AM08 Felhasználói útmutató
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Ismerkedés az AM08-cal
Az AM08 Bluetooth kapcsolattal működő készülék, amellyel vezeték nélkül más Bluetooth
technológiájú eszközön lejátszott zenét lehet hallgatni. Bekapcsolás után automatikusan rákeres a
közelében lévő Bluetooth eszközökre. Az AM08 egyidejűleg két Bluetooth eszközzel társítható, de
egyszerre mindig csak egy készülékkel tud működni. Telefonhoz társítva az AM08 hangszóróként,
illetve híváskor vagy kihangosított üzemmódban mikrofonként is működik.
Az AM08 használatának megkezdése előtt tekintse át funkcióit.

Főkapcsoló és gombok
Alulnézet

Felülnézet

Főkapcsoló
Az AM08 be- és kikapcsolásához használható.
Hangosító gomb
Hangerőcsökkentő gomb
Az AM08 hangerejének növeléséhez érintse meg vagy tartsa nyomva a

gombot. Az

AM08 hangerejének csökkentéséhez érintse meg vagy tartsa nyomva a
Előző
Következő

gombot.



A társított Bluetooth eszközön lejátszott playlisten szereplő előző vagy következő számra a
vagy

gombbal lehet ugrani.
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Az AM08 és egy Bluetooth eszköz társítása közben érintse meg a
bemondott utasítások és a hangjelzések közötti váltáshoz.



Zene lejátszása közben érintse meg a



Bejövő hívás fogadásához érintse meg a

vagy a

gombot a

Bluetooth társítógomb
gombot a lejátszás leállításához és újraindításához.
gombot, vagy tartsa nyomva

hívás elutasításához. A hívás befejezéséhez érintse meg újra a

gombot a

gombot.



Kihangosított hívás közben érintse meg és tartsa nyomva a
gombot, hogy az AM08
kihangosító üzemmódról telefon üzemmódra váltson. Visszakapcsoláshoz a telefonon kell
Bluetoothra állítani a hívás üzemmódot.



Ha a kihangosító üzemmód nem aktív, a
gomb megérintésével és érintve tartásával lehet
leválasztani az AM08 eszközt a hozzá társított Bluetooth eszközről. Az AM08 ezután készen fog
állni arra, hogy egy másik eszközzel társítsa.

Mikrofon

Jelzések és csatlakozóaljzat

Kulcsjel
Ez a visszajelző az AM08 hangszóró bekapcsolása után, illetve műveletek közben világít. Kikapcsol,
ha az AM08 rövid ideig inaktív.
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Bluetooth társítás jelző
Az AM08 és egy másik eszköz társításakor gyorsan villog. Sikertelen társítás esetén lassan villog. Ha
az AM08 és az adott eszköz társítása sikerül, a lámpa kikapcsolódik.
Készenlétjelző
Lassan villog, amikor az AM08 be van kapcsolva. Bejövő hívás esetén gyorsan villog.
Töltésjelző
Az AM08 töltésekor kapcsolódik be. Az akkumulátor teljes feltöltése után a lámpa kikapcsol.
Töltőaljzat
Az AM08 hangszóróhoz ezen az aljzaton keresztül lehet az áramellátást (5 V-os kimenet) biztosító
USB-kábelt csatlakoztatni. Az AM08 hangszórót a számítógép USB-aljzatához is csatlakoztatni lehet
töltés céljából.

Az AM08 csatlakoztatása Bluetooth eszközökhöz
Csatlakoztatás egy Bluetooth eszközhöz
Az AM08 hangszóró bekapcsolás után automatikusan rákeres a közelében lévő Bluetooth
eszközökre, és készenléti üzemmódra vált. Kapcsolja be a Bluetooth funkciót az AM08-hoz társítani
kívánt eszközön. Miután az eszköz megtalálta az AM08-at, érintse meg a HUAWEI AM08
hangszórót, hogy társítsa az eszközhöz.
Megjegyzés: Néhány Bluetooth eszközön jelszót kell megadni a kapcsolat felépítéséhez. Az
alapértelmezett jelszó 0000.
Amikor legközelebb bekapcsolja az AM08-at, automatikusan rákeres arra a Bluetooth eszközre,
amellyel korábban társították, és kapcsolódik hozzá. Amennyiben nem talál ilyen eszközt, az AM08
készenléti üzemmódban marad.

Csatlakoztatás két Bluetooth eszközhöz
Az alábbi lépéseket kövesse, amikor először társítja két Bluetooth eszközhöz az AM08 hangszórót:
1. Társítsa az AM08-at egy Bluetooth eszközzel.
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2. Érintse meg és tartsa nyomva a

gombot, hogy a hangszórót leválassza az eszközről,

ezáltal lehetővé téve, hogy az AM08 ismét készen álljon a társításra.
3. A második Bluetooth eszközön keressen rá az AM08-ra, majd társítsa a két eszközt egymáshoz.
4. Az első Bluetooth eszközön keressen rá az AM08-ra, majd társítsa a két eszközt egymáshoz.
Megjegyzés: Az AM08 egyszerre mindig csak egy Bluetooth eszközzel tud működni. Ha két Bluetooth
eszköz van a hangszóróhoz társítva, az egyik eszközön állítsa le az összes műveletet, hogy az AM08 a
műveleteket a másik eszközön tudja végrehajtani.
Amennyiben nem törli két korábban használt eszköz társítási információit, az AM08 automatikusan
csatlakozik hozzájuk, amikor elérhetővé válnak.

Biztonsági tudnivalók
Ez a rész fontos információkat tartalmaz az eszköz üzemeltetéséről. Ezen kívül az eszköz
biztonságos használatáról is talál benne tudnivalókat. Az eszköz használata előtt alaposan olvassa el
ezeket az információkat.

Elektronikus eszköz
Ne használja az eszközt olyan helyen, ahol az ilyen eszközök használata tilos. Ne használja az
eszközt, ha ez veszélyt okoz vagy interferenciát eredményez más elektronikus készülékekben.

Interferencia orvostechnikai eszközökkel


Be kell tartani a kórházak és egészségügyi intézmények által meghatározott szabályokat és
előírásokat. Tiltott helyen ne használja az eszközt.



Egyes vezeték nélküli készülékek befolyásolhatják a nagyothallókészülékek vagy pacemakerek
működését. Kérjük, erről kérje ki szakorvosa tanácsát.



A pacemakergyártók ajánlása szerint a pacemaker esetleges zavarának megelőzéséhez legalább
15 cm távolságot kell tartani az ilyen készülékek és a pacemaker között. Ha pacemakere van, az
eszközt a pacemakerrel ellentétes oldali kezében tartsa, és ne hordja elülső zsebében.
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Tűz- és robbanásveszélyes területek


Az eszközt tilos tűz- vagy robbanásveszélyes anyagok tárolására szolgáló helyeken (pl.
benzinkút, olajtároló vagy vegyi üzem) használni. Az eszköz használata ilyen környezetben
fokozza a tűz- és robbanásveszélyt. Be kell tartani a feliratokon és szimbólumokkal kihelyezett
utasításokat.



Az eszköz tárolása vagy szállítása tilos gyúlékony folyadékokat, gázokat, illetve robbanószereket
tartalmazó tárolóedényekben.

Működési környezet


















Óvja poros, nedves vagy szennyezett környezettől. Óvja mágneses erőterektől. Az eszköz
használata ilyen környezetekben az áramkörök üzemzavarát eredményezheti.
A villámlás okozta esetleges veszélyekkel szembeni védelem érdekében az eszköz használata
tilos zivatarok idején.
Az ideális működési hőmérséklet-tartomány 10 °C – 35 °C. Az ideális tárolási hőmérséklettartomány -10 °C – 40 °C. A szélsőséges forróság vagy hideg károsíthatja az eszközt vagy
tartozékait.
Kerülni kell az eszköz huzamosabb idejű érintkezését közvetlen napfénnyel (pl. autó
műszerfalán).
A tűz- és áramütésveszély elkerülése érdekében óvja az eszközt és tartozékait esőtől és
nedvességtől.
Hőtől és nyílt lángtól, például fűtőberendezéstől, mikrohullámú sütőtől, kályhától,
vízmelegítőtől, fűtőtesttől, gyertyától tartsa távol.
Az eszköz túlmelegedése esetén egy ideig szakítsa félbe az eszköz vagy az alkalmazások
használatát. A bőr és a túlhevült eszköz huzamosabb ideig tartós érintkezése esetén alacsony
hőmérsékletű égési sérülés tünetei jelentkezhetnek, pl. piros foltok és sötétebb pigmentáció.
Ne engedje, hogy az eszközt és a kiegészítőket gyermekek vagy házi kedvencei a szájukba
vegyék, harapdálják. Ellenkező esetben az eszköz megsérülhet, akár szét is robbanhat.
Tartsa be a helyi jogszabályokat és egyéb rendelkezéseket, és tartsa tiszteletben mások
magánélethez fűződő és egyéb jogait.
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Gyermekek biztonsága




Eleget kell tenni a gyermekbiztonságára vonatkozó összes óvintézkedésnek. Veszélyes lehet, ha
gyermekek játszanak az eszközzel és tartozékaival. Az eszközön leváló alkatrészek találhatók,
amelyek fulladásveszélyt okozhatnak. Gyermekektől távol tartandó.
Az eszköz és tartozékai rendeltetésüknél fogva nem gyermekeknek készültek. Gyermekek
kizárólag felnőttek felügyelete mellett használhatják.

Kiegészítő tartozékok




Nem jóváhagyott vagy inkompatibilis hálózati adapterek, töltők vagy akkumulátorok használata
tűz-, robbanás és egyéb veszéllyel járhat.
Kizárólag a típushoz az eszköz gyártója által jóváhagyott kiegészítő tartozékokat szabad
használni. Bármilyen egyéb kiegészítő tartozék használata garanciavesztéssel járhat, sértheti a
helyi törvényeket és jogszabályokat, illetve veszélyes lehet. Tájékozódjon kereskedőjétől a
jóváhagyott kiegészítő tartozékok rendelkezésre állásáról a lakhelye környékén.

Töltővel kapcsolatos biztonság












Hálózatra csatlakoztatható eszközök esetén a fali aljzatnak az eszköz közelében, könnyen
hozzáférhető helyen kell lennie.
Használaton kívül húzza ki a töltőt, illetve az eszközt az aljzatból.
Ne ejtse le a töltőt, és óvja az ütésektől.
Ha a hálózat csatlakozókábel megsérül (pl. szabaddá válik vagy megtörik a vezeték) vagy
meglazul a konnektor, azonnal hagyja abba a használatát. A használat folytatása áramütés-,
rövidzárlat- vagy tűzveszélyhez vezethet.
Nedves kézzel tilos megérinteni a hálózati csatlakozókábelt, illetve a töltőt tilos a hálózati
csatlakozókábel meghúzásával kihúzni.
Nedves kézzel tilos megérinteni az eszközt vagy a töltőt. Ellenkező esetben rövidzárlat,
meghibásodás következhet be vagy áramütés érheti.
Ha a töltő vízzel, egyéb folyadékkal vagy nagyobb mennyiségű nedvességgel érintkezett,
átvizsgálásra le kell adni hivatalos szervizbe.
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Gondoskodjon arról, hogy a töltő eleget tesz az IEC 60950-1/EN 60950-1 sz. szabvány 2.5.
pontjának, valamint hogy bevizsgálása és jóváhagyása megtörtént a nemzeti vagy helyi
szabványok szerint.
Az eszközt kizárólag USB-IF emblémával ellátott vagy USB-IF megfelelőségi programon átesett
termékekhez szabad csatlakoztatni.

Akkumulátorokkal kapcsolatos biztonság


















Az akkumulátor pólusait tilos vezetőképes tárgyakkal, pl. kulcsokkal, ékszerekkel vagy egyéb
fémből készült anyagokkal összezárni. Ellenkező esetben az akkumulátorban rövidzárlat
alakulhat ki, ami égési és egyéb sérüléseket okozhat.
Az akkumulátort túlzott hőtől és közvetlen napfénytől távol kell tartani. Tilos hevítőeszközökre,
pl. mikrohullámú sütőkre, tűzhelyekre vagy radiátorokra, illetve ilyenekbe helyezni. Túlhevítés
esetén az akkumulátorok felrobbanhatnak.
Az akkumulátor átalakítását vagy újragyártását, abba idegen tárgyak illesztését, illetve vízbe
vagy más folyadékokba merítését, ilyenekkel érintkezését tilos megkísérelni. Ellenkező esetben
tűz-, robbanás és egyéb veszély alakulhat ki.
Az akkumulátor szivárgása esetén vigyázzon, hogy az elektrolit ne érintkezzen közvetlenül
bőrével vagy szemeivel. Ha az elektrolit a bőrére kerül vagy szemébe fröccsen, azonnal öblítse le
tiszta vízzel, és forduljon orvosi segítségért.
Ha az akkumulátor töltés vagy tárolás közben deformálódik, színe megváltozik vagy túlhevül,
azonnal hagyja abba az eszköz használatát, és távolítsa el az akkumulátort. A folytatólagos
használat akkumulátorszivárgást, tüzet vagy robbanást okozhat.
Az akkumulátorokat tilos tűzbe dobni, mivel felrobbanhatnak. A sérült akkumulátorok szintén
felrobbanhatnak.
A használt akkumulátorokat a helyi előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani és selejtezni.
Az akkumulátor nem megfelelő használata tűz-, robbanás és egyéb veszélyt okozhat.
Ne engedje, hogy az akkumulátort gyermekek vagy házi kedvencei a szájukba vegyék,
harapdálják. Ellenkező esetben az eszköz megsérülhet, akár szét is robbanhat.
Az akkumulátort tilos széttörni vagy kiszúrni, illetve magas külső nyomásnak kitenni. Ellenkező
esetben rövidzárlat vagy túlhevülés következhet be.
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Az eszközt vagy az akkumulátort tilos leejteni. Az eszköz leejtése károsodást okozhat.

Tisztítás és karbantartás
















A készüléket és tartozékait szárazon kell tartani. Tilos külső hőforrással, például mikrohullámú
sütőben vagy hajszárítóval szárítani.
Az eszközt vagy tartozékait ne tegye ki szélsőséges forróságnak vagy hidegnek. Az ilyen
környezetek megzavarhatják a megfelelő működést, tüzet vagy robbanást okozhatnak.
Az eszközt óvni kell az ütésektől, amelyek az eszköz üzemzavarához, túlmelegedéshez, tűzhöz
vagy robbanásához vezethetnek.
Tisztítás, karbantartás előtt abba kell hagyni az eszköz használatát, le kell állítani minden
applikációt és le kell választani az összes eszközhöz csatlakoztatott kábelt.
Az eszköz vagy a kiegészítő tartozékok tisztításához tilos vegyszeres tisztítószereket, porokat
vagy egyéb vegyszereket (pl. alkoholt vagy benzolt) használni. Ezek az anyagok károsíthatják az
alkatrészeket, vagy tűzveszélyt okozhatnak. Az eszközt és tartozékait tiszta, puha, száraz
kendővel kell megtisztítani.
Huzamosabb ideig ne helyezzen az eszköz közelébe mágnescsíkos kártyákat, pl. hitelkártyákat
vagy telefonkártyákat. A mágnescsíkos kártyák máskülönben károsodhatnak.
Az eszközt és tartozékait tilos szétszerelni és újragyártani. Ez érvényteleníti a garanciát, és
mentesíti a gyártót minden kártérítési kötelezettsége alól. Sérülések esetén hivatalos szervizben
kérjen segítséget és végeztesse el a javítást.
Ha az eszköz kijelzője ütközés miatt eltörik, azonnal hagyja abba az eszköz használatát. Tilos
megérinteni a törött alkatrészeket, vagy megkísérelni az eltávolításukat. Haladéktalanul
forduljon hivatalos szervizhez.

Környezetvédelem




Az eszköz és (adott esetben mellékelt) tartozékai, pl. a hálózati adapter, a fülhallgató és az
akkumulátor háztartási hulladékkal együttes ártalmatlanítása és selejtezése tilos.
Az eszközt és tartozékait a helyi előírások szerint kell ártalmatlanítani és selejtezni. Támogassa a
megfelelő begyűjtést és az újrahasznosítást.
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Ártalmatlanításra és újrahasznosításra vonatkozó tudnivalók
Ez a szimbólum (alatta a sötét sávval, vagy anélkül) az eszközön, akkumulátorokon
(ha tartozék), és/vagy a csomagoláson azt jelzi, hogy az eszközt, annak elektromos
tartozékait (például fülhallgató, adapter vagy vezeték) és akkumulátorait nem szabad
háztartási hulladékként ártalmatlanítani. Ezeket a cikkeket tilos nem szelektált
kommunális hulladékként ártalmatlanítani, ezért újrahasznosítás vagy megfelelő
ártalmatlanítás céljából hivatalos gyűjtőpontra kell eljuttatni.
Az eszköz és az akkumulátor újrahasznosítására vonatkozó részletesebb tájékoztatásért keresse fel
a lakhelye szerinti városi hivatalt, a háztartási hulladékgazdálkodó szervezetet vagy a kereskedőt.
Az eszköz és az (adott esetben mellékelt) akkumulátorok ártalmatlanítására az átdolgozott WEEE
irányelv (2012/19/EU irányelv), illetve az akkumulátor irányelv (2006/66/EK irányelv) vonatkozik. Az
elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak egyéb hulladékoktól történő
elkülönítésének célja, hogy minimalizálni lehessen bármilyen veszélyes anyag esetleges jelenléte
miatti potenciális környezeti hatásokat és humán egészségügyi kockázatokat.

Veszélyes anyagok csökkentése
Az eszköz eleget tesz a REACH rendeletnek (1907/2006/EK rendelet) és az átdolgozott RoHS
irányelvnek (2011/65/EU irányelv). Az akkumulátorok (amennyiben tartozékok) megfelelnek az
Akkumulátor irányelvnek (2006/66/EK irányelv). A REACH és az RoHS megfelelőségre vonatkozó
naprakész információk a http://consumer.huawei.com/en/certification/ weboldalon találhatók.

Nyilatkozat az EU szabályozási
megfelelőségről
A Huawei Technologies Co., Ltd. ezúton kijelenti, hogy ez az eszköz megfelel az 1999/5/EK irányelv
alapkövetelményeinek és egyéb vonatkozó előírásainak.
A megfelelőségi nyilatkozat a www.huaweidevice.com/certification honlapon érhető el.
A terméken az alábbi jelölések találhatók:
Az eszköz az EU valamennyi tagállamában üzemeltethető.
– Be kell tartani az eszköz használata szerinti területen hatályos nemzeti és
helyi szabályozásokat.
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– Az eszköz használata a helyi hálózattól függően korlátozott lehet.

FCC szabályozói megfelelés
FCC RF (rádiófrekvencia) figyelmeztető kijelentés: Az eszközt bevizsgálták az általános RFexpozíciós követelményeknek való megfelelés tekintetében. Az eszköz korlátozás nélkül
használható hordozható eszközök expozíciós feltételei mellett.
FCC nyilatkozat
Az eszköz a bevizsgálása alapján megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó FCC
Szabályzat 15. része értelmében előírt határértékeknek. A határértékek lakott területen ésszerűen
elvárható védelmet biztosítanak a káros interferenciával szemben. Az eszköz rádiófrekvenciás
energiát hoz létre, alkalmaz, és sugározhat, valamint zavarhatja a rádiókommunikációt, ha nem az
utasításoknak megfelelően helyezik üzembe, illetve használják. Nincs garancia azonban arra, hogy
egy adott konfigurációban nem lép fel interferencia. Amennyiben az eszköz zavarja a rádió- vagy
televízióadás vételét (ezt a be- és kikapcsolásával lehet megállapítani), az alábbi lépések közül egy
vagy több alkalmazásával lehet megkísérelni az interferencia megszüntetését:
– irányítsa vagy helyezze át a vevőantennát;
– növelje az eszköz és a vevőegység közötti távolságot;
– olyan elektromos aljzatra csatlakoztassa az eszközt, amely nem a vevőegységgel azonos
áramkörön van;
– kérje ki a forgalmazó vagy tapasztalt rádió-, tévészerelő tanácsát.
Az eszköz eleget tesz az FCC Szabályzat 15. részének. Az eszköz az alábbi két feltétel betartásával
üzemeltethető: (1) az eszköz nem okozhat káros interferenciát; és (2) az eszköznek el kell viselnie
bármilyen fogadott interferenciát, ideértve az esetleg nem kívánt működést okozó interferenciát is.
Figyelem: Az eszköznek a Huawei Technologies Co., Ltd. kifejezett hozzájárulása nélküli,
megfelelőséget érintő bármilyen átalakítása vagy módosítása érvénytelenítheti a felhasználó
jogosultságát az eszköz működtetésére.

IC szabályozói megfelelés
Az eszköz eleget tesz CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) szabványnak.
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Az eszköz eleget tesz az Industry Canada engedélyeztetés alól mentesített RSS szabványainak. Az
eszköz az alábbi két feltétel betartásával üzemeltethető: (1) az eszköz nem okozhat interferenciát;
és (2) az eszköznek el kell viselnie bármilyen interferenciát, ideértve az esetleg nem kívánt működést
okozó interferenciát is.

Jogi értesítés
Copyright © 2015., Huawei Technologies Co., Ltd. Minden jog fenntartva.

Védjegyhasználat és engedélyek
A
,
és a
a Huawei Technologies Co., Ltd. védjegyei vagy bejegyzett
védjegyei.
®
A Bluetooth szóvédjegy és emblémák a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonában álló bejegyzett védjegyek,
és mindezen jegyeknek a Huawei Technologies Co., Ltd. általi bármilyen használata engedély szerint
történik.
A dokumentumban előforduló egyéb védjegyek, termék-, szolgáltatás- és vállalatnevek megfelelő
tulajdonosaik tulajdonát képezhetik.

JOGNYILATKOZAT
A JELEN KÉZIKÖNYV TARTALMÁT ADOTT ÁLLAPOT SZERINT TESSZÜK KÖZRE. A VONATKOZÓ
JOGSZABÁLYOKBAN ELŐÍRTAKTÓL ELTEKINTVE SEMMILYEN, ÍGY SEM KIFEJEZETT, SEM
VÉLELMEZETT GARANCIÁT, EGYEBEK MELLETT IDEÉRTVE A FORGALMAZHATÓSÁGRA ÉS
BÁRMELY ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ VÉLT GARANCIÁT IS, NEM
VÁLLALUNK A JELEN KÉZIKÖNYVBEN FOGLALTAK PONTOSSÁGÁVAL, MEGBÍZHATÓSÁGÁVAL
VAGY TARTALMÁVAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN.
A HUAWEI A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOKBAN MEGENGEDETT LEGNAGYOBB MÉRTÉKBEN
ELHÁRÍT BÁRMILYEN KÜLÖNLEGES, ESETI, KÖZVETETT VAGY KÖVETKEZMÉNYI KÁRRA,
ILLETVE ELMARADT NYERESÉGGEL, ÜZLETVESZTÉSSEL, ÁRBEVÉTEL-KIESÉSSEL, ESZMEI
ÉRTÉKVESZTÉSSEL VAGY VÁRT MEGTAKARÍTÁSSAL KAPCSOLATOS HELYÁLLÁSI
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KÖTELEZETTSÉGET, ATTÓL FÜGGETLENÜL, HOGY AZ ILYEN VESZTESÉGEK ELŐRELÁTHATÓK-E
VAGY NEM.
A HUAWEI LEGNAGYOBB, A JELEN KÉZIKÖNYVBEN ISMERTETETT TERMÉK HASZNÁLATÁBÓL
FAKADÓ HELYTÁLLÁSI KÖTELEZETTSÉGE A VÁSÁRLÓK ÁLTAL A TERMÉK MEGVÁSÁRLÁSÁÉRT
KIFIZETETT ÖSSZEGRE KORLÁTOZÓDIK (A JELEN KORLÁTOZÁS OLYAN MÉRTÉKBEN NEM
VONATKOZIK A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSEKKEL KAPCSOLATOS HELYTÁLLÁSI KÖTELEZETTSÉGRE,
AMILYEN MÉRTÉKBEN AZ ILYEN KORLÁTOZÁST JOGSZABÁLY TILTJA).

Adatvédelmi nyilatkozat
Kérjük, olvassa el a http://consumer.huawei.com/hu/privacy-policy/index.htm weblapon található
adatvédelmi szabályzatunkat, ha jobban meg szeretné ismerni, hogyan védjük személyes adatait.
Látogasson el a http://consumer.huawei.com/hu/contact-us/index.htm?tag=hotline weboldalra, ahol
megtalálja az országában vagy térségében használt, közelmúltban aktualizált ügyfélszolgálati
telefonszámunkat és e-mail címünket.

Megjegyzés:
1. Az AM08 hangszórót az első használat előtt 2–3 órán keresztül tölteni kell.
Kritikusan alacsony akkumulátortöltöttség esetén az AM08 magától kikapcsolódik. Ilyen esetben
egy ideig töltse az akkumulátort, majd a főkapcsoló ki- majd bekapcsolásával indítsa újra az AM08
hangszórót.
2. Néhány Bluetooth eszköz nem támogatja az Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) funkciót,
ezért nem tud médiafájlokat lejátszani az AM08 eszközön. Az AM08 hangszóróval nem kompatibilis
médialejátszó szoftverek nem teszik lehetővé a
,
és
gombok működését. Az AM08
hangszóró használata előtt ellenőrizze, hogy Bluetooth eszközei és médialejátszó szoftverei
kompatibilisek-e a készülékkel.
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Korlátozott jótállásra vonatkozó nyilatkozat
A jelen jótállásra az alábbi feltételek vonatkoznak:
















a meghibásodott készüléket a vásárlást igazoló számlával együtt kell a hivatalos szervizbe vinni
vagy küldeni, szokásos nyitvatartási időben és a végső vásárló saját költségére;
a jelen jótállás nem terjed ki a készülék helytelen használatából, folyadékok készülékbe
hatolásából vagy a készülék fizikai bántalmazásából, illetve a szokásos kopásból,
elhasználódásból eredő bármilyen esetleges hibára. A műanyag alkatrészekre, pl. az elő- és
hátlapra, illetve a gumiból készült alkatrészekre, pl. a billentyűkre és az antennára, nem terjed ki
a jótállás;
a készülék jogosulatlan személyek általi manipulálása, megváltoztatása vagy javítása esetén a
jótállás érvényét veszíti;
a jótállás érvényét veszíti, ha a készülék sorozatszámát törlik, eltávolítják vagy megváltoztatják,
ezáltal a készülék azonosítása nehézzé válik;
a készülék nem tartalmaz a vásárló által javítható alkatrészeket, emiatt a felhasználó, illetve az
erre illetékes szervizdolgozóktól eltérő személyek számára tilos a készülék felnyitása. A
készüléken elhelyezett jótállási lezárás sérülése esetén a jótállás érvényét veszíti;
a készülék baleset, villámcsapás vagy bármely egyéb természeti katasztrófa miatti károsodására
a jelen jótállás nem terjed ki;
a szállító kizárólagos belátása szerint cseréli vagy javítja a meghibásodott cikkeket vagy
alkatrészeket. Alkatrész cseréje esetén a készülékből eltávolított hibás alkatrész a Huawei
Technologies Co., Ltd. (’HUAWEI’) tulajdonába kerül;
A FENTIEKBEN LEÍRT KIFEJEZETT JÓTÁLLÁSOKTÓL ELTEKINTVE A HUAWEI SEMMILYEN
EGYÉB, KIFEJEZETT, ILLETVE JOGSZABÁLY MIATT VAGY EGYÉB ALAPON VÉLELMEZETT
JÓTÁLLÁST NEM VÁLLAL A TERMÉKKEL, ANNAK BÁRMELY CÉLRA ALKALMASSÁGÁVAL
KAPCSOLATBAN, VAGY EGYÉBIRÁNT. A HUAWEI NEM TARTOZIK HELYTÁLLNI A TERMÉK
HASZNÁLATÁNAK MEGSZŰNÉSÉÉRT, KÉNYELMETLENSÉGEKÉRT, VESZTESÉGÉRT VAGY
BÁRMELY EGYÉB KÖVETKEZMÉNYI KÁRÉRT, AMELY A TERMÉK HASZNÁLATÁBÓL VAGY
HASZNÁLHATATLANSÁGÁBÓL FAKAD, ILLETVE BÁRMELY KIFEJEZETT JÓTÁLLÁS VAGY
KELLÉKSZAVATOSSÁG MEGSZEGÉSÉÉRT;
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a termék kizárólag abban az országban szervizelhető a jótállás alapján, ahol megvásárolták.
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