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Sveikiname įsigijus mūsų gaminį ir prisijungus prie "Philips"!

Kad išnaudotumėte visas Jūsų produkto galimybes ir 
galėtumėte mėgautis visais "Phillips" pasiūlymais 
registruokite savo produktą čia:
www.philips.com/mobilephones

Dėl išsamesnės informacijos, perskaitykite išsamią 
naudojimosi instrukciją, kurią rasite adresu:
www.philips.com/support

Pastaba:
 • Prašome perskaityti saugumo instrukcijas “Sauga ir atsargumo 

priemonės” skiltyje prieš pradedant naudotis telefonu. 

Patarimai:
 • "Philips" nuolat siekia tobulinti savo produktus. Dėl programinės 

įrangos atnaujinimų tam tikras šios instrukcijos turinys gali skirtis nuo 
produkto. "Philips" pasilieka teisę keisti šią naudojimosi instrukciją 
arba ją atšaukti bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo. Žinokite, 
kad Jūsų produktas yra standartinis.

Prekių ženklų deklaracija

Pastaba:
 • Ši instrukcija saugoma autorių teisių įstatymų, kopijuoti visą ją arba 

jos dalį be sutikimo draudžiama.

Android™ Android, Google Play yra prekių ženklai priklauso "Google Inc."

Bluetooth™ Bluetooth™ yra prekės ženklas, kuris priklauso 
Telefonaktiebolaget L M Ericsson, Švedija, kurį "Philips" 
naudoja pagal licenziją.

"Philips" PHILIPS ir PHILIPS’ skydelis su emblema yra registruoti prekių 
ženklai, kurie priklauso "Koninklijke Philips N.V.", kada 
produktus gamina "Shenzhen Sang Fei Consumer 
Communications Co., Ltd." pagal licenziją iš "Koninklijke 
Philips N.V."
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Jūsų telefonas

Jutiklinis ekranas

Šoninis garsumo 
mygtukas

Maitinimo mygtukas/
Užrakinimo 
mygtukas

Įkroviklis/Micro
USB lizdo jungtis

Ausinių lizdas 

Grįžties mygtukas

Pagrindinis 
mygtukas

Pasirinkties 
mygtukas
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Sumontavimas ir įkrovimas
Įdėkite SIM1(Micro SIM kortelę)/SIM2(Nano SIM kortelę). 

Įdėkite SIM1(Micro SIM kortelę)/SD kortelę.

Įkraukite bateriją.
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Patarimai:
 • Galite naudoti telefoną, kol jis kraunamas.
 • Jei laikysite įkroviklį pajungę prie telefono su įkrauta baterija, 

baterijos tai nesugadins. 
 • Telefonas naudoja integruotą bateriją.
 • Jei visiškai įkrautą telefoną paliksite nenaudojamą, jis po truputį 

išsikraus.
 • Jei telefonas naudojamas pirmą karta arba jei jis nebuvo naudojamas 

ilgesnį laiką, įkrovimas užtruks kiek ilgiau.
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Naudojimasis telefonu
Telefono įjungimas ir išjungimas
1 Paspauskite ir palaikykite maitinimo mygtuką, kad 

įjungtumėte telefoną.
2 Norėdami išjungti telefoną, paspauskite ir laikykite 

nuspaudę įjungimo mygtuką ir pasirinkite Išjungti.

Mygtukai
Informacija apie pagrindinius mygtukus.m
Mygtukas Aprašymas Funkcija

Maitinimas Paspauskite ir laikykite norėdami 
įjungti/išjungti.
Spauskite, norėdami įjungti/
išjungti ekraną.

Palaikykite, jei norite pasiekti 
telefono funkcijas, pasirinkti 
Išjungimąarba iš naujo paleisti.

M Pagrindinis 
mygtukas

Grįžkite į pradžios ekraną.

Laikykite norėdami atidaryti 
naujausių programėlių sąrašą.

O Pasirinkties 
mygtukas

Pradžios ekrane atverkite ekrano 
užsklandas, valdiklius ir 
darbastalio nustatymus.

B Grįžties 
mygtukas

Grįžti į ankstesnį ekraną arba išeiti.

Slėpti atidarytą ekrano klaviatūrą.
Šoninis 
garsumo 
mygtukas

Skirtas nustatyti skambėjimo 
garsumą parengties režime arba 
nustatyti balso garsumą pokalbio 
metu.
Įeinančio skambučio metu 
spustelėkite mygtuką norėdami 
išjungti skambučio garsą.
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Pradžios ekranas
Pradžios ekrane galite matyti savo prietaiso būseną ir 
prieiti prie programų.

Pradžios ekrane yra keli skydeliai. Slinkite į kairę arba 
į dešinę norėdami peržiūrėti šiuos skydelius pradžios 
ekrane. 

Pranešimų skydelis
Kai gaunate naują pranešimą, galite atidaryti Pranešimų 
skydelį ir pasižiūrėti, apie kokį įvykį tai pranešimas arba 
kokią gavote naują informaciją. 

- Norėdami atidaryti Pranešimų panelę,paspauskite ir 
palaikykite būsenos juostą, tada pastumkite vieną 
pirštą žemyn. Jei turite kelis pranešimus, galite slinkti 
žemyn ekraną norėdami pamatyti juos visus. 

- Norėdami paslėpti skydelį, vilkite apatinį skydelį 
aukštyn.

Prieiga prie programų
• Slinkite į kairę arba į dešinę, norėdami patekti į kitą 

ekraną ir pasirinkti programą.
• Spauskite klavišą B norėdami grįžti į ankstesnį 

ekraną, spauskite klavišą M kad grįžtumėte 
į pradžios ekraną.

Tvarkyti programas
• Budėjimo ekrane, paspauskite Nustatymai > Programos.
• Įveskite į programą, galite paliesti IŠJUNGTI/

PAŠALINTI arba PRIVERSTINAI SUSTABDYTI.

Skambinimas 
1 Programėlių sąraše palieskite .
2 Tiesiogiai surinkite numerį ar pasirinkite vieną skaičių 

iš filtruoto sąrašo, kuriame yra sutampantys skaičiai.
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3 Skambinimas balsu.
4 Palieskite norėdami baigti skambutį.
Siųsti žinutę
1 Programėlių sąraše palieskite .
2 Palieskite Naujas pranešimas .
3 Įveskite numerį arba palieskite  tam, kad 

pasirinktumėte numerį iš telefonų knygos.
4 Pasirinkite teksto laukelį ir įveskite žinutės tekstą.
5 Spauskite, jei norite pridėti žinutės temą, arba 

prisegti failą (paveikslėlius, vaizdo, garsi įrašus ar 
albumą).

6 Palieskite norėdami išsiųsti pranešimą.

Pastaba:
 • Autorių teisėmis saugumo vaizdo ir garso turinio MMS žinute 

neišsiųsite.
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Sauga ir atsargumo priemonės
Atsargumo priemonės
Saugokite telefoną nuo vaikų

Laikykite telefoną ir jo priedus vaikams nepasiekiamoje vietoje. Vaikai 
gali užspringti ir rimtai susižaloti mažomis telefono dalimis, jas prarijus.

Radijo bangos
Jūsų telefonas siunčia/gauna radijo bangas GSM(B2/B3/B5/B8)/CDMA/
EVDO(BC0)/TD-SCDMA (B34/B39)/WCDMA (B1/B2/B5/B8)/FDD-LTE (B1/B3/
B7/B8/B20)/TDD-LTE (B38/B39/B40/B41).
Pasitikslinkite su transporto priemonės gamintoju, ar elektroninė įranga, 
naudojama jūsų automobilyje, negali būti paveikta radijo energijos.

Išjunkite telefoną...
Skrisdami lėktuvu, išjunkite telefoną. Naudojimasis mobiliuoju telefonu 
lėktuve gali būti pavojingas, nes jis gali sutrikdyti lėktuvo radijo įrangos 

veikimą ir dėl to tai gali užtraukti atsakomybę.
Ligoninėse, klinikose, kitose sveikatos apsaugos įstaigose ir ten, kur galite 
būti netoli medicininės įrangos.
Vietose, kuriose yra potencialiai sprogi atmosfera (pvz., benzino kolonėlėse 
ir vietose, kur ore yra dulkių dalelių, tokių, kaip metalo milteliai).Transporto 

priemonėje, kuri transportuoja degius produktus arba transporto priemonėje, 
kuri transportuoja automobilines dujas (LPG). Karjeruose ar kitokiose vietose, 
kur atliekami sprogdinimo darbai.
Jūsų mobilusis telefonas ir automobilis

Venkite naudotis telefonu vairuodami ir laikykitės visų taisyklių bei 
reikalavimų, kurie susiję su naudojimusi mobiliaisiais telefonais vairuojant. 

Naudokite laisvų rankų įrangą norėdami kiek įmanoma padidinti saugumą. 
Užtikrinkite, kad Jūsų automobilinis telefono komplektas neužblokuoja 
automobilio oro pagalvių ar kitos įrangos.
Naudokitės telefonu atsakingai ir saugiai

Tam, kad telefonas veiktų optimaliai ir patenkinamai, rekomenduojame 
telefoną naudoti įprastoje darbinėje jo padėtyje.

• Nelaikykite telefono ekstremaliose temperatūrose.
• Nemerkite telefono į jokį skystį; jei telefonas sudrėktų, išjunkite jį, išimkite 

bateriją ir palikite džiūti 24 valandoms prieš vėl naudojantis.
• Telefoną valykite minkštu skudurėliu.
• karštame ore arba ilgai telefoną palaikius saulėje (ant palangės, ant mašinos 

lango), jo korpuso temperatūra gali padidėti. Tokiais atvejais būkite labai 
atsargūs naudodamiesi telefonu, ypač, kada naudojimosi aplinkos 
temperatūra yra aukščiau 40°C arba žemiau -10°C.

Apsaugokite baterijas nuo apgadinimo
Naudokite tik originalius gamintojo priedus, nes kitų priedų naudojimas 
gali pakenkti telefonui ir panaikinti jūsų "Phillips“ telefono garantiją. 

Neoriginalios baterijos naudojimas gali sukelti sprogimą.
Užtikrinkite, kad apgadintas dalis nedelsiant pakeistų kvalifikuotas technikas 
ir kad jos būtų keičiamos tik originaliomis gamintojo dalimis.
• Jūsų telefonas maitinamas įkraunama baterija.
• Naudokite tik nurodyto tipo įkroviklį.
• Nedeginkite baterijų.
• Neardykite baterijų.
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• Saugokite, kad smulkūs metaliniai daiktai (tokie, kaip raktai Jūsų kišenėje) 
neužtrumpintų baterijos kontaktų.

• Nelaikykite prietaiso ir jo baterijos ekstremaliose temperatūrose (žemiau -
20°C arba aukščiau 60°C), drėgmėje arba kaustinėje aplinkoje.

ATSARGIAI: SPROGIMO PAVOJUS PAKEITUS BATERIJĄ NETINKAMO TIPO NAUJA 
BATERIJA. ATITARNAVUSIAS BATERIJAS IŠMESKITE PAGAL INSTRUKCIJAS. 
Įkroviklis:
MODELIS: A31-501000
Įvestis:100-240V-50/60Hz 0.2A
Išvestis:5V-1000mA
Baterija:
MODELIS:AB3000JWMC
Ličio jonų:3.8V 3000mAh 
Įtampa/Voltaje Maximo: 4.38V
Gamintojas: Shenzhen Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd. 
Rūpinimasis aplinka

Laikykitės visų vietinių su aplinkos apsauga ir atliekų bei pakuočių, 
atitarnavusių baterijų ir telefono išmetimo bei perdirbimo reikalavimų. 

Gamintojas pažymėjo bateriją ir pakuotę standartiniais simboliais, kurie skirti 
informuoti apie tinkamą perdirbimą ir tinkamą atitarnavusios įrangos išmetimą.

: Atitinkamai pažymėta pakuotės medžiaga yra perdirbama.
: Buvo padarytas finansinis indėlis į asocijuotą nacionalinę pakuočių 

surinkimo ir perdirbimo sistemą.
: Plastikinė medžiaga yra perdirbama (taip pat identifikuoja plastiko tipą).

Klausos apsauga
Klausydamiesi muzikos, nustatykite vidutinį garso stiprumą. 
Jei ilgai klausysitės dideliu garsu, galite pakenkti klausai. Patartina laikyti 
atokiau nuo kūno ir galvos, mažiausiai 15 mm atstumu veikimo metu.

• Kad nepakenktumėte klausai, nesiklausykite pernelyg dideliu garsu ilgą laiką.
• Prieš pradėdami naudoti, susipažinkite ir visiškai supraskite naudotojo 

instrukciją.
• Prieš išeidami, nustatykite grotuvą žemu garsu ar išjunkite.

WEEE ženklas ir DFU: "Informacija vartotojui"

Atitarnavusio produkto išmetimas
Jūsų produktas sukurtas ir pagamintas naudojant aukštos kokybės medžiagų ir 
dalių, kurias galima perdirbti ir naudoti pakartotinai. 

Jei matote perbrauktos šiukšlių dėžės su ratukais simbolį, pritvirtintą 
prie produkto, tai reiškia, kad produktui galioja Europos Sąjungos 
direktyva 2002/96/EB
Susipažinkite su vietos taisyklių reikalavimais dėl atitarnavusių elektros 
ir elektronikos įrenginių surinkimo sistemų.

Laikykitės vietinių taisyklių ir neišmeskite atitarnavusių gaminių su įprastomis 
buitinėmis atliekomis. Tinkamas senų produktų išmetimas padės išvengti 
neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.
Šiame prietaise gali būti dalių, technologijų ar programinės įrangos, kuriems gali 
būti taikomi JAV ir kitų šalių eksporto įstatymai bei reglamentai. Jų nesilaikymas 
neleistinas.
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Patarimai
Širdies stimuliatorius
Jei turite širdies stimuliatorių:
• Visuomet laikykite telefoną 15 cm ir toliau nuo širdies stimuliatoriaus tada, 

kai telefonas įjungtas tam, kad telefonas nepaveiktų stimuliatoriaus.
• Nenešiokite telefono marškinių priekinėje kišenėje.
• Naudokite stimuliatoriui priešingą ausį, norėdami sumažinti galimus 

trikdžius.
• Išjunkite telefoną, jei manote, kad jis kelia trikdžius stimuliatoriui.
Klausos aparatai
Jei naudojatės klausos aparatu, pasikonsultuokite su gydytoju arba klausos 
aparato gamintoju apie tai, kaip šis aparatas turi būti naudojamas su mobiliuoju 
telefonu.
Kaip pailginti telefono baterijos veikimo laiką 
Tam, kad Jūsų mobilusis telefonas veiktų tinkamai, būtinas tinkamas jo 
maitinimas iš baterijos. Tam, kad taupytumėte baterijos energiją, 
rekomenduojame:
• Išjungti "Bluetooth" funkciją telefone tada, kai ji nenaudojama. 
• Telefono ekrano apšvietimą sumažinti iki mažiausio lygmens. 
• Išjungti automatinio ekrano užrakinimo funkciją, išjungti klaviatūros garsus, 

vibraciją, įspėjimus su vibracijos funkcija. 
• Nustatyti GPRS ryšį tik tada, kai jo reikia. Priešingu atveju Jūsų telefonas 

nuolatos ieškos GPRS tinklo, dėl ko bereikalingai naudosis baterija. 
• Išjunkite telefoną jei esate ne ryšio zonoje. Priešingu atveju telefonas nuolat 

ieško tinklo ir eikvos bateriją. 

Trikčių diagnostika
Telefonas neįsijungia
Išimkite ir vėl įdėkite bateriją. Įkraukite telefono bateriją, kol įkrovimo 
piktograma nustos mirksėti. Išjunkite įkroviklį ir bandykite įjungti telefoną.
Ekrane rodomas užrašas "BLOCKED" ("užblokuota") įjungus telefoną
Kažkas bandė naudotis telefonu, tačiau neįvedė PIN kodo arba PUK kodo. 
Susisiekite su ryšio paslaugos teikėju.
Ekrane rodomas užrašas "IMSI failure" ("IMSI triktis")
Ši problema yra susijusi su jūsų abonemento planu. Kreipkitės į savo operatorių.
Telefonas nepersijungia į laisvo veikimo režimą
Paspauskite kiek ilgiau palaikykite skambučio atmetimo funkcijos mygtuką, 
patikrinkite SIM kortelę ir ar teisingai įdėta baterija; tada bandykite įjungti dar kartą.
Nerodomas tinklo simbolis
Nėra ryšio su tinklu. Gali būti, kad esate ryšio blokavimo zonoje (tunelyje, tarp 
aukštų pastatų), arba ne ryšio zonoje. Pabandykite nustatyti ryšį iš kitos vietos, 
iš naujo pasijungti prie tinklo (ypač tada, jei esate užsienyje), patikrinkite, ar 
prietaiso antena savo vietoje (jei telefonas turi išorinę anteną), arba susisiekite 
su savo ryšio operatoriumi dėl pagalbos/informacijos.
Ekranas nereaguoja (arba reaguoja lėtai) į klavišų paspaudimus
Žemoje aplinkos temperatūroje telefono ekranas gali reaguoti lėčiau. Tai 
normalu ir nereiškia telefono gedimo. Perneškite telefoną į šiltesnę vietą ir 
bandykite dar kartą. Jei problema išlieka, susisiekite su telefono pardavėju.
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Kaista telefono baterija
Baterijai įkrauti naudojate netinkamų techninių parametrų įkroviklį. Įsitikinkite, 
kad visada naudojate originalius, gamintojo rekomenduojamus priedus, kurie 
pridėti kartu su telefonu.
Telefonas nerodo įeinančių skambučių numerių
Ši funkcija priklauso nuo konkretaus tinklo ir plano. Jei tinklas nerodo įeinančio 
skambučio telefono numerio, vietoje jo bus rodomas užrašas "Call 1" ("skambutis 
1") arba "Withheld" ("užlaikyta"). Kreipkitės į savo operatorių dėl išsamesnės 
informacijos šiuo klausimu.
Nepavyksta išsiųsti tekstinių pranešimų
Tam tikrų tinklų operatoriai neleidžia siųsti tekstinių pranešimų. Taip pat 
patikrinkite, ar teisingai įvedėte SMS pranešimų centro numerį, arba susisiekite 
su savo operatoriumi dėl išsamesnės informacijos.
Negaunate ir/arba negalite išsaugoti JPEG paveikslėlių
Jei paveikslėlio failas labai didelis arba jei labai ilgas jo pavadinimas, neteisingas 
formatas, jo telefonas gali nepriimti.
Manote, kad praleidote tam tikrus skambučius
Pasitikrinkite telefono skambučių nukreipimo nustatymus.
Baterijos įkrovimo metu piktograma nerodo brūkšnelių, jos fonas mirksi
Bateriją įkraudinėkite tik tokioje aplinkoje, kurios temperatūra nėra žemiau 0°C 
(32°F) arba aukščiau 50°C (113°F).
Jei problema išlieka, susisiekite su telefono pardavėju.
Ekrane rodoma "SIM failure" ("SIM triktis")
Patikrinkite, ar SIM kortelė tinkamai įdėta. Jei problema neišnyksta, jūsų SIM 
kortelė gali būti sugadinta. Kreipkitės į savo operatorių.
Bandant naudotis funkcija iš meniu, rodomas užrašas "NOT ALLOWED" 
("neleidžiama")
Kai kurios funkcijos priklauso nuo tinklo. Jos prieinamos tik tada, kai Jūsų 
abonento sąlygos tai leidžia. Kreipkitės į savo operatorių dėl išsamesnės 
informacijos šiuo klausimu.
Ekrane rodomas užrašas "INSERT YOUR SIM CARD" ("įdėkite savo SIM 
kortelę")
Patikrinkite, ar SIM kortelė tinkamai įdėta. Jei problema neišnyksta, jūsų SIM 
kortelė gali būti sugadinta. Kreipkitės į savo operatorių.
Jūsų telefono autonomija atrodo žemesnė, nei nurodoma naudojimosi 
instrukcijoje
Autonomija susijusi su Jūsų nustatymais (t.y. skambučio garsumu, ekrano fono 
apšvietimu) ir naudojamomis funkcijomis. Norint padidinti autonomiją, kai tik 
įmanoma, išjunkite visas nenaudojamas funkcijas.
Telefonas tinkamai neveikia automobilyje
Automobilyje yra daug metalinių detalių, kurios sugeria elektromagnetines 
bangas ir tai gali turėti įtakos telefono veikimui. Šiam telefonui galite įsigyti 
automobilinį komplektą su išorine antena, kuri pagerina signalo priėmimą ir 
siuntimą.

Pastaba:
 • Pasitikslinkite vietos valdžios institucijų pateiktose taisyklėse, ar leidžiama 

naudotis telefonu vairuojant.
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Neįsikrauna telefono baterija
Jei baterija visiškai išsikrovusi, gali prireikti kelių minučių (dažniausia iki 5 minučių) 
norint iš kraunamos baterijos paleisti telefono ekraną arba matyti baterijos 
piktogramą ekrane.
Telefono fotoaparatu padaryta nuotrauka neryški
Patikrinkite, ar fotoaparato optika iš abiejų pusių yra švari.

Specifinės sugerties spartos informacija
Tarptautiniai standartai
ŠIS MOBILUSIS TELEFONAS ATITINKA VISUS GALIOJANČIUS TARPTAUTINIUS 
STANDARTUS DĖL RADIJO BANGŲ POVEIKIO
Jūsų mobilusis telefonas yra radijo siųstuvas ir imtuvas. Jis sukurtas ir 
pagamintas taip, kad nebūtų viršijamos radijo dažnių (RD) poveikio ribos, kurios 
nustatytos pagal tarptautinius standartus. Šias rekomendacijas nustatė 
Tarptautinė nejonizuojančiojo spinduliavimo apsaugos komisija (ICNIRP) ir 
Elektros bei elektronikos inžinierių institutas (IEEE), kuris nustato esminius 
asmenų saugos standartus nepriklausomai nuo jų amžiaus ir sveikatos būklės.
Mobiliojo telefono bangų poveikis ir susijusios rekomendacijos vertinamos 
pagal specifinį absorbcijos lygį (SAR). ICNIRP rekomenduoja SAR metodiką 
mobiliesiems telefonams, skirtiems bendrajam naudojimui matuojant 2,0 W/kg 
vidurkį dešimčiai gramų audinio ir 1,6 W/kg vidurkį vienam gramui audinio pagal 
IEEE standartą 1528 vienam asmeniui.
SAR bandymai atliekami naudojant rekomenduojamas naudojimo padėtis su 
mobiliuoju telefonu, kuris spinduliuoja didžiausią lygį pagal testuojamus 
dažnius. Nors SAR bandymai atliekami naudojant didžiausią bangų galią, 
faktiniai SAR lygmenys naudojantis mobiliuoju telefonu dažniausiai būna žymiai 
mažesni už maksimalią SAR reikšmę. Taip yra dėl to, kad telefonas sukurtas veikti 
įvairiais galios lygmenimis ir kad naudotų tik tiek energijos, kiek reikia pasiekti 
tinklą. Kalbant apibendrintai - kuo arčiau esate stoties antenos, tuo mažesnė 
galia naudojama telefonui. 
Nor skirtingų telefonų SAR lygiai gali skirtis skirtingose padėtyse, jie visi atitinka 
tarptautinius apsaugos nuo radijo bangų poveikio standartus. 
Aukščiausia SAR reikšmė, nustatyta Philips X586 modelio telefonui, kai 
bandymas atliekamas ties ausimi, yra 0,0,553 W/kg, o kai tinkamai dėvima 
ant kūno - 1,170 W/kg, pagal ICNIRP rekomendaciją. 
SAR reikšmė matuojama ties galva ir kada prietaisas yra 5mm nuo kūno 
transliuojant didžiausią leistiną galią pagal mobiliojo telefono dažnio juostas.
Norint apribot radijo bangų poveikį, rekomenduojame sumažinti pokalbių 
mobiliuoju telefonu laiką arba naudoti laisvų rankų įrangą. Šių apsaugos priemonių 
tikslas - kad mobilusis telefonas būtų kuo toliau nuo galvos ir nuo kūno.
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Atitikties deklaracija
Mes, 
Shenzhen Sang Fei Consumer
Communications Co., Ltd.
11 Science and Technology Road,
Shenzhen Hi-tech Industrial Park,
Nanshan District, Shenzhen 518057
Kinija

pareiškiame, kad išskirtinai atsakome už šį produktą
Philips X586
TAC numeris: 8699 9302

ir patvirtiname, kad šis produktas pagamintas pagal ir atitinka šių standartų 
reikalavimus:

EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09) ; EN301 489-3 V1.6.1 (2013-08)
EN 301 489-7 V1.3.1 (2005-11) ; EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09)
EN 301 489-24 V1.5.1(2010-10) ; EN 300 328 V1.9.1 (2012-06)
EN 301 893 V1.8.1 (2015-03) ; EN 301 511 V9.0.2 (2003-03)
EN 301 908-2 V6.2.1 (2013-10) ; EN 301 908-1 V7.1.1 (2015-03)
EN 301 908-13 V6.2.1 (2013-10) ; EN 300 440-1 V1.6.1 (2010-08)
EN 300 440-2 V1.4.1 (2010-08) ; EN 50360:2001/A1:2012
EN 50566:2013+AC:2014
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

Pareiškiame, kad (visi būtini radijo bandymai buvo atlikti) aukščiau nurodyta 
įranga atitinka visus pagrindinius 1999/5/EB direktyvos reikalavimus.
Žymėjimo ženklas: CE0890

Kokybės vadybininkas
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