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INFORMAŢII JURIDICE 

Drepturi de autor © 2017 ZTE CORPORATION. 

Toate drepturile rezervate. 

Niciun fragment al acestui document nu poate fi citat, reprodus, 
tradus sau utilizat în nicio formă sau prin niciun mijloc, electronic 
sau mecanic, inclusiv fotocopiere şi microfilm, fără permisiunea 

prealabilă scrisă a ZTE Corporation. 

Înştiinţare 

ZTE Corporation îşi rezervă dreptul de a opera modificări asupra 

erorilor de tipar sau a actualiza specificaţiile din acest ghid, fără 
înştiinţare prealabilă. 

Oferim servicii individuale pentru utilizatorii noştri de terminale 

inteligente. Vă rugăm să vizitaţi pagina oficială de Internet a ZTE (la 
www.ztedevice.com) pentru mai multe informaţii despre 
auto-depanare şi modelele de produs incluse. Informaţiile de pe 

pagina de Internet au prioritate. 

Vizitaţi http://www.ztedevice.com pentru a descărca manualul 
utilizatorului. Faceţi clic pe Asistenţă din pagina principală, iar apoi 

alegeţi locaţia, tipul produsului şi numele, pentru a căuta informaţii 
legate de acestea. 

Exonerarea de răspundere 

ZTE Corporation nu îşi asumă responsabilitatea pentru defecte şi 
daune cauzate de modificări neautorizate ale programului de control. 

Imaginile şi capturile de ecran utilizate în acest ghid pot fi diferite de 
produsul în sine. Conţinutul acestui ghid poate fi diferit de produsul 
sau programul de control în sine. 

Mărci înregistrate 
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ZTE şi logo-urile ZTE sunt mărci înregistrate ale ZTE Corporation. 

Google şi Android sunt mărci înregistrate ale Google, Inc.  

Marca înregistrată şi logo-ul Bluetooth® sunt proprietatea Bluetooth 

SIG, Inc. iar utilizarea acestor mărci înregistrate de către ZTE 
Corporation este sub licenţă.  

  Logo-ul microSDXC este o marcă înregistrată a SD-3C, LLC. 

Alte mărci înregistrate şi nume comerciale sunt proprietatea 
respectivilor proprietari. 

Versiunea nr.: R1.0 

Data ediţiei : 21februarie 2017 

Manual nr.:   
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Familiarizaţi-vă cu telefonul dvs. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cameră frontală 

Ecran tactil 

Cască 

Senzor de 
proximitate & 

lumină 

Indicator luminos 

Tastă Acasă 

Tastă aplicaţii 

recente Tastă Înapoi 
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Tastă volum 

Tastă pornire 

Bliţ 

Mufă încărcare/ 
micro-USB  

Mufă căşti 

Cameră spate 

Difuzor 

Tastă Super 

Carcasă spate 
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Instalarea cartelei nano-SIM, a cartelei 

micro-SIM şi a cardului microSDXC™ (Opţional) 

Cartela nano-SIM şi cartela micro-SIM pot fi instalate sau 

îndepărtate în timp ce telefonul este pornit.  

 AVERTISMENT! 

Pentru a evita deteriorarea telefonului, nu folosiţi alt tip de cartele 

SIM, sau o cartelă nano-SIM non-standard ori o cartelă micro-SIM 

decupată dintr-o cartelă SIM. Puteţi obţine o cartelă nano-SIM 

standard sau o cartelă micro-SIM de la furnizorul de servicii. 
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 NOTĂ: 

Cele două orificii pentru cartela SIM sunt compatibile cu reţelele 

4G/3G/2G. Atunci când o cartelă SIM este setată să se conecteze la 

reţele 4G/3G, cealaltă cartelă SIM instalată se poate conecta doar la 

reţele 2G. 

Încărcarea telefonului 

Bateria telefonului dumneavoastră ar trebui să aibă suficientă 

energie pentru a porni telefonul, a găsi un semnal, şi a efectua 

câteva apeluri. Trebuie să încărcaţi complet bateria, cât se poate de 

repede. 

 AVERTISMENT! 

Folosiţi doar încărcătoare şi cabluri aprobate de ZTE. Utilizarea 

Cartelă 
nano-SIM  

Card 
microSDXC  

Cartelă 
micro-SIM  
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accesoriilor neaprobate ar putea deteriora telefonul şi ar putea 

provoca explozia bateriei. 

 AVERTISMENT! 

Bateria nu poate fi îndepărtată. Îndepărtarea acesteia poate 

provoca un incendiu sau o explozie. 

 

 NOTĂ: 

Dacă bateria este extrem de slabă, se poate să nu puteţi aprinde 

telefonul, chiar în timp ce se încarcă. În acest caz, încercaţi din nou 

după ce aţi încărcat telefonul timp de cel puţin 20 minute. Contactaţi 

serviciul de asistenţă pentru clienţi dacă tot nu puteţi porni telefonul, 
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după o încărcare îndelungată. 

 NOTĂ: 
Dacă ecranul se blochează sau durează prea mult să reacţioneze, 

încercaţi să ţineţi apăsată tasta de Aprindere timp de aproximativ 

10 secunde, pentru a reporni telefonul. 
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Informaţii pentru siguranţa produsului 

 

Nu efectuaţi şi nu recepţionaţi apeluri în timp ce 
conduceţi. Nu trimiteţi mesaje text în timp ce conduceţi. 

 

Păstraţi telefonul la o distanţă de cel puţin 5 mm de corp 
atunci când efectuaţi apeluri. 

 
Componentele mici pot provoca sufocarea. 

 
Telefonul poate produce un zgomot puternic. 

 

Pentru a împiedica eventuale daune ale auzului, nu 
ascultaţi la niveluri înalte de volum, pentru perioade lungi 
de timp. 

 
Evitaţi contactul cu obiectele magnetice. 

 

Păstraţi la distanţă de stimulatoare cardiace şi alte 
dispozitive medicale electronice. 

 

Opriţi telefonul atunci când vi se cere, în spitale şi centre 
medicale. 

 

Opriţi telefonul atunci când vi se cere, în aeronave şi 
aeroporturi. 

 

Opriţi telefonul în preajma materialelor sau lichidelor 
explozive. 
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Nu folosiţi aparatul în benzinării. 

 

Telefonul poate produce o lumină puternică sau 
intermitentă. 

 
Nu aruncaţi telefonul în foc. 

 
Evitaţi temperaturile extreme. 

 
Evitaţi contactul cu lichidele. Păstraţi telefonul uscat. 

 
Nu încercaţi să dezasamblaţi telefonul. 

 
Folosiţi doar accesorii aprobate. 

 
Nu vă bazaţi pe telefon ca dispozitiv principal pentru 
comunicaţii de urgenţă.  
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Rata specifică de absorbţie (RSA) 

Dispozitivul dumneavoastră mobil este un transmiţător şi receptor 

radio. Acesta este proiectat să nu depăşească limitele expunerii la 

unde radio recomandate de directivele internaţionale. Aceste 

directive au fost dezvoltate de organizaţia ştiinţifică independentă 

ICNIRP şi includ marje de siguranţă, menite să asigure protecţia 

tuturor persoanelor, indiferent de vârstă şi sănătate. 

Directivele folosesc o unitate de măsură cunoscută drept Rata 

Specifică de Absorbţie, sau RSA. Limita RSA pentru dispozitive 

mobile este de 2 W/kg, iar cea mai mare valoare RSA pentru acest 

dispozitiv, atunci când a fost testat asupra capului, a fost de 0.535 

W/kg*, iar atunci când a fost testat asupra corpului, a fost de 1.093 

W/kg* la o distanţă de 5 mm. Dispozitivele mobile oferă o gamă 

largă de funcţii, aşa că pot fi folosite în alte poziţii, cum ar fi asupra 

corpului aşa cum se descrie în manualul de utilizare**. 

RSA este măsurată folosind cea mai mare putere de transmitere a 

dispozitivului, aşa că RSA reală a dispozitivului în timpul funcţionării 

este, de obicei, mai mică decât cea indicată mai sus. Acest fapt se 

datorează schimbărilor automate ale nivelului de putere al 

dispozitivului, pentru a ne asigura că foloseşte doar minimum de 

putere necesar pentru a comunica cu reţeaua. 

* Testele sunt efectuate în conformitate cu EN 50360, EN 50566, 

EN 62479, EN 62209-1 şi EN 62209-2. 
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** Vedeţi operarea asupra corpului din manualul de utilizare. 

 

Specificaţii 

EUT compatibil cu 

aplicaţii de radio 

GSM: B2/3/5/8 

UMTS: 1/5/8 

TD-LTE: B38/40/41 

FDD-LTE: B1/3/7/8/20 

802.11b/g/n 

GPS 

Bluetooth 4.1 

WCDMA Versiune Rel 8 

LTE Versiune Rel.12 

Putere maximă RF 

de ieşire  

GSM850: 31.87dBm   

GSM900: 31.76dBm  

GSM1800: 28.89dBm  

GSM1900: 28.97dBm 

WCDMA Banda1: 22.69dBm  

WCDMA Banda5: 22.49dBm  

WCDMA Banda8: 22dBm 

LTE Banda1: 21.79dBm  

LTE Banda3: 22.41dBm  

LTE Banda7: 22.49dBm  

LTE Banda8: 22.3dBm  
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LTE Banda20: 22.34dBm  

LTE Banda38: 22.45dBm  

LTE Banda40: 21.68dBm  

LTE Banda41: 22.41dBm 

802.11b/g/n: 17.95dBm 

Bluetooth: 6.64dBm 

Precauţie CE 

Precauţie pentru baterie 

Risc de explozie dacă bateria este înlocuită cu un tip incorect de 

baterie. Eliminaţi bateriile uzate conform instrucţiunilor. 

Port USB 

Acest produs se va conecta doar la o interfaţă USB cu versiunea 

USB 2.0. 

Utilizarea adecvată 

După cum se descrie în acest ghid, dispozitivul poate fi folosit doar 

în locaţiile adecvate. Dacă este posibil, nu atingeţi zona antenei de 

pe dispozitivul dumneavoastră.  

Nu expuneţi dispozitivul la temperaturi extreme, mai mici de - 10 °C 

şi mai mari de + 55 °C.  
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Declaraţie de Conformitate RoHS  

Pentru a reduce la minimum impactul asupra mediului şi a ne 

asuma responsabilitatea faţă de planeta pe care locuim, acest 

document va servi drept declaraţie formală conform căreia ZTE 

BLADE A602, produs de ZTE CORPORATION, respectă Directiva 

2011/65/UE a Parlamentului European - RoHS (Restricţia 

Substanţelor Periculoase) cu privire la următoarele substanţe: 

1. Plumb (Pb) 

2. Mercur (Hg) 

3. Cadmiu (Cd) 

4. Crom hexavalent (Cr (VI)) 

5. Bifenili polibrominaţi (PBB) 

6. Difenil eteri polibrominaţi (PBDEs) 

ZTE BLADE A602, produs de ZTE CORPORATION, respectă 

dispoziţiile Directivei 2011/65/UE. 
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Eliminarea vechiului aparat 

 

1.  Atunci când acest simbol cu o pubelă de gunoi 

tăiată este ataşat pe un produs, înseamnă că 

acest produs este acoperit de Directiva 

Europeană 2012/19/UE. 

2.  Toate produsele electrice şi electronice trebuie să 

fie eliminate separat de deşeurile municipale, prin 

unităţi de colectare special desemnate de către 

guvern sau autorităţile locale. 

3.  Eliminarea corectă a vechiului aparat vă va ajuta 

să preveniţi eventualele consecinţe negative 

asupra mediului şi sănătăţii umane. 

Pentru informaţii legate de reciclarea acestui produs, bazate pe 

directiva DEEE, vă rugăm să trimiteţi un e-mail la 

weee@zte.com.cn 
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DECLARAŢIE DE CONFORMITATE UE  

 

 

Prin prezenta, ZTE Corporation declară că echipamentul radio de 

tipul ZTE BLADE A602 respectă Directiva 2014/53/UE. 

Textul integral al declaraţiei de conformitate UE este disponibil la 

următoarea adresă de Internet: http://certification.ztedevice.com 

 
 

 
 


