EMPORIA VÉSZHÍVÓ FUNKCIÓ
Összesen 5 Vészhívó névjegyet menthet el (család, barátok,
hivatalos intézetek).
¡¡ Szükség esetén nyomja meg, és tartsa megnyomva a telefon
hátoldalán lévő vészhívó gombot. (Akkor is működik, ha
bekapcsolva van a gombzár.)
¡¡ Az Ön által előre beállított sorrendben tárolt 5 szám,
automatikusan egymás után felhívásra kerül.
Ha az első szám nem érhető el, akkor a készülék automatikusan
hívja a második számot.
Ha a második szám sem érhető el, akkor automatikusan hívja a
harmadik számot és így tovább (max. 3 átirányítás 5 számmal.)
¡¡ A vészhívással párhuzamosan a privát számra egy üzenet
(SMS) is küldésre kerül: »Vészhívást kap. A beszélgetés
elfogadásakor megszólal egy figyelmeztető hang. Nyomja
meg 3-szor a 0 gombot a kapcsolat létrehozásához."
Megjegyzés: A hívott félnek 60 másodpercen belül 3-szor meg
kell nyomnia a 0 gombot, különben megszakad a hívás (annak
érdekében, hogy megakadályozza, hogy az Ön vészhívása a
hangpostára kerüljön).
¡¡ Egy vészhívás indítása után az Ön emporia készüléke egy órán
keresztül automatikusan fogad minden bejövő hívást.
Ezt a funkciót úgy lehet kikapcsolni, hogy Ön a készülékét a
gombbal teljesen ki, majd ismét bekapcsolja.

BEÁLLÍTÁSOK
A Beállítások menüben_

ESZKÖZÖK
A menüben Eszközök _

Hangok és jelzések:
Személyes beállításokat adhat meg a hangokra, jelzésekre
és a rezgésre, vagy előre kialakított beállítások (Profilok)
közül választhat.
¡¡ Menüpontok: Csengőhang, Riasztóhang, Csengés hangereje,
Néma/Alvó üzemmód, Tárgyalás/Színház, Maximum/Busz,
Erősödő hangerő, Rezgés csengésnél, Rezgés az ébresztésnél,
Billentyűhangok, Üzenethang, Vibráció üzeneteknél,
Hangszóró hangerő, Kihangosító hangerő, Visszaigazolási
hang, Vészhívó hang
¡¡ A Néma/Alvó üzemmód csak optikai kijelzést ad (villog a LED
zseblámpa, kijelzés a képernyőn), nincs csengetés, nincs rezgés.
¡¡ A Tárgyalás/Színház üzemmód csak optikai jelzést ad (villog
a LED zseblámpa, kijelzés a képernyőn), van rezgés de nincs
csengetés.
¡¡ A Maximum/Busz üzemmódban a billentyűhangok,
SMS-hangok és rezgés is be van kapcsolva.
A csengetés a maximális hangerőn történik.
Hangposta száma:
Kérem adja meg az Ön Hangposta számát.
Ezt a számot az Ön hálózati szolgáltatója adja meg.
Biztonsági beállítások:
¡¡ PIN: PIN kérdezése Be/Ki, módosítása
¡¡ Jelszó: ki/be, változtatás (gyári beállítás 1234)
Visszaállítás:
Ön visszaállíthatja a telefonját az alap gyári beállításokra
(gyári beállítás 1234).

Ébresztés:
¡¡ Idő beállítása: írja be és erősítse meg az ébresztés idejét.
Az ébresztő aktív, és minden nap a megadott időben csenget.
¡¡ Ki: Ébresztés kikapcsolása
gombbal kapcsolja ki.
A csörgő ébresztést a
vagy a
gombbal (5 perc múlva
Néma üzemmódra állítani a
újra csörög).

¡¡ A vészhívás megszakításához nyomja meg,
gombot.
és tartsa megnyomva a

¡¡ Ha nincsenek elmentve vészhívó névjegyek, vagy nincs pénz a
kártyáján, vagy engedély nélkül idegen hálózatban tartózkodik
(pl. nincs engedélyezve a roaming), akkor a vészhívó gomb
megnyomásával a 112-es számot tárcsázza.
Megjegyzés: Ha hivatalos számokat (rendőrség, tűzoltóság
stb.) szeretne vészhívó névjegyeket menteni, akkor ehhez be
kell szereznie az illetékes szervezetek engedélyét. Semmilyen
felelőséget sem vállalunk azért, ha véletlenül ilyen számokat hív
fel.
Vészhívó névjegyek tárolása/szerkesztése:
Beállítások menüben_ Vészhívó névjegyek
_ Vészhívó névjegy mentése
_ válasszon ki egy bejegyzést
gombokkal
(pl. A Vészhívó névjegy 1 a
gombbal
_ válassza az Ok-t a
_ válassza ki a Privát vagy a Hozzáadás telefonkönyrből
gombbal
lehetőséget
_ válasszon ki egy kapcsolatot
Vészhívó gomb bekapcsolása:
Válassza a menüben _ Beállítások _ Vészhívó névjegyek
_ Vészhívó gomb _ Be/Ki
Korai vészjelzés:
A korai vészjelzés egy figyelmeztető hang, amely 10 mp-en át
szól, hogy az Ön környezetének figyelmét felhívja a szituációra.
Ezután kezdődnek sorban a vészhívások.
A menüben Beállítások _ Vészhívó névjegyek
_ Korai vészjelzés _ Be/Ki

Születésnapi emlékeztető:
A születésnap beírása: Új születésnap
_ Válasszon a Névjegyek közül, vagy írjon be új nevet
_ a Dátum beállítása pontban írja be a születésnap dátumát
_ az Emlékeztetési idő pontban írja be az emlékeztetés adott
napon belüli idejét
Bluetooth:
Ezzel a funkcióval Bluetooth képes külső kihangosító készüléket
kábelmentesen csatlakoztatni.
¡¡ Bluetooth Be/Ki:
Bluetooth be-/kikapcsolása
¡¡ Csatlakozás _ Új eszköz keresése:
Eszköz keresése melyeket csatlakoztatni kívánja
gombbal kiválasztani.
_a
A Bluetooth a következő bekapcsolásánál a már társított
készülékeket felismeri és automatikus csatlakozik azokhoz.

PURE
Mindent megtudhat az egyszerű telefonálásról ezen
a címen: www.emporia.eu

TÖLTŐEGYSÉG
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FM RÁDIÓ
¡¡ A vészhívás alatt folyamatosan szól egy riasztóhang,
amely az Ön környezetét és a hívottat is riasztja.

MAGYAR

A _ FM rádió _ Opciók menüben:
Adók listája, Kézi bevitel, Autom. keresés, Hangszóró,
Információ, Kilépés
Adók keresése:
¡¡ Adók kézi keresése: Ha ismeri az adó frekvenciáját,
gombbal az adót, vagy az Opciók
akkor állítsa be a
_ Kézi bevitel pontban írja be a
_ számjegygombokkal a frekvenciát
¡¡ Adók automatikus keresése: az Opciók
_ Autom. keresés pontban _
_ az összes megtalált adó tárolódik az adók listájában
A hangerő beállítása:
és
gombbal.
A telefon oldalán lévő
Az automatikus keresésnél és az opcióknál nem működik.

HÍVÁSLISTA
A _ Híváslisták menüben lévő _ menüpontok:
Nem fogadott hívások, Hívott számok, Fogadott hívások,
Hívás időtartama, Törlés
Beszélgetés időtartama:
Mutatja az utolsó hívás, az összes kimenő és bejövő hívás
időtartamát, valamint az összes beszélgetés időtartamát együtt.
Törlés:
egyedi híváslisták vagy az összes híváslista törlése

Töltés a töltőegységgel:
Dugja be a töltőkábelt a töltőegység hátoldalán
található aljzatba, és helyezze be a telefont a töltőegységbe.
Megjegyzés: A töltőegységgel történő töltés alatt a rezgés
funkció bejövő hívások esetén automatikusan kikapcsol. Így
akadályozható meg, hogy a rezgés akaratlanul mozgásba
hozza a töltőegységet. Amennyiben a telefont kiveszi a töltő
egységből, a rezgés funkció ismét aktiválódik.
Telefonálás csatlakoztatott töltőegységgel:
Amikor a telefon a töltőegységben van, különböző módon
fogadhat egy hívást:
¡¡ Hagyja a telefont a töltőegységben, és nyomja meg a zöld
gombot. A beszélgetést kihangosító módban folytathatja.
¡¡ Vegye ki a telefont a töltőegységből – a készülék automatikusan
fogadja a beszélgetést.
¡¡ Ha beszélgetés közben beteszi a telefont a töltőegységbe,
akkor a kapcsolat megmarad, és bekapcsol a kihangosító mód.

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK
Üres/fekete marad a képernyő:
¡¡ Az energiatakarékos üzemmód van bekapcsolva.
Nyomjon meg egy tetszőleges gombot.
¡¡ A gombzár és az energiatakarékos üzemmód is aktív.
vagy a zöld gombot.
Nyomja meg a
¡¡ Ki van kapcsolva a telefon.
gombot a bekapcsoláshoz.
Nyomja meg 2 másodpercre a
¡¡ Teljesen lemerült az akkumulátor, és kikapcsolt a telefon. Töltse
fel az akkumulátort.

SIM KÁRTYA BEHELYEZÉSE

1. ábra

2. ábra

1. ábra: Vegye le az akkumulátor fedelét
2. ábra: helyezze a SIM kártyát a SIM tartóba úgy,
hogy az aranyozott érintkezők lefelé álljanak
AZ AKKUMULÁTOR BEHELYEZÉSE ÉS FELTÖLTÉSE

3. ábra

4. ábra

5. ábra

3. ábra: Helyezze be az akkumulátort. Az akkumulátor
érintkezőinek érintkezniük kell a mobil telefon arany színű
érintkezőivel.
4. ábra: Tegye vissza az akkumulátor fedelét,
és nyomja be a helyére.
5. ábra: Dugja be a töltőkábelt a telefon alsó
oldalán lévő USB-aljzatba.
Figyelem: Legalább 4 órával az üzembevétel előtt töltse
fel az akkumulátort. Csak olyan akkumulátorokat és
töltőkészülékeket alkalmazzon, amelyek engedélyezve vannak
ezzel a speciális modellel való használatra.

Képernyő

Hangszóró

Zöld gomb
¡¡ Hívás kezdeményezése, ill. beszélgetés
elfogadása
¡¡ Menüben: választás megerősítése
¡¡ Készenléti módban: a Híváslista behívása

Zseblámpa

Piros gomb
¡¡ Beszélgetés közben: hívás befejezése
¡¡ Menüben: egy lépéssel vissza
¡¡ Íráskor: bevitel törlése

Nyílgombok
¡¡ Lapozás a Névjegyekben és a Menüben
gombbal a
¡¡ Készenléti módban a
Kedvencek hívása
gombbal a
¡¡ Készenléti módban a
Névjegyek hívása

1

-Gomb (Hangposta szerver-gomb)
Hosszú megnyomás: hangposta szerver
lehallgatása

-gomb
¡¡ Hosszan nyomni + (országkörzetszám, pl.
+49 Németországhoz)
¡¡ Írásnál: Szimbólumok
(. , ? ! ' " ( ) @ \ / : _ ; + - * = % & < > £ $ …)
¡¡ Rövid felvillanás:lemerül az akkumulátor
¡¡ Egyenletes villogás: töltődik az
akkumulátor
¡¡ Folyamatos világítás: befejeződött az
akkumulátor feltöltése

Mélyedés
az akkumulátor fedelének kiemeléséhez
és a csuklópánt számára

Be/Ki-gomb
Hosszú megnyomás:
be- és kikapcsolja a telefont

Zseblámpa gombja
Bekapcsolt telefon mellett
folyamatos világítás lehetséges
¡¡ Bekapcsolás: 2 mp át nyomni
¡¡ Kikapcsolás: röviden nyomni

Hangerő gombok
¡¡ A hangerő változtatása
gombbal elnémíthatja a
¡¡ A
csengő telefont (a következő
híváskor újra csenget).

Vészhívó-gomb
Vészhelyzetben 3 mp-en keresztül
nyomva tartani.

Gombzár
Zároláshoz és feloldáshoz nyomja
meg 2 másodpercre.

menu
Menü-gomb
Menü megnyitása az összes
funkció kezeléséhez

+

Szimbólumok a képernyőn

! -gomb
¡¡ Írásnál: átváltás a nagy- és a kisbetűs írás,
ill. számok között
¡¡ Hosszú megnyomás: Nem fogadott
hívások hívása
¡¡ Villog: nem fogadott hívásnál vagy
üzenetnél
Kialszik: ha betekintett a híváslistába
vagy elolvasta az üzenetet.
#
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Ébresztés gomb
Egy gombnyomással az
Ébresztés behívása.
Fejhallgató csatlakozó
Vigyázat: Nincs töltőaljzat!

Hálózati jel erőssége

Akkumulátor kijelzése

Nem fogadott hívás

Profil: Néma/Alvó üzemmód

Profil: Tárgyalás/Színház

Bluetooth bekapcsolva

Ébresztés bekapcsolva

Roaming (külföld)

Új üzenet

Hívásátirányítás

Profil: Maximum

Fejhallgató csatlakoztatva

Bluetooth csatlakoztatva

Aktiv a gombzár

AZ ELSŐ LÉPÉSEK
gombot
¡¡ Nyomja meg legalább 2 másodpercre a
a telefon bekapcsolásához.
¡¡ Kikapcsoláshoz is nyomja meg 2 másodpercre
gombot.
a
Új SIM-kártya első alkalommal történő használatához:
Írja be a 4 számjegyű PIN kódot (személyi azonosítószám)_
gombbal jóváhagyni
Megjegyzés: A PIN kód 4 számból álló kombináció, amelynek a
feladata annak megakadályozása, hogy más is bekapcsolhassa
az Ön mobil telefonját. Önnek maximum három beviteli
lehetősége van, a harmadik hibás bevitel után a SIM-kártyát
csak a PUK kód segítségével lehet ismételten megnyitni. A
PIN és PUK kódot a telefonhálózat üzemeltetőjétől kapott
dokumentumokban találja meg.
és a
gombbal válassza ki a Nyelvet _
gomb
_a
gomb _ Dátum beállítása _
_ Idő beállítása _
és a
gombbal válassza ki a Szövegméretet: Kicsi
_a
vagy Nagy _
Bejövő hívás:
gombbal
¡¡ Felemelés: beszélgetés fogadása a
gombot
¡¡ Elutasítás: nyomja meg
¡¡ Csengőhang átmeneti elnémítása:
gombot (oldalt van)
nyomja meg a
Beszélgetés befejezése: nyomja meg a

microUSB-aljzat
Az akku töltéséhez

gombot

Szám hívása: Írja be a billentyűzeten a telefonszámot
(a körzetszámmal együtt) _ a hívás indításához nyomja meg a
gombot.

Hívás megismétlése:
gombot a Híváslista megtekintéséhez.
Nyomja meg a
és
a gombokkal válasszon ki egy számot.
_A
gombbal.
_ Indítson hívást a
gombbal lehet a
Kihangosítás: Egy hívás közben a
kihangosítást be- illetve kikapcsolni.
Készenléti mód:
Készenléti módban a telefon ugyan be van kapcsolva,
de semmilyen alkalmazás nem fut (telefonálás, SMS, …).
Belépés a menübe:
¡¡ Nyomja meg a menu gombot a Menü megnyitásához.
és/vagy a
gombbal
¡¡ Lapozás a menüpontokban: A
válasszon a következő menüpontokból: Üzenetek, FM rádió,
Eszközök, Névjegy, Híváslistá és Beállítások.
gombot a képernyőn (a billentyűk felett)
¡¡ Nyomja meg a
kijelzett opció kiválasztásához.
¡¡ A készenléti módba történő visszatéréshez nyomja meg újra a
gombot.
Energiamegtakarítás:
Ha nénány másodpercig nincs bevitel, akkor
energiamegtakarítás céljából kikapcsol a képernyő.
Bejövő hívásra vagy egy tetszőleges gomb megnyomására
automatikusan ismét bekapcsol a képernyő.
Ha be van kapcsolva az automatikus gombzár, akkor a telefon
gomb megnyomására reagál.
csak a zöld gomb vagy a

NÉVJEGY

SMS ÜZENETEK

Nevek és számok tárolása (mindig a nemzetközi előhívó számmal
együtt, pl. Svájc +41, Ausztria +43 és Németország +49)
Nyissa meg a menüt a menu gombbal _ tovább a Névjegyhez a
_
gombbal _ menüpontok: Név keresése, Új névjegy,
Névjegy szerkesztése, Törlés, Névjegy küldése SMS-ben, Névjegy
másolása, Saját szám, Gyorstárcsázó gombok, Vészhívó
névjegyek, Telefonkönyv beállitások és SMS a névjegyekbe.

Az SMS (Short Message Service) rövid, írásos, max.
160 karakterből álló közlemény.

Névjegyek mentése (név és szám):
Nyissa meg a menüt a menu gombbal _ tovább a Névjegy
_
gombbal
menüponthoz a
_
gombbal
_ tovább az Új névjegy ponthoz a
_ írja be a nevet (szöveg beírásához lásd az Üzenet írása
_ írja be a számot
fejezetet) _
gombbal.
_ mentse a

Üzenet írása:
A menü megnyitása a menu gombbal _ Üzenetek _
_ Üzenetek írása _ .
A szöveget a számbillentyűzetről írhatja be.
¡¡ Mindegyik gombhoz több karakter tartozik, amelyek többszöri
megnyomás esetén jelennek meg.
(pl. 2x 4 , 1x 2a b c , 3x 5j k l , 3x 5j k l , 3x 6 a Hallo beírásához)
ghi

mno

1

7
pqrs

.,-?!'@:#$./_1
pqrs7…
8tu v t u v 8 ü …
abc2äàåāãâæ…
3 def3đé…
9 wxyz9ŵ…
4 ghi4î…
0 szóköz; 0
5j k l j k l 5 ł …
+ Különleges jelek: . , ? ! ' " ( ) @
6 mno6ö…
\/:_;+-*=%&<>…
¡¡ Beviteli módok a # ! gombbal váltani:
abc : csak kisbetűk
Abc : nagy- és kisbetűk
ABC : csak Nagybetűk
123 : számjegyek
gombot.
¡¡ Mindent töröl: nyomja meg és tartsa nyomva a
Üzenet küldése:
Címzett kiválasztása és szám beírása vagy a
gombbal
2x
a gombbal küldeni.
a Névjegyek között keresni és
Üzenet fogadása:
A villogó # ! gomb és a képernyőn egy szimbólum tájékoztatja
arról, hogy új üzenetek érkeztek.
gombbal azonnal elolvashatja az üzenetet, vagy a menün
A
keresztül az Üzenetek _ Fogadott betekinthet a fogadott
üzenetek listájába.
2a b c

wx yz

def
ghi

mno

Névjegy keresése:
gombbal nyissa meg a Névjegyek _
A
és/vagy a gombokkal lapozhat a bejegyzések között
¡¡ A
¡¡ Vagy a számbillentyűzet segítségével a bejegyzés kezdőbetüjét
gombbal lapozni). _
beírni (esetleg a
gombbal hívást indít.
Ha ki van választva a bejegyzés a
Új névjegy SMS-ként fogadva:
A menüben a Névjegy _ Funkció SMS a névjegyekbe
aktiválása, azért, hogy új bejegyzéseket kapjon SMS-n keresztül.
Adja meg, hogy minden (Be) vagy csak a telefonba mentett
névjegyek (Csak a Névjegyekből) küldhetnek Önnek új
bejegyzést. A telefonszámok automatikusan mentésre
kerülnek a Névjegyei között, ha Ön egy SMS-t kap a következő
tartalommal: #Név#Szám#, pl.: #Martin#436641234567#

aA1
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GARANCIA ÉS SZERVIZ
GARANCIA
¡¡ Csak akkor érvényes ez a garancia, ¡¡ Mobil telefon: 24 hónap
ha eredeti emporia akkumulátorokat ¡¡ Akkumulátor: 6 hónap
használ.

TÁMOGATÁS
¡¡ Emporia Service Center
Industriezeile 36 · 4020 Linz · Austria · www.emporia.eu
¡¡ Németország: +49 · (0) 800 · 400 4711
¡¡ Ausztria: +43 · (0) 732 · 77 77 17 · 446
¡¡ Svájc: +41 · (0) 8484 · 50004

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM
¡¡ Mobil telefon
¡¡ USB kábel USB AC adapterrel
¡¡ Akkumulátor: Li-Ion 3.7V / 1000mAh ¡¡ Töltőegység

MŰSZAKI ADATOK
¡¡ Készenléti idő: 350 óra. *
Kétsávos GSM 900/1800 MHz
¡¡ Beszélgetési idő: 300 perc *
Méretek: 119 x 58 x 13 mm
(* Függ a hálózati lefedettségtől és
Súly: 88 g
az aktivált alkalmazásoktól, ezek
Akkumulátor: Li-Ion 3.7V/1000mAh
csökkenthetik az üzemelési időt.)
(cserélhető)
¡¡ Belső antenna: SAR 0.961 W/kg
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
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BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK
¡¡ Kórházakban, ill. orvosi készülékek közelében kapcsolja ki a mobil telefont.
Tartson legalább 20 cm távolságot a bekapcsolt telefon és szívritmusszabályozó között.
¡¡ Ne vezessen járművet, amíg a kezében tartja a mobil telefont. Vegye
figyelembe a mindenkori nemzeti törvényeket és közlekedési szabályokat.
¡¡ Kapcsolja ki a mobil telefont arra az időre, amíg repülőgépen tartózkodik.
¡¡ Tankolóállomások és más robbanóképes anyagokat kezelő helyek közelében
kapcsolja ki a mobil telefont.
¡¡ Sohase világítson a LED zseblámpával emberek vagy állatok szemébe.
(3-as védelmi osztály)
¡¡ Az esetleges halláskárosodás elkerülése érdekében, ne használjon
túl hosszú időn keresztül nagy hangerőt . Ne tartsa a telefont a
füléhez, ha be van kapcsolva a kihangosító mód, vagy ha
megnyomta a vészhívó gombot.
¡¡ A fülhallgató magas hangerőn való használata halláskárosodást okozhat.
Ellenőrizze a használt fülhallgató hangerejét.
¡¡ A készülék és tartozékai apróbb alkatrészeket is tartalmazhatnak.
Tárolja olyan helyen a készüléket, ahol nem érhetik el kisgyermekek.
¡¡ Javasoljuk, hogy vihar esetén, elővigyázatosságból válassza le a
töltőkészüléket a telefonról.
¡¡ A hálózati egység szétválasztó eszközként szolgál a termék és a hálózati
csatlakozó között. A hálózati csatlakozónak a készülék közvetlen közelében,
jól elérhető helyen kell lennie.

RENDELTETÉSSZERŰ ALKALMAZÁS
¡¡ Ez a robusztus felépítésű telefon mobil használatra készült.
Ennek ellenére nedvességgel (eső, fürdőszoba...) és ütésekkel szemben
védeni kell.
¡¡ Ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak.
¡¡ Az előzőektől eltérő alkalmazás a termék károsodását okozza.
Ezen túlmenően további veszélyek forrása is lehet, mint pl. elektromos
áramütés, tűz stb. A terméket nem szabad megváltoztatni, átszerelni vagy a
házát kinyitni.
¡¡ A hálózati csatlakozó csak egy szokásos háztartási konnektorral használható,
melynek áramellátó rendszere 100-240 Volt/50/60 Hz (10/16 A) váltóárammal
van ellátva.

ÁRTALMATLANÍTÁS
A csomagolás megsemmisítése:
A csomagolások és a csomagolási segédanyagok újrahasznosíthatók,
ezért újrafeldolgozhatóak.
Akkumulátorok megsemmisítése:
Az akkumulátorok és az elemek nem kerülhetnek a háztartási
hulladékba! Felhasználóként Önt törvény kötelezi az elhasznált
akkumulátorok és elemek visszaadására. Ezeket a településének
helyi gyűjtőhelyein vagy szakkereskedőnél adhatja le.
A készülék megsemmisítése:
Ha egyszer már nem lesz szüksége a termékre, akkor kérjük ne dobja
a háztartási hulladékba! A környezet védelme érdekében vigye el
egy újrahasznosító üzembe, ahol átveszik a régi készülékeket, és
környezetbarát módon újra értékesítik.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
Mi, az Emporia Telecom GmbH & Co.KG. ezúton kijelentjük, hogy az alább
megnevezett készülék építési módja megfelel a vonatkozó EK-irányelveknek.
Cikk megnevezése: Kétsávos mobil telefon
Cikkszám: V25
Vonatkozó EU-irányelvek:	Rádiókészülékek, telekommunikációs
berendezések 1999/5/EK R & TTE 1999/5/EK
direktíva
Harmonizált EN szak- és alapszabványok:
Biztonság és egészség:	EN 50332-1 (2000); EN 50360+A1 (2012);
EN 60950-1 (2006) +A11 (2009) +A1 (2010)
+A12 (2011);EN 50566 (2013);
EN 62209-1 (2006) /-2 (2010);
EN 62479 (2010)
EMC:	EN 301 489-1 (V 1.9.2) /-7 (V 1.3.1) /-17 (V2.2.1);
EN 55013+A2 (2006);
EN 55020+A11 (2011)
Rádióspektrum:	EN 300 328 (V1.7.1);
EN 301 511 (V9.0.2)
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