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فارسی
بشناسيد را دستگاهتان

.شوید آشنا آن ای پایه عملکردهای با دستگاه، از استفاده از پیش

نگه و دهید فشار را» خاموش/روشن «دکمۀ دستگاه، کردن روشن برای•
.شود روشن صفحه تا دارید

نگه و دهید فشار را» خاموش/روشن «دکمۀ دستگاه، کردن خاموش برای•
.کنید لمس را سپس و دارید

نگه و دهید فشار را» خاموش/روشن «دکمه دستگاه، مجدد اندازیراه برای•
.کنید لمس را  سپس دارید،

دارید نگه و دهید فشار بیشتر یا ثانیه 10 مدتبه را» خاموش/روشن «دکمه•
.شود مجدد اندازیراه اجبار به دستگاهتان تا

Power دکمۀصدا میزان دکمۀ
کارت شکافهدست فیش/C نوع USB درگاه
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هایقابلیت همه بر و کنید بررسی را نکات شدهنصب پیش از برنامه•
.شوید مسلط دستگاهتان در موجود عالی

کار به شروع
نشود خراشیده دستگاه کننده،خارج سوزن از استفاده هنگام باشید مراقب•

.نبینید صدمه خودتان یا
بلعیدن از تا دارید نگه کودکان دسترس از دور را کنندهخارج سوزن•

.شود جلوگیری کودکان دیدن صدمه یا تصادفی

.کنید دنبال را زیر تصاویر در موجود هایدستورالعمل خود، دستگاه تنظیم برای
ً .کنید استفاده محصول همراه کنندهخارج سوزن از لطفا

کردن وارد هنگام کارت سینی و باشد ترازهم درستیبه کارتسیم که شوید مطمئن
.باشد گرفته قرار صاف صورتبه دستگاه، در آن

بيشتر اطلاعات کسب برای
منابع ازطریق توانیدمی برخوردید، مشکلی به خود دستگاه از استفاده هنگام اگر
:بخواهید کمک زیر

به اطلاعات، سایر و متداول هایپرسش دستگاه، اطلاعات مشاهده برای•
https://consumer.huawei.com/en کنید مراجعه.
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به خود، منطقه یا کشور برای تماس اطلاعات جدیدترین دریافت برای•
https://consumer.huawei.com/en/support کنید مراجعه.

تا کنید وارد جستجو کادر در را زیر هایکلیدواژه و بروید تنظيمات به•
اطلاعات ،ايمنی اطلاعات ،حقوقی مثلاً،. کنید مشاهده را مربوطه اطلاعات

.مجوز لوگوهای و هويت تأييد

ايمنی اطلاعات
ً آن مناسب و ایمن عملکرد از اطمینان جهت و خود دستگاه از استفاده از پیش لطفا
ایمنی اطلاعات کلیه خود، دستگاه صحیح دورانداختن چگونگی یادگیری جهت و
.کنید مطالعه دقت با را

ايمنی و عملکرد

بلند صدای به کردن گوش از خود، شنوایی از محافظت برای •
.کنید خودداری طولانی زمان مدت برای

است ممکن نامناسب یا تأییدنشده باطری یا شارژر، برق، آداپتور از استفاده•
سایر یا انفجار، سوزی،آتش یا عمر،طول کاهش دستگاه، به آسیب ایجاد باعث

.شود خطرات
مطلوب سازیذخیره دمای. است C° 35 تا C° 0 مطلوب کاری دمای•

-20 °C 45+ تا °C باشدمی.
فاصله حداقل باید کنند می توصیه قلب ضربان کننده تنظیم دستگاه سازندگان•

قلب ضربان کننده تنظیم دستگاه و دستگاه بین متر سانتی 15 اندازه به ای
ضربان کننده تنظیم دستگاه با ناخواسته تداخل بروز از تا باشد داشته وجود
کنید، می استفاده قلب ضربان کننده تنظیم دستگاه از اگر. شود جلوگیری قلب

و دهید قرار قلب ضربان کننده تنظیم دستگاه مخالف طرف در را دستگاه
.نگذارید خود جلوی جیب در را دستگاه

هاآن. داریدنگه دور آفتاب مستقیم نور و شدید حرارت از را باتری و دستگاه•
یا گاز اجاق مایکروویو، مانند گرمایشی هایدستگاه روی یا درون را

.ندهید قرار رادیاتورها
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کاهش برای. کنید پیروی محلی قوانین از دستگاه، این از استفاده حین در•
.نکنید استفاده خود سیم بی دستگاه از رانندگی هنگام تصادف، خطر

تنها خود دستگاه از سوارشدن، از پیش درست یا هواپیما در پرواز هنگام در•
سیمبی دستگاه یک از استفاده. کنید استفاده شده ارائه هایدستورالعمل طبق بر
باعث کند، ایجاد اختلال سیمبی هایشبکه عملکرد در است ممکن هواپیما در
.باشد قانونیغیر یا شود، هواپیما عملکرد افتادن خطر به

از شارژر، یا دستگاه داخلی مدارهای به رسیدن آسیب از جلوگیری برای•
میدان به نزدیک یا کثیف یا مرطوب خاک، و گرد دارای محیط در دستگاه

.نکنید استفاده مغناطیسی
نزدیکی در پریز یک به برق آداپتور شوید مطمئن دستگاه، شارژ هنگام•

.باشد دسترس قابل راحتی به و شده وصل دستگاه
جدا دستگاه و برق دوشاخه از را آن کنید نمی استفاده شارژر از که هنگامی•

.کنید
مثال برای (شودمی نگهداری منفجره مواد یا اشتعالقابل مواد که جایی در•

نگهداری و استفاده دستگاه از) شیمیایی مواد کارخانه یا نفت انبار بنزین،پمپ
یا انفجار خطر هامحیط این در دستگاه از استفاده. نکنید حمل را آن یا نکنید
.دهدمی افزایش را سوزیآتش

پرتاب ندهید، تغییر نکنید، باز هم از را آن و دارید نگه دور آتش از را باتری•
را آن نکنید، فرو باتری در را خارجی اجسام. ندهید قرار فشار تحت یا نکنید
قرار خارجی فشار یا نیرو تحت یا نکنید ورغوطه مایعات سایر یا آب در

بیش شدن گرم آن، داخل مواد نشت به منجر است ممکن کار این زیرا ندهید،
.شود آن انفجار حتی یا گرفتن آتش حد، از

آن. بیاندازید دور محلی قوانین طبق بر را جانبی لوازم و باتری، دستگاه، این•
از نادرست استفاده. شوند انداخته دور معمولی خانگی هایزباله درون نباید ها

.شود دیگر خطرات یا انفجار، سوزی،آتش بروز به منجر است ممکن باتری
را باتری تنهایی به خودتان نکنید سعی. دارد داخلی باتری یک دستگاه•

یا نکند کار درستی به دستگاه است ممکن صورت، این غیر در. کنید تعویض
اینکه از اطمینان و خودتان ایمنی حفظ برای. بزند آسیب باتری به کار این

ً کند،می کار درستی به دستگاهتان دریافت برای کنیممی توصیه شما به قویا
.بگیرید تماس Huawei خدمات مجاز مراکز از یکی با جایگزین، قطعۀ
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بازيافت و پسماند دفع به مربوط اطلاعات

محصولات که است معنا این به بندیبسته یا بروشور باتری، محصول، روی نماد
که پسماند، آوریجمع جداگانه نقاط به باید عمرشان، طول پایان از پس هاباتری و

زباله بازیافت کار، این انجام با. شوند برده اند،کرده مشخص محلی مقامات
که شودمی حاصل اطمینان و شودمی تضمین» الکترونیکی و الکتریکی تجهیزات«

انسان سلامت از و حفظ آن باارزش مواد که شودمی انجام ایگونهبه زباله پالایش
.شود محافظت زیست محیط و

ً مرکز یا فروش نمایندگی محلی، مقامات با بیشتر، اطلاعات کسب برای لطفا
سایتوب به یا بگیرید تماس خانگی هایزباله دفع خدمات

https://consumer.huawei.com/en/ کنید مراجعه.
خطرناک مواد کاهش
استفاده درباره محلی اجرای قابل قوانین با آن الکتریکی جانبی لوازم و دستگاه این

مانند الکترونیکی، و الکتریکی هایدستگاه در خطرناک مواد برخی از محدود
»هاباتری دستورالعمل «و) RoHS» (خطرناک مواد محدودسازی دستورالعمل«
.دارند مطابقت) باتری وجود صورت در(

راديويی فرکانس معرض در گرفتن قرار به مربوط اطلاعات
در گرفتن قرار خصوص در اجرا قابل المللیبین و ملی استانداردهای با دستگاه این

.دارد مطابقت رادیویی امواج معرض
»Specific Absorption Rate «مخفف که) SAR» (ویژه جذب نرخ«

ناشی رادیویی امواج معرض در کاربر گرفتن قرار میزان که است معیاری است،
.دهدمی نشان را مربوطه رادیویی تجهیزات از

با رابطه در نیاز مورد شرایط با مطابق تا دارید نگه دور خود بدن از را دستگاه
.باشد فاصله

فرکانس معرض در گرفتن قرار که است داشته اظهار» بهداشت جهانی سازمان«
ً یا خود استفاده کردن محدود با توانیدمی را رادیویی کیت از استفاده با صرفا
.دهید کاهش هندزفری
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اجزای از دستگاه، چرمی جلد و قاب مانند دستگاه، جانبی لوازم که شوید مطمئن
.باشند نشده تشکیل فلزی

0.92: بدن» ویژه جذب نرخ»: «ویژه جذب نرخ «شدهگزارش مقدار بالاترین
0.50 فاصله در گرم، 10 در کیلوگرم بر وات 2.0 مجاز حد کیلوگرم، بر وات
.متریسانتی
اروپا اتحاديه مقررات از پيروی
مطابق دستگاه این که داردمی اعلام .Huawei Device Co., Ltd وسیله، بدین
.است) EU )RED/2014/53» رادیویی تجهیزات دستورالعمل «با

ً در» اروپا اتحادیه انطباق اعلامیه «به بیشتر، جزئیات از اطلاع جهت لطفا
https://consumer.huawei.com/certification کنید مراجعه.

حقوقی اطلاعيه
مجوزها و تجاری علائم

Android تجاری علامت Google LLC. است.
 به متعلق شدهثبت هایعلامت ®Bluetooth کلمه لوگوهای و علامت

Bluetooth SIG, Inc. استفاده هرگونه و هستند
Huawei Technologies Co., Ltd. می انجام مجوز تحت هاعلامت این از

وابسته هایشرکت یکی .Huawei Device Co., Ltd. شود
Huawei Technologies Co., Ltd. است.

Wi-Fi®، لوگوی Wi-Fi CERTIFIED، لوگوی و Wi-Fi تجاری هاینشان از
Wi-Fi Alliance هستند.

.است محفوظ حقوق کليه. Huawei 2021 © بردارینسخه حق
رنگ،) به محدود نه اما (شامل راهنما، این در موجود تصاویر و هاعکس تمام
ً دستگاه، نمایش محتوای و اندازه واقعی دستگاه. است شما ارجاع جهت صرفا
یا صریح طوربه راهنما این مندرجات از یکهیچ. باشد متفاوت است ممکن
.شودنمی محسوب ضمانتی نوعی هیچ منزلهبه ضمنی،
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خصوصی حريم حفظ سياست
ً حفظ سیاست خود، شخصی اطلاعات از محافظت چگونگی بهتر درک جهت لطفا
https://consumer.huawei.com/privacy-policy در خصوصی حریم
.کنید مشاهده را
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