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Autortiesības © Huawei Technologies Co., Ltd. 2013 Visas tiesības paturētas. 

Nevienu šīs lietošanas instrukcijas daļu nedrīkst nekādā veidā un ne ar kādiem līdzekļiem pavairot vai nosūtīt bez 
iepriekšējas rakstiskas uzņēmuma Huawei Technologies Co., Ltd. un tā sadarbības partneru (“Huawei”) piekrišanas. 
Šajā lietošanas instrukcijā aprakstītais produkts var ietvert Huawei un iespējamo licences izdevēju ar autortiesībām 
aizsargātu programmatūru. Klienti nedrīkst nekādā veidā atveidot, izplatīt, modificēt, dekompilēt, izjaukt, atšifrēt, izvilkt, 
dekonstruēt, iznomāt, piešķirt vai tālāklicencēt iepriekšminēto programmatūru, ja vien šādi ierobežojumi nav aizliegti 
saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem vai attiecīgie autortiesību turētāji nav snieguši atļauju veikt šādas darbības. 

Preču zīmes un atļaujas 

, , un  ir Huawei Technologies Co., Ltd preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes. 
Citas norādītās preču zīmes, kā arī produktu, pakalpojumu un uzņēmumu nosaukumi ir to attiecīgo īpašnieku īpašums. 

Paziņojums 
Dažu šeit aprakstīto produkta un tā piederumu funkciju pamatā ir instalētā programmatūra, vietējā tīkla iespējas un 
iestatījumi, un tāpēc tās, iespējams, nevar aktivizēt vai to darbību ierobežo vietējie sakaru tīklu operatori vai sakaru tīklu 
pakalpojumu sniedzēji. 

Tādējādi šeit ietvertie apraksti var precīzi neatbilst jūsu iegādātajam produktam vai tā piederumiem. 

Huawei patur tiesības bez iepriekšēja paziņojuma un saistību uzņemšanās mainīt vai modificēt šajā rokasgrāmatā 
ietverto informāciju vai specifikācijas. 

ATRUNA 
VISS ŠĪS ROKASGRĀMATAS SATURS TIEK NODROŠINĀTS “TĀDS, KĀDS TAS IR”. IZŅEMOT LIKUMĀ NOTEIKTAJĀ 
KĀRTĪBĀ, ATTIECĪBĀ UZ ŠĪS ROKASGRĀMATAS PRECIZITĀTI, UZTICAMĪBU VAI SATURU NETIEK SNIEGTAS 
NEKĀDA VEIDA TIEŠAS VAI NETIEŠAS GARANTIJAS, TOSTARP, BET NE TIKAI NETIEŠAS GARANTIJAS PAR 
PĀRDOŠANAS IESPĒJĀM UN PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIM. 
CIKTĀL TO ATĻAUJ SPĒKĀ ESOŠIE TIESĪBU AKTI, UZŅĒMUMS HUAWEI NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NAV ATBILDĪGS PAR 
TĪŠU, NEJAUŠU, NETIEŠU VAI IZRIETOŠU KAITĒJUMU VAI ZAUDĒTU PEĻŅU, UZŅĒMĒJDARBĪBAS IESPĒJĀM, 
IEŅĒMUMIEM, DATIEM, NEMATERIĀLO VĒRTĪBU VAI PAREDZĒTAJIEM IETAUPĪJUMIEM NEATKARĪGI NO TĀ, VAI 
ŠĀDI ZAUDĒJUMI IR VAI NAV. 

UZŅĒMUMA HUAWEI MAKSIMĀLĀ ATBILDĪBA (ŠIS IEROBEŽOJUMS NEATTIECAS UZ ATBILDĪBU PAR TRAUMĀM, 
CIKTĀL SPĒKĀ ESOŠIE TIESĪBU AKTI AIZLIEDZ ŠĀDU IEROBEŽOJUMU), KAS IZRIET NO ŠAJĀ ROKASGRĀMATĀ 
APRAKSTĪTĀ PRODUKTA LIETOŠANAS, IR IEROBEŽOTA AR SUMMU, KURU KLIENTI IR SAMAKSĀJUŠI, 
IEGĀDĀJOTIES ŠO PRODUKTU. 

Importa un eksporta noteikumi 
Klienti ievēro visus spēkā esošos eksporta vai importa tiesību aktus un noteikumus un ir atbildīgi par visu nepieciešamo 
valdības atļauju un licenču iegūšanu, lai varētu eksportēt, atkārtoti eksportēt vai importēt šajā rokasgrāmatā minēto 
produktu, tostarp tajā ietverto programmatūru un tehniskos datus. 

Konfidencialitātes politika 
Lai uzzinātu, kā mēs aizsargājam jūsu privāto informāciju, skatiet konfidencialitātes politiku mūsu vietnē. 



Ievads 
����  Piezīme 

Baltcom telefons (BT) ir paredzēts izmantošanai Baltcom fiksētajā tīklā, atbilstoši Baltcom līguma par 
elektronisko sakaru pakalpojumiem noteikumiem un tikai līgumā norādītajā pakalpojuma ierīkošanas vietā 
(adresē). 
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Nr. Iespēja Apraksts 

1. Displeja ekrāns Displeja informācija. 

2. Kreisais 
vadības taustiņš 

 

� Piekļūt galvenajai izvēlnei gaidīšanas režīmā. 
� Izvēlēties iespēju, kas atrodas displeja kreisajā apakšējā 

stūrī. 

3. Virziena taustiņi 

 

� Piekļūt īsceļu ekrānam gaidīšanas režīmā. 
� Regulēt skaļumu zvana laikā. 

4. Labais vadības 
taustiņš 

 

� Piekļūt Tālruņu grāmatas ekrānam gaidīšanas režīmā. 
� Izvēlēties iespēju, kas atrodas displeja labajā apakšējā stūrī. 

5. „OK” taustiņš 

 

� Piekļūt galvenajai izvēlnei gaidīšanas režīmā. 

� Izvēlēties iespēju, kas atrodas displeja kreisajā apakšējā 
stūrī. 

6. „End” taustiņš 

 

� Beigt zvanu vai noraidīt ienākošu zvanu. 
� Ieslēgt vai izslēgt BT (nospiežot un turot). 

� Atgriezties gaidīšanas režīmā. 



 

Nr. Iespēja Apraksts 

7. Brīvroku 
taustiņš 

 

� Veikt zvanu vai atbildēt uz zvanu, nepaceļot klausuli – 
brīvroku režīmā, kad sarunas atskaņo BT iebūvētais 
skaļrunis. 

� Atcelt numura ievadīšanu, ja numurs tiek ievadīts brīvroku 
režīmā. 

� Beigt pašreizējo zvanu, zvanot brīvroku režīmā. 

8. Zvanīt/pārzvanīt 
taustiņš 

 

� Veikt zvanu vai atbildēt uz zvanu. 

� Apskatīt zvanu vēsturi gaidīšanas režīmā. 

9. # taustiņš 

 

� Bloķēt taustiņus gaidīšanas režīmā (nospiežot un turot). 
� Pārslēgties starp dažādām ievades metodēm rediģēšanas 

režīmā. 

10. * taustiņš Parādīt simbolu sarakstu rediģēšanas režīmā. 

11. Ciparu taustiņi � Cipari 0–9: ievadīt ciparus un simbolus. 
� Ciparu taustiņi 2–9: nospiest un turēt ātrā numura 

izsaukšanai gaidīšanas režīmā. 

 

Ekrāna indikatori 

Indikators Apraksts Indikators Apraksts 

 Tīkla signāla stiprums /  Zvana/pakalpojums nav pieejams 

 
Modinātājs ieslēgts  Brīvroku režīms 

 Saņemta īsziņa  Barošana ar strāvas adapteri 

 Saņemta balss ziņa  Akumulatora uzlādes līmenis 

Izvēlnes koks 

Ziņojumi*  Kontakti  Zvanu vēsture 

1. Rakstīt īsziņu 

2. Ienākošās 

3. Izejošās 
4. Melnraksti 

5. Balss pasts 

6. Šūnas apraide  

7. Iestatījumi 

1. Kontakti 

2. Izveidot 
3. Ātrā numura 

izveidošana 
4. Pārvaldība 

1. Visi zvani 

2. Neatbildētie zvani 

3. Saņemtie zvani 
4. Izsauktie zvani 

Rīki  FM radio  Iestatījumi 

1. Signāls  1. Displeja iestatījumi 

2. Tālruņa iestatījumi 
3. Audio iestatījumi 

4. Zvanu iestatījumi 
5. Drošības 

iestatījumi 
6. Atjaunot rūpnīcas 

iestatījumus 

 

* Iespēja izmantot šo funkcionalitāti ir atkarīga no izvēlētā pieslēguma veida un pakalpojumu sniedzēja piedāvājuma, 



 

atbilstoši izvēlētā pakalpojuma aprakstam. 

Funkciju izvēlnes lietošana 

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet , lai parādītu galveno izvēlni. 

2. Nospiediet / , lai pārvietotos pa izvēlni. 

3. Nospiediet , lai parādītu apakšizvēlni. 

4. Nospiediet / , lai pārietu uz apakšizvēlnes iespēju, un , lai piekļūtu tai. 

5. Nospiediet , lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē vai atgrieztos sākuma ekrānā. 

6. Nospiediet , lai atgrieztos gaidīšanas režīmā. 

Uzstādīšana 

SIM kartes ievietošana 

 Uzmanību! 

SIM karti un tās zeltītos kontaktus var viegli sabojāt, saskrāpējot vai saliecot. Esiet uzmanīgi, ievietojot vai 
izņemot SIM karti. 

Izslēdziet BT un tad atvienojiet no strāvas padeves. Ievietojiet SIM karti, kā parādīts attēlā. Pārliecinieties, ka SIM kartes 
zeltītie kontakti ir vērsti uz leju. 

 

Akumulatora ievietošana 
Izslēdziet BT, atvienojiet barošanas kabeli un ievietojiet akumulatoru, kā norādīts turpmāk. Pārliecinieties, ka akumulatora 
vada spraudnis atbilst akumulatora ligzdai. Neievietojiet akumulatoru otrādi. 

 

Strāvas adaptera lietošana un akumulatora uzlādēšana 
1. Pievienojiet vienu strāvas adaptera kabeļa galu BT un otru strāvas rozetei. 

2. Uz ekrāna tiks parādīts akumulatora uzlādes indikators. Akumulatora uzlādes indikators nemirgos, ja akumulators būs 
pilnībā uzlādēts. 

 
 



 

����  Piezīmes 

� Izņemiet akumulatoru, ja BT netiek lietots ilgu laiku. 
� Ja akumulators nav ticis izmantots ilgu laika periodu vai arī tas ir pilnībā tukšs, BT ekrāns var nedarboties. 

Pievienojiet BT barošanai, un kad akumulators kādu brīdi tiks uzlādēts, varēsiet ieslēgt un lietot BT. 
� BT barošanai izmantojiet BT strāvas adapteri. Akumulators ir paredzēts tikai gadījumiem, ja ir pārtraukta 

elektrības padeve un strāvas adapteris nav pieejams. Ņemot vērā, ka akumulators var nodrošināt strāvas 
padevi ierobežotu laika periodu, pirms paredzamiem ilglaicīgiem strāvas padeves traucējumiem 
pārliecinieties, ka akumulators ir pilnībā uzlādēts. 

Zvans 

Zvana veikšana 
1. Gaidīšanas režīmā ievadiet tālruņa numuru. Piemēram: 

• zvaniem uz Latvijas tālruņu numuriem – ievadiet numuru, piemēram, zvaniem uz Baltcom kontaktu centra tālruni 
ievadiet 67480000; 

• zvaniem uz ārkārtas palīdzības numuriem – ievadiet īso numuru, piemēram, 112; 
• zvaniem uz ārvalstīm – ievadiet 00 un starptautisko numuru, kas sākas ar attiecīgās valsts kodu. Piemēram uz 

Lielbritāniju – 0044XXXXXXXX, kur 44 ir Lielbritānijas kods, bet XXXXXXXX – attiecīgais tālruņa numurs bez vietējo 
sakaru koda. 

2. Nospiediet , lai zvanītu uz numuru. 

3. Nospiediet , lai beigtu zvanu. Neaizmirstiet to nospiest katra zvana beigās! 

����  Piezīmes 

� Gaidīšanas režīmā nospiediet , lai apskatītu veikto un saņemto zvanu vēsturi. Izvēlieties ierakstu un 

nospiediet , lai zvanītu šim numuram. 

� Izvēlieties kontaktpersonu no tālruņu grāmatas un nospiediet , lai zvanītu šai kontaktpersonai. 

Atbildēšana uz zvanu 

Saņemot ienākošo zvanu, varat uz to atbildēt paceļot klausuli vai izmantojot brīvroku režīmu, nospiežot , , 

 vai . Noraidīt zvanu var, nospiežot . 

Zvanu pāradresācija 
Jūs varat pāradresēt BT ienākošos zvanus, lai vienmēr būtu sazvanāms. Zvanu pāradresācijas pakalpojums atsevišķos 
gadījumos ir maksas pakalpojums, piemēram, pāradresējot zvanu uz cita pakalpojumu sniedzēja numuru. Papildu 
informācija ir pieejama pie jūsu pakalpojumu sniedzēja. 

1. Izvēlieties Izvēlne > Iestatījumi > Zvanu iestatījumi > Zvanu pāradresācija. 

2. Izvēlieties pāradresācijas nosacījumu: 
• Visi zvani – lai pāradresētu visus ienākošos zvanus; 
• Ja nesasniedzams – lai pāradresētu ienākošos zvanus, kad BT nav sasniedzams; 
• Ja aizņemts – lai pāradresētu ienākošos zvanus, kad BT aizņemts; 
• Ja neatbildēts – lai pāradresētu ienākošos zvanus, ja neatbildat uz zvanu. 

3. Nospiediet , lai izvēlētos Aktivizēt. 

4. Ievadiet tālruņa numuru, uz kur pāradresēt zvanu. 

5. Nospiediet , lai aktivizētu zvanu pāradresāciju. 

6. Lai atceltu izvēlēto pāradresāciju, izvēlieties pāradresācijas nosacījumu un Nospiediet , lai izvēlētos 
Deaktivizēt. 



 

Ziņojumi 

Īsziņas izveidošana 
1. Izvēlieties Izvēlne > Ziņojumi > Rakstīt īsziņu. 

2. Uzrakstiet īsziņu. 

3. Nospiediet , lai izvēlētos Sūtīt. 

4. Pievienojiet saņēmējus. Rīkojieties, kā minēts turpmāk. 

� Pievienojiet kontaktpersonu no kontaktpersonu saraksta. 

� Ievadiet tālruņa numuru tieši. 

5. Nospiediet , lai sūtītu īsziņu. 

Īsziņas apskatīšana 
Saņemtās īsziņas glabājas Iesūtnē.  

1. Izvēlieties Izvēlne > Ziņojumi > Ienākošās. 

2. Nospiediet / , lai pārvietotos pa īsziņām. 

3. Nospiediet , lai apskatītu īsziņu. 

4. Nospiediet , lai atbildētu, pārsūtītu vai dzēstu īsziņu, kā arī zvanītu vai saglabātu īsziņas tālruņa numuru. 

Ievades režīmi 

Teksta ievades režīmu mainīšana 
Pašreizējā teksta ievades režīma indikators ir parādīts uz displeja. Lai mainītu ievades režīmu, rediģēšanas režīmā 
nospiediet # taustiņu. 

����  Piezīmes 

� Rediģēšanas režīmā nospiediet  vienu reizi, lai dzēstu burtu pa kreisi no kursora. Nospiediet un turiet 
, lai dzēstu visus ievadītos burtus. 

� ABC, Abc vai abc ievades režīmā nospiediet 0 vienu reizi, lai ievadītu tukšumu, spiediet 0 divas reizes, lai 
ievadītu „0” un nospiediet 0 trīs reizes, lai sāktu jaunu rindu. 

� ABC, Abc vai abc ievades režīmā atkārtoti spiediet 1, lai izvēlētos un ievadītu populārākās pieturzīmes. 

Teksta ievade angļu valodā (ABC, Abc vai abc) 
ABC, Abc vai abc ievades režīmā spiediet ciparu taustiņus, lai ievadītu angļu valodas burtus. 

Varat spiest ciparu taustiņu, kas satur vajadzīgos burtus, vienu reizi, lai ievadītu pirmo burtu uz taustiņa, divas reizes, lai 
ievadītu otro burtu, utt. 

Ja vajadzīgais burts ir uz tā paša taustiņa, kur iepriekšējais, varēsiet ievadīt burtu tikai pēc tam, kad kursors parādīsies 
atkal, vai pēc tam, kad pārvietosiet kursoru uz nākamo tukšo vietu. 

Ja nepieciešams lielais vārda sākuma burts, pirms vārda ievadīšanas ievades režīms manuāli jānomaina uz Abc. 

Ciparu ievade 

� 123 ievades režīmā spiediet taustiņu ar vajadzīgo ciparu. 

� ABC, Abc vai abc ievades režīmā spiediet taustiņu atkārtoti, līdz vajadzīgais cipars parādās uz ekrāna. 

Simbolu ievade 
1. Jebkurā ievades režīmā nospiediet * taustiņu, lai parādītu simbolu sarakstu. 

2. Spiediet / , lai pārvietotos pa simbolu sarakstu uz augšu vai uz leju. 



 

3. Spiediet / , lai izvēlētos vajadzīgo simbolu. 

4. Spiediet , lai ievadītu simbolu. 

FM radio 
FM radio ļauj ērti klausīties FM radio programmas.  

Izvēlieties Izvēlne > FM radio un tad spiediet / , lai pārslēgtu radiostacijas. Spiediet / , lai 
regulētu skaļumu. 

Izvēlieties Iesp. šādām darbībām: 

� Radio izslēgts: izslēgt FM radio; 

� Staciju saraksts: parādīt radiostaciju sarakstu; 

� Regulēšana: BT piedāvā vairākus režīmus – Automātiska regulēšana, Manuāla regulēšana, Precīza regulēšana 
un Iestatīt frekvenci. 

Drošība 

PIN un PUK 
Ja ir ieslēgts Personas identifikācijas numura (PIN) pieprasījums, tas pasargā jūsu SIM karti no nepilnvarotas lietošanas. 
PIN atbloķēšanas atslēga (PUK) var atbloķēt bloķētu PIN. Gan PIN, gan PUK tiek saņemti kopā ar SIM karti. Papildu 
informācija ir pieejama pie jūsu pakalpojumu sniedzēja. 

Taustiņu bloķēšana 
Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet # taustiņu, lai bloķētu taustiņus. Šādā gadījumā varat atbildēt uz ienākošajiem 
zvaniem vai veikt ārkārtas zvanus. 

Gaidīšanas režīmā nospiediet  un tad spiediet * taustiņu, lai atbloķētu taustiņus. 

Ja gaidīšanas režīmā ir ieslēgta automātiskā taustiņu bloķēšana un gaidīšanas laiks pārsniedz iestatīto periodu, taustiņi 
tiks bloķēti automātiski. 

Brīdinājumi un piesardzība 
Šajā sadaļā ir svarīga informācija saistībā ar jūsu ierīces ekspluatēšanas instrukciju. Tajā ir arī informācija par ierīces 
drošu lietošanu. Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet šo informāciju. 

Elektroniska ierīce 
Izslēdziet ierīci, ja tās lietošana ir aizliegta. Nelietojiet ierīci, ja tās lietošana rada bīstamību vai traucējumus 
elektroniskajām ierīcēm. 

Medicīniska ierīce 
� Ņemiet vērā normatīvos aktus un noteikumus, kurus noteikusi slimnīca vai veselības aprūpes iestāde. Nelietojiet ierīci, 

ja tās lietošana ir aizliegta. 

� Elektrokardiostimulatoru ražotāji iesaka ievērot vismaz 15 cm attālumu starp ierīci un elektrokardiostimulatoru, lai 
novērstu iespējamos traucējumus. Ja lietojat elektrokardiostimulatoru, lietojiet izstrādājumu kardiostimulatoram pretējā 
pusē un nenēsājiet izstrādājumu priekškabatā. 

� Dažas bezvadu ierīces var ietekmēt dzirdes aparātu veiktspēju. Šādu problēmu gadījumā konsultējieties ar 
pakalpojuma sniedzēju. 



 

 

Potenciāli sprādzienbīstama atmosfēra 
Izslēdziet ierīci jebkurā vietā ar potenciāli sprādzienbīstamu atmosfēru un ievērojiet visas norādes un instrukcijas. 
Potenciāli sprādzienbīstama atmosfēra var būt vietās, kur parasti iesaka izslēgt transportlīdzekļa dzinēju. Dzirksteles 
rašanās šādās vietās var izraisīt eksploziju vai aizdegšanos, kas var radīt ievainojumus vai pat izraisīt nāvi. Neieslēdziet 
ierīci degvielas uzpildes vietās, piemēram, DUS. Ievērojiet radio iekārtu lietošanas ierobežojumus degvielas uzpildes, 
uzglabāšanas un sadales vietās, kā arī ķīmisko vielu rūpnīcās. Papildu tam stingri ievērojiet ierobežojumus vietās, kur 
notiek spridzināšanas darbi. Pirms ierīces lietošanas izvairieties no vietām ar potenciāli sprādzienbīstamu atmosfēru, kas 
bieži, taču ne vienmēr, ir skaidri marķētas. Šādas vietas ir telpa zem kuģa klāja, ķīmisko vielu pārkraušanas vai 
uzglabāšanas telpas, kā arī vietas, kurās gaiss satur ķīmiskas vielas vai, piemēram, graudu, putekļu vai metāla pulvera 
daļiņas. Jautājiet transportlīdzekļu ražotājam, vai ierīci droši var lietot transportlīdzekļu tuvumā, kas izmanto sašķidrinātu 
naftas gāzi (piemēram, propānu vai butānu). 

Satiksmes drošība 
� Nerunājiet pa ierīci transportlīdzekļa vadīšanas laikā un ievērojiet vietējo normatīvo aktu prasības un noteikumus. 

� Nelietojiet ierīci, lidojot lidmašīnā un pirms iekāpšanas lidmašīnā. Izslēdziet ierīci pirms iekāpšanas lidmašīnā. 
Bezvadu ierīču izmantošana lidmašīnā var radīt bīstamību lidaparāta vadībai un pārraut bezvadu tālruņu tīklu. Ierīce 
var tikt uzskatīta arī par nelikumīgu. 

Izmantošanas vide 
� Nelietojiet un neuzlādējiet ierīci putekļainās, mitrās un netīrās vietās vai vietās ar magnētisko lauku. Citādi tas var 

izraisīt elektriskās ķēdes kļūdainu darbību. 

� Vētrainā laikā ar pērkonu nelietojiet ierīci, ja tā tiek uzlādēta, lai novērstu jebkādu zibens izraisītu bīstamību. 

� Runājot pa tālruni, neskarieties pie antenas. Antenas aizskaršana ietekmē zvana kvalitāti un palielina strāvas patēriņu, 
tādēļ runāšanas un gaidīšanas laiks tiek saīsināts. 

� Izmantojiet tikai ražotāja atļautos piederumus. Neapstiprinātu piederumu izmantošana anulēs garantiju. 

� Ņemot vērā, ka lietošanas laikā ierīcei nepieciešams atbrīvoties no liekā siltuma, novietojiet ierīci un barošanas avotu 
vēdinātā un ēnainā vietā. Nekad neapklājiet ierīci, nenovietojiet uz tās priekšmetus, nenovietojiet to tuvu ūdenim, 
ugunij, kā arī viegli uzliesmojošiem un sprādzienbīstamiem materiāliem. 

� Šī ierīce jāuzstāda un jālieto, ievērojot vismaz 20 cm atstatumu starp antenu un jebkuru personu.  

� Ierīces uzlādes laikā nodrošiniet -10°C līdz +45°C apkārtējās vides temperatūru. Lietojot ierīci ar akumulatoru, 
ievērojiet apkārtējās vides temperatūru no -10°C līdz +55°C. 

Bērnu drošība 
Ievērojiet piesardzību attiecībā uz bērnu drošību. Ir bīstami ļaut bērnam spēlēties ar ierīci vai tās piederumiem, kuros var 
būt no ierīces atdalāmas detaļas, jo tās var radīt smakšanas briesmas. Neļaujiet maziem bērniem uzturēties ierīces un tās 
piederumu tuvumā. 

Piederumi 
Izmantojiet tikai ražotāja piedāvātos piederumus. Citu ražotāju vai izplatītāju piederumu lietošana kopā ar šo ierīces 
modeli var padarīt nederīgu garantijas apstiprināšanu šai ierīcei, izraisīt ierīces darbības traucējumus un radīt bīstamību. 

Akumulators un uzlādes ierīce 
� Atvienojiet uzlādes ierīci no strāvas un ierīces, ja tas netiek izmantots. 

� Nesavienojiet abus akumulatora polus ar elektriskās strāvas vadītājiem, piemēram, metāliem, atslēgām vai dārglietām. 
Citādi akumulatorā iespējams izraisīt īssavienojumu un tādējādi gūt savainojumus un ķermeņa apdegumus. 

� Neizjauciet akumulatoru un nelodējiet tā polus. Citādi  tas var izraisīt elektrolīta noplūdi, pārkaršanu, aizdegšanos vai 
eksploziju. 

� Ja ir konstatēta akumulatora elektrolīta noplūde, neļaujiet tam nonākt saskarē ar ādu un acīm. Ja elektrolīts saskaras 
ar ādu vai nokļūst acīs, nekavējoties mazgājiet acis ar tīru ūdeni un konsultējieties ar ārstu. 

� Ja notikusi akumulatora deformēšanās, krāsas maiņa vai pārlieka uzkaršana uzlādējot vai glabājot, nekavējoties 
izņemiet akumulatoru un pārtrauciet to lietot. Citādi tas var izraisīt akumulatora noplūdi, pārkaršanu, aizdegšanos vai 
eksploziju. 

� Ja strāvas kabelis ir bojāts (piemēram, vadam nav izolācijas vai tas ir pārrauts) vai kontaktdakša kļūst vaļīga, 
nekavējoties pārtrauciet lietot kabeli. Citādi tas var izraisīt elektrisko šoku, īssavienojumu vai ugunsgrēku. 

� Nemetiet akumulatoru ugunī, jo tas var eksplodēt. Eksplodēt var arī bojāts akumulators. 



 

� Pastāv sprādziena risks, ja akumulators ir nepareizi nomainīts. Nododiet pārstrādei un utilizējiet lietotu akumulatora 
saskaņā ar vietējiem noteikumiem vai instrukciju, kas pievienota izstrādājumam. 

Uzmanību! Ja ierīci var pievienot kontaktligzdai, kontaktligzda ir jāuzstāda ierīces tuvumā un tai ir jābūt ērti pieejamai. 

Tīrīšana un apkope 
� Ierīce, akumulators un uzlādes ierīce nav ūdensizturīgi. Uzturiet tos sausus. Sargājiet ierīci, akumulatoru un uzlādes 

ierīci no ūdens un tvaikiem. Neaizskariet ierīci vai uzlādes ierīci ar slapju roku. Citādi tas var izraisīt īssavienojumu, 
ierīces darbības traucējumus un elektrošoku lietotājam. 

� Nenovietojiet ierīci, akumulatoru un uzlādes ierīci vietā, kur tie var tikt bojāti trieciena rezultātā. Citādi tas var izraisīt 
akumulatora noplūdi, darbības traucējumus, pārkaršanu, aizdegšanos vai eksploziju. 

� Nenovietojiet magnētiskos informācijas nesējus, piemēram, magnētiskās kartes un disketes, blakus ierīcei. Starojums 
no ierīces var izdzēst informāciju no šiem datu nesējiem. 

� Neatstājiet ierīci, akumulatoru un uzlādes ierīci vietā ar ļoti augstu vai zemu temperatūru. Citādi tie var darboties 
nepareizi un izraisīt aizdegšanos vai eksploziju. Par 0°C zemāka temperatūra ietekmē akumulatora veiktspēju. 

� Nenovietojiet asus metāla priekšmetus, piemēram, kniepadatas, blakus klausulei. Klausule var pievilkt šos 
priekšmetus un savainot jūs, kad to lietojat. 

� Pirms ierīces tīrīšanas vai apkopes izslēdziet ierīci un atvienojiet to no uzlādes ierīces. 

� Nelietojiet nekādus ķīmiskos mazgāšanas līdzekļus, pulveri vai citus ķīmiskos līdzekļus (piemēram, alkoholu un 
benzolu saturošus) ierīces un uzlādes ierīces tīrīšanai. Citādi ierīces detaļas var tikt bojātas vai izraisīt ugunsgrēku. 
Ierīci un uzlādes ierīci var tīrīt ar mitru un mīkstu antistatiska auduma gabalu. 

� Neizjauciet ierīci un tās piederumus. Citādi ierīces un piederumu garantija būs nederīga, un ražotājam nebūs 
pienākuma atlīdzināt zaudējumus. 

Ārkārtas zvani 
Varat izmantot ierīci ārkārtas zvaniem vietās, kur ir pieejams tīkls. Tomēr savienojumu nevar garantēt visos apstākļos. 

Informācija par likvidēšanu un utilizāciju 
Šis simbols (ar platu joslu vai bez tās) uz ierīces, akumulatoriem (ja ietverts) un/vai uz iepakojuma 
norāda, ka ierīci, tās elektriskos piederumus (piemēram, austiņas, adapteri vai kabeli) un 
akumulatorus nedrīkst izmest sadzīves atkritumos. Šos elementus nedrīkst izmest nešķirotos 
sadzīves atkritumos, un tos jānodod sertificētā savākšanas punktā utilizācijai vai pareizai 
likvidēšanai. 

Lai saņemtu detalizētu informāciju par ierīces vai akumulatora utilizāciju, lūdzu, sazinieties ar 
pašvaldību, sadzīves atkritumu savākšanas dienestu vai mazumtirdzniecības veikalu. 

Uz ierīces un akumulatoru (ja iekļauti) utilizāciju ir attiecināms WEEE direktīvas pārstrādātais 
izdevums (Direktīva 2012/19/ES) un Direktīva par baterijām un akumulatoriem (Direktīva 2006/66/EK). Iemesls nolietoto 
elektrisko un elektronisko iekārtu un akumulatoru atdalīšanai no citiem atkritumiem ir mazināt iespējamo apkārtējās vides 
ietekmi uz cilvēku veselību, ko rada iespējamās bīstamās vielas. 

Bīstamo vielu daudzuma samazināšana 
Šī ierīce atbilst REACH Regulai (Regula Nr. 1907/2006) un pārstrādātajai RoHS direktīvai (Direktīva 2011/65/ES). 
Akumulatori (ja ietverti) atbilst Direktīvai par baterijām un akumulatoriem (Direktīva 2006/66/EK). Jaunāko informāciju par 
atbilstību REACH un RoHS skatiet vietnē www.huaweidevice.com/certification. 

ES reglamentējošais atbilstības apstiprinājums 
Ar šo „Huawei Technologies Co., Ltd.” paziņo, ka šī ierīce atbilst Direktīvas Nr. 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem 
saistītajiem nosacījumiem. Atbilstības deklarācija ir pieejama tīmekļa vietnē www.huaweidevice.com/certification. 

 

Uzmanību! Ņemiet vērā vietējo valsts normatīvo aktu noteikumus vietā, kurā ierīci izmantojat. Šīs ierīces izmantošanai var būt noteikti 
ierobežojumi dažās vai visās Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīs. 

Please visit www.huaweidevice.com/worldwide/support/hotline for recently updated hotline and email address in your country or region. 

96722404_01 


