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Olvassa el használat előtt

A TELEFON MEGVÁSÁRLÁSAKOR ANNAK AKKUMULÁTORA 
NINCS TELJESEN FELTÖLTVE.
NE VEGYE KI AZ AKKUMULÁTORT A TELEFON TÖLTÉSE 
KÖZBEN.
A JÓTÁLLÁS ÉRVÉNYÉT VESZTI, HA SZÉTSZERELI VAGY 
MEGPRÓBÁLJA SZÉTSZERELNI A KÉSZÜLÉKET.

Adatvédelmi korlátozások
Egyes országokban maradéktalanul hozzáférhetővé kell tenni a 
rögzített telefonbeszélgetéseket, és a jogszabályok kötelezővé 
teszik a beszélgetőpartner tájékoztatását arról, hogy a 
beszélgetést rögzítik. A telefon felvételi funkciójának használatakor 
mindig tartsa be az adott ország vonatkozó jogszabályainak és 
egyéb előírásainak rendelkezéseit.

Felelősséget elhárító nyilatkozatok
MINDEN IDŐJÁRÁSI, TŐZSDEI ÉS EGYÉB INFORMÁCIÓT, ADATOT 
ÉS DOKUMENTÁCIÓT (“ELÉRT INFORMÁCIÓ”) A “LÁTHATÓ 
MÓDON” BIZTOSÍTJUK MINDENNEMŰ JÓTÁLLÁS ÉS MŰSZAKI 
TÁMOGATÁS NÉLKÜL. A HTC ÉS PARTNEREI A JOGSZABÁLYOK 
ÁLTAL MEGENGEDETT MAXIMÁLIS MÉRTÉKBEN kifejezetten 
elhárítanak minden jogszabályból vagy másból eredő képviseletet 
és garanciavállalást az Elért információkkal kapcsolatban, 
ideértve többek között az értékesíthetőségre, az adott 
célra való alkalmasságra, a jogsértéstől való mentességre, a 
minőségre, a pontosságra, a teljességre, a hatékonyságra, a 
megbízhatóságra és a hasznosságra vonatkozó kifejezett vagy 
hallgatólagos garanciavállalást. A fentiek korlátozása nélkül, a 
HTC és partnerei nem tehetők felelőssé az Elért információk 
bárminemű használatáért, valamint nem tehetők felelőssé az ilyen 
felhasználás következményeiért, ezeket az információkat Ön a 
saját felelősségére használja.



Biztonsági és szabályzási információk  �

A károkra vonatkozó korlátozások

A HTC ÉS PARTNEREI A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL 
MEGENGEDETT MAXIMÁLIS MÉRTÉKIG ELHÁRÍTANAK MINDEN 
OLYAN, A FELHASZNÁLÓVAL VAGY HARMADIK FÉLLEL 
SZEMBENI FELELŐSSÉGVÁLLALÁST, AMELY TETSZŐLEGES 
KÖZVETETT, KÜLÖNLEGES, KÖVETKEZMÉNYES, BALESETKÉNT 
BEKÖVETKEZŐ VAGY JOGI JELLEGŰ, SZERZŐDÉS KERETEIN 
BELÜL VAGY KÍVÜL BEKÖVETKEZŐ, A KÖTELEZETTSÉGEK 
BETARTÁSÁBÓL VAGY BE NEM TARTÁSÁBÓL, IDEÉRTVE 
TÖBBEK KÖZÖTT A SÉRÜLÉSEKKEL, A BEVÉTELKIESÉSSEL, 
A JÓ HÍRNÉV ELVESZTÉSÉVEL, AZ ÜZLETI LEHETŐSÉGEK 
ELVESZTÉSÉVEL, AZ ADATVESZTÉSSEL ÉS/VAGY A NYERESÉG 
ELVESZTÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ KÁROKAT, MÉG AKKOR IS, 
HA EZEK A KÁROK ELŐRE LÁTHATÓK VOLTAK. A HTC ÉS 
PARTNEREI TELJES FELELŐSSÉGE NEM HALADHATJA MEG 
AZ ÖNTŐL KAPOTT ÖSSZEGET, FÜGGETLENÜL ATTÓL A JOGI 
ELMÉLETTŐL, AMELY ALAPJÁN A KERESETET BENYÚJTOTTÁK. 
A FENTIEK NEM ÉRINTIK AZ ÖN TÖRVÉNYSZERŰ JOGAIT, 
MELYEKET NEM LEHET KORLÁTOZNI.

Fontos egészségvédelmi és biztonsági 
óvintézkedések

A termék használata során az esetleges jogi vagy egyéb jellegű 
károk elkerülése érdekében be kell tartani az alábbi biztonsági 
szabályokat.
Őrizze meg és tartsa be a termékkel kapcsolatos összes biztonsági 
és használati útmutatást. Gondosan tanulmányozza a termékhez 
mellékelt használati útmutatóban szereplő összes figyelmeztetést.
A személyi sérülések, az áramütés, a tűzveszély és a készülékeket 
érintő károk kockázatának csökkentése érdekében kövesse az 
alábbi óvintézkedéseket.
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Elektromos biztonság
A készülék áramellátására kizárólag hozzá illeszkedő 
akkumulátort és tápegységet szabad használni. Minden egyéb 
használat veszélyes lehet, és semmissé teheti a termékre adott 
jóváhagyásokat.

A földeléssel kapcsolatos biztonsági óvintézkedések
VIGYÁZAT: Ha nem megfelelően földelt eszközhöz csatlakoztatja a 
készüléket, akkor előfordulhat, hogy a készüléket áramütés éri.
A készülékhez USB-kábel tartozik, amellyel asztali vagy 
hordozható számítógéphez csatlakoztatható. Mielőtt 
csatlakoztatná ezt a készüléket a számítógéphez, győződjön 
meg arról, hogy a számítógép megfelelő földeléssel van ellátva. 
Az asztali vagy hordozható számítógép tápkábele tartalmaz egy 
földelőszálat, a kábel dugóján pedig található egy földelőérintkező. 
A dugót hozzá illő aljzatba kell csatlakoztatni, amely megfelelően 
van felszerelve, és el van látva a helyi előírásoknak megfelelő 
földeléssel.

A tápegységgel kapcsolatos óvintézkedések
Megfelelő külső energiaforrást alkalmazzon
A terméket csak az elektronikus matricán feltüntetett 
energiaforrásokkal lehet működtetni. Ha nem biztos abban, 
hogy milyen típusú áramforrásra van szüksége, akkor kérje 
a mobilszolgáltató vagy a helyi áramszolgáltató segítségét. 
Ha a készülék akkumulátorról vagy egyéb áramforrásról is 
működtethető, akkor tanulmányozza a mellékelt használati 
útmutatót.
Ez a termék csak a következő áramforrással működtethető.
AC adapter:

HTC, TC P�00 típus
HTC, TC A�50, TC B�50, TC C�50, TC E�50, TC U�50,TC 
K�50

Óvatosan bánjon az akkumulátorral
A termék lítium-ionos polimer vagy lítium-ionos akkumulátorral 
rendelkezik. Az akkumulátor helytelen kezelése tüzet és 
égési sérülést okozhat. Ne próbálja felnyitni vagy javítani az 
akkumulátort. Ne szerelje szét, ne törje össze, ne szúrja fel, 
ne dobja tűzbe vagy vízbe az akkumulátort, ne zárja rövidre 
az érintkezőit vagy az áramkörét, továbbá ne tegye ki az 
akkumulátort 60˚C feletti hőmérsékletnek.



1.
2.
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  FIGYELMEZTETÉS: Az akkumulátor helytelen 
cseréje robbanásveszélyhez vezethet. A tűzveszély 
és az égési sérülések kockázatának csökkentése 
érdekében ne szerelje szét, ne törje össze, ne szúrja 
fel és ne dobja tűzbe vagy vízbe az akkumulátort, ne 
zárja rövidre az érintkezőit, valamint ne tegye ki az 
akkumulátort 60° C feletti hőmérsékletnek. Kizárólag a 
megadott csereakkumulátorokat használja. A használt 
akkumulátorok újrahasznosítását és hulladékkezelését 
a helyi szabályozások vagy a termékhez mellékelt 
útmutató alapján kell végezni.

 
MEGJEGYZÉS: Ez a termék csak a következő akkumulátorral 

működtethető:.
HTC, BB99100 típus 

További óvintézkedések
A készüléket és az akkumulátort tartsa szárazon, illetve tartsa 
távol a víztől és az egyéb folyadékoktól, mert ezek rövidzárat 
okozhatnak. 
Tartsa távol a fémtárgyakat az akkumulátortól és annak 
érintkezőitől, mert rövidzárat okozhatnak. 
A telefont csak olyan termékekhez csatlakoztassa, melyeken 
megtalálható az USB-IF logó vagy teljesítették az USB-IF 
megfelelőségi programot.
Ne használjon olyan akkumulátort, amely sérült, deformált 
vagy elszíneződött, amelynek rozsdás a külseje, amely 
túlmelegedik vagy furcsa szagot bocsát ki. 
Az akkumulátort mindig tartsa távol a csecsemőktől és 
a kisgyermekektől, ezzel elkerülheti, hogy lenyeljék az 
akkumulátort. Az akkumulátor lenyelése esetén azonnal 
forduljon orvoshoz. 
Ha az akkumulátor szivárog: 

Ügyeljen arra, hogy a kiszivárgó folyadék ne kerüljön 
bőr re vagy ruhára. Ha ez mégis megtörténik, akkor 
azonnal öblítse le az érintett területet, és haladéktalanul 
forduljon orvoshoz. 
Ügyeljen arra, hogy a kiszivárgó folyadék ne kerül jön 
szembe. Ha ez mégis megtörténik, a szemet NEM 
SZABAD dörzsölni; azonnal öblítse ki tiszta vízzel, és 
haladéktalanul forduljon orvoshoz. 
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A szivárgó akkumulátort tartsa távol a tűztől, mert 
be gyulladhat vagy felrobbanhat. 

A közvetlen napsütéssel kapcsolatos óvintézkedések
Óvja a készüléket a nedvességtől és a különösen alacsony 
vagy magas hőmérséklettől. Ne hagyja a készüléket vagy a 
hozzá tartozó akkumulátort gépkocsiban vagy olyan helyen, 
ahol a hőmérséklet meghaladhatja a 60°C-ot; például gépkocsi 
műszerfalán, ablakpárkányon vagy olyan ablak mögött, ahol 
közvetlen napsütés, illetve huzamosabb ideig erős ultraibolya 
sugárzás érheti. Ilyen körülmények között károsodhat a készülék, 
túlmelegedhet az akkumulátor, és a gépkocsi is veszélybe kerülhet.

A halláskárosodás elkerülése
VIGYÁZAT: Ha huzamosabb ideig nagy hangerővel 
használja a fejhallgatót vagy a fülhallgatót, akkor 
tartósan károsodhat a hallása.

MEGJEGYZÉS: Franciaországban a készülékhez tartozó 
fejhallgatók és fülhallgatók a szükséges 
tesztek során megfeleltek a vonatkozó NF EN 
50���- 1:�000 és/vagy NF EN 50���-�:�00� 
szabvány által meghatározott, a hangnyomásra 
vonatkozó előírásoknak, ahogy azt az L. 5���-1.

Fülhallgató, Model RC E160.

Repülésbiztonság
Előfordulhat, hogy a készülék interferenciába lép a repülőgépek 
navigációs rendszerével és kommunikációs hálózatával, ezért 
a legtöbb országban a jogszabályok tiltják a készülék telefon 
funkciójának használatát a repülőgépek fedélzetén. Ha a 
készüléket repülőgép fedélzetén szeretné használni, akkor Repülés 
üzemmódra váltva ne feledje el kikapcsolni a telefon funkciót.

A környezettel kapcsolatos óvintézkedések
Ne használja a készüléket üzemanyagtöltő állomáson, 
üzemanyagraktárban, vegyi üzemben vagy robbantási területen, 
robbanásveszélyes levegőjű helyen, például üzemanyagtöltésre 
vagy -tárolásra használt területen, hajó fedélközében, üzemanyag 
vagy vegyi anyag tárolására vagy szállítására használt 
létesítményben, továbbá olyan helyen, ahol a levegő vegyi anyagot 
vagy részecskéket, például gabonaport, fémport vagy egyéb 
port tartalmaz. Az ilyen helyeken a szikrák robbanást vagy tüzet 
okozhatnak, amely személyi sérüléshez vagy akár halálesethez is 
vezethet.

•

•



Biztonsági és szabályzási információk  �

Robbanásveszélyes levegőjű helyek
Ha robbanásveszélyes levegőjű vagy gyúlékony anyagok 
tárolására használt helyen tartózkodik, akkor kapcsolja ki a 
készüléket, és vegye figyelembe az adott helyen feltüntetett 
jelzéseket és utasításokat. Az ilyen helyeken a szikrák robbanást 
vagy tüzet okozhatnak, amely személyi sérüléshez vagy akár 
halálesethez is vezethet. Lehetőleg kerülje a készülék használatát 
azokon a helyeken, ahol üzemanyag kezelése folyik, például a 
szervizekben és a benzinkutakon, továbbá vegye figyelembe, 
hogy az üzemanyagraktárakban, a vegyi üzemekben és a 
robbantási területeken milyen előírások vonatkoznak a rádiós 
készülékek használatára. A robbanásveszélyes levegőjű helyeket 
a legtöbbször, de nem minden esetben, jelöléssel látják el. Ilyen 
helynek számítanak például az üzemanyagtöltő állomások, a hajók 
fedélköze, az üzemanyagok vagy vegyi anyagok tárolására vagy 
szállítására használt létesítmények, illetve azok a helyek, ahol a 
levegő vegyi anyagokat vagy részecskéket, például gabonaport, 
fémport vagy egyéb port tartalmaz.

Útbiztonság
Mindig teljes figyelemmel kell vezetni, hogy csökkentse a baleset 
kockázatát. A vezetés közbeni telefonhasználat (még kéz nélkül is) 
figyelemelvonással jár, és ez balesethez vezethet. Meg kell felelnie 
a helyi törvényeknek és rendelkezéseknek, melyek a vezeték nélküli 
eszközök vezetés közbeni használatát korlátozzák.

A rádiófrekvenciás (RF) mezők sugárzásának 
korlátozása
Az RF mezők sugárzásának korlátozása iránt érdeklődők számára 
az Egészségügyi Világszervezet (WHO) a következő tanácsot adja:
Elővigyázatossági óvintézkedések: A jelenlegi tudományos 
kutatások nem jelzik, hogy bármiféle különleges óvintézkedést 
kellene tenni a mobiltelefonok használatakor. Az emiatt 
aggódók korlátozhatják saját vagy gyermekeik rádiófrekvenciás 
sugárterhelését a hívások hosszának korlátozásával vagy kéz 
nélküli használatot lehetővé tevő eszközök alkalmazásával, hogy a 
mobiltelefont távol tartsák fejüktől vagy testüktől.
A tárgyban további információkat talál a WHO weboldalán:  
http://www.who.int/peh-emf Who Fact sheet 19�: June �000.
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A rádiófrekvenciás sugárterheléssel kapcsolatos 
óvintézkedések

Lehetőleg ne használja a telefont fémből készült szerkezet 
közelében (például épület acélváza mellett).
Lehetőleg ne használja a készüléket erős elektromágneses 
forrás közelében, például mikrohullámú sütő, hangszóró, tévé- 
vagy rádiókészülék mellett.
Kizárólag eredeti, a gyártó által jóváhagyott vagy fémet nem 
tartalmazó tartozékokat használjon.
A gyártó által jóvá nem nagyobb tartozékok használata 
a rádiófrekvenciás eredetű sugárterhelésre vonatkozó 
szabályok megszegését okozhatja, ezért az ilyen tartozékok 
használatát kerülni kell.

A rádiófrekvenciás (RF) sugárterhelés
A készülék rádióadót és -vevőt tartalmaz. Amikor BE van 
kapcsolva, rádiófrekvenciás energiát ad és vesz. Amikor a 
telefonnal kommunikál, a rendszer a hívásvezérlést olyan 
energiaszinten folytatja, amelyen a telefonja ad.
A kisugárzott energia mennyisége jóval kisebb a rádiófrekvenciás 
sugárterhelésre vonatkozó nemzetközi szabványok által 
meghatározott mennyiségnél. Ezek a korlátok átfogó irányelvek 
részét képezik, és az általános népesség rádiófrekvenciás 
sugárterhelésére vonatkozó határértékeket fogalmaznak meg. Az 
irányelvek a következő nemzetközi szabványosító testületek által 
korábban meghatározott biztonsági szabványokra alapulnak: 

Amerikai Nemzeti Szabványügyi Hivatal (American National 
Standards Institute, ANSI); IEEE. C95.1-199�
Nemzeti Sugárzásvédelmi és -mérési Tanács (National 
Council on Radiation Protection and Measurement, NCRP). 
�6-os jelentés. 19�6
Nemzetközi Bizottság a Nemionizáló Sugárzásvédelemről 
(International Commission on Non-Ionising Radiation, 
ICNIRP)1996 
Egészségügyi Minisztérium (Kanada), 6. biztonsági 
törvénykönyv A szabványok olyan lényeges biztonsági 
tartalékokat foglalnak magukba, amelyek révén kortól 
és egészségi állapottól függetlenül bármely személy 
biztonságát garantálni tudják.
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A mobilkészüléket úgy terveztük, hogy ne haladja a nemzetközi 
irányelvek rádióhullámok sugárzásának korlátaira vonatkozó 
javaslatát. Ezeket az irányelveket az ICNIRP független tudományos 
szervezet dolgozta ki, és tartalmazzák a személyek védelmét 
biztosító biztonsági korlátokat kortól és egészségi állapottól 
függetlenül.
Ezek az irányelvek a fajlagosan elnyelt teljesítmény (SAR) 
mértékegységet használják. A mobileszközökre érvényes SAR 
korlátozás � W/kg, ennél az eszköznél a legmagasabb SAR érték a 
fülnél 0,�5� W/kg @10 g*.
Mivel a mobileszközök számos funkciót nyújtanak, más helyzetben 
is használhatók, például a testen is, ahogy az ebben a felhasználói 
útmutatóban le van írva**.
Mivel a SAR mérése az eszköz legnagyobb adóteljesítménye 
mellett történik, e készülék valós SAR értéke működés 
közben tipikusan a fenti érték alatt van. Ennek a készülék 
teljesítményszintjének automatikus változtatása az oka, hogy 
mindig csak a szükséges minimális teljesítményt használja a 
hálózattal való kommunikációra.
*A teszteket az IEC PT6��09-1 szabványnak megfelelően végezték el
**Lásd a következő szakaszt a testen viselt készülék működéséről
Az egyéb mobil rádiós átviteli készülékekhez hasonlóan ebben 
az esetben is érvényes, hogy a készülék kielégítő működése és a 
használó biztonsága érdekében ügyelni kell arra, hogy a készülék 
működtetése közben az emberi test semelyik része ne kerüljön 
túlságosan közel az antennához.
A készülék belső antennával van ellátva. Kizárólag a beépített 
antennát használja. A nem engedélyezett vagy módosított 
antennák használata hátrányosan befolyásolhatja a 
hívásminőséget, károsíthatja a telefont, ronthatja a teljesítményt, 
az ajánlott értékeket meghaladó SAR-szint kialakulásához 
vezethet, továbbá az adott országban érvényes szabályok 
megszegését okozhatja.
A telefon optimális teljesítményének biztosítása, illetve a 
személyek rádiófrekvenciás sugárterhelésére vonatkozóan a 
szabványokban meghatározott előírások betartása érdekében 
mindig a normál használati pozícióban működtesse a készüléket. 
Telefonhívás kezdeményezése vagy fogadása közben, amennyiben 
ez lehetséges, ne érintse meg és ne tartsa fogva az antennát. Az 
antennával való érintkezés a hívásminőség romlásához vezethet, és 
a szükségesnél nagyobb teljesítményű működésre kényszerítheti 
a készüléket. A telefon HASZNÁLATA közben kerülje az antenna 
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környékével való érintkezést, ezzel az antenna optimális 
működését és az akkumulátoros üzemidő meghosszabbítását is 
elősegíti.
A testen viselt műveleteknél meghatározott SAR megfelelőség 
csak olyan övtartókra, tokokra és hasonló eszközökre vonatkozik, 
melyek nem tartalmaznak fém alkatrészeket, és legalább 1,5 cm 
távolságot tartanak a készülék és a felhasználó teste között.
Ha nem veszik figyelembe ezt az utasítást, akkor az RF sugárzás 
meghaladja a vonatkozó útmutató korlátozását.

SAR-információk
0,�5� w/kg@10 g (fej), 1.1� w/kg @10 g (test) *
*MEGJEGYZÉS: A 10 g-os SAR értéket 900/1�00 MHz-es 

GSM/GPRS/EGPRS és WCDMA/HSDPA I sáv 
üzemmódban mérték. A 1,1� w/kg @10 g-os 
test SAR értéket úgy mérték, hogy a készülék 
övtáskában volt, hátoldala 1,5 cm-re volt a testtől.

Interferencia az autókban
Vegye figyelembe, hogy az elektromos berendezésekkel szembeni 
interferencia miatt néhány járműgyártó megtiltja a mobiltelefon 
használatát a járműben, kivéve, ha kéz nélküli rendszer és külső 
antenna van felszerelve.

Interferencia a gyógyászati készülékekkel
A készülék hibás működést idézhet elő a gyógyászati 
készülékekben. A legtöbb kórház és klinika területén tilos a 
készülék használata.
Ha egyéb személyi gyógyászati készüléket használ, akkor 
egyeztesse a gyártóval, hogy a készülék megfelelő árnyékolással 
rendelkezik-e a rádiófrekvenciás sugárzással szemben. A 
kezelőorvosa valószínűleg segítségére lehet a megfelelő 
információk beszerzésében.
Az egészségügyi intézmények területén, ha bármilyen módon erre 
szólítják fel, KAPCSOLJA KI a telefont. A kórházak és az egyéb 
egészségügyi intézmények a rádiófrekvenciás sugárzásra érzékeny 
készülékeket is használhatnak.

Hallókészülékek
A digitális vezeték nélküli telefonok egy része interferál bizonyos 
hallókészülékekkel. Ha ilyen jellegű interferenciát tapasztal, akkor 
a szolgáltató vagy az ügyfélszolgálat segítségével keressen más 
megoldást.
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Nem-ionizáló sugárzás
A készülék belső antennával van ellátva. A sugárzási teljesítmény 
és az interferenciák elleni védelem optimális szinten tartása 
érdekében a készüléket normál használati helyzetben kell 
működtetni. Az egyéb mobil rádiós átviteli készülékekhez 
hasonlóan ebben az esetben is érvényes, hogy a készülék kielégítő 
működése és a használó biztonsága érdekében ügyelni kell arra, 
hogy a készülék működtetése közben az emberi test semelyik 
része ne kerüljön túlságosan közel az antennához.
Kizárólag a beépített antennát használja. A nem engedélyezett 
vagy módosított antennák használata hátrányosan befolyásolhatja 
a hívásminőséget, károsíthatja a telefont, ronthatja a teljesítményt, 
az ajánlott értékeket meghaladó SAR-szint kialakulásához 
vezethet, továbbá az adott országban érvényes szabályok 
megszegését okozhatja.

A telefon optimális 
teljesítményének 
biztosítása, illetve a 
személyek rádiófrekvenciás 
sugárterhelésére vonatkozóan a 
szabványokban meghatározott 
előírások betartása érdekében 
mindig a normál használati 
pozícióban működtesse a 
készüléket. Az antennával való 
érintkezés a hívásminőség 
romlásához vezethet, és 
a szükségesnél nagyobb 
teljesítményű működésre 
kényszerítheti a készüléket. A 
telefon HASZNÁLATA közben 
kerülje az antenna környékével 
való érintkezést, ezzel az 
antenna optimális működését 
és az akkumulátoros üzemidő 
meghosszabbítását is elősegíti.

Az antenna 
helye
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Elektromos biztonság
Kiegészítők

Csak a jóváhagyott tartozékokat használja.
Ne csatlakoztassa nem kompatibilis termékekhez és 
tartozékokhoz.
Figyeljen arra, hogy ne érintse meg, és fém tárgyak, például 
érmék vagy kulcskarikák hozzáérjenek vagy rövidre zárják az 
akkumulátor érintkezőit.

Autóhoz csatlakoztatás
Kérje szakértők segítségét a telefon csatlakozófelületének a 
jármű elektromos rendszeréhez történő csatlakoztatásához. 
Hibás és sérült termékek

Ne próbálja meg szétszerelni vagy módosítani a telefont és 
annak tartozékát.
Csak szakképzett személy szervizelheti és javíthatja a telefont 
és annak tartozékát. 

Általános óvintézkedések
Csak egyedül Ön felelős a telefon használatáért és a használatából 
eredő következményekért. Mindig ki kell kapcsolnia a telefont, ha 
a telefon használata tiltott. A telefon használatára vonatkoznak a 
felhasználók és környezetük megóvása érdekében előírt biztonsági 
intézkedések.

Kerülje túlzott nyomás kifejtését a készülékre
Ne fejtsen ki nagy fokú nyomást a kijelzőre és a készülékre, 
mert az a készülék károsodását okozhatja, és távolítsa 
el nadrágzsebéből, mielőtt leülne.  Ajánlott a készüléket 
védőtartóban tárolni, az érintőképernyő működtetéséhez pedig 
csak az érintőceruzát vagy az ujjait célszerű használni. A nem 
megfelelő kezelés miatt megrepedt képernyőre nem terjed ki a 
jótállás.
A készülék hosszas használatot követően felmelegszik
Amikor a készüléket hosszabb ideig használja, például amikor 
telefonon beszél, az akkumulátort tölti, vagy a webet böngészi, 
a készülék felmelegedhet. A legtöbb esetben, ez az állapot 
normálisnak mondható és nem a készülék hibáját jelzi.
Figyelmeztető szolgáltatás jelzések
Kivéve, ha másképp nincs tanácsolva a működtetési vagy szerviz 
dokumentációban, ne próbálja önállóan szervizelni a terméket. A 
készülék belsejében lévő alkatrészek javítását erre felhatalmazott 
technikusnak vagy szakszerviznek kell végeznie.


•
•

•




•

•
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Védje a telefont
Mindig óvatosan kezelje a telefont és tartozékait, és tartsa 
azokat tiszta, pormentes helyen.
Ne tegye ki a telefont és tartozékait nyílt lángnak és égő 
dohánytermékeknek.
Ne tegye ki a telefont és tartozékait folyadéknak, 
nedvességnek és nagy páratartalomnak.
Ne ejtse le, ne dobja el és ne próbálja meg elhajlítani a telefont 
és tartozékait.
Ne használjon erős vegyi anyagokat, tisztítószereket és 
aeroszolokat a készülék és tartozékai tisztításához.
Ne fesse le a telefont és tartozékait.
Ne próbálja meg szétszerelni a telefont és tartozékait, csak 
felhatalmazott személy teheti ezt meg.
Ne tegye ki a telefont és tartozékait extrém hőmérsékletnek, a 
minimum -�0, a maximum 50 Celsius-fok.
Ellenőrizze az elektronikus termékek selejtezésére vonatkozó 
helyi rendeleteket.
Ne tartsa a telefont a hátsó zsebében, mert eltörhet, amikor 
leül.

Károsodás esetén forduljon szervizhez
Válassza le a készüléket az elektromos aljzatról, majd forduljon 
felhatalmazott technikushoz vagy szakszervizhez, ha a 
következők valamelyike történik:

Folyadék került vagy valamilyen tárgy esett a készülékbe.
A készüléket eső vagy víz érte.
A készülék leesett vagy megsérült.
Egyértelműen túlmelegedésre utaló jelek mutatkoznak.
A használati útmutatás követése ellenére a készülék nem a 
megszokott vagy elvárható módon működik.

Kerülje a forró helyeket
Ne tegye a készüléket hőforrás, például fűtőtest, fűtőnyílás, 
kályha, illetve egyéb olyan készülék közelébe, amely hőt termel 
(ilyenek például az erősítők).
Kerülje a nedves helyeket
Soha ne használja a terméket nedves helyeken.
Kerülje a készülék szélsőséges hőmérséklet változás közbeni 
használatát
Amikor a készüléket nagyban eltérő hőmérsékletű és/vagy 
páratartalmú helyre viszi, akkor a készüléken vagy a készülékben 
kondenzáció léphet fel. A készülék sérülésének elkerülése 
érdekében a készülék használata előtt hagyjon elegendő időt a 
nedvesség elpárolgására.


•

•

•

•

•

•
•

•

•

•



•
•
•
•
•
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MEGJEGYZÉS:  Ha alacsony hőmérsékletű helyről melegebb 
környezetbe, illetve meleg helyről hidegre viszi a 
készüléket, akkor a bekapcsolása előtt hagyjon 
időt arra, hogy a készülék felvegye a környezet 
hőmérsékletét.

Ne nyomjon tárgyakat a termékbe
Soha ne nyomjon semmilyen tárgyat a termék nyílásaiba. A 
nyílások a készülék szellőzését segítik. A nyílásokat nem szabad 
elfedni, illetve egyéb módon sem szabad akadályozni a levegő 
mozgását.
Légzsákok
Ne helyezze a készüléket légzsák fölötti, illetve a légzsák 
felfúvódása által érintett területre. Helyezze a telefont 
biztonságos helyre a jármű vezetésének megkezdése előtt.
Rögzítő tartozékok
Ne használja a készüléket instabil asztalon, kocsin, talapzaton, 
állványon vagy konzolon. A készülék rögzítését mindig a gyártó 
útmutatása szerint, a gyártó által ajánlott rögzítési tartozékkal 
kell végezni.
Kerülje az instabil rögzítést
Ne tegye a készüléket instabil talpra. 
Csak a megfelelő berendezéssel használja a készüléket
E készüléket csak személyi számítógéppel, olyan eszközökkel 
lehet használni, melyek erre alkalmasnak vannak jelölve.
Hangerő beállítása
Fejhallgató vagy egyéb hangeszköz használata előtt csökkentse 
a hangerőt.
Tisztítás
Tisztítás előtt húzza ki a készülék dugaszát a fali 
dugaszolóaljzatból. Ne használjon tisztítófolyadékot 
vagy hajtógázos tisztítószert. A tisztításra nedves kendőt 
alkalmazzon, de SOHA ne használjon vizet az LCD-kijelző 
tisztítására. 
Kisgyermekek
Ne hagyja a telefont és tartozékait olyan helyen, ahol a 
kisgyermekek elérhetik vagy játszhatnak velük. Megsérthetik 
magukat vagy másokat, vagy véletlenül károsíthatják a 
telefont. Telefonja kis, éles alkatrészeket tartalmaz, melyek 
sérülést okozhatnak, vagy leválhatnak, és így fennáll a lenyelés 
kockázata.
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Ismétlődő mozdulatokból adódó sérülés
Az RSI kockázatának csökkentése érdekében, amikor szöveget ír 
be, vagy játszik a telefonon:

Ne markolja a telefont túl szorosan
Finoman nyomja meg a gombokat
Használja a készülék azon különleges funkcióit, melyek 
minimalizálják a megnyomandó gombok számát, ilyenek 
például az üzenetsablonok és a prediktív szövegbevitel.
Tartson sok szünetet a nyújtózáshoz és a pihenéshez. 

Működő gépezet
Teljes figyelemmel kell lenni a működő gépezetre, hogy 
csökkentse a baleset kockázatát.

Elektrosztatikus kisülés (ESD)
Ne érintse meg a SIM-kártya fém csatlakozóit. 
Hangos zaj
A telefon hangos zajok kibocsátására képes, melyek 
károsíthatják hallását.
Segélyhívások
Ez a telefon, mint minden vezeték nélküli telefon, rádiójelek 
használatával működik, amely nem garantálja a kapcsolódást 
bármilyen feltételek esetén. Ezért soha ne hagyatkozzon 
kizárólag a vezeték nélküli telefonra segélyhívás esetén.

Hatósági azonosítók

Hatósági azonosítás céljából a termék a PB99200 típusszámmal 
van ellátva. 
A megbízható és biztonságos működés érdekében a készülékkel 
csak a PB99200 típushoz illeszkedő tartozékokat használjon.
Az akkumulátor típusszáma BB99100.
MEGJEGYZÉS: A készülék �-es osztályba sorolt, 5 V-os 

egyenfeszültséget, legfeljebb 1 A áramot 
szolgáltató, korlátozott tápegységgel 
használható.

Nyilatkozat – Európai Unió
A CE jelöléssel ellátott termékek megfelelnek az Európai 
Közösségek Bizottsága által kibocsátott R&TTE direktíva  
(99/5/EC), az EMC direktíva (�00�/10�/EC) és a Kisfeszültségű 
direktíva (�006/95/EC) előírásainak. 



•
•
•

•
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Az említett direktíváknak való megfelelés magával vonja a 
következő európai szabványoknak való megfelelést is (zárójelben a 
megfelelő nemzetközi szabványok azonosítója van feltüntetve).

ETSI EN�01 ��9-1
ETSI EN�01 ��9-� 
ETSI EN�01 ��9-� 
ETSI EN�01 ��9-1�
ETSI EN�01 ��9-��
EN�00 ���
EN�00 ��0-� 
EN�01 511
EN�01 90�-1
EN�01 90�-�
EN50�60/EN6��09_1/EN6��11
EN60950-1 (IEC 60950-1)

A készülék a következő országokban használható:

AT BE BG CH CY CZ DE DK

EE ES FI FR GB GR HU IE

IT IS LI LT LU LV MT NL

NO PL PT RO SE SI SK TR

A Telekommunikációs és Internet Szövetség (TIA) 
biztonsági információi
Szívritmus-szabályozók
Az Egészségügyi Gyártók Szövetségének (Health Industry 
Manufacturers Association) javaslata szerint a vezeték nélküli 
telefonok és a szívritmus-szabályozók között az esetleges 
interferenciák elkerülése érdekében legalább 15 cm (6 hüvelyk) 
távolságot kell tartani. Ezek az ajánlások összhangban vannak 
a Wireless Technology Research (vezeték nélküli technológiák 
kutatása) által végzett független kutatásokkal és az ezek alapján 
született javaslatokkal. 
A szívritmus-szabályozót használó személyek:

A BEKAPCSOLT telefont MINDIG tartsák legalább 15 cm-re  
(6 hüvelyk) a szívritmus-szabályozó készüléküktől.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Ne hordják a telefont mellényzsebben.
Az interferencia kialakulási esélyének csökkentése érdekében 
mindig a szívritmus-szabályozóval ellentétes oldalon lévő 
fülükhöz tartsák a telefont. Ha bármilyen okból azt feltételezi, 
hogy interferencia alakult ki, akkor azonnal KAPCSOLJA KI 
a telefont.

Hallókészülékek
A digitális vezeték nélküli telefonok egy része interferál bizonyos 
hallókészülékekkel. Ha ilyen jellegű interferenciát tapasztal, akkor 
a szolgáltató vagy az ügyfélszolgálat segítségével keressen más 
megoldást.

Hulladékkezelési figyelmeztetés
Az Európai Unióban �00�. február 1�-án hatályba lépett, az 
elektromos és elektronikus hulladék kezelésére vonatkozó direktíva 
(Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE) 
jelentős változásokat hozott az élettartamuk végére érkezett 
elektromos készülékek kezelése terén. 
A direktíva legfőbb célja az elektromos és elektronikus hulladék 
keletkezésének megelőzése, valamint a hulladék mennyiségének 
csökkentése érdekében a feleslegessé vált eszközök további 
használatának, újrafelhasználásának és egyéb hasznosításának 
elősegítése.

A terméken vagy az annak dobozán feltüntetett 
WEEE embléma (bal oldalon látható) azt jelzi, hogy 
a terméket nem szabad a háztartási hulladékkal 
együtt kezelni. Ön köteles minden feleslegessé 
vált elektromos és elektronikus készülékének 
hulladékkezeléséről gondoskodni, és köteles ezeket 
a készülékeket a hasonló veszélyes hulladékok 
begyűjtésére kialakított helyre szállítani. Az 
elektronikus és elektromos készülékekből keletkező 
hulladék elkülönített gyűjtése és megfelelő 
újrahasznosítása fontos szerepet játszik a természeti 
erőforrások kímélésében. Az elektromos és 
elektronikus hulladék megfelelő újrahasznosítása 
az emberi egészség és a környezet védelmében is 
lényeges tényező. Az elektromos és elektronikus 
hulladékok elhelyezésével és újrahasznosításával, 
valamint a begyűjtési pontokkal kapcsolatban a 
helyi önkormányzattól, a hulladékkezelést végző 
szolgáltatótól, a készülék vásárlásának helyén vagy a 
gyártótól kaphat további információt.
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RoHS-megfelelés
Ez a termék megfelel az Európai Parlament �00�/95/EC 
jelzésű és a Tanács �00�. január ��-i direktívájában és az annak 
módosításaiban megfogalmazott előírásoknak. A direktíva 
korlátozza bizonyos veszélyes anyagok használatát az elektromos 
és az elektronikus készülékekben.
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23, Xinghua Rd., 
  Taoyuan 330, Taiwan 

     
HTC Corporation

MEGFELEL SÉGI NYILATKOZAT 
EU-beli használatra

A következ  készülékhez: 

Smartphone                                                             

(Termékleírás) 

HTC Desire A8181 (PB99200)                                        

(Terméknév) 

HTC Corporation                   

(Gyártó neve) 

No.23, Xinghua Rd., Taoyuan City, Taoyuan County 330, Taiwan        

 (Gyártó címe) 

ezennel meger síti, hogy megfelel az R&TTE 1995/EK irányelv 3. paragrafusának alapvet

követelményeinek, ha a tervezett célra használják, akkor a következ  szabványok vonatkoznak rá: 

1. Egészség (az R&TTE irányelv 3.1a paragrafusa) 

Alkalmazott szabvány(ok): EN 50360:2001, EN 62209-1:2006, EN62311:2008, _

2. Biztonság (az R&TTE irányelv 3.1a paragrafusa) 

Alkalmazott szabvány(ok): EN 60950-1:2006+A11:2009

3. Elektromágneses kompatibilitás (az R&TTE irányelv 3.1.b paragrafusa) 

Alkalmazott szabvány(ok): EN 301489-1 v1.8.1:2008, EN 301489-3 v1.4.1:2002, EN 301489-7 

v1.3.1: 2005, EN 301489-17 v1.3.2:2008, EN 301489-24 v1.4.1:2007 

4. A rádiófrekvencia-spektrum hatékony használata (az R&TTE irányelv 3.2 paragrafusa) 

Alkalmazott szabvány(ok): EN 301511 v9.0.2:2003, EN 301908-1 v3.2.1:2006, EN 301908-2 

v3.2.1:2007, EN 300328 v1.7.1: 2006, EN 300 440-1 V1.4.1, EN 300440-2 v1.3.1:2009, 

E nyilatkozat megtételéért felel s személy: 
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