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Descrierea telefonului 
 

 
 

Articol Scurtă descriere 

  1 – PORT CASCĂ  Ieşire mufă audio pentru a 

conecta un set de căşti 

  2 - PORT USB Port utilizat pentru a încărca 

dispozitivul sau pentru a-l 

conecta la un PC 
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  3 – DIFUZOR FRONTAL Difuzor utilizat în timpul 

convorbirilor telefonice 

  4 –CAMERA 

FRONTALĂ/CAMERĂ 

VIDEO 

Aparat de fotografiat utilizat mai 

ales pentru realizarea de selfie-

uri (2MPix) 

  5-BUTONUL ÎNAPOI Buton pentru revenire la pagina 

anterioară sau pentru a închide 

  6-BUTON DE START Buton pentru a reveni la ecranul 

principal din orice orice poziţie a 

meniului 

  7 –BUTONUL MENIU Buton folosit pentru opţiuni în 

orice aplicaţie 

  8- BUTONUL DE 

VOLUM 

Butonul pentru a mări/scădea 

volumul 

  Butonul 

Pornire/Oprire 

Buton pentru a porni/opri 

dispozitivul sau pentru blocarea 

şi deblocarea ecranului 

10 – CAMERĂ 

VIDEO/CAMERĂ FOTO 

Camera principală a aparatului 

(5MPix) 
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11-BLITZ Blitz-ul este utilizat în timp ce 

faceţi fotografii, funcţionează ca 

o lanternă 

INSTALAREA cartelelor: SIM1, SIM2 şi microSD 

Cartelele SIM1, SIM2 şi microSD sunt situate deasupra bateriei. 

Puteţi vedea cartelele dacă scoateţi capacul din spate al 

telefonului. 

 

 

 

 

microSD SIM1 SIM2 
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Înainte de instalarea cartelelor, asiguraţi-vă că telefonul este 

oprit, şi nu are conectate accesorii. 

 Aşezaţi telefonul cu ecranul îndreptat în jos, astfel încât 

obiectivul camerei să fie vizibil. 

 Ridicaţi uşor capacul din spate folosind crestătura mică 

situată în colţul din stânga jos şi ridicaţi și scoateți carcasa.

 

 

 Pentru a instala cartelele, scoateţi mai întâi bateria. 

 Apoi, introduceţi cartelele: 

 SIM1 – introduceţi cartela miniSIM în slotul SIM1 cu 

contactele metalice îndreptate în jos; crestătura 

trebuie aliniată în apropierea bateriei, aşa cum se 

arată în desenul de pe carcasă, 

 SIM2 – introduceţi cartela miniSIM în slotul SIM2 cu 

contactele metalice îndreptate în jos; crestătura 

trebuie îndreptată către faţă, aşa cum se arată în 
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desenul de pe carcasă, 

 Cardul de memorie SD – instalaţi cardul de memorie 

microSD. Pentru aceasta, glisaţi clema metalică în 

poziţia DESCHIS şi ridicaţi-o. Introduceţi cardul 

microSD astfel încât contactele metalice să fie 

aliniate cu fişele telefonului şi glisaţi clema metalică 

în poziţia BLOCAT. 

 

 Introduceți bateria astfel încât contactele metalice +/- să 

fie orientate în sus faţă de telefon, apoi potriviţi uşor capacul 

din spate în poziţia sa. 

Fiţi atent în timp ce manevraţi cardul de memorie, în special în 

timpul instalării şi dezinstalării acestuia. 

Unele carduri de memorie trebuie să fie formatate pe un PC 

înainte de prima utilizare. Faceţi copii de rezervă ale datelor 

stocate pe cardurile utilizate pe alte dispozitive, dacă utilizaţi 
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carduri SD! Utilizarea defectuoasă sau alţi factori ar putea 

provoca deteriorarea sau pierderea datelor stocate pe carduri. 

MĂSURI DE SIGURANŢĂ ÎN TIMPUL INTRODUCERII 

CARTELELOR 

 Opriţi telefonul şi aşteptaţi câteva secunde înainte de a 

introduce sau dezinstala cartela SIM. 

 Fiţi atent în timp ce manevraţi cartela SIM, nu o îndoiţi 

sau zgâriaţi. 

 În cazul în care cartela SIM este introdusă incorect sau 

este deteriorată, un mesaj de eroare va fi afişat pe ecran, după 

ce porniţi telefonul: Nici o cartelă în slot. Asigurați-vă că a fost 

introdusă corect şi nu este deteriorată şi apoi porniţi telefonul 

din nou. Dacă telefonul nu detectează nici acum cartela, 

mergeţi la furnizorul dumneavoastră de servicii pentru a o 

înlocui. 

 În cazul în care cartela SIM se blochează în slot şi nu reuşiţi 

să o scoateţi, apelaţi la un service autorizat. Prejudiciile 

mecanice ale sloturilor SIM nu sunt acoperite de garanţie. 

INSTALAREA BATERIEI & A CARCASEI 

 Aşezaţi telefonul cu ecranul îndreptat în jos, astfel încât 
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obiectivul camerei să fie vizibil. 

 Ridicaţi uşor capacul din spate folosind crestătura mică 

situată în colţul din stânga jos şi ridicaţi și scoateți carcasa. 

 Introduceți bateria astfel încât contactele metalice +/- să 

fie orientate în sus faţă de telefon, apoi potriviţi uşor capacul 

din spate în poziţia sa. 

 

 

ÎNCĂRCAREA BATERIEI 

Utilizaţi numai încărcătoarele şi bateriile furnizate de 
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producator. Nu folosiţi niciodată încărcătoare sau baterii 

deteriorate. Folosirea acestora ar putea duce la defectarea 

telefonului şi la încălcarea reglementărilor referitoare la 

utilizarea de aparate cu unde radio şi pot provoca anularea 

garanţiei. 

Dacă bateria ajunge la un nivel de 15 %, pe ecran va apărea un 

mesaj prin care sunteţi sfătuiţi să încărcaţi bateria. Pentru a 

încărca bateria, conectaţi încărcătorul la o priză şi la telefon. 

Reţineţi! Fiţi atent când conectaţi încărcătorul la portul USB. 

Conectarea defectuoasă ar putea deteriora grav aparatul şi 

astfel de daune nu sunt acoperite de garanţie. 

Reţineţi! Dacă folosiţi încărcătoare de la alţi producatori, 

asiguraţi-vă ca acestea au un slot microUSB. 

Pictograma ( ) de pe ecran vă arată nivelul actual al bateriei. 

Încărcarea completă a bateriei durează aproximativ 2-3 ore. 

Puteţi utiliza aparatul în timp ce acesta se află la încărcat, dar 

astfel se va prelungi timpul de încărcare. Este normal ca 

dispozitivul să fie mai cald atunci când se află la încărcat. 

Notă! 

În timp ce încărcaţi telefonul, asiguraţi-vă că temperatura 

aerului este între 0° C şi + 40 ° C. 
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Bateriile se degradează în timp. Prin urmare, puterea acestora 

se va reduce. 

Creşterea duratei de viaţă a bateriei (economisire 

inteligentă de energie) 

Dispozitivul are unele opţiuni pentru a vă ajuta să creşteţi 

durata de viaţă a acumulatorului. Pentru a prelungi durata de 

funcţionare a dispozitivului, schimbaţi unele dintre aceste 

opţiuni şi dezactivaţi funcţiile care rulează în fundal: 

Atunci când nu folosiţi dispozitivul, treceţi-l pe modul 

hibernare, 

Închideţi aplicaţiile care nu sunt necesare, 

 Dezactivaţi Bluetooth, 

 Dezactivaţi Wi-Fi, 

 Păstraţi un interval de timp scurt pâna la blocarea 

ecranului, 

 Diminuaţi luminozitatea ecranului. 
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PORNIREA/OPRIREA TELEFONULUI 

Apăsaţi şi menţineţi apăsat Butonul pornire/oprire (9) câteva 

secunde pentru a porni sau opri telefonul. 

Când utilizaţi aparatul pentru prima dată, acesta trebuie să fie 

configurat; pentru a configura dispozitivul, urmaţi 

instrucţiunile afişate pe ecran. Mai întâi, configuraţi contul 

Google (Gmail). 

 

Observație! 

Pentru a descărca o aplicatie din "Play Store", trebuie să 

configuraţi contul Google. În cazul în care utilizatorul are cont 

de Gmail, el poate înregistra dispozitivul folosind această 

adresă, fără a crea un cont nou. 

În cazul în care cartela SIM e protejată printr-un cod PIN, 

introduceţi codul cu ajutorul tastaturii care apare pe ecran, 

apoi apăsaţi  pentru a confirma. Folosiţi tasta  

dacă aţi introdus cifre greşite. 

Observaţie! 

Dacă nu aţi primit Codurile PIN şi PUK împreună cu cartela 

SIM, contactaţi furnizorul de servicii. Dacă introduceţi codul 
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PIN greşit de 3 ori, cartela SIM va fi blocată şi va fi necesară 

introducerea codului PUK. 

 

Ecran tactil 

Dispozitivul este echipat cu un ecran tactil în loc de o tastatură 

standard. Ecranul funcţionează atât pentru afişare cât şi ca 

tastatură. 

Observație! 

Asiguraţi-vă că menţineţi ecranul uscat în orice moment. 

Contactul cu apa ar putea provoca defecţiuni ecranului tactil, 

pe moment sau în viitor. De asemenea, închideţi ecranul, 

atunci când aparatul nu este folosit. Păstrarea ecranului 

inactiv pentru o lungă perioadă de timp poate cauza 

defecţiuni ale acestuia. 

 

GESTURI TACTILE 

Apăsaţi – Apăsaţi rapid pe ecran cu degetul. O astfel de 

atingere vă pemite să selectaţi o pictogramă, o comandă 

rapidă, un link sau un caracter de pe tastatura ecranului. 
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Apăsaţi şi menţineţi apăsat – Apăsaţi şi menţineţi pe o 

pictogramă de pe ecran fără să pierdeţi contactul cu aceasta 

până când se realizează acţiunea propusă.  

Trageţi – Apăsaţi şi menţineţi apăsat pe o pictogramă pentru 

un moment, apoi trageţi-o către destinaţia dorită fără să 

pierdeţi contactul cu aceasta. 

Glisare – este trecerea rapidă a degetului peste suprafaţa 

ecranului. De exemplu, glisând în jos pe ecran puteţi derula 

lista de aplicaţii, iar dacă glisaţi lateral puteţi vizualiza mai 

multe ecrane principale. 

Apăsare dublă –apăsaţi rapid de 2 ori pe ecran cu degetul şi 

puteţi mări /micşora o pagină web sau o hartă. De asemenea, 

acest gest vă permite să măriţi/micşoraţi o poză în timp ce 

vizualizaţi fotografii. 

Glisare cu două degete – atingeţi suprafaţa cu degetul mare şi 

arătătorul şi apropiaţi-le sau îndepărtaţi-le. Acest gest vă 

permite să micşoraţi sau să măriţi imaginea. Este foarte util în 

timp ce vizualizaţi hărţii sau fotografii. 
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BARA DE STATUS ŞI NOTIFICĂRI 

Notificările care apar în partea de sus a ecranului (bara de 

status) vă informează despre anumite caracteristici ale 

dispozitivului (apeluri ratate, ceas cu alarmă, activare Wi-fi, 

mesaje necitite, e-mail-uri noi, etc). A se vedea imaginea de 

mai jos: 

 

Iată cele mai frecvente pictograme de notificare: 

 

Putere semnal (puterea semnalului de la BTS 

(Staţia de emisie de bază) 

 
Conexiune de date 3G 

 
Conexiune WiFi (pornită) 

 
Dispozitiv Bluetooth® pornit 
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GPS pornit 

 
Apel ratat 

 
Conectat la computer 

 
Mesaj necitit 

 

Ceas deșteptător 

 
Mod silenţios  

 
Doar vibraţii 

 
Modul avion (offline) 

 
Eroare (avertisment) 
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Pentru mai multe informaţii despre notificări, trageţi în jos 

bara de status. Apăsaţi  pentru a şterge notificările 

vizualizate deja. 

Ecranul principal 

Din ecranul principal aveţi acces la toate caracteristicile 

dispozitivului. Pe ecranul de start sunt afişate pictograme, 

widget-uri, comenzi rapide pentru aplicaţii şi altele. Ecranul 

principal poate avea mai multe panouri. Pentru a vizualiza şi 

alte panouri, glisaţi cu degetul către stânga sau către dreapta. 

 
 

BLOCAREA/DEBLOCAREA ECRANULUI 

Blocarea telefonului duce la închiderea ecranului. Pentru a 

Pictogramă 

Imagine de 

fundal 
Widget 
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bloca dispozitivul, apăsaţi BUTONUL PORNIRE/OPRIRE (9), 

aflat în partea laterală a telefonului. 

Pentru a debloca telefonul, urmaţi aceeaşi paşi. Apăsaţi 

BUTONUL PORNIRE/OPRIRE (9) şi trageţi pictograma  

în sus. 

Utilizatorul poate alege şi alte metode mai sigure de blocare, 

cum ar fi un şablon sau un cod PIN. 

Efectuarea de apeluri/Răspunsul la apeluri 

Pentru a efectua, a prelua sau administra apelurile telefonice, 

folosiţi aplicaţia „Telefon”, pentru care comanda rapidă  

este de obicei situată în colţul din stânga-jos al ecranului 

principal. 

Pentru a răspunde unui un apel, apăsaţi "Primire" pe ecran: 
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APLICAŢII 

Pe telefon este instalat sistemul Android (versiunea 5.1). Este 

cel mai popular si universal sistem de operare mobil pentru 

smartphone-uri; prin urmare, există o multitudine de aplicaţii 

pentru Android pe Internet (de la aplicaţii menite să 

îmbunătăţească experienţa cu dispozitivul şi să uşureze 

utilizarea, pâna la o varietate de jocuri, aplicaţii de organizare 

şi reţele sociale). 

Cel mai uşor mod de a căuta şi instala un program dorit este 

aplicaţia „Play Store”. Apăsaţi  pe ecranul principal şi 

căutaţi „Play Store”. 

Fiecare aplicaţie poate fi instalată direct pe telefon, de exemplu 

prin descărcare de pe WEB, şi apoi prin încărcare cu un cablu 

conectat la calculator. 

Iată descrierile unor aplicatii incluse disponibile în telefon: 

 

Aparat foto Vă permite să faceţi poze/videoclipuri 
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Galerie Foto 

Vă permite să vizualizaţi fotografii şi 

videoclipuri stocate în memoria 

telefonului  

 

Gmail Pentru utilizatorii de e-mail Google  

 

Google Motorul de căutare Google 

 

Internet 
Browser-ul sistemului pentru 

vizualizarea paginilor WWW  

 

Calendar Calendar extins 

 

Calculator Calculator rapid şi uşor de utilizat  

 

Maps 
Google maps cu opţiunea de indicaţii. 

Conexiune de date necesară. 

 

Administrator 

de fișiere 

Aplicaţie uşor de utilizat care permite 

să vizualizaţi memoria aparatului 

 

Agendă 

telefonică 

Aplicaţie pentru gestionarea contactelor 

stocate în 

dispozitiv. 
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E-mail 

Pentru orice utilizatori de poştă 

electronică, 

configurare necesară 

 

Radio 
Radio FM, necesită un set cu cască ca să 

se conecteze (funcţionează ca antenă) 

 

Play Store 
Modalitate uşoară de a căuta 

şi instala orice aplicaţie 

 

Telefon 
Vă permite să efectuaţi şi să primiţi 

apeluri telefonice 

 

Setări 

Setările telefonului, utilizaţi pentru a 

gestiona 

întregul aparat 

 

Mesaje 
Vă permite să gestionaţi mesajele 

din telefon 

 

Ceas Ceas cu alarmă şi cronometru 

 

CAMERA FOTO/VIDEO 

Telefonul are opţiunea de a efectua fotografii şi înregistrări 

video. 
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Pentru aceasta, apăsaţi  pe ecranul principal în Meniu 

şi mergeţi la aplicaţia „Camera” . 

 

 

Imaginea de mai sus prezintă caracteristicile de bază ale 

camerei foto. Atingerea unei opţiuni va duce la 

Mod panoramic 

Galerie Foto 

Modul uşor 

Setări 

Cameră faţă/spate Blitz 

Efectuare foto 

Inregistrare 

video 
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modificarea/activarea acesteia. Selectaţi  pentru a 

merge la opţiunile avansate pentru camera foto /camera video. 

Utilizaţi-le pentru a seta anumite opţiuni, cum ar fi modul, 

dimensiunea pozelor, calitatea foto/video. 

BARA DE SETĂRI RAPIDE 

Utilizaţi bara de setări rapide pentru a activa/dezactiva rapid şi 

uşor unele opţiuni, cum ar fi Wi-Fi, GPS, etc (a se vedea mai 

jos). Trageţi în jos bara de status şi apoi apăsaţi pictograma 

. Va apărea următorul ecran: 
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Apăsaţi una dintre opţiuni pentru a o activa/dezactiva. Dacă 

este de culoare gri, opţiunea este dezactivată (de exemplu, în 

modul avion); dacă este de culoare albă, opţiunea este activată 

(de exemplu, Wi-Fi). 
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MĂSURI DE SIGURANŢĂ 

 Nu folosiţi telefonul în cazul în care acesta ar putea 

interfera cu alte dispozitive! 

 Nu folosiţi telefonul fără un set de căşti în timp ce 

conduceţi un vehicul. 

 UTILIZAREA - Telefonul emite câmp electromagnetic care 

ar putea interfera negativ cu alte dispozitive electronice, 

inclusiv echipamente medicale. Vă rugăm păstraţi 

distanţa recomandată de către producătorii de 

echipamente medicale între telefon si aparatul medical 

implantat, cum ar fi un stimulator cardiac. Persoanele cu 

implanturi trebuie să urmeze instrucţiunile producătorilor 

acestor aparate medicale. Utilizatorii cu stimulator 

cardiac nu trebuie să poarte telefonul în buzunarul de la 

piept şi trebuie să ţină telefonul lângă urechea din partea 

opusă locului unde este implantat dispozitivul medical, în 

scopul de a minimiza riscul de interferenţe; în cazul în care 

suspectaţi astfel de interferenţe, telefonul ar trebui să fie 

oprit imediat. 
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 Nu folosiți telefonul în spitale, în avion, în punctele de 

alimentare cu combustibil sau în apropierea materialelor 

inflamabile. 

 Nu reparaţi sau modificaţi telefonul pe cont propriu. Doar 

unităţile de service calificat sunt autorizate să repare 

telefonul. 

 Dispozitivul și accesoriile pot conține piese de mici 

dimensiuni. Nu păstrați telefonul și piesele la îndemâna 

copiilor. 

 Nu folosiţi niciodată orice produse chimice sau substanţe 

corozive pentru a curăţa telefonul. 

 Nu folosiţi telefonul în apropierea cardurilor bancare și de 

credit - datele stocate pe acestea se pot pierde. 

 Din motive de siguranţă, niciodată nu vorbiţi la telefon în 

timp ce aparatul este conectat la priză. 

 Telefonul nu este rezistent la apă, păstraţi-l uscat tot 

timpul; nu expuneţi telefonul la contactul cu apa sau alte 

lichide. Nu lăsaţi telefonul în locuri în care ar putea fi 

stropit cu apă sau alte lichide. 

 Niciodată nu expuneţi aparatul la temperaturi prea 

scăzute sau ridicate şi la lumina directă a soarelui. Nu 
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lăsaţi telefonul lângă dispozitive de încălzire, cum ar fi 

radiatoare, cazane, cuptoare, focuri de tabără, grătare, etc. 

 Protejați-vă auzul! 

 

Expunerea prelungită la sunete puternice vă poate 

deteriora auzul. Ascultați muzică la un nivel scăzut 

și nu țineți telefonul prea aproape de ureche, în 

timp ce utilizați difuzorul. Reduceţi volumul înainte de 

utilizarea căştilor. 
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INFORMAŢII DESPRE BATERIE 

Există o baterie în telefon. Bateria poate fi reîncărcată cu un 

încărcător care este inclus în pachet. 

Durata de viață a bateriei depinde de condițiile în care 

telefonul este utilizat. 

Durata de viață a bateriei depinde de condițiile în care 

telefonul este utilizat. Distanța faţa de releul de transmisie, 

numărul și durata apelurilor telefonice au un impact 

semnificativ asupra duratei de viață a bateriei. În timpul 

deplasărilor, telefonul comută între relee și aceste comutări au, 

de asemenea, un impact negativ asupra duratei de viață a 

bateriei. 

După mai multe încărcări și descărcări, bateria își va pierde 

capacitatea de încărcare. Vă rugăm să achiziționați o baterie 

nouă dacă observați o scădere semnificativă a performanței 

acesteia. 

Utilizați numai baterii recomandate de producător. Nu lăsați 

niciodată încărcătorul în priză pentru mai mai mult de 2-3 zile. 

Nu țineți telefonul în locuri excesiv de calde. Temperaturile 

ridicate ar putea avea un impact negativ atât asupra bateriei, 
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cât și asupra telefonului. 

Nu folosiți o baterie care este evident deteriorată. Procedând 

astfel, puteți cauza un scurt-circuit, ceea ce poate duce la 

deteriorarea telefonului. Asigurați-vă că bateria este instalată 

corespunzător, în conformitate cu polarizarea. 

Nu lăsați bateria în locuri excesiv de calde sau reci, deoarece se 

poate reduce semnificativ durata de viață a bateriei. 

Temperatura de depozitare recomandată este cuprinsă între 

15 ° C și 25 ° C. Instalarea unei baterii reci în telefon poate 

afecta funcționarea acestuia, conducând la deteriorarea sa. 

În pachet este inclusă o baterie Li-ion. 

Bateriile vechi prezintă riscuri de mediu. 

Acestea ar trebui să fie depozitate într-un loc 

special, într-un container special, în 

conformitate cu reglementările în vigoare. Nu aruncați 

niciodată bateriile sau încărcătoarele laolaltă cu deșeurile 

menajere, acestea ar trebui să fie depozitate separat în 

vederea reciclării.  

 

NU ARUNCAȚI NICIODATĂ BATERIILE ȘI ÎNCĂRCĂTOARELE ÎN 

FOC! 
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PROTEJAREA MEDIULUI 

Important: Telefonul respectă prevederile Directivei 

Europeane privind deșeurile de echipamente 

electrice și electronice 2002/96 / CE (DEEE) și Legea 

Poloneză privind Deșeurile de echipamente electrice 

și electronice. Un astfel de logo ne arată că 

echipamentul, după utilizare, nu trebuie să fie eliminat în fluxul 

normal de deșeuri. 

 

Important!  

Nu aruncați niciodată telefonul și accesoriile în rețeaua 

municipală de deșeuri!!! Produsul trebuie utilizat numai în 

locuri autorizate.  

Manipularea corespunzătoare a deșeurilor provenind din 

echipamentele electrice și electronice ajută la menținerea 

sănătății și protejarea mediului, reducând riscurile care decurg 

din prezența componentelor periculoase, depozitarea și 

utilizarea deficitară a unor astfel de echipamente. 
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INFORMAŢII SAR 

Acest telefon respectă toate standardele internaționale 

referitoare la impactul undelor radio. Produsul primește și 

emite unde radio. Acesta este destinat să îndeplinească toate 

cerințele de siguranță referitoare la impactul undelor radio 

recomandate de directivele internaționale. Aceste 

recomandări au fost elaborate de Comisia Internațională de 

Protecție împotriva Radiațiilor Non-Ionizate (ICNIRP), o 

organizație științifică independentă care se preocupă de 

siguranța tuturor persoanelor, indiferent de vârstă sau de 

starea de sănătate. În recomandările referitoare la impactul 

undelor radio, termenul este utilizat pentru a marca Rata 

Specifică de Absorbție (SAR). 

Conform cecomandărilor ICNIRP, valoarea maximă a SAR 

pentru echipamente portabile este de 2,0 wați pe kilogram (W 

/ kg). Valoarea SAR este determinată la puterea maximă de 

transmisie; valoarea reală SAR în timp ce produsul este în 

funcțiune este de obicei mai mică decât nivelul indicat. Astfel 

de discrepanțe rezultă din modificările automate de energie 

necesară pentru asigurarea  funcționării la nivelul minim 
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cerut pentru a fi conectat la rețea.  

Cu toate că valorile SAR pot varia în funcție de modelul de 

telefon sau chiar de diferitele poziții ale aceluiași model, toate 

acestea sunt conforme cu reglementările referitoare la nivelul 

sigur de radiații. 

Potrivit OMS, cercetările actuale indică faptul că nu este 

necesară aplicarea de restricții speciale în utilizarea 

dispozitivelor portabile. Potrivit OMS, pentru reducerea 

radiațiilor sunt recomandate reducerea duratei conversațiilor 

sau utilizarea căștilor sau a difuzorului, precum și păstrarea 

telefonului departe de corp sau de zona capului. 

 

Cele mai înalte valori SAR măsurate în teste 

SAR - dispozitiv lângă cap 0.584 W/kg (GSM) 

0.587 W/kg (WCDMA) 

SAR - dispozitiv lângă 

corpul 

0.949 W/kg (GSM) 

0.673 W/kg (WCDMA) 

Valorile SAR pot varia în funcție de reglementările locale 

referitoare la acesta, la cerințele de testare și din cauza 

frecvențelor diferite dintr-o anumită rețea. 
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DECLARAȚIE DE CONFORMITATE 

 





Unele informaţii din acest manual pot varia în funcţie de 

configuraţia telefonului. Aceasta depinde de software-ul 

instalat, de furnizorul de servicii, precum şi de cartela SIM. 

Producătorul îşi rezervă dreptul de a modifica produsul și 

caracteristicile acestuia fără o notificare prealabilă. 

În cazul în care este necesară asistență tehnică, vă rugăm să 

sunaţi la: +48 32 325 07 00 sau să ne trimiteţi un email la: 

serwis@maxcom.pl. 

 
MAXCOM S.A. 
43-100 Tychy 

 ul Towarowa 23a 
POLONIA 

Tel. +48 32 327 70 89 
fax: +48 32 327 78 60 

 
http://www.maxcom.pl/ 

Office@maxcom.pl 
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