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INTRODUSERER DIN MOBILTELEFON  
 
 

Lær om din mobiltelefons taster, visningsskjermer og ikoner.  
 
 

Taster 
 
På din telefons forside så vil du kunne observere følgende 
elementer:  

(Se 1.1 – side 1) 
 

Den følgende tabellen gir deg en rask oversikt over mobilens 
taster:  
 

Enhet Nøkkel Funksjoner 

1 
Strøm 

knappen  
Lar deg skru av/på enheten og låse 

skjermen.  

2 Volum 
Lar deg justere volumet på ringetonen og 
varslinger. Lar deg også justere volumet 

på avspilling av multimedia innhold.  

3 Tilbake 
Lar deg gå tilbake til den forrige menyen 
eller skjermen. Lar deg også lukke noen 

applikasjoner.  

4 Hjem 
Tar deg direkte til hjemskjermen, forlater 

alle åpne applikasjoner.  

5 Meny 
Gir deg tilgang til funksjonsmenyen til 

applikasjonen eller skjermen.  
 



 
Skjermen  

 
Din mobiltelefon skjerm er utformet som følger: 

 
(Se 1.2 – Page 1) 

 
Ikoner  

 
Lær om ikonene som vises på toppen av skjermen, som indikerer 
telefonstatusen: 
 

 Signalstyrke  Wi-Fi tilkobling 

 Bluetooth på  USB tilkoblet 

 Batterimåler   Ny melding  

 Vibrasjonsprofil   Ny e-post  

 Roaming indikator    Alarm aktiv  

 Hodetelefoner tilkoblet  Stille profil  

 
 

  



   
 

FORBEREDING AV DIN MOBIL  
 
 

Kom i gang med oppsett av din mobiltelefon for dets første bruk. 
 
 
 

 
Installasjon av SIM kort og batteri  

 
Når du abonnerer på en mobiltelefontjeneste så vil du motta et 
Subscriber Identity Module (SIM) kort, med abonnentdetaljer. 
Dette inkluderer ditt personlige identifikasjonsnummer (PIN) og 
tilleggstjenester.  
 
For å installere SIM kortet og batteriet, 
 
1. Fjern batteridekselet. 
 

(Se 2.1 – side 2) 
 

2. Sett inn SIM kortet. 
 
Din telefon har 2 SIM kortplasser som lar deg bruke 2 SIM kort og 
bytte mellom dem.  
 

(Se 2.2 – side 2) 
 
 
• Vennligst legg SIM kortet i telefonen med de gulldekte 

kontaktene pekende ned. 
 

• Uten å sette inn et SIM kort så kan du bruke din telefons 
ikke-nettverks tjenester og noen av menyene.  
 



3. Sett inn batteriet. 
 

(Se 2.3 – side 2) 
 

4. Sett på plass igjen batteridekselet. 
 
 

Sett inn et minnekort (valgfritt)  
 
For å lagre ekstra multimedia filer så må du sette inn et 
minnekort.  
 
• Formatering av minnekort på en PC kan forårsake  

inkompatibilitet med din telefon. Kun formater minnekortet 
på telefonen. 

 
1. Fjern batteridekselet. 
 

(Se 3.1 – Side 3) 
 
 

2. Sett inn en minneholder med merkessiden opp. 
 

(Se 3.2 – side 3) 
 

 
 

  



   
 

BRUKE GRUNNLEGGENDE FUNKSJONER  
 
 

Lær hvordan du skal utføre grunnleggende handlinger på din 
mobiltelefon. 

 
 
 

 
Slå telefonen på og av  

 
For å slå telefonen på, 
 
1. Trykk inn strømknappen og hold den inne litt. 
 
2. Skriv inn ditt PIN nummer og trykk OK (hvis dette kreves).  
 
For å slå av telefonen din, gå til trinn 1 ovenfor.  
 
 

Få tilgang til menyer og applikasjoner  
 
For å få tilgang til Meny og Applikasjoner,  
 

1. På hjemskjermen, trykk på knappen  på skjermen for å få 
opp de installerte applikasjonene på din telefon. 
 
2. Sveip fingeren til høyre eller til venstre for å få tilgang til andre 
sider med apper. 
 
3. Trykk lett på et ikon for å åpne den applikasjonen.  
 
4. For å gå ut av applikasjonen, trykk Tilbake eller Hjem på 
bunnen av skjermen.  



 
 

Bruke grunnleggende ringefunksjoner  
 
Lær hvordan du ringer og svarer i telefon i denne seksjonen.  
 
Hvordan ringe: 
 
1. På hjemskjermen eller applikasjonsmenyen, trykk på telefon 

ikonet  . 
 
2. Slå retningsnummer og telefonnummer.  
 

3. Trykk på  for å ringe. 
 

4. For å avslutte en samtale, trykk på . 
 
For å svare en oppringning:  
 
1. Når du mottar en samtale, skli telefon ikonet til høyre for å 

svare eller til venstre for å avvise den  . 
 

2. For å avslutte samtalen, trykk på . 
 

Sende og se meldinger   
 
I denne seksjonen kan du lære hvordan du kan sende og motta:  
 
- Tekstmeldinger (SMS). 
 
- Multimedia meldinger (MMS). 
  



Hvordan sende tekst- og multimedia meldinger: 
 

1. Trykk på  Meldinger i applikasjonslisten, trykk så på  i 
hjørnet.   
 
2. Skriv inn telefonnummeret eller kontaktnavnet i feltet eller trykk 

på  for å få tilgang til kontakter. 
 
3. Skriv inn meldingen.  
 
For å sende som en tekstmelding, gå til trinn 5. 
 
For å feste et multimedia objekt (lyd, bilde, etc) fortsett til trinn 4.  
 

4. Trykk på  til venstre for tekstfeltet, og velg vedleggstype og 
så velg det du vil legge ved.   
 

5. Trykk på  for å sende meldingen. 
 

Legg til kontakter  
 
Lær det grunnleggende for å bruke telefonbok funksjonen. 
 
Legg til en ny kontakt:  
 

1. I applikasjonslisten trykk på Kontakter , trykk så på  
helt nederst for å legge til en ny kontakt. 
 
2. Fyll inn kontaktinformasjon (navn, etternavn og 
telefonnummer). Du kan legge til flere felt slik som e-post, 
adresse.  



3. Trykk på  helt på toppen av skjermen for å lagre. 
Søke etter en kontakt  
 

1. I applikasjonslisten trykk på  kontakter. 
 
2. Sveip fra bunnen til toppen for å bla nedover i listen eller trykk 

på søkeknappen  og skriv inn de første bokstavene i fornavnet 
eller etternavn. 
 
3. For å se alle kontaktdetaljene så trykk på navnet eller på 
kontaktens bilde.  
 
Hvis du ønsker å ringe en kontakt så trykk på telefonnummeret.  
 

Høre på musikk  
 
Bli kjent med hvordan du kan høre på musikk via musikkspilleren 
eller FM radio.  
 
Høre på FM radioen:  
 
1. Plugg inn hodetelefonen i din telefon. 
 

2. I applikasjonslisten trykk på  FM Radio. 
 
3. Bruk verktøylinjen helt nederst for å bytte stasjon. 
 
Hør på musikkfilene: 
 
Først kopier musikkfilene inn på telefonens indre minne eller på et 
MicroSD kort. 
 

1. I applikasjonslisten, trykk på  musikk.  



 
2. Velg en liste på toppen av skjermen og trykk på sangen du 
ønsker å høre på.  
 
3. Du kan pause, gjenta eller endre sang ved å bruke verktøylinjen 
på bunnen.  
 
 

Surfe på nettet  
 
Lær hvordan du kan få tilgang til dine favoritt nettsider.  
 

1. I applikasjonslisten, trykk på  nettleser. 
 
2. Trykk på adresselinjen og skriv inn adressen på nettsiden du 
ønsker å gå til.  
 
  



   
 

BRUKE KAMERA  
 
 

Lær det grunnleggende når det kommer til å ta og se på bilder. 
 
 
 

 
Ta bilder  

 

1. I applikasjonslisten, trykk på  kamera. 
 
2. Juster lensen i bildemålet og gjør de ønskede justeringene ved 

å trykke på innstillingsknappen. . 
 

3. Trykk på Ta bilde knappen  på skjermen for å ta bildet. Det 
vil automatisk bli lagret.  
 

Se bildet som ble tatt  
 

I applikasjonslisten, trykk på  galleri og så velger du 

kameramappen  for å få tilgang til og se alle bildene tatt 
med din telefon. 
 
  



   
 

KOBLE TIL INTERNETT  
 
 

Lær det grunnleggende om hvordan konfigurere din telefon og 
koble deg opp på internett.  

 
 

Legg til en ny kobling  
 

1. I applikasjonslisten, trykk på  innstillinger for å få tilgang til 
enhetens konfigurasjon.  
 
2. Trykk på muligheten ”Mer….” så kan du trykke på mobilnettverk 
og få tilgang til navn på tilkoblingspunkt. Nå velger du SIM kortet 
som du ønsker å konfigurere.   
 
3. Trykk på menynøkkelen og velg Ny APN og skriv så inn 
parameterne som din leverandør har oppgitt.  
 
De  grunnleggende parameterne er:  
 

• Navn  
• APN 
• Brukernavn  
• Passord 

 
Noen leverandører bruker Proxy servere, kontakt din leverandør 
for å få mer informasjon.  
 
4. Når du er ferdig med å skrive inn de nødvendige parameterne, 
trykke så på Meny og så Lagre. 
  



Hvis du har flere APN konfigurasjoner for samme SIM kort, velg 

hvilket du ønsker å bruke ved å trykke på radioknappen  til 
høyre for navnet.  
 
For å legge til en ny tilkobling, gjenta fra trinn 3.  
 

Bytt mellom leverandører  
(SIM kort) 

 
Hvis du bruker flere SIM kort og ønsker å bytte til en annen, følge 
disse trinnene: 
 

1. I applikasjonslisten, trykk på  innstillinger for å få tilgang til 
enhetskonfigurasjonen.  
 
2. Trykk på  . 
 
3. Velg valgmuligheten Datatilkobling og velg SIM kortet du ønsker 
å bruke.  
 
  



   BRUKE Wi-Fi 
 
 

Lær hvordan du kan bruke telefonens trådløse 
tilkoblingsmuligheter for å koble til ethvert tilgjengelig lokalt 

trådløst nettverk.  
 
 

Koble til trådløst nettverk  
 

1. I applikasjonslisten, trykk på  innstillinger for å få tilgang til 
enhetskonfigurasjon.  
 

2. Trykk på Wi-Fi opsjonen . 
 

3. For å skru på Wi-Fi trykk på knappen  øverst i høyre 
hjørne. 
 
4. Velg et trådløst nettverk og skriv inn sikkerhetspassordet ved 
behov. 
 

Koble fra et trådløst nettverk  
 

1. I applikasjonslisten, trykk på  innstillinger for å få tilgang til 
enhetskonfigurasjonen. 
 

2. Trykk på Wi-Fi valget . 
 

3. For å skru Wi-Fi av, trykk på knappen  øverst i høyre 
hjørne.  
 
 
 



Vis de tekniske detaljene til et trådløst nettverk  
 

1. I applikasjonslisten, trykk på  innstillinger for å få tilgang til 
enhetskonfigurasjonen.  
 

2. Trykk på Wi-Fi valgmuligheten . 
 
3. Trykk på aktive trådløse nettverk for å se detaljer slik som 
Oppkoblingshastighet, Signalstyrke og mer.  
  



   
 

SIKKERHETSINFORMASJON  
 
Det er viktig å overholde de relevante reglene og forskriftene når 
du bruker din telefon. Dette vil hjelpe å forhindre at denne bruken 

har en negativ innvirkning på deg og miljøet.  
 
 

Generell sikkerhet  
 

 

 
Når du kjører, sykler eller går, ikke bruk 

hodetelefoner eller øreplugger. Dette kan 
svekke din oppmerksomhet, noe som kan 
føre til at du havner i en ulykke og det kan 
være ulovlig i visse geografiske områder. Av 
hensyn til din og andres sikkerhet vennligst 
ikke bruk telefonen mens du kjører, alltid ha 

full fokus på dine omgivelser. Følg alle 
sikkerhetsinstruksjoner og forskrifter 

relatert til bruken av din enhet når du kjører 
et kjøretøy.  

 

 
Ikke bruk ved bensinstasjoner. 

 

Sørg for at telefonen holdes minst 15 mm 
fra øret eller kroppen når du bruker den til 

å ringe med.  

 

Telefonen din kan produsere et skarpt eller  
blinkende lys.  



 
Små deler innebærer kvelingsfare. 

 
Ikke brenn telefonen. 

 

 
For å unngå hørselskader så anbefales det 

å ikke ha høyt volum over lengre tid. 
Overdreven lydtrykk fra øretelefoner og 
ørepropper kan forårsake hørselstap.  

 

 
Unngå kontakt med noe magnetisk. 

 

Hold denne unna pacemakers og andre 
elektroniske, medisinske enheter. 

 
Unngå ekstreme temperaturer. 

 

Skru av når du blir bedt om det i sykehus, 
legekontor og annet.  

 

Unngå kontakt med væsker. Hold telefonen 
din tørr. 



 

Skru av når du blir bedt om det på 
flyplasser og på fly.  

 
Ikke demonter telefonen din. 

 

Skru av når du er nær eksplosive materialer 
eller væsker.  

 
Bruk kun godkjent tilbehør.  

 

Ikke gjør deg avhengig av telefonen i 
nødsituasjoner. 

Se jevnlig på adapteren, spesielt på pluggen og 
ledningen for å oppdage eventuelle skader. Hvis 

adapteren er skadet så kan du ikke bruke denne igjen 
før den er fikset.  

 
Plugg i adapteren i en strømkontakt som er lett 

tilgjengelig. Alltid dra ut adapteren etter du har brukt 
den. 

 
Bruk kun adapteren som følger med enheten.  



 

Advarsel elektrisk fare  
 

For å unngå alvorlige skader, ikke ta på 
laderens plugg! 

 
Trekk ut laderen når du ikke bruker den.  

 
For å koble ut en lader eller et tilbehør, 
trekk i pluggen og ikke i strømkabelen.  

 
Strømmodulen er elementet som lar deg 

koble fra produktet.  
 

Strømpluggen må være enkel å komme til.  

 

Ikke utsett enheten din for direkte sollys, slik som å la 
den ligge i bilens frontrute. 

 
Hvis enheten blir overopphetet, ikke bruk den.  

 
Vær forsiktig ved bruk av denne enheten mens du går. 

 
Ikke utsett enheten for kraftige slag eller fall fra 

høyder, dette kan forårsake skader eller funksjonsfeil.  
 

Ikke demonter, modifiser eller reparere enheten selv.  
 

For å rengjøre enheten bruk en ren og myk klut.  
Ikke bruk noen kjemiske produkter eller vaskemidler. 

 
  



   EU WEEE 
 
 

Informasjon til forbrukeren i forhold til anvendelsen av 
EU WEEE. 

 
 

 
Når telefonen nærmer seg slutten av sin levetid, 
vennligst fjern batteriet før du kvitter deg med 

telefonen.  
 

Dette produktet er underlagt reguleringer i den 
Europeiske unionen som fremmer gjenbruk og 
resirkulering av brukt elektronisk og elektrisk utstyr. 
Dette produktet krever utvinning og bruk av naturlige 
ressurser og kan inneholde farlige substanser. Symbolet 
ovenfor, på produktet eller dets innpakning, informer 
om at dette produktet ikke kan kastes sammen med ditt 
vanlige husholdningsavfall. Istedenfor er det ditt ansvar 
å kvitte deg med ditt avfall ved å levere det til et utpekt 
oppsamlingspunkt med det formål å resirkulere brukt 
elektrisk eller elektronisk utstyr. 
 
Sorteringen og resirkuleringen av ditt avfall når det skal 
kastes vil hjelpe å konservere naturlige ressurser og 
sikre at dette blir resirkulert på en måte som beskytter 
menneskets helse og miljøet vi lever i.  
 
For mer informasjon om hvor du kan kvitte deg med 
avfall for resirkulering, vennligst kontakt ditt lokale 
resirkuleringssenter, kontakt butikken hvor du kjøpte 
produktet eller kontakt kommunen. 



Anbefalinger: 
 
• Ikke demonter, åpne eller riv i stykker enheten eller 

batteriene.  
 
• Ikke eksponer produktet eller batteriet for varme eller 

ild. Unngå å lagre enheten i direkte sollys.  
 
• Ikke kortslutt batteriet. Ikke lagre batteriene i en 

skuff hvor nærheten til andre batterier eller kontakt 
med andre metall enheter kan føre til kortslutninger.  

 
• Ikke påfør batteriene mekaniske sjokk.  
 
• Hvis det oppstår en lekkasje, ikke la væsken komme i 

kontakt med øynene eller huden din. Hvis dette skulle 
skje så vask det berørte området med rent vann og 
søke medisinsk hjelp.  

 
• Følg merkene pluss (+) og minus (-) på batteriet og 

enheten og sjekk at bruken av disse alltid er korrekt.  
 
• Ikke bruk tilbehør eller batterier som ikke er laget for 

å brukes med denne enheten.  
 
• Overvåk barns bruk av batterier.  
 
• Rådfør deg med en lege øyeblikkelig ved svelging av 

et element eller et batteri.  
 
• Alltid kjøp batteriet anbefalt av enhetens produsent.  
 
• Alltid sørg for at produktet og batteriet er rent og 

tørt.  
 



• Trøk av produktet eller batteriets hovedtilkoblinger, 
hvis disse blir skitne, med en ren og tør klut.  

 
• Det er nødvendig å lade batteriet før bruk. Alltid bruk 

laderen og les produsentens instruksjoner eller 
enhetens brukermanual for instruksjoner i forhold til 
å lade batteriet.  

 
• Ikke la et batteri ligget oppladet når det ikke skal 

brukes.  
 
• Etter å ha vært lagret i en lengre periode, så kan det 

være nødvendig å lade og utlade batteriet flere 
ganger for å oppnå maksimal ytelse. 

 
• Alltid behold den originale enheten, pakning og 

brukermanual ettersom du kan ha behov for den for 
fremtidig referanse. 

 
• Hvis det er mulig, ta batteriet ut av enheten når den 

ikke er i bruk.  
 
• Ikke lagre enheten din i ekstremt varme eller kalde 

steder som inne i en bil på varme sommerdager. 
Dette kan skade enheten og føre til at batteriet 
eksploderer. Det er anbefalt å bruke enheten i 
temperaturer på mellom 5°C og 35°C.  

 
  



Forebygging av hørselstap 
 
Det er risiko for uhelbredelig hørselstap hvis 
mottakeren, hodetelefonene, høyttalerne eller hands-
free settet blir brukt ved fullt volum. Juster volumet til 
et nivå som ikke innebærer en risiko for svekkelse av 
hørselen. Over tid så kan du venne deg til å ha et høyt 
lydnivå, men dette kan være skadelig for hørselen. Hvis 
du hører summing eller ikke hører hva folk sier, så bør 
du stoppe å bruke enhetene og konsultere en spesialist.  
Jo høyere volum, jo raskere kan hørselen din bli skadet.  
 
 
 
Spesialister kommer med følgende anbefalinger:  
 
- Minimaliser høyt volum i øretelefoner, på høyttaleren 
eller med handset. 
- Unngå å øke volumet for å overdøve et bråkete miljø.  

- Senk volumet hvis du ikke kan høre personer som står nær deg 
og snakker til deg.  

 
  



   
 

SAR 
 
 

Vennligst ta deg tid til å lese denne viktige seksjonen.  
 

 
RADIOBØLGER 
 
Etterlevelse av de internasjonale standardene (ICNIRP) eller med 
det Europeiske direktivet 2014/53/EU (RED) er påkrevd for alle 
mobiltelefon modeller før de kan legges ut for salg. Dette 
innebærer at beskyttelsen av sluttbrukerens helse og sikkerhet er 
det essensielle kravet til disse standardene eller direktivet.  
 
DENNE ENHETEN MØTER DE INTERNASJONALE 
RETNIGNSLINJENE FOR EKSPONERING FOR RADIOBØLGER  
 
Din mobile enhet er en radiosender og mottaker. Den er utformet 
for å sikre at den ikke overstiger grensene satt for eksponering for 
radiobølger (radio frekvensens elektromagnetiske felt) anbefalt av 
internasjonale retningslinjer. Disse retningslinjene ble utviklet av 
en uavhengig vitenskapelig organisasjon (ICNIRP) og inkluderer 
en vesentlig sikkerhetsmargin utformet for å sikre at alle personer, 
uavhengig av alder og helse, skal være trygg.  
 
Radiobølge eksponeringsretningslinjene bruker en måleenhet kjent 
som Specific Absorption Rate eller SAR. SAR grensen for mobile 
enheter er på 2 W/kg. 
 
Testing for SAR gjennomføres ved hjelp av standard 
driftsoperasjoner hvor enheten sender fra sitt høyeste sertifiserte 
kraftnivå på alle de testede frekvensbånd.  
 
En kroppsnær SAR testing har blitt gjennomført med en 
seperasjonsavstand på 1,5 cm. for å møte RF 



eksponeringsretningslinjer i løpet av testen hvor denne bæres på 
kroppen. For å møte disse kravene bør enheten alltid være 
plassert i en slik avstand fra kroppen. Hvis du ikke bruker et 
godkjent tilbehør, så sjekk at produktet som du bruker ikke 
inneholder metaller og at det er plassert slik at telefonen er den 
indikerte avstanden fra kroppen.  
 
For mer informasjon så kan du besøke 
www.energizeyourdevice.com 
 
Tilleggsinformasjon om elektromagnetiske felter og offentlig helse 
er tilgjengelig på den følgende nettsiden : 
http://www.who.int/peh-emf. 
 
Telefonen din er utstyrt med en innebygd antenne. For å sikre 
optimalt bruk så bør du unngå å berøre denne.  
 
Ettersom mobileenheter tilbyr et stort utvalg av forskjellige 
funksjoner så kan de brukes i andre posisjoner enn liggende inn 
mot øret. I slike omstendigheter så vil enheten overholde 
retningslinjene når den brukes med hodetelefoner eller en USB 
datakabel. Hvis du bruker annet tilbehør så sjekk at dette 
produktet er fritt for metaller og plasser telefonen minimum 1,5 
cm fra kroppen.  
  



   
 

CE 
 
 

Vennligst les nøye igjennom denne viktige seksjonen  
 

 
 
RADIOBØLGER 
 

Etterlevelse av de internasjonale standardene (ICNIRP) eller med 
det Europeiske direktivet 2014/53/EU (RED) er påkrevd av alle 
mobiltelefon modeller før de kan legges ut for salg. Dette betyr at 
beskyttelsen av sluttbrukerens helse og-sikkerhet er det 
essensielle kravet satt opp i disse standardene eller direktivet.  
 
DENNE ENHETEN MØTER DE INTERNASJONALE 
RETNINGSLINJENE FOR EKSPONERING FOR RADIOBØLGER  
 
Din mobile enhet er en radiosender og mottaker. Den er utformet 
for å sikre at den ikke overstiger grensene satt for eksponering for 
radiobølger (radiofrekvensens elektromagnetiskefelt) anbefalt av 
internasjonale retningslinjer. Disse retningslinjene ble utviklet av 
en uavhengig vitenskapelig organisasjon (ICNIRP) og inkluderer 
en vesentlig sikkerhetsmargin utformet for å sikre at alle personer, 
uavhengig av alder og helse, skal være trygg.  
 

EU overholdelse av forskriftene  
 
Med dette så viser vi til at enheten overholder de 
essensielle kravene og alle andre relevante forskrifter i 
direktivet 2014/53/EU. 
 
For en deklarasjon vedrørende overensstemmelse, 
besøk nettsiden www.energizeyourdevice.com 



Merk: Observer de nasjonale og lokale reguleringene på 
stedet hvor enheten skal brukes. Denne enheten kan 
være pålagt begrensinger i ett eller alle av EU sine 
medlemsstater.  
 
Merk: 
 
- Grunnet materialet brukt for å bygge inn telefonen så 
skal den kun kobles sammen med et USB grensesnitt 
med versjon 2.0 eller høyere. Sammenkoblingen til 
såkalt forsterket USB er forbudt. 
 
- Adapteren skal installeres nær utstyret og skal være 
lett tilgjengelig.  
 
- Ikke bruk mobiltelefonen i et miljø med for høy eller 
for lav temperatur. Aldri utsett mobiltelefonen for sterkt 
sollys eller et for fuktig miljø. Den passende 
temperaturen for telefonen og tilbehør er -10℃	- 55℃. 
 
- Nå den lades, vennligst legg telefonen i et miljø med 
normal romtemperatur og god ventilasjon. Det er 
anbefalt å holde temperaturen i området 5℃~25℃. 
Vennligst forsikre deg om at du kun bruker 
produsentens laderen. Bruken av en uautorisert lader er 
en risikofaktor og dette bryter med telefonens 
autorisasjon og den medfølgende garantien, 
 

- ADVARSEL: 
RISIKO FOR BATTERIEKSPLOSJON HVIS DE BLIR ERSTATTET AV  
EN FEIL TYPE. KAST BATTERIENE I HENHOLD TIL  
INSTRUKSJONENE.  

 
- Overdreven lydtrykk fra hodetelefonene og øreplugger 
kan forårsake hørselstap.  
 



For more informasjon så kan du gå til 
www.energizeyourdevice.com. 
 
Tilleggsinformasjon om elektromagnetiske felt og folks 
generelle helse er tilgjengelig på følgende nettside. 
http://www.who.int/peh-emf. 
 
Telefonen din er utstyrt med en innebygd antenne. For 
optimal bruk så bør du unngå å berøre denne eller 
degradere den.  
 
Ettersom mobile enheter tilbyr et utvalg av funksjoner 
så kan de brukes i andre posisjoner enn bare inntil øret. 
Under slike forhold vil enheten overholde retningslinjene 
når den brukes med hodetelefoner eller en USB 
datakabel. Hvis du bruker et annet tilbehør så sjekk at 
dette ikke inneholder metall og at det plasserer 
telefonen minst 1,5 cm fra kroppen din. 

 
  



Vi, AVENIR TELECOM, 
(208, Boulevard de Plombières, 13581 Marseille Cedex 20, FRANKRIKE) 
Herved erklæres at: 
 
ENERGIZER samler seg med standarder og bestemmelser i direktiver. 
Sertifikat for samsvarsprosedyre definert i artikkel IV i direktiv 2014/53 / EU har 
vært under kontroll av følgende organisasjon: 
 

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

www.baclcorp.com 
Phone: +1 408 732 9162   Fax: +1 408 732 9164 

 
Fullstendig tekst på sertifikat for enhetens overensstemmelse er tilgjengelig på 
forespørsel via post på følgende adresse: AVENIR TELECOM - 208, Boulevard 
de Plombières, 13581 Marseille Cedex 20, Frankrike. 
 
 
 
2017/09/07  Jean-Daniel BEURNIER / CEO 

(Dato)  (Navn og underskrift av autorisert person) 
 

Maksimum SAR for denne modellen og forholdene der den ble registrert: 

EGSM 900 0.348 W/kg 10g Hode SAR | 0.801 W/kg 10g Kropp SAR 

DCS 1800 0.522 W/kg 10g Hode SAR | 1.521 W/kg 10g Kropp SAR 

WCDMA 900 0.385 W/kg 10g Hode SAR | 0.984 W/kg 10g Kropp SAR 

WCDMA 2100 0.390 W/kg 10g Hode SAR | 0.632 W/kg 10g Kropp SAR 

LTE Band 1 0.388 W/kg 10g Hode SAR | 0.991 W/kg 10g Kropp SAR 

LTE Band 3 0.315 W/kg 10g Hode SAR | 0.766 W/kg 10g Kropp SAR 

LTE Band 7 0.141 W/kg 10g Hode SAR | 0.686 W/kg 10g Kropp SAR 

LTE Band 20 0.376 W/kg 10g Hode SAR | 0.604 W/kg 10g Kropp SAR 

 
 
Under bruk er de faktiske SAR-verdiene for denne enheten vanligvis godt under de ovenfor angitte 
verdiene. Dette skyldes at systemets effektivitet og for å minimere interferens på nettverket, 
reduseres driften av mobilenheten automatisk når full strøm ikke er nødvendig for samtalen. Jo 
lavere effekten av enheten, desto lavere er SAR-verdien. 

 

 

 
SAMSVARSSERTIFIKAT 

HARDCASE E400LTE 



  



 


