz wyświetlić. 
 
  



   UŻYWANIE KAMERY 

 
 

Dowiedz się jak wykonać i obejrzeć zdjęcia. 

 
 
 

 
Wykonywanie zdjęć 

 

1. Na liście aplikacji dotknij ikonę  Kamera. 
 
2. Wykadruj obiektyw na obiekcie do sfotografowania i wykonaj 

odpowiednie ustawienia, dotykając przycisku Ustawienia . 
 

3. Dotknij przycisku do wykonywania zdjęć  na ekranie, aby 

wykonać zdjęcie. Zostanie ono automatycznie zapisane. 
 

Wyświetlanie wykonanych zdjęć 

 

Na liście aplikacji dotknij ikony  Galeria, a następnie wybierz 

folder „Aparat”  , aby otworzyć folder i wyświetlić wszystkie 

zdjęcia wykonane przez telefon. 
 
  



   POŁĄCZENIE Z INTERNETEM 

 
 

Dowiedz się jak skonfigurować telefon i połączyć się z Internetem. 

 
 

 

Dodaj nowe połączenie 
 

1. Na liście aplikacji dotknij ikonę  „Ustawienia”, aby otworzyć 

menu konfiguracji urządzenia. 
 
2. Dotknij opcji „Więcej...”, potem dotknij „Sieci komórkowe” a 

następnie „Nazwy punktów dostępu”. Teraz wybierz kartę SIM, 
którą chcesz skonfigurować. 
 

3. Dotknij klawisz Menu i wybierz „Nowy APN”, a następnie 
wprowadź parametry udostępnione przez operatora. 
 

Podstawowe dane to: 
 

 Nazwa 
 APN 

 Użytkownik 
 Hasło 

 
Niektórzy operatorzy używają Serwerów Proxy, więcej informacji 

na ten temat można znaleźć w opisie konfiguracji operatora. 
 
4. Po zakończeniu wprowadzania wymaganych parametrów dotknij 

przycisk „Menu”, a następnie „Zapisz”. 
  



Jeśli ta sama karta SIM posiada wiele konfiguracji APN, wybierz tę, 

którą chcesz użyć, dotykając przycisku radiowego  po prawej 

stronie jego nazwy. 
 
Aby dodać kolejne połączenie, powtórz czynności od kroku 3. 

 
Przełączanie między operatorami 

(Karty SIM) 

 
Jeśli używasz kilku kart SIM i chcesz wybrać inną kartę SIM, 
wykonaj następujące kroki: 

 

1. Na liście aplikacji dotknij ikonę  „Ustawienia”, aby otworzyć 
menu konfiguracji urządzenia. 

 
2. Dotknij. 
 

3. Wybierz opcję Dane komórkowe i wybierz kartę SIM, z której 
chcesz korzystać. 
 

  



   UŻYWANIE Wi-Fi 

 
 

Dowiedz się, jak korzystać z funkcji łączności bezprzewodowej 

telefonu, aby połączyć się z dowolną dostępną lokalną siecią 
bezprzewodową. 

 

 
 

Połączenie z siecią bezprzewodową 

 

1. Na liście aplikacji dotknij ikonę  „Ustawienia”, aby otworzyć 
menu konfiguracji urządzenia. 

 

2. Dotknij opcję Wi-Fi . 
 

3. Aby włączyć Wi-Fi, dotknij przycisk  w prawym górnym 
rogu. 
 

4. Wybierz sieć bezprzewodową i wpisz hasło zabezpieczające, jeśli 
jest to konieczne. 
 

Odłączanie od sieci bezprzewodowej 
 

1. Na liście aplikacji dotknij ikonę  „Ustawienia”, aby otworzyć 
menu konfiguracji urządzenia. 
 

2. Dotknij opcję Wi-Fi . 
 

3. Aby wyłączyć Wi-Fi, dotknij przycisk  w prawym górnym 

rogu. 
 
 



 

Wyświetl szczegóły techniczne sieci bezprzewodowej 
 

1. Na liście aplikacji dotknij ikonę  „Ustawienia”, aby uzyskać 

dostęp do konfiguracji urządzenia. 
 

2. Dotknij opcję Wi-Fi . 

 
3. Dotknij aktywną sieć bezprzewodową, aby wyświetlić dane, 
takie jak prędkość transmisji, natężenie sygnału i inne. 

  



   INFORMACJE DOT. BEZPIECZEŃSTWA 

 
Należy pamiętać o przestrzeganiu odpowiednich zasad i przepisów 

podczas korzystania z telefonu. Zapobiegnie to negatywnym 

skutkom dla Ciebie i otoczenia. 
 
 

Ogólne zasady dot. bezpieczeństwa 
 

 

 

Podczas jazdy samochodem, jazdy rowerem 
lub spaceru nie należy używać słuchawek 
ani słuchawek dousznych. Twoja uwaga 

może zostać zakłócona, co może 
spowodować wypadek i okazać się 
niezgodne z prawem w niektórych 

regionach geograficznych. Ze względów 
bezpieczeństwa nie używaj telefonu 

podczas jazdy, zawsze zwracaj uwagę na 

otoczenie. Należy przestrzegać wszystkich 
instrukcji i przepisów bezpieczeństwa 
dotyczących użytkowania urządzenia 

podczas prowadzenia pojazdu. 
 

 

Nie używać telefonu komórkowego na 
stacjach benzynowych. 

 

Podczas wykonywania połączeń, telefon 
należy trzymać w odległości co najmniej 15 

mm od ucha lub ciała. 



 

Telefon może emitować jasne lub migające 
światło. 

 

Drobne części mogą spowodować 
zadławienie. 

 

Nie wrzucaj telefonu do ognia. 

 

 

Aby uniknąć uszkodzenia słuchu, nie należy 
słuchać zbyt głośnych dźwięków w celu 

zwiększenia słyszalności. Nadmierne 

ciśnienie akustyczne w słuchawkach i 
słuchawkach dousznych może spowodować 

uszkodzenie słuchu. 

 

 

Należy unikać kontaktu telefonu z 
jakąkolwiek substancją magnetyczną. 

 

Należy trzymać telefon z dala od 
rozruszników serca i innych elektronicznych 

urządzeń medycznych. 

 

Należy unikać trzymania telefonu w 
ekstremalnych temperaturach. 



 

Wyłącz telefon, gdy jest to wymagane w 
szpitalach i placówkach medycznych. 

 

Należy unikać kontaktu telefonu z cieczami. 
Przechowuj telefon w suchym miejscu. 

 

Wyłącz telefon, gdy jest to wymagane w 
samolotach i na lotniskach. 

 

Nie demontuj telefonu. 

 

Wyłącz telefon, gdy w pobliżu znajdują się 
materiały wybuchowe lub płyny. 

 

Stosuj wyłącznie zatwierdzone akcesoria. 

 

Nie należy polegać na telefonie w 

przypadku połączeń awaryjnych. 



 
Regularnie przyglądaj się ładowarce, szczególnie 

wtyczce i powłoce, aby wykryć wszelkie uszkodzenia. 
Jeśli ładowarka jest uszkodzona, nie można jej 

używać, dopóki nie zostanie naprawiona.  

 
Podłącz ładowarkę do łatwo dostępnego gniazdka 

elektrycznego. Zawsze odłączaj ładowarkę po użyciu. 

 
Należy używać wyłącznie ładowarki dostarczonej z 

urządzeniem. 
 

 

 
Ostrzeżenie o zagrożeniach 

elektrycznych 
 

Aby uniknąć poważnych obrażeń, nie należy 

dotykać wtyczki ładowarki! 
 

Odłącz ładowarkę, gdy jej nie używasz. 
 

Aby odłączyć ładowarkę lub akcesorium, 

wyciągnij ładowarkę z gniazdka, a nie kabel 
zasilający. 

 

Moduł zasilania jest elementem 
pozwalającym na odłączenie produktu. 

 

Gniazdko zasilania musi być łatwo 
dostępne. 

 



Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie 
promieni słonecznych, na przykład na desce 

rozdzielczej samochodu. 
 

Nie należy używać urządzenia w przypadku 

przegrzania. 
 

Należy zachować ostrożność podczas korzystania z 

urządzenia podczas marszu. 
 

Nie narażaj urządzenia na silne uderzenia ani nie 
upuszczaj go z dużej wysokości, może to spowodować 

uszkodzenie lub nieprawidłowe działanie.  

 
Nie należy samodzielnie demontować, modyfikować 

ani naprawiać urządzenia.  

 
Do czyszczenia urządzenia należy używać czystej i 

miękkiej szmatki.  

Nie należy używać żadnych środków chemicznych ani 
detergentów. 

  



   POZIOM SAR 

 
 

Przeczytaj uważnie niniejszą bardzo ważną sekcję. 

 
 

FALE RADIOWE 

 
W przypadku wszystkich modeli telefonów komórkowych 
wymagany jest dowód zgodności z normami międzynarodowymi 

(ICNIRP) lub dyrektywą europejską 2014/53/UE (RED) przed 
wprowadzeniem ich na rynek. Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo 
użytkownika i innych osób jest podstawowym wymogiem tych 

norm lub niniejszej dyrektywy. 
 
URZĄDZENIE TO SPEŁNIA MIĘDZYNARODOWE WYMOGI 

DOTYCZĄCE EKSPOZYCJI NA DZIAŁANIE FAL RADIOWYCH 
 
Twoje telefon komórkowy jest nadajnikiem i odbiornikiem 

radiowym. Został on zaprojektowany tak, aby nie przekraczał 
limitów ekspozycji na fale radiowe (pola elektromagnetyczne o 

częstotliwości radiowej) określonych w międzynarodowych 
normach. Wytyczne zostały opracowane przez niezależną 
organizację naukową (ICNIRP) i zawierają znaczny margines 

bezpieczeństwa, mający na celu zapewnienie bezpieczeństwa 
wszystkich osób, niezależnie od wieku i stanu zdrowia. 
 

Wytyczne dotyczące ekspozycji na fale radiowe wykorzystują 
jednostkę miary znaną jako współczynnik absorpcji specyficznej 
(SAR). Limit współczynnika SAR dla urządzeń przenośnych wynosi 

2W/kg. 
 
Testy dotyczące SAR są przeprowadzane przy użyciu 

standardowych pozycji obsługi z urządzeniem nadającym na 
najwyższym certyfikowanym poziomie mocy we wszystkich 
badanych pasmach częstotliwości.  



Aby spełnić wytyczne dotyczące ekspozycji na fale radiowe 

podczas użytkowania, urządzenie powinno być umieszczone 
przynajmniej w odległości 1,5 cm od ciała. Jeśli nie używasz 
zatwierdzonych akcesoriów, upewnij się, że użyty produkt nie 

zawiera metalu i że umożliwia umieszczanie telefonu we wskazanej 
odległości od ciała. 
 

Więcej informacji możesz znaleźć na stronie 
www.energizeyourdevice.com 
 

Dodatkowe informacje na temat pól elektromagnetycznych i 
zdrowia publicznego są dostępne na stronie internetowej 
http://www.who.int/peh-emf. 

 
Twój telefon jest wyposażony we wbudowaną antenę. W celu 
zapewnienia optymalnej pracy, należy unikać jej zasłaniania lub jej 

degradacji. 
 
Ponieważ urządzenia mobilne oferują szereg funkcji, mogą być 

używane w innych pozycjach niż przy uchu. W takich 
okolicznościach urządzenie będzie zgodne z wytycznymi, gdy jest 

używane z zestawem słuchawkowym lub kablem USB 
przeznaczonym do transmisji danych. Jeśli używasz innego 
akcesorium, upewnij się, że każdy używany produkt nie zawiera 

metalu i że pozostawia telefon w odległości co najmniej 1,5 cm od 
ciała.    
  



   
 

Zgodność CE 
 
 

Przeczytaj uważnie niniejszą bardzo ważną sekcję. 
 
 

 
 
FALE RADIOWE 

 
W przypadku wszystkich modeli telefonów komórkowych 
wymagany jest dowód zgodności z normami 

międzynarodowymi (ICNIRP) lub dyrektywą europejską 
2014/53/UE (RED) przed wprowadzeniem ich na rynek. 
Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo użytkownika i innych 

osób jest podstawowym wymogiem tych norm lub 
niniejszej dyrektywy. 
 

URZĄDZENIE TO SPEŁNIA MIĘDZYNARODOWE 
WYMOGI DOTYCZĄCE EKSPOZYCJI NA DZIAŁANIE FAL 

RADIOWYCH 
 
Twoje telefon komórkowy jest nadajnikiem i 

odbiornikiem radiowym. Został on zaprojektowany tak, 
aby nie przekraczał limitów ekspozycji na fale radiowe 
(pola elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej) 

według międzynarodowych norm. Wytyczne zostały 
opracowane przez niezależną organizację naukową 
(ICNIRP) i zawierają znaczny margines bezpieczeństwa, 

mający na celu zapewnienie bezpieczeństwa wszystkich 
osób, niezależnie od wieku i stanu zdrowia. 
 

  



Zgodność z przepisami UE 

 
Niniejsze urządzenie jest zgodne z podstawowymi 
wymogami i innymi przepisami zawartymi w dyrektywie 

2014/53/UE. 
 
Deklaracja zgodności znajduje się na stronie 

internetowej www.energizeyourdevice.com 
 
 

Uwaga: Należy przestrzegać krajowych i lokalnych 
przepisów w miejscu, w którym urządzenie ma być 
używane. Urządzenie może podlegać ograniczeniom w 

niektórych lub wszystkich państwach członkowskich Unii 
Europejskiej (UE). 
 

Uwaga: 
 
- Ze względu na zastosowany materiał obudowy telefon 

komórkowy może być podłączony tylko do złącza USB w 
wersji 2.0 lub wyższej. Podłączenie do tzw. zasilania 

USB jest zakazane. 
 
- Ładowarka powinna być zainstalowana w pobliżu 

urządzenia i być łatwo dostępna. 
 
- Nie używaj telefonu komórkowego w otoczeniu o zbyt 

wysokiej lub zbyt niskiej temperaturze, nigdy nie 
wystawiaj telefonu komórkowego na działanie silnego 
słońca lub zbyt wilgotnego otoczenia. Odpowiednia 

temperatura do użytkowania telefonu i akcesoriów to -
10℃ do 55℃. 

 

-Podczas ładowania telefonu należy umieścić go w  
temperaturze pokojowej przy dobrej wentylacji. Zaleca 
się ładowanie telefonu w otoczeniu o temperaturze w 



zakresie od 5℃  do około 25℃ . Upewnij się, że używasz 

tylko ładowarki dostarczonej przez producenta. 
Używanie nieautoryzowanej ładowarki może 
spowodować zagrożenie i naruszenie autoryzacji 

telefonu oraz warunków gwarancji. 
 

- OSTRZEŻENIE: RYZYKO WYBUCHU W PRZYPADKU WYMIANY 

BATERII NA BATERIĘ NIEWŁAŚCIWEGO TYPU. ZUŻYTE BATERIE 
NALEŻY UTYLIZOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI 

 

- Nadmierne ciśnienie akustyczne w słuchawkach i 
słuchawkach dousznych może spowodować uszkodzenie 
słuchu. 

 
Więcej informacji możesz znaleźć na stronie 
www.energizeyourdevice.com 

 
Dodatkowe informacje na temat pól 
elektromagnetycznych i zdrowia publicznego są 

dostępne na stronie internetowej 
http://www.who.int/peh-emf. 

 
Twój telefon jest wyposażony we wbudowaną antenę. 
W celu zapewnienia optymalnej pracy, należy unikać jej 

zasłaniania lub jej zniszczenia. 
 
Ponieważ urządzenia mobilne oferują szereg funkcji, 

mogą być używane w innych pozycjach niż przy uchu. W 
takich okolicznościach urządzenie będzie zgodne z 
wytycznymi, gdy jest używane z zestawem 

słuchawkowym lub kablem USB do transmisji danych. 
Jeśli używasz innego akcesorium, upewnij się, że każdy 
używany produkt nie zawiera metalu i że telefon 

pozostaje w odległości co najmniej 1,5 cm od ciała.    
  



My, AVENIR TELECOM,  
(208, Boulevard de Plombières, 13581 Marseille Cedex 20, FRANCJA) 
Niniejszym oświadczamy, że:  
 
ENERGIZER dostosowuje się do norm i przepisów dyrektyw. Procedura 
certyfikacji zgodności określona w art. IV dyrektywy 2014/53/UE znajduje się 
pod kontrolą następującej organizacji: 
 

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

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

 
 Pełna treść certyfikatu zgodności urządzenia jest dostępna na żądanie drogą 
pocztową na następujący adres: AVENIR TELECOM - 208, Boulevard de 
Plombières, 13581 Marseille Cedex 20, Francja. 
 
 
 
2019/10/31  Jean-Daniel BEURNIER / CEO 

(Data)  (Nazwisko i podpis osoby upoważnionej) 

 
Maksymalny dopuszczalny poziom SAR dla tego modelu i warunków, w 

jakich został zarejestrowany: 
EGSM 900 0.239 W/kg 10g Głowa SAR | 0.633 W/kg 10g Ciało SAR 

DCS 1800 0.173 W/kg 10g Głowa SAR | 0.704 W/kg 10g Ciało SAR 

WCDMA 900 0.092 W/kg 10g Głowa SAR | 0.242 W/kg 10g Ciało SAR 

WCDMA 2100 0.052 W/kg 10g Głowa SAR | 0.089 W/kg 10g Ciało SAR 

 
 

Podczas użytkowania rzeczywiste wartości SAR dla tego urządzenia są zazwyczaj 
znacznie poniżej wartości podanych powyżej. Wynika to z faktu, że w celu 
zwiększenia wydajności systemu i zminimalizowania zakłóceń w sieci, moc 
robocza urządzenia mobilnego jest automatycznie zmniejszana, gdy do 
połączenia nie jest potrzebna pełna moc. Im mniejsza moc wyjściowa 
urządzenia, tym mniejsza jego wartość SAR.  

 

 

 
CERTYFIKAT ZGODNOŚCI 

ENERGY E500 



 
 


