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VARAUS
Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin.
Muutokset, virheet tai painovirheet eivät ole
peruste vahingonkorvauksille.
Kaikki oikeudet pidätetään.
Valmistettu Global Mobile Communications
Ltd:n lisenssillä.
Global Mobile Communications Ltd ei ota mitään
vastuuta tietojen menetyksestä tai muista vahingoista,
jotka johtuvat puhelimen vääränlaisesta käytöstä.
(C) 2016 GLOBAL MOBILE COMMUNICATIONS LTD.

DW3161201

DEWALT ® ja DEWALT ®-logo ovat Stanley Black & Decker
Inc.:n tai sen tytäryhtiöiden tuotemerkkejä ja niitä
käytetään lisenssillä.
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TURVALLISUUSOHJEET

TURVALLISUUSOHJEET

1_JOHDANTO

2_VIAT JA KIELLETTY KÄYTTÖ

Tämä asiakirja sisältää älypuhelimen D EWALT MD501 turvallisessa käytössä välttämättömiä tietoja ja turvamääräyksiä.

Laite on poistettava heti käytöstä, jos on syytä epäillä,
että sen turvallisuus on heikentynyt.

Voimassaoleva EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus sekä
turvallisuus- ja käyttöohjeet ovat ladattavissa sivulta
www.dewaltphones.com tai ne voi pyytää Global Mobile
Communications Ltd.:ltä.

Tahaton uudelleenkäynnistys on estettävä.

HUOMAUTUS
Tämä asiakirja sisältää vain käyttöönottoon ja turvalliseen
käyttöön vaadittavat ohjeet. Varmistaaksesi puhelimen IP-suojan,
varmista, että kuulokkeiden ja USB-portin suljin sekä kotelon
ruuvien suoja ovat kunnolla kiinni.
Katso sivulta 13 ohjeet puhelimen kytkemiseen tietokoneeseen.
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Laitteen turvallisuus voi vaarantua esimerkiksi
seuraavista syistä:
toimintahäiriö.
puhelinta kuormitetaan kohtuuttomasti.
puhelinta on säilytetty väärin.

3_LISÄÄ TURVALLISUUSOHJEITA
Älä kosketa näyttöä terävillä esineillä. Myös pöly ja lika voivat
naarmuttaa näyttöä. Pidä näyttö puhtaana puhdistamalla se
säännöllisesti pehmeällä liinalla.
Lataa puhelin vain kuivassa tilassa.
Älä altista puhelinta korkeille lämpötiloille, koska tällöin akku
voi ylikuumentua, mikä voi aiheuttaa tulipalon tai pahimmassa
tapauksessa räjähdyksen.
Älä lataa puhelinta lähellä tulenarkoja tai räjähtäviä aineita.
Älä lataa puhelinta kosteassa, pölyisessä tai liian kuumassa
tai kylmässä ympäristössä. (Puhelin tulee ladata tilassa, jonka
lämpötila on 5 °C – 35 °C).
Älä käytä puhelinta paikoissa, joissa matkapuhelimen
käyttö on kielletty.
Älä altista laitetta, akkua tai laturia voimakkaalle sähkömagneettiselle säteilylle, jota voi tulla esimerkiksi induktioliedestä
tai mikroaaltouunista.
Älä avaa puhelinta itse äläkä suorita mitään korjauksia itse.
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TURVALLISUUSOHJEET

Virheellinen korjaustyö voi johtaa laitteen tuhoutumiseen, tulipaloon tai räjähdykseen. Laitteen saa korjata vain valtuutettu
ammattihenkilö.
Käytä vain hyväksyttyjä lisävarusteita.
Sammuta puhelin sairaalassa ja muissa lääketieteellisissä
tiloissa. Puhelin voi vaikuttaa lääkinnällisten laitteiden, kuten
sydämentahdistimien tai kuulolaitteiden toimitaan. Tämä
vuoksi puhelimen ja sydämentahdistimen välillä on aina pidettävä vähintään 15 cm:n turvaväli.
Noudata moottoriajoneuvoa ajaessasi kyseisessä valtiossa
voimassa olevia puhelimen käyttöön liittyviä lakeja.
Sammuta puhelin ja irrota laturi ennen puhdistusta.
Älä käytä mitään kemiallisia aineita puhelimen tai laturin
puhdistukseen. Puhdista laitteet pehmeällä ja kostealla
antistaattisella liinalla.
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NÄPPÄIMET

4_NÄPPÄIMET
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Akut EIVÄT ole kotitalousjätettä. Kuluttajana olet velvoitettu
hävittämään vanhat akut asianmukaisella tavalla.
Käyttäjä on itse vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat internetin kautta puhelimelle tulevista tietokoneviruksista. Global
Mobile Communications Ltd.:tä vastaan ei voi tehdä valitusta.
VAROITUS
Global Mobile Communications Ltd. ei vastaa mistään
vahingoista, jotka johtuvat puhelimen väärinkäytöstä tai siitä,
että näitä ohjeita ei ole noudatettu.
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NÄPPÄIMET

PIKAOPAS

1_Micro-USB- ja latausliitäntä:
Liitä puhelimeen ulkoinen USB-laite tai muu mobiililaite.

5_KÄYTÖN ALOITUS

2_Kuulokeliitäntä:
Sisäänrakennettu kaiutin kytkeytyy automaattisesti
pois päältä, kun kuulokkeet liitetään laitteeseen.

5.1_AKKU

3_Äänenvoimakkuuden lisääminen:
äänenvoimakkuuden säätö.
4_Äänenvoimakkuuden vähentäminen:
äänenvoimakkuuden säätö.
5_Virtanäppäin:
Lyhyt painallus aktivoi ruudun lukituksen.
Pitkä painallus käynnistää tai sammuttaa laitteen.
6/7_Sivunäppäin:
Lisänäppäin, jota eri sovellukset voivat käyttää.
8_SD-korttipaikka:
Korttipaikka microSD-kortille laitteen takana.
9_SIM-korttipaikka:
Korttipaikka microSIM-kortille laitteen takana.
10_Induktiolatauksen ja NFC:n alue:
Laitteen takapaneelin keskiosassa.
11_Paluunäppäin:
Palaa edelliseen näyttöön.
12_Kotinäppäin:
Palaa aloitusnäyttöön.
13_Edelliset sovellukset -näppäin:
Näyttää luettelon viimeksi käytetyistä sovelluksista.
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Käyttäjä ei voi itse vaihtaa laitteen akkua. Akkua ei ole ladattu
tehtaalla valmiiksi täyteen, mutta puhelimen voi kuitenkin
aktivoida täysin. Akun parhaan suorituskyvyn takaamiseksi olisi
hyvä purkaa akun koko varaus kolme kertaa ja ladata se sitten
kokonaan 100 prosenttiin.
VAROITUS
Puhelimessa on sisäänrakennettu akku. Jos laitteeseen tulee vika
eikä sitä voi kytkeä pois päältä, paina virtanäppäintä 20 sekunnin
ajan. Näin puhelin käynnistyy uudelleen. Tämä toiminto voi
aiheuttaa joidenkin tallentamattomien tietojen häviämisen. Käytä
nollaustoimintoa vain äärimmäisissä tilanteissa.
5.1.1_AKUN LATAUS
Kytke USB-kaapeli laitteen USB-porttiin.
Liitä sitten kaapeli virtalähteeseen.
Irrota USB-kaapeli virtalähteestä, kun akku on ladattu.
Tämä laite tukee induktiolatureita, jotka noudattavat
QI-standardia. Induktiivinen kytkentä on laitteen
takapuolella DEWALT-logon alla.
5.1.2_AKUN KÄYTTÖ
Jokapäiväisessä käytössä puhelimen valmiusaika ja puheaika
riippuvat verkkoyhteyden laadusta, käyttötavoista ja ympäristöolosuhteista.
Kun akun varaustila on alhainen, laite huomauttaa tästä ja pyytää
aloittamaan latauksen. Tallentamattomat tiedot voivat hävitä, jos
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PIKAOPAS

tätä ei tehdä välittömästi. Puhelin kytkeytyy pois päältä, jos sitä
ei ladata pitkään aikaan.
VAROITUS
Puhelimen akun saa ladata vain lämpötilassa 5 °C – 35 °C! Älä
koskaan lataa akkua tätä kylmemmässä tai kuumemmassa. Käytä
laitteen mukana toimitettua USB-kaapelia. Vain asiakaspalvelukeskus saa vaihtaa akun.
VAROITUS
Energiansäästövinkkejä:
Poista langaton viestintätoiminto käytöstä,
kun käytät Bluetooth-, Wi-Fi- tai GPS-toimintoja.
Vähennä näytön kirkkautta.
Sammuta näyttö, kun laitetta ei käytetä.
Poista sähköpostin, kalenterin, yhteystietojen
ja muiden sovellusten automaattinen synkronointi käytöstä.
5.2_KORTTIPAIKAN AVAAMINEN
Avaa takaosan kaksi ruuvia kääntämällä vastapäivään,
kunnes korttipaikka aukeaa.

PIKAOPAS / ENSIMMÄINEN KÄYNNISTYSKERTA
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VAROITUS
Käytä vain täysikokoisia SIM-kortteja.
MUIDEN SIM-KORTTIKOKOJEN KÄYTTÖ MITÄTÖI TAKUUN.
5.4_MICROSD-KORTIN ASENNUS
Älypuhelin voi käyttää microSD-korttia, jonka koko on korkeintaan 64 Gt. Sammuta laite ennen kuin asetat SD-kortin paikalleen.
Avaa SD-korttipaikka, aseta microSD-kortti paikalleen (3) ja sulje
korttipaikka.
Jos haluat poistaa microSD-kortin laitteesta, varmista ensin,
että SD-kortti ei ole käytössä. Voit tarkistaa tämän kohdasta:
Muisti
Poista SD-kortti käytöstä
OK.
Asetukset
VAROITUS
Älä asenna tai poista SIM-tai MicroSD-korttia, kun laturi
on kytketty. Tämä voi vahingoittaa korttia tai puhelinta.

6_ENSIMMÄINEN
KÄYNNISTYSKERTA
6.1_PUHELIMEN KÄYNNISTYS
Paina virtanäppäintä, kunnes näyttöön syttyy valo.

5.3_SIM-KORTIN ASENNUS
Puhelimessa on paikka kahdelle SIM-kortille. Kun kaksi SIMkorttia on asennettuna, voit valita suosikkikortin. Tämä tehdään
SIM-kortti.
asetuksissa kohdassa Valikko Asetukset

SIM-kortin suojausasetuksista riippuen sinulta saatetaan
kysyä PIN.
Ensimmäisellä käynnistyskerralla sinua pyydetään asettamaan
kieli, kellonaika, päivämäärä ja henkilökohtaisia tietoja.
Sinua myös pyydetään kirjautumaan Google™-tilillesi tai
luomaan uusi tili. Voit halutessasi tehdä tämän myöhemmin,
mutta huomaa, että osa puhelimen toiminnoista, kuten Google
Store Play™, toimivat vain aktivoidun Google™-tilin kautta.

FI
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ENSIMMÄINEN KÄYNNISTYSKERTA

6.2_PUHELIMEN SAMMUTUS
1. Pidä virtanäppäintä painettuna,
kunnes sammutusvalikko tulee näkyviin.
2. Valitse sammuta.
3. Paina OK.
6.3_PUHELIMEN LUKITUS JA LUKITUKSEN POISTO
Lukitse puhelin painamalla virtanäppäintä. Voit vastaanottaa
puheluja ja viestejä, vaikka näyttö on lukittu.
Puhelin lukittuu automaattisesti, jos et tee mitään vähään
aikaan.
Avaa puhelimen lukitus painamalla virtanäppäintä.
Avaa puhelimen lukitus vetämällä lukkokuvake oikealle,
kun näyttö syttyy.
"Suojausasetuksista riippuen puhelin saattaa pyytää PINkoodia lukituksen avaamiseksi. Tämä EI ole SIM-kortin PIN-koodi,
vaan erillinen koodi, jonka voit asettaa kohdassa Järjestelmän
Suojaus
Näytön lukitus.
asetukset

ENSIMMÄINEN KÄYNNISTYSKERTA

Veto
Napauta kohdetta ja vedä se sormella haluttuun paikkaan.
Kaksoisnapautus
Suurenna tai pienennä kuvia tai internetsivuja napauttamalla
kohdetta nopeasti kaksi kertaa.
Pyyhkäisy
Pyyhkäise näyttöä oikealle tai vasemmalle nähdäksesi
useampia sivuja. Selaa luetteloita pyyhkäisemällä ylös tai alas.
Nipistys
Kosketa näyttöä kahdella sormella yhtä aikaa. Suurenna
esimerkiksi internetsivua tai kuvaa vetämällä sormia erilleen.
Pienennä aluetta vetämällä sormia yhteen.
6.5_PUHELIMEN YHDISTÄMINEN TIETOKONEESEEN
USB-kaapelin kautta puhelimen microSD-korttia voidaan
käyttää tietokoneelta käsin.
1. Liitä puhelin USB-kaapelilla tietokoneeseen.
Tietokone asentaa automaattisesti tarvittavat ajurit,
jos yhteys muodostetaan ensimmäistä kertaa.

6.4_KOSKETUSNÄYTÖN KÄYTTÖ

2. Valitse puhelimen valintaikkunassa USB-muistin
käyttöönotto ja napsauta OK.

Puhelimessa on kapasitiivinen kosketusnäyttö.
Hento kosketus riittää eikä voimakas paine ole välttämätöntä.

HUOMAA

Seuraavat toiminnot ovat mahdollisia:
Napautus
Avaa sovellus tai käytä näytöllä olevaa painiketta napauttamalla näyttöä sormella.
Painettuna pito
Avaa ponnahdusluettelo pitämällä valitsemaasi kohdetta
painettuna yli kaksi sekuntia.

13

Vaikka tietokoneelta voidaan käyttää microSD-korttia,
kaikki puhelimen toiminnot eivät ole käytettävissä.
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NÄYTÖN ASETTELU

7_NÄYTÖN ASETTELU
Aloitusnäyttö avautuu oletusarvoisesti, kun
kirjaudut sisään tai käynnistät puhelimen.
Aloitusnäyttö on puhelimen perusnäyttö,
josta toimintoja käytetään. Tässä voi
näkyä sovelluksia, pikakuvakkeita ja muita
ominaisuuksia. Aloitusruudun voi muokata
sisältämään ne kuvakkeet, jotka haluat.
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NÄYTÖN ASETTELU

7.2_TILAPALKKI

FI

Tilapalkki on aina näytön yläreunassa. Oikealla ovat laitteen
tilakuvakkeet, kuten akun tila, GPS-, data- ja mobiiliyhteys.
Vasemmalla puolella ovat ilmoitukset, kuten vastaamattomat
puhelut tai vastaanotetut viestit. Alla olevassa taulukossa
on listattu erilaisia symboleja,

jotka voivat näkyä puhelimesi
tilapalkissa.
ILMOITUSKUVAKKEET

TILAKUVAKKEET

4G-verkko

Äänetön

Verkon vahvuus

Värinä

Verkkoa etsitään

Alhainen akun varaus

Ei SIM-korttia tai verkkoa

Akku täynnä

WLAN yhdistetty

Akku latautuu

WLAN-hotspot

Vastaamaton puhelu

Puhelin ilmoittaa tässä uusista viesteistä tai
tulevista tapaamisista.

Roaming

Saapuva puhelu

Lisäksi ilmoituspalkissa on tietoa hälytyksistä, asetuksista ja muista tärkeistä asioista.

Lentotila

Puhelu aktiivinen

Saapuva GPS-signaali

Koputus

Bluetooth käytössä

Tyhjennä ilmoitusluettelo

Uusi sähköpostiviesti

BT-kuuloke liitetty

Uusi tekstiviesti/
multimediaviesti

Uusi ääniviesti

Herätys

Asetukset

USB-vianmääritys

Liian vähän muistia

Verkko jaettu

Kirkkauden säätö

Toista/tauko

Lataus puhelimeen

FM-radio

Lataus puhelimesta

Kuuloketoiminto

Kalenterimerkintä

7.1_ILMOITUSPALKKI
Avaa ilmoituspalkki vetämällä tilapalkki alas:

Avaa sovellus napauttamalla ilmoitusta.
Poista ilmoitukset pyyhkäisemällä ne
vasemmalle tai oikealle.
Käytä ilmoituspalkin oikeassa
yläkulmassa olevaa asetuskuvaketta
siirtyäksesi järjestelmän asetuksiin.
Sulje ilmoituspalkki vetämällä se näytön
alareunasta ylöspäin.

Tiedonsiirtoyhteys
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NÄYTÖN ASETTELU

NÄYTÖN ASETTELU

7.3_PIKAVALIKKO

7.4.2_KOHTEIDEN SIIRTÄMINEN

Tähän valikkoon lisätyt toiminnot ovat aina näkyvillä aloitusnäytössä.

1. Pidä aloitusnäytöllä olevaa kohdetta painettuna,
kunnes kuvake suurenee.

Avaa sovelluskansio, jossa asennetut sovellukset ovat, napauttamalla sovelluksen kuvaketta. Täältä voit käynnistää
minkä tahansa sovelluksen napsauttamalla sen kuvaketta.
7.4_ALOITUSNÄYTTÖ
Aloitusnäyttöön voidaan sijoittaa sovellusten ja pienoisohjelmien
pikakuvakkeita.
Pienoisohjelmat eli widgetit ovat pieniä sovelluksia, jotka tuovat
aloitusnäyttöösi ominaisuuksia ja tietoa, kuten paikalliset säätiedot, pörssitiedot tai sähköpostin esikatselun. Pienoisohjelmat
sijaitsevat sovelluskansiossa.

2. Vedä kohde haluttuun kohtaan näyttöä nostamatta
sormeasi välillä.
HUOMAUTUS
Aloitusnäytöllä täytyy olla riittävästi tilaa kohteelle.
7.4.3_KOHTEIDEN POISTAMINEN
1. Pidä aloitusnäytöllä olevaa kohdetta painettuna,
kunnes kuvake suurenee.
2. Poista kohde vetämällä se näytön yläreunaan.

HUOMAUTUS

7.4.4_KANSION LUOMINEN

Jotkin pienoisohjelmat ottavat yhteyden internetiin.
Nämä palvelut voivat olla maksullisia.

Vedä sovelluskuvake toisen kuvakkeen päälle ja vapauta.
Puhelin luo kansion, joka sisältää molemmat kuvakkeet.
Kansioon voidaan lisätä myös lisää kuvakkeita.

7.4.1_UUSIEN KOHTEIDEN LISÄÄMINEN
ALOITUSNÄYTTÖÖN

7.4.5_KANSION UUDELLEENNIMEÄMINEN

1. Avaa sovelluskansio napauttamalla sovelluskuvaketta.

1. Avaa kansio napauttamalla.

2. Etsi haluamasi sovellus tai pienoisohjelma. Selaa sivuja
pyyhkäisemällä sormella vasemmalle tai oikealle.

2. Napauta kansion nimeä.

3. N
 apauta kohdetta ja pidä painettuna, kunnes siirryt
aloitusnäyttöön.

4. Valitse Valmis tai paina paluunäppäintä.

4. Vedä kohde haluttuun paikkaan ja nosta sormesi.
Siirrä kohde aloitusnäytön eri sivuille siirtämällä se
näytön vasempaan tai oikeaan laitaan.

3. Kirjoita uusi nimi.
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TIEDOT

8_TEKNISET TIEDOT
Taajuudet
GSM 850/900/1800/1900
MHz
WCDMA 850/900/1900/2100
MHz
Mitat
Paino: 245 g
Koko: 156 x 80,4 x 14,5 mm

TIEDOT
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9_VIANMÄÄRITYS
Langaton viestintä
Wi-Fi ®, GPS, AGPS, GLONASS, NFC, langaton lataus,
Bluetooth ®

Kokeile alla olevia ohjeita, jos puhelimessasi on ongelmia. Jos
ongelma jatkuu, ota yhteys jälleenmyyjään tai käy verkossa asiakaspalvelusivustollamme osoitteessa www.DEWALTPHONES.com.

Akku
3950 mAh, 450 tuntia
valmiustilassa, puheaika
2G/3G: 480 min./ 420 min.

PUHELIN EI KÄYNNISTY

Näyttö
5" (12,70 cm) Bright View
Gorilla -lasi 3, kapasitiivinen kosketusnäyttö, jonka
resoluutio on 1280/720
pikseliä

Muisti
sisäinen muisti 16 GB ROM
ja 2 GB RAM, ulkoinen
muisti microSD, jopa 64 Gt

Kamerat
13 MP (takakamera)
5 MP (etukamera)

Käyttölämpötila
-20 °C – 60 °C

Prosessori
MT6735 (Quad-core 1,3 GHz)

Käyttöliittymä
AndroidTM 6.0 Marshmallow

IP68
Vesitiivis: 30 min, 2 metrin
syvyyteen saakka, pölytiivis

4G
LTE-FDD kaista 1/3/7/20/28,
LTE-TDD kaista 39/40/41

MIL-STD-810G
suojattu tärinää, iskuja ja
äärilämpötiloja vastaan

Akun lataus on heikko. Lataa akku.
Virtapainiketta ei ole painettu tarpeeksi kauan.
Paina virtapainiketta yli 3 sekunnin ajan.
	SIM-kortissa on vika. Tarkista ja aseta SIM-kortti uudelleen.
LIIAN LYHYT VALMIUSAIKA
Akun suorituskyky laskee iän myötä. Ota yhteyttä jälleenmyyjään tai asiakaspalvelukeskukseen ja vaihdata akku.
Liian monet ohjelmat ja toiminnot ovat käynnissä samanaikaisesti. Sammuta ohjelmat ja toiminnot, kun et enää käytä niitä.
AKKU EI LATAUDU
Liittimissä on vikaa. Tarkista kaikki liittimet ja pistoke.
Tulojännite on liian suuri. Lataa puhelinta tunnin ajan,
irrota laturi sähköverkosta, odota minuutti ja jatka sitten
latausta. Tänä aikana puhelin ei ehkä alhaisen jännitteen
vuoksi käynnisty.
Akku on viallinen. Vaihda akku.
PUHELUT KATKEAVAT
SIM-kortissa on vika.
Tarkista ja aseta SIM-kortti uudelleen.
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Verkossa on vikaa.
Käytä verkkoa, jonka signaali on voimakkaampi.
MINULLE TULEVAT PUHELUT MENEVÄT
TOISEEN NUMEROON
Puhelimesi on kytketty toiseen puhelinnumeroon.
Tarkista ja muuta soitonsiirron asetukset.
PUHELIN SAMMUU AUTOMAATTISESTI
Akun lataus on heikko. Lataa akku.
Kyseessä on häiriö. Käynnistä puhelin uudelleen. Jos ongelma
jatkuu, ota yhteys jälleenmyyjään tai käy verkossa asiakaspalvelusivustollamme osoitteessa www.DEWALTPHONES.com.

10_HUOLTO-OHJEET
Jos puhelin vaatii korjausta tai puhelimen kanssa on ongelmia,
käy asiakaspalvelukeskuksessamme verkossa osoitteessa
www.DEWALTPHONES.com tai ota yhteyttä jälleenmyyjään.
TUOTEMERKIT
DEWALT ® ja DEWALT ®-logo ovat Stanley Black & Decker Inc.:n
tai sen tytäryhtiöiden tuotemerkkejä ja niitä käytetään lisenssillä.
Android-logo, Google™ ja Google Play™ Store ovat Google,
Inc.:n tuotemerkkejä.
Google™:n edustamat tai jakamat teokset voivat jäljentää
tai muokata Android-robottia. Sen käyttö noudattaa Creative
Commons 3.0 -lisenssiä (Nimeä).
Bluetooth ® on Bluetooth SIG, Inc.:n maailmanlaajuinen
rekisteröity tavaramerkki.
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Wi-Fi ® on Wi-Fi Alliancen rekisteröity tavaramerkki.
Kaikki muut tavaramerkit ja tekijänoikeudet kuuluvat
niiden omistajille.
KIERRÄTYS
Symboli tarkoittaa, että sähkö- ja elektroniikkalaitteita
sekä paristoja on toimitettava käytön jälkeen niille
varattuun jätteenkeräykseen. Tämä määräys koskee
Euroopan unionia.
Älä hävitä näitä tuotteita lajittelemattoman kotitalousjätteen
mukana. Hävitä käytetyt elektroniset tuotteet, akut ja pakkausmateriaalit aina erityisessä keräyspisteessä. Näin ehkäiset
valvomatonta jätteiden hävittämistä ja edistät materiaalien
kierrätystä.
Lisätietoja on saatavilla liikkeestä, josta tuote on ostettu,
paikallisilta jäteasemilta, tuottajien vastuuta valvovilta valtion
virastoilta tai oman maasi tai alueesi Global Mobile Communications Ltd. -edustajalta.
Asiakirjan sisältö esitetään siinä muodossa, jossa se on.
Global Mobile Communications Ltd. ei ole nimenomaisesti eikä
implisiittisesti vastuussa tämän asiakirjan oikeellisuudesta tai
täydellisyydestä, mukaan lukien, mutta tähän rajoittumatta,
hiljaisen takuut markkinoitavuudesta ja sopivuudesta tiettyyn
tarkoitukseen, paitsi jos käytettävät lait tai säännökset määrittävät vastuun. Global Mobile Communications Ltd. pidättää
oikeuden tehdä asiakirjaan muutoksia tai poistaa asiakirjan ilman
ennakkoilmoitusta.
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11_SAR
(OMINAISABSORPTIONOPEUS)
TÄMÄ LAITE TÄYTTÄÄ KANSAINVÄLISEN SUUNTAVIIVAT KOSKIEN ALTISTUMISTA RADIOAALLOILLE.
Laite lähettää ja vastaanottaa radioaaltoja. Laitteen rakenne varmistaa, että se ei ylitä kansainvälisissä suosituksissa
annettuja radioaaltojen (radiotaajuiset sähkömagneettiset kentät)
altistusten raja-arvoja. Nämä ohjeet on kehittänyt riippumaton
tieteellinen organisaatio ICNIRP ja ne sisältävät huomattavan
turvamarginaalin, että kaikkien henkilöiden turvallisuus voidaan
taata iästä ja terveydentilasta riippumatta.
Radioaaltojen rasittavuuden mittari on ominaisabsorptionopeus
(specific absorption rate, SAR). Mobiililaitteille SAR-raja-arvo on
2,0 W / kg. SAR-testit suoritetaan normaaleissa käyttöasennoissa, kun laite lähettää kaikilla testatuilla taajuuskaistoilla suurimmalla sallitulla tehotasolla. ICNIRP:n suositusten mukaisesti
tämän laitemallin SAR-arvot ovat seuraavat:
Tämän mallin suurin mitattu SAR-arvo ja mittausolosuhteet
SAR (pää)

0,099 W/kg (GSM1800)

SAR (vartalo)

0,301 W/kg (GSM900)

Laitetta käytettäessä todelliset SAR-arvot ovat yleensä selvästi
alle yllä lueteltujen arvojen. Tämä johtuu siitä, että parantaakseen tehokkuutta ja vähentääkseen verkon häiriöitä mobiililaite
pienentää käyttöjärjestelmän virtaa automaattisesti, kun täyttä
tehoa ei tarvita puhelua varten. Mitä matalampi laitteen teho on,
sitä alempi on SAR-arvo.
Tälle laitteelle tehtiin SAR-testi, jossa etäisyys säilyi 1,5 cm:ssä.
Laitteen on oltava vähintään 1,5 cm:n päässä kehosta, että vaatimukset radiotaajuusaltistumisesta toteutuvat.
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Eräät järjestöt, kuten Maailman terveysjärjestön ja Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto, ehdottavat säteilyaltistuksen
vähentämiseen handsfree-laitteita, jolloin langaton laite on
käytön aikana kauempana päästä ja kehosta, tai laitteen käytön
rajoittamista.

12_
EU:N VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
EU-todistus on tämän oppaan lopussa. Kopio EU:n
vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta löytyy internetistä
osoitteesta www.DEWALTPHONES.com.

13_
YHTEYDENOTTO /
ASIAKASPALVELUKESKUS
Käy asiakaspalvelukeskuksessamme osoitteessa:
www.DEWALTPHONES.com
Täydelliset käyttöehdot ja takuuehdot ovat saatavilla asiakaspalvelukeskuksestamme sivulta: www.DEWALTPHONES.com
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Global Mobile Communications Ltd.
16 Sheaf Street | Daventry | Northants NN11 4AB | United Kingdom
www.DEWALTPHONES.com

www.DEWALTPHONES.com

