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Ogólna prezentacja telefonu 
Dziękujemy za wybór smartfonu HUAWEI. 
W pierwszej kolejności przedstawimy parę podstawowych cech 
urządzenia. 
Przytrzymaj wciśnięty klawisz zasilania, aby włączyć telefon. 
Po włączeniu telefonu przycisk zasilania pozwala włączać 
i wyłączać ekran. 
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Przygotowywanie telefonu 
Aby włożyć kartę SIM, baterię i kartę microSD, wykonaj kilka 
czynności przedstawionych na poniższych ilustracjach. 
Bateria dodana w komplecie z telefonem jest częściowo 
naładowana. Przed pierwszym użyciem baterii zaleca się jej 
pełne naładowanie. 

Zakładając pokrywę baterii, należy najpierw włożyć jej 
górną część i docisnąć dolną aż do zatrzaśnięcia. 
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Dodatkowa pomoc 
Aktualne dane teleadresowe i adres e-mail w wybranym kraju 
lub regionie zawiera strona 
http://consumer.huawei.com/en/support/hotline. 

Wszystkie zdjęcia i ilustracje w tej instrukcji, 
w szczeg&oacute;lności przedstawione kolory i rozmiary 
telefonu oraz zawartość ekranu mają charakter wyłącznie 
poglądowy. W rzeczywistości produkt może wyglądać inaczej. 
Żadna część tego podręcznika nie może być traktowana jako 
gwarancja, czy to wyrażona wprost, czy dorozumiana. 

Nota prawna 
Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2015. 

Wszelkie prawa zastrzeżone. 
NINIEJSZY DOKUMENT SŁUŻY WYŁĄCZNIE DO CELÓW 
INFORMACYJNYCH I NIE STANOWI JAKIEJKOLWIEK 
GWARANCJI. 

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 
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. 

http://consumer.huawei.com/en/support/hotline
http://consumer.huawei.com/privacy-policy
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 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. 

Ochrona słuchu podczas korzystania z zestawu 

słuchawkowego 

 Aby uniknąć ryzyka uszkodzenia słuchu, nie słuchaj 
dźwięku na wysokim poziomie głośności przez dłuższy czas.  

Warunki eksploatacji 

Idealny zakres temperatur pracy urządzenia: od 0℃ do 35℃. 

Idealny zakres temperatur składowania: od -20℃ do 70℃. 

Bardzo wysokie i bardzo niskie temperatury mogą uszkodzić 
urządzenie lub jego akcesoria. 

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. 
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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 
Noszenie działającego aparatu blisko ciała 
Urządzenie jest zgodne ze specyfikacjami dotyczącymi emisji fal 
o częstotliwościach radiowych, gdy jest używane blisko ucha 
lub w odległości 1,5 cm od ciała. Upewnij się, że akcesoria 
urządzenia, np. jego pokrowiec, nie zawierają metalowych 
elementów. Urządzenie należy trzymać w pewnym oddaleniu 
od ciała, aby spełnić normy prawidłowej odległości. 
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 

http://consumer.huawei.com/certification
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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.  
Najwyższa wartość współczynnika SAR w przypadku 
urządzenia tego typu podczas testowania go przy uchu to 
0,667 W/kg oraz 0,942 W/kg, gdy urządzenie było prawidłowo 
noszone przy ciele. 
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: 

 
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. 

http://consumer.huawei.com/certification
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