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SAFETY INSTRUCTIONS

Owner’s manual

Safety Instructions
Read the instruction manual and safety instruction carefully before first use and
keep them for future reference. This document contains general safety information
applicable for mobile devices and may include content and precautions that does
not apply to the device you have purchased. Failure to comply with the below
directions, can cause risk of product damage and/or user injury!
Road safety comes first: Do not use a hand-held device while driving.
Use hands-free fittings when calls are unavoidable while driving. In
some countries, dialing or receiving calls while driving is illegal!
Switch off in aircraft: Wireless devices can cause interference in
aircraft. Please make sure that your device is powered off (or switched
to flight mode) in flight.
Switch off before entering risky areas: Strictly observe the relevant
laws, codes, and regulations on the use of such devices in risky areas.
Turn off your device before entering a place susceptible to explosion,
such as an oil station, oil tank, chemical plant.
Observe all special regulations: Follow any special regulations in
force in any area such as hospitals and always switch off your device
whenever it is forbidden to use it or, when it may cause interference
or danger. Properly use your device near medical apparatuses, such
as pacemakers, hearing aids and some other electronic medical
devices, as it may cause interference to such apparatuses.

Qualified service: Only qualified personnel may install or repair this
equipment. Installing or repairing the this device on your own may
bring great danger and violates the warranty rules.
Accessories and batteries: Use only approved accessories and
batteries.
Use sensibly: Use only in a normal and proper manner, and only as
indicated in this instruction manual.
Emergency calls: Ensure the device is switched on and in service,
enter the emergency number, e.g. 112, then press the Dial key. Give
your location and state your situation briefly. Do not end the call until
told to do so.
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Interference: The conversation quality may be affected by radio
interference. An antenna is built inside the device. Do not touch the antenna
area during a conversation, lest that the conversation quality deteriorate.
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Note: Similarly to other mobile devices, this device may not support every function
due to network settings or radio broadcast operator. Some networks may not support
112 emergency calls too. Therefore, you should not rely only on this mobile device in
critical situations. In case of any doubts, it is advised to contact local operator.
1. Do not dispose of the device or its accessories in fire.
2. Protect this product and its accessories from moisture, humidity, water and any
other liquid. Avoid using/storing it in extreme temperatures. Do not expose it to
direct sunlight and sources of heat. Do not store or use in dusty environment.
Avoid using it in the strong magnetic and strong static environment.
3. Applicable only for device with IP rating: do not use the device in places or
environments where IP rating constraints of the particular product are
surpassed! Use the device only as indicated in its user’s manual.
4. This product is not a toy, do not allow children to play with this device or its
accessories. Note: the device contains small parts which may pose choking
hazard!
5. Keep the device and its fittings such as the SIM cards/memory cards beyond
children’s reach.
6. Producer shall not bear any and all responsibilities for loss or deletion of
material inside the device caused due to abnormal software and hardware
operation, maintenance or any other accident. Producer does not claim liability
for any data loss, damage caused by inappropriate use and handling or any
mechanical damage.
7. Producer does not claim liability to any damages caused by inappropriate
upgrade performed by the user.
8. Please back up your important material at any time to avoid loss.
9. Do not disconnect the device suddenly when formatting or uploading and
downloading, it can lead to program errors.
English

10. Use only authorized accessories.
11. While using an earphone, if the volume is excessively high it may cause hearing
damage. Please adjust the volume of the player to a moderate level and balance
the time of using.
12. Do not use the device while driving or walking.
13. Do not place the device in places near an air bag in a car.
14. Do not use this device outdoor during a thunderstorm.
15. Protect your device and its accessories (battery, charger, etc.) from damage.
16. Data safety:
• Do not download third party’s applications from unknown sources nor visit
non trusted websites. Software/applications from unknown sources may
contain viruses, spyware or other unwanted programs. To protect your
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device and personal data, please download applications only from trusted
sources (such as Google Play Store).
Connect only with the trusted networks and Bluetooth devices.
Do not open messages or email from unknown senders that seem suspicious.
Set a lock password (PIN, screen lock, etc.) and change it regularly.
Install an antivirus app and scan your device regularly.
Restore factory settings to erase all your personal data from the device
before disposing it.
Back up your data regularly.

17. For devices equipped with GPS/location based functionality: the producer of
this device does not claim liability to accuracy of the location information
provided by this device. Also, please note, that this functionality can be reduced
due to certain environmental factors (e.g. inside of a building).
18. The device’s temperature may rise during operation. Do not cover it (eg. under
a pillow) or place it in a poorly ventilated environment.
19. Do not keep the device against the skin for an extended period of time. The
device may generate heat which in turn can cause irritation.
20. Avoid using flash/torch directly in the eyes.
21. Discontinue using the device if you experience skin irritation, eye strain or any
other discomfort while using.
22. When charging the device, make sure the power mains socket is easily accessible
and its voltage corresponds with voltage indicated on the power adapter.

INGRESS PROTECTION RATING*

English

*(applicable only for selected devices!)
In case of products with an IP rating, note the guidelines below:
Despite IP rating, device is not impervious to water damage in any
situation. Ensure the battery cover, lock screw, earphone and US B
rubber plugs etc. are perfectly closed while using near water, or in a
humid environment, to ensure the device remains waterproof and
dust proof.
Maintenance after removing from water:
After removing from water, do not uncover the device body until it is completely
wiped dry by towels or tissue papers.
1. Open the cover facing downwards to prevent any water remaining in the cover
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slots from entering the device’s body.
2. Carefully dry away water drops from the device’s speaker, earpiece and
microphone etc. after the entire device has been removed from water, and then
place to dry in open air. Do not attempt to accelerate the drying process with an
external heat source, (e.g. hair dryer, oven, microwave).
NOTE: Do not expose the device to salt water or ionized water. If the device is
dropped or receives an impact, the IP rating features of the device will be
deteriorated.

Cleaning and maintenance
• Don’t leave the device or its accessories in a bathroom or other high humidity
places.
• Clean the device and its accessories using soft and dry cloth.
• Don’t wipe the device using alcohol, thinner, or benzene and other chemical
reagents.

PROPER DISPOSAL AND RECYkLING

English

Please remember to take care of the product even when you are done using it.
Proper disposal and recycling of electronic devices (such as mobile devices) is crucial
for our environment. Follow the directions below, which can be also found in
literature supplied with the purchased product.
(Applicable in the European Union and other European countries with separate
collection systems). This marking shown on the product or its literature, indicates
that it should not be disposed with other household wastes at the end of its
working life. To prevent possible harm to the environment or human health from
uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and
recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.
Household users should contact either the retailer where they purchased this
product, or their local government office, for details of where and how they can take
this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their
supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product
should not be mixed with other commercial wastes for disposal.
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Kwestie bezpieczeństwa
Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji obsługi oraz instrukcją
bezpieczeństwa i zachować je w celu późniejszego wykorzystania. Ten dokument zawiera
ogólne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa odnośnie urządzeń mobilnych i może
zawierać informacje które nie odnoszą się do twojego urządzenia.   Nieprzestrzeganie
poniższych zaleceń, może stwarzać ryzyko obrażeń oraz uszkodzenia produktu.
Bezpieczeństwo podczas prowadzenia pojazdów: Nie należy
obsługiwać urządzenia podczas prowadzenia pojazdu. Jeżeli jest to
konieczne, należy użyć zestawu głośnomówiącego. W niektórych
krajach, wykonywanie lub odbieranie połączeń podczas prowadzenia
pojazdu jest nielegalne.
Telefon w samolocie: Wszelkie urządzenia bezprzewodowe (takie jak
telefon) mogą być źródłem zakłóceń dla systemów sterowania
samolotem. Należy upewnić się, że w trakcie lotu urządzenie jest
wyłączone (lub w trybie samolotowym).
Niebezpieczne miejsca: Należy wyłączyć urządzenie we wszystkich
miejscach, gdzie jego używanie jest zabronione lub niesie ryzyko
niebezpieczeństwa. Należy bezwzględnie przestrzegać wszelkich
zakazów używania tego typu urządzeń w takich miejscach. Należy
wyłączyć urządzenie przed wejściem na teren miejsca narażonego na
wybuchy, takiego jak stacje benzynowe, zbiorniki ropy naftowej,
zakłady chemiczne.

Zakłócenia: Na jakość rozmowy telefonicznej mogą wpływać wszelkie
zakłócenia radiowe. Urządzenie posiada wbudowaną antenę. Należy
unikać dotykania anteny podczas rozmowy, ponieważ może to
spowodować pogorszenie jakości rozmowy.
Serwis: Naprawy urządzenia należy powierzyć wykwalifikowanemu
serwisowi. Wszelkie próby samodzielnego naprawiania urządzenia
niosą za sobą ryzyko całkowitego uszkodzenia urządzenia i utraty
gwarancji.
Akcesoria i bateria: Należy używać wyłącznie akcesoriów i baterii
dołączonych do zestawu lub zalecanych przez producenta.
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Wpływ na urządzenia medyczne: Używanie tego produktu w pobliżu
urządzeń medycznych może zakłócić ich pracę. Należy zwrócić
szczególną uwagę podczas korzystania z urządzenia w pobliżu
aparatów medycznych, takich jak rozruszniki serca, aparaty słuchowe
i inne elektroniczne urządzenia medyczne.
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Używanie: Producent nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie
szkody powstałe wskutek używania w sposób niezgodny z jego
przeznaczeniem.
Telefon alarmowy: W przypadku sytuacji alarmowej należy zadzwonić
pod numer alarmowy (np. 112). Po nawiązaniu połączenia, należy
określić sytuację i podać swoją lokalizację.  
Uwaga: Podobnie jak inne urządzenia mobilne, to urządzenie może nie obsługiwać
wszystkich funkcji z powodu ustawień sieciowych lub transmisji radiowej operatora.
Niektóre sieci mogą nawet nie obsługiwać połączeń alarmowych 112. Z tego względu
nie należy polegać wyłącznie na komunikacji za pomocą tego urządzenia mobilnego
w krytycznych sytuacjach. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lokalnym
operatorem.
1. Nie należy wrzucać urządzenia lub jego akcesoriów do ognia.
2. Urządzenie należy chronić przed wilgocią, wodą oraz innymi płynami. Nie należy
używać ani przechowywać urządzenia w zbyt wysokich temperaturach.
Urządzenie należy chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem oraz źródłami
ciepła. Nie należy przechowywać urządzenia w zakurzonym miejscu. Nie należy
używać czy przechowywać urządzenia w miejscach o silnym polu magnetycznym.
3. Odnosi się tylko do urządzeń posiadających stopień ochrony IP: nie należy
używać tego urządzenia w miejscach/środowiskach, w których ograniczenia
określone dla danego stopnia są przekroczone! Należy przestrzegać warunków
wyszczególnionych w instrukcji obsługi danego produktu.
4. Należy poinstruować dzieci, aby nie traktowały urządzenia jako zabawki. Uwaga:
urządzenie posiada małe części - ryzyko zakrztuszenia!
5. Nie należy pozwalać dzieciom bawić się produktem i jego akcesoriami, takimi
jak karty SIM/pamięci.
6. Producent nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych spowodowaną
nieprawidłowym funkcjonowaniem oprogramowania, niewłaściwą konserwacją
itp.   Producent nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych, uszkodzenie
spowodowane niewłaściwym użytkowaniem/konserwacją czy uszkodzeniami
mechanicznymi.
Polski

7. Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe wskutek
nieprawidłowego przeprowadzenia aktualizacji systemu urządzenia przez
użytkownika.
8. Zaleca się wykonywać kopie zapasowe ważnych materiałów, aby uniknąć ich utraty.
9. Nie należy odłączać urządzenia podczas formatowania lub aktualizacji
oprogramowania, gdyż może to prowadzić do błędów.
10. Nie należy używać nieoryginalnych akcesoriów.
11. Podczas używania słuchawek, zbyt głośne słuchanie muzyki może doprowadzić
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do problemów ze słuchem. Należy odpowiednio dostosować głośność oraz
długość słuchania.
12. Nie należy używać tego urządzenia podczas prowadzenia pojazdu.
13. Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu poduszek powietrznych w
samochodzie.
14. Zabrania się używać urządzenia na zewnątrz podczas burzy.
15. Należy chronić urządzenia i jego akcesoria przed uszkodzeniem.
16. BEZPIECZEŃSTWO TWOICH DANYCH:
• Nie należy pobierać aplikacji z nieznanych źródeł, ani odwiedzać nie zaufanych
stron internetowych.  Oprogramowania/aplikacje pochodzące z nieznanych
źródeł mogą zawierać wirusy, oprogramowania szpiegujące lub inne
niechciane oprogramowania. Aby chronić urządzenie oraz znajdujące się na
nim dane osobiste, zaleca się pobieranie aplikacji wyłącznie z zaufanych
źródeł (takich jak sklep Google Play).
• Zaleca się łączyć jedynie z zaufanymi sieciami i urządzeniami Bluetooth.
• Nie należy otwierać podejrzanych wiadomości czy maili od nieznanych
nadawców.
• Zaleca się ustawienie kodów/haseł dostępu (kod PIN, blokada ekranu, itp.)
oraz regularnie je zmieniać.
• Zaleca się zainstalowanie aplikacji/oprogramowania antywirusowego i
regularne skanowanie swojego urządzenia.
• Jeśli użytkownik nie będzie już korzystał z danego urządzenia (np. przed
oddaniem go do recyklingu), zaleca się przywrócić ustawienia fabryczne aby
usunąć wszystkie dane zapisane na urządzeniu.
• Zaleca się regularnie tworzyć kopię zapasową.
17. Dla urządzeń wyposażonych w funkcję GPS/usługi lokalizacji: producent
urządzenie nie gwarantuje dokładności informacji dotyczących lokalizacji.
Funkcja lokalizacji uzależniona jest od czynników środowiskowych (np. jeśli
urządzenie znajduje się wewnątrz budynku, działanie funkcji może się
pogorszyć).

19. Nie należy przytrzymywać urządzenia bezpośrednio przy skórze przez dłuższy
okres czasu. Urządzenie może generować ciepło, co z kolei może prowadzić do
podrażnienia skóry.
20. Nie należy kierować strumienia światła (flash) bezpośrednio na oczy.
21. W przypadku odczuwania przemęczenia wzroku, podrażnienia skóry lub
jakiegokolwiek innego dyskomfortu należy niezwłocznie przerwać używanie
tego produktu.
22. Podczas ładowania, należy sprawdzić zgodność napięcia prądu gniazda
sieciowego i ładowarki sieciowej do której jest podłączone urządzenie.
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18. Temperatura urządzenia może ulec podwyższeniu podczas pracy. Nie należy
przykrywać urządzenia (np. poduszką) ani przechowywać w miejscach o słabej
wentylacji.
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Stopień ochrony IP*
*(odnosi się tylko do wybranych urządzeń!)
W przypadku produktu klasyfikującego się z określonym stopniem ochrony, należy
przestrzegać poniższych wytycznych:
Pomimo klasyfikacji w określonym stopniu ochrony IP, urządzenie nie jest
odporne na uszkodzenia spowodowane przez wodę w każdej sytuacji.
Należy upewnić się, że pokrywa baterii, śruba mocująca oraz zatyczka
gumowa gniazda słuchawkowego i portu USB są szczelnie zamknięte
podczas korzystania z urządzenia w pobliżu wody lub w wilgotnym
środowisku, tak aby w pełni zapewnić odporność na wodę i pył.
Wskazówki dotyczące wodoodporności
1. Po wyjęciu urządzenia z wody, nie należy otwierać obudowy urządzenia do
momentu, kiedy zostanie ono wytarte do sucha za pomocą suchej ściereczki/
ręcznika.
2. Zdejmując tylną pokrywę, urządzenie należy trzymać wyświetlaczem
skierowanym ku górze, aby zapobiec ewentualnemu dostaniu się pozostałości
płynu do wnętrza urządzenia.
3. Należy dokładnie osuszyć głośniki oraz mikrofon i pozostawić do całkowitego
wyschnięcia. Zabrania się podejmowania prób przyspieszenia procesu
wyschnięcia (np. za pomocą suszarki, piecyka, kuchenki mikrofalowej)!
Uwaga: Urządzenie należy chronić przed słoną lub zjonizowaną wodą. Narażenie
urządzenia na wstrząsy lub upadek negatywnie wpłynie na jego wodo- i
pyłoszczelność.

Czyszczenie i konserwacja
Polski

• Nie należy zostawiać urządzenia czy jego akcesoriów w łazience oraz innych
miejscach o dużej wilgotności powietrza lub ryzyku zalania/zamoczenia.
• Urządzenie należy czyścić jedynie za pomocą miękkiej i suchej ściereczki.
• Do czyszczenia nie należy używać środków chemicznych.
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PRawidłowe usuwanie produktu i RECYkLING
Należy pamiętać o prawidłowym usuwaniu produktów elektronicznych (takich jak
urządzenia mobilne) i ich recyklingu po zakończeniu okresu użytkowania, gdyż takie
działania mają znaczący wpływ na kondycję środowiska naturalnego. Należy
przestrzegać wytycznych podanych poniżej, które znajdują się również w materiałach
załączonych wraz z zakupionym produktem.

Polski

Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach
wskazuje, że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami
pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na
środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania
odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz
odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów
materialnych jako stałej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i
sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w
gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży
detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.
Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić
warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami
komercyjnymi.
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