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*  W zależności od zainstalowanego oprogramowania, dostawcy usług, 
karty SIM lub kraju, niektóre z opisów zamieszczonych w instrukcji 
mogą nie odpowiadać funkcjom urządzenia.

*  W zależności od kraju i operatora, karty SIM, urządzenie i akcesoria 
mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w niniejszej 
instrukcji.

www.samsung.pl
www.samsung.com

Instalacja programu Samsung Kies  
(do synchronizacji danych z 
komputerem) 

 Pobierz najnowszą wersję programu Samsung Kies z 1. 
witryny firmy Samsung (www.samsung.com/kies) i 
zainstaluj ją na komputerze.

 Podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla 2. 
USB.
Dodatkowe informacje można znaleźć w pomocy 
programu Samsung Kies.

http://www.samsung.pl
http://www.samsung.com
http://www.samsung.com/kies
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Instrukcja obsługi

Więcej informacji można znaleźć w pełnej wersji 
instrukcji obsługi. Aby uzyskać informacje na temat 
otwarcia instrukcji obsługi, zapoznaj się z rozdziałem 
„Wyświetlanie instrukcji obsługi” w niniejszym 
skróconym podręczniku.

textanchor:Getting started_QSG.indd:_SERIAL_View the user manual
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www.sar-tick.com

Ten produkt spełnia obowiązujące 
krajowe wymagania dotyczące wartości 
granicznej współczynnika SAR, która wynosi 
2,0 W/kg. Dokładne maksymalne wartości 
współczynnika SAR podano w części 
z informacjami o współczynniku SAR 
niniejszego dokumentu.

Podczas przenoszenia tego urządzenia 
lub korzystania z niego, gdy jest noszone 
blisko ciała należy używać zatwierdzonych 
akcesoriów, takich jak futerał lub inne, 
aby zachować odległość 0,5 cm od ciała 
i zapewnić zgodność z wymaganiami 
dotyczącymi wystawienia na działanie fal 
radiowych. Należy pamiętać, że urządzenie 
może emitować fale radiowe, nawet jeżeli 
nie jest prowadzona rozmowa.

Dziękujemy za wybranie urządzenia mobilnego firmy Samsung. 
W tym urządzeniu zastosowano wyjątkowe technologie 
opracowane przez firmę Samsung oraz restrykcyjne standardy 
zapewniające wysokiej jakości komunikację mobilną i rozrywkę.

Zawartość niniejszej instrukcji obsługi może się różnić od •	
produktu lub od oprogramowania dostarczanego przez 
usługodawców i operatorów. Może również ulec zmianie 
bez uprzedzenia.
Elementy dostarczane z urządzeniem i dostępne akcesoria •	
mogą się różnić w zależności od kraju lub operatora sieci.
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Akcesoria dodatkowe można nabyć u lokalnego •	
sprzedawcy produktów firmy Samsung.
Dostarczone elementy są przeznaczone tylko dla tego •	
urządzenia i mogą być niezgodne z innymi urządzeniami.
Inne akcesoria mogą nie być zgodne z tym urządzeniem.•	

Ikony pomocnicze
Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy poznać 
znaczenie ikon stosowanych w niniejszej instrukcji obsługi:

Ostrzeżenie — sytuacje, w których może dojść do 
zranienia użytkownika lub innych osób

Przestroga — sytuacje, w których może dojść do 
uszkodzenia urządzenia lub innego sprzętu

Uwaga — uwagi, wskazówki dotyczące użytkowania 
lub informacje dodatkowe
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Prawa autorskie
Copyright © 2012 Samsung Electronics

Niniejsza instrukcja obsługi jest chroniona międzynarodowymi 
przepisami ochrony praw autorskich.

Bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Samsung Electronics 
żadna część niniejszej instrukcji obsługi nie może być 
powielana, rozpowszechniana, tłumaczona ani przekazywana 
w jakiejkolwiek formie czy przy użyciu jakichkolwiek środków 
elektronicznych bądź mechanicznych, w tym przez tworzenie 
fotokopii, rejestrowanie lub przechowywanie w jakichkolwiek 
systemach przechowywania i udostępniania informacji.

Znaki towarowe

SAMSUNG i logo SAMSUNG to zastrzeżone znaki towarowe •	
firmy Samsung Electronics.

Logo Android, Google•	 ™, Google Maps™, Google Mail™, 
YouTube™, Android Market™, Google Latitude™ i Google 
Talk™ to znaki towarowe firmy Google, Inc.

Bluetooth•	 ® to zastrzeżony znak towarowy firmy Bluetooth 
SIG, Inc. na całym świecie.
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Oracle i Java to zastrzeżone znaki towarowe firmy Oracle i/•	
lub jej podmiotów zależnych. Pozostałe nazwy mogą być 
znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

Windows Media Player•	 ® to zastrzeżony znak towarowy 
firmy Microsoft Corporation.

Wi-Fi•	 ®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi 
CERTIFIED™ oraz logo Wi-Fi to zastrzeżone znaki towarowe 
stowarzyszenia Wi-Fi Alliance.
Urządzenie wykorzystuje częstotliwość niezharmonizowaną 
i jest przeznaczone do użytku we wszystkich krajach 
europejskich. W krajach Unii Europejskiej sieci Wi-Fi można 
używać bez ograniczeń wewnątrz budynków, jednak we 
Francji nie wolno korzystać z tej sieci na zewnątrz budynków.
Wszelkie inne znaki towarowe i prawa autorskie należą do •	
odpowiednich właścicieli.
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Montaż

Wygląd urządzenia

Widok z przodu
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Cyfra Funkcja

 1 Głośnik

 2 Czujnik oświetlenia

 3 Czujnik zbliżeniowy

 4 Gniazdo karty SIM

 5 Gniazdo karty pamięci

 6 Ekran dotykowy

 7 Głośnik

 8 Gniazdo wielofunkcyjne

 9 Obiektyw przedniego aparatu

 10  Mikrofon
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Widok z tyłu

Cyfra Funkcja

 11  Mikrofon1

 12  Antena GPS2

 13  Klawisz włączania/wyłączania/resetowania/
blokowania

 14  Obiektyw aparatu

 15  Klawisz głośności

 16  Złącze słuchawkowe 3.5mm 

 17  Antena główna

1. Aktywny tylko podczas używania funkcji zestawu głośnomówiącego i 
nagrywania filmów.

2. Podczas korzystania z funkcji GPS nie należy dotykać obszaru wokół 
anteny ani zasłaniać go rękami lub przedmiotami.
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Klawisze

Klawisz Funkcja

Włączanie/
wyłączanie/

resetowanie1

/blokowanie

Włączanie urządzenia (naciśnij i 
przytrzymaj), dostęp do opcji urządzenia 
(naciśnij i przytrzymaj), resetowanie 
urządzenia (naciśnij i przytrzymaj przez 
8–10 sekund), wyłączanie i blokowanie 
ekranu dotykowego lub włączanie.

Głośność

Regulacja głośności.

1. Jeśli w urządzeniu występują poważne błędy, urządzenie zawiesza się 
lub wstrzymuje pracę, jego prawidłowe działanie można przywrócić, 
przeprowadzając resetowanie.
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Wkładanie karty SIM lub USIM
Otwórz pokrywę gniazda karty SIM.1. 

Włóż kartę SIM lub USIM w taki sposób, aby pozłacane styki 2. 
były skierowane w dół.

Nie wolno wkładać karty pamięci do gniazda karty SIM. •	
Jeśli karta pamięci zakleszczy się w gnieździe karty SIM, 
należy oddać urządzenie do centrum serwisowego firmy 
Samsung w celu wyjęcia karty pamięci.
Gniazdo kart SIM urządzenia jest przystosowane do •	
obsługi wyłącznie standardowych kart SIM. Włożenie 
karty microSIM lub karty microSIM w nieprawidłowej 
przejściówce może spowodować uszkodzenie gniazda 
karty SIM w urządzeniu.

Zamknij pokrywę gniazda karty SIM.3. 
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Ładowanie baterii
Przed pierwszym włączeniem urządzenia należy naładować 
baterię.

Należy używać wyłącznie ładowarek i kabli zatwierdzonych 
przez firmę Samsung. Używanie niezatwierdzonych 
ładowarek lub kabli może spowodować eksplozję baterii 
albo uszkodzenie urządzenia.

Po całkowitym rozładowaniu baterii urządzenia nie •	
można włączyć nawet przy podłączonej ładowarce. 
Przed ponownym włączeniem urządzenia należy przez 
kilka minut ładować baterię.
Kształt zasilacza USB zależy od regionu.•	

Podłącz jeden koniec kabla USB do zasilacza USB, a drugi — 1. 
do gniazda wielofunkcyjnego.

Nieprawidłowe podłączenie kabla USB może •	
spowodować poważne uszkodzenie urządzenia 
lub zasilacza USB. Żadne uszkodzenia wynikające z 
nieprawidłowej obsługi nie są objęte gwarancją.
Urządzenie posiada baterię litowo-jonową o pojemności •	
4000 mAh.
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Podłącz zasilacz USB do gniazda elektrycznego.2. 

Jeśli urządzenie jest zasilane z niestabilnego źródła 
zasilania, podczas ładowania baterii ekran dotykowy może 
nie działać. W takim przypadku kabel USB należy odłączyć 
od urządzenia.

Po całkowitym naładowaniu baterii kabel USB należy 3. 
najpierw odłączyć od urządzenia, a następnie wyjąć 
zasilacz USB z gniazdka elektrycznego.

Aby oszczędzać energię, należy odłączać zasilacz USB, 
kiedy nie jest używany. Zasilacz USB nie ma wyłącznika 
zasilania, dlatego, gdy nie jest używany, należy go odłączyć 
od gniazdka elektrycznego, aby nie zużywać niepotrzebnie 
energii. W trakcie ładowania urządzenie powinno 
znajdować w pobliżu gniazdka elektrycznego.
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Wprowadzenie

Włączanie lub wyłączanie urządzenia
Aby włączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj klawisz zasilania.

Jeśli włączasz urządzenie po raz pierwszy, postępuj 
zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby 
skonfigurować urządzenie. Aby korzystać z aplikacji, które 
wymieniają dane z serwerem Google, należy zalogować się 
w witrynie Google lub utworzyć w niej konto.

Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj klawisz 
zasilania, a następnie wybierz opcje Wyłączanie → OK.

W miejscach, w których używanie urządzeń •	
bezprzewodowych jest zabronione, np. w samolotach i 
szpitalach, należy przestrzegać wszystkich widocznych 
ostrzeżeń i wskazówek przekazywanych przez 
upoważniony personel.
Aby korzystać z usług urządzenia innych niż sieciowe, •	
należy je przełączyć do trybu offline.
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Dostęp do aplikacji
Na ekranie startowym wybierz opcję 1. , aby uzyskać 
dostęp do listy aplikacji.

Przewiń w lewo lub w prawo do innego ekranu.2. 

Można też wybrać jedną z kropek w dolnej części ekranu, 
aby bezpośrednio przejść do odpowiedniego ekranu.

Wybierz aplikację.3. 

Naciśnij klawisz 4. , aby wrócić do poprzedniego ekranu. 
Naciśnij klawisz , aby wrócić do ekranu startowego.

Dostęp do ostatnio używanych aplikacji
Wybierz opcję 1. , aby wyświetlić listę ostatnio używanych 
aplikacji.

Wybierz aplikację.2. 
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Otwieranie panelu powiadomień
Aby otworzyć panel powiadomień, dotknij prawej, dolnej części 
ekranu. Aby ukryć panel, wybierz opcję .

Nawiązywanie i odbieranie połączeń
W tym rozdziale opisano korzystanie z funkcji połączeń, tj. 
nawiązywania i odbierania połączeń, korzystanie z opcji 
dostępnych podczas połączenia, a także dostosowywanie i 
używanie funkcji związanych z połączeniami.

Nawiązywanie połączenia

Otwórz ekran wybierania numeru, wprowadź numer telefonu 
i wybierz opcję Połączenie. Aby nawiązać połączenie wideo, 
wybierz opcję Połączenie wideo.
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Odbieranie połączenia

Po nadejściu połączenia wybierz opcję , a następnie 
przeciągnij palcem poza duży okrąg.

Wysyłanie wiadomości
Można tworzyć i wysyłać wiadomości tekstowe (SMS) lub 
multimedialne (MMS).

Poza zasięgiem sieci macierzystej za wysyłanie lub •	
odbieranie wiadomości mogą być naliczane dodatkowe 
opłaty. W celu uzyskania szczegółowych informacji 
należy się skontaktować z operatorem sieci.
Maksymalna dopuszczalna liczba znaków w wiadomości •	
SMS zależy od operatora sieci. Jeżeli wiadomość 
przekroczy maksymalną liczbę znaków, urządzenie ją 
podzieli.
Wprowadzając treść wiadomości ze znakami •	
narodowymi, automatycznie nastąpi zmiana kodowania 
na Unicode. Użycie kodowania Unicode spowoduje 
zmniejszenie maksymalnej liczby znaków w wiadomości 
o około połowę.

Otwórz aplikację do obsługi wiadomości.1. 

Dodaj odbiorców i wprowadź tekst wiadomości (w 2. 
przypadku wiadomości tekstowych przejdź do kroku 4).
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Aby dodać element do wiadomości, wybierz odpowiednią 3. 
opcję, a następnie element.

Wyślij wiadomość.4. 

Łączenie z Internetem
Z Internetem można się łączyć, używając funkcji Wi-Fi lub 
połączenia z siecią komórkową. Po otwarciu przeglądarki można 
przeglądać strony internetowe. Można też dodawać zakładki do 
ulubionych stron i używać różnych opcji internetowych.

Za dostęp do Internetu i pobieranie plików •	
multimedialnych mogą być naliczane dodatkowe opłaty. 
W celu uzyskania szczegółowych informacji należy się 
skontaktować z operatorem sieci.
Zalecamy korzystanie z dedykowanych taryf lub •	
pakietów danych, które umożliwiają korzystanie z 
transmisji danych i pozwolą uniknąć dodatkowych 
kosztów z tym związanych. Włączony telefon, może 
być na stałe podłączony do Internetu i automatycznie 
synchronizować się z usługami opartymi na transmisji 
danych.”

Wyświetlanie instrukcji obsługi
Instrukcja obsługi zawiera kompletne informacje na temat 
korzystania z urządzenia. Aby wyświetlić instrukcję obsługi, 
przejdź do witryny www.samsung.com i znajdź instrukcję, 
podając nazwę modelu używanego urządzenia.
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Ostrzeżenia dotyczące 
bezpieczeństwa
Aby zapobiec obrażeniom ciała i uszkodzeniom urządzenia, przed 
przystąpieniem do korzystania z urządzenia należy zapoznać się poniższymi 
informacjami.

Ostrzeżenie: Zapobieganie porażeniom prądem 
elektrycznym, pożarom i wybuchom

Nie używać uszkodzonych przewodów zasilających, wtyczek lub 
gniazdek elektrycznych.

Nie dotykać przewodu zasilającego mokrymi dłońmi, ani nie 
odłączać ładowarki ciągnąc za przewód.

Nie wyginać ani nie niszczyć przewodu zasilającego.

Nie używać urządzenia podczas ładowania, ani nie dotykać go 
mokrymi dłońmi.

Nie zwierać obwodu ładowarki.

Ładowarkę i urządzenie należy chronić przed upuszczeniem i 
udarem mechanicznym.

Nie ładować baterii przy użyciu ładowarki niezatwierdzonej przez 
producenta.

Nie korzystać z urządzenia podczas burzy.
Urządzenie może nie działać prawidłowo i ryzyko porażenia prądem 
elektrycznym wzrasta.

Podczas użytkowania i likwidacji urządzenia i ładowarek należy 
zachować ostrożność.

Należy używać tylko ładowarek zatwierdzonych przez firmę Samsung i •	
przeznaczonych do określonego modelu urządzenia. Niezgodne ładowarki 
mogą być przyczyną poważnych obrażeń ciała lub uszkodzenia urządzenia.
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Nigdy nie wrzucać urządzenia do ognia. Podczas utylizacji zużytych •	
urządzeń należy przestrzegać przepisów lokalnych.
Urządzeń nie należy umieszczać na lub w urządzeniach wydzielających •	
ciepło, takich jak kuchenki mikrofalowe, piece lub grzejniki. Baterie mogą 
wybuchnąć, jeżeli zostaną zbyt mocno rozgrzane.
Urządzenia nie należy zgniatać ani przebijać. Urządzenie należy chronić •	
przed wysokim ciśnieniem zewnętrznym, ponieważ może to być przyczyną 
zwarcia obwodów wewnętrznych i przegrzania.

Chronić urządzenie i ładowarki przed uszkodzeniem.
Nie narażać urządzenia na działanie bardzo niskiej ani wysokiej temperatury.•	
Skrajnie wysokie lub niskie temperatury mogą być przyczyną odkształcenia •	
urządzenia, skrócenia jego żywotności, a także zmniejszenia pojemności i 
czasu pracy baterii.
Nigdy nie używać uszkodzonych ładowarek.•	

Przestroga: Używając urządzenia w miejscach objętych 
ograniczeniami należy postępować zgodnie ze wszelkimi 
ostrzeżeniami i przepisami

Nie korzystać z urządzenia w pobliżu innych urządzeń 
elektronicznych.
Większość urządzeń elektronicznych wykorzystuje sygnały o częstotliwości 
radiowej. Posiadane urządzenie może zakłócać pracę innych urządzeń.

Nie używać posiadanego urządzenia w pobliżu rozrusznika serca.
W miarę możliwości unikać korzystania z urządzenia w promieniu 15 cm od •	
rozrusznika serca, ponieważ może zakłócać jego pracę.
Aby ograniczyć ryzyko zakłócenia pracy rozrusznika serca, trzymać •	
urządzenie po przeciwnej stronie ciała od tej, z której znajduje się rozrusznik.

Nie używać urządzenia w szpitalu lub w pobliżu urządzeń 
medycznych, których pracę mogą zakłócać fale radiowe.
Użytkownicy osobiście korzystający ze sprzętu medycznego powinni 
skontaktować się z producentem urządzenia, aby upewnić się, czy emitowane 
przez niego fale radiowe mogą wpływać na działanie sprzętu medycznego.
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W przypadku korzystania z aparatu słuchowego należy 
skontaktować się z jego producentem w sprawie zakłóceń falami 
radiowymi.
Emitowane przez urządzenie fale radiowe mogą zakłócać pracę niektórych 
aparatów słuchowych. Użytkownicy aparatów słuchowych powinni 
skontaktować się z producentem urządzenia, aby upewnić się, czy emitowane 
przez niego fale radiowe mogą wpływać na działanie aparatu słuchowego.

Wyłączanie urządzenia w otoczeniu o podwyższonym ryzyku 
eksplozji.

W otoczeniu o podwyższonym ryzyku eksplozji należy zawsze stosować się •	
do wszystkich przepisów, znaków i instrukcji.
Nie należy używać urządzenia w miejscach tankowania paliwa (na •	
stacjach benzynowych) ani w pobliżu zbiorników z paliwem lub środkami 
chemicznymi, lub substancjami wybuchowymi.
Nie należy przechowywać palnych płynów i gazów oraz materiałów •	
wybuchowych w tym samym schowku, w którym jest przechowywane 
urządzenie, jego części i akcesoria.

Wyłączanie urządzenia na pokładzie samolotu.
Urządzenie może zakłócać pracę elektronicznych urządzeń nawigacyjnych 
samolotu.

Urządzenie może zakłócać pracę osprzętu elektronicznego 
pojazdów.
Emitowane przez posiadane urządzenie fale radiowe mogą powodować 
nieprawidłowe działanie urządzeń elektronicznych w samochodzie. Dalsze 
informacje można uzyskać od producenta.

Przestrzeganie wszelkich ostrzeżeń i przepisów, 
dotyczących korzystania z urządzeń przenośnych podczas 
prowadzenia pojazdu
Podstawowym obowiązkiem kierowcy jest bezpieczne prowadzenie pojazdu. 
Jeśli zabrania tego prawo, nie należy korzystać z urządzenia podczas 
prowadzenia pojazdu. Dla własnego i cudzego bezpieczeństwa należy 
postępować zgodnie ze zdrowym rozsądkiem i następującymi wskazówkami:

Poznać urządzenie i funkcje ułatwiające jego obsługę, np. szybkie •	
wybieranie i ponowne wybieranie. Funkcje te pomagają ograniczyć czas 
potrzebny na nawiązanie lub odebranie połączenia.
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Umieszczać urządzenie w łatwo dostępnym miejscu. Umieszczać urządzenie •	
w miejscu dostępnym bez potrzeby odrywania wzroku od drogi. Nie 
odbierać połączeń w niedogodnym momencie. Lepiej, żeby odebrała je 
poczta głosowa.
Zawiesić odbieranie połączeń w przypadku wzmożonego ruchu lub •	
trudnych warunków drogowych. Niebezpieczne mogą być: deszcz, deszcz ze 
śniegiem, śnieg, lód i wzmożony ruch.
Nie notować ani nie wyszukiwać numerów telefonu. Przeglądanie listy •	
spraw do załatwienia lub kontaktów odwraca uwagę od podstawowego 
obowiązku, jakim jest bezpieczne prowadzenie pojazdu.
Z umiarem korzystać z urządzenia i oceniać warunki drogowe. Nawiązywać •	
połączenia podczas postoju lub przed włączeniem się do ruchu. Planować 
rozmowy na chwile, gdy pojazd nie porusza się.
Nie wdawać się w stresujące lub emocjonujące rozmowy, które mogą •	
odwracać uwagę. Informować rozmówcę, że prowadzi się pojazd. Przerywać 
rozmowy, które mogą odwracać uwagę od warunków na drodze.
Korzystać z urządzenia w celu wezwania pomocy. Wybrać numer pogotowia •	
w razie pożaru, wypadku drogowego lub sytuacji wymagających pilnej 
pomocy lekarza.
Korzystać z urządzenia w celu udzielenia pomocy innym. Wybrać numer •	
pogotowia będąc świadkiem wypadku, przestępstwa lub sytuacji związanej 
z zagrożeniem życia.
W razie potrzeby wzywać pomoc drogową lub dzwonić na specjalny •	
numer assistance. Widząc zepsuty pojazd, który nie stwarza poważnego 
niebezpieczeństwa, uszkodzony sygnalizator, drobną stłuczkę, w której 
raczej nikt nie odniósł obrażeń lub pojazd, który został skradziony, wzywać 
pomoc drogową lub dzwonić na specjalny numer assistance.

Właściwa konserwacja i obsługa urządzenia

Ochrona urządzenia przed wodą.
Wilgoć i wszelkiego rodzaju płyny mogą uszkodzić części i elementy •	
elektroniczne urządzenia.
Nie włączaj urządzenia, które jest mokre. Jeśli urządzenie jest włączone, •	
wyłącz je i natychmiast wyjmij baterię (jeśli urządzenie nie chce się wyłączyć 
lub nie możesz wyjąć baterii pozostaw je tak, jak jest). Następnie wysusz 
urządzenie ręcznikiem i zanieś je do serwisu.
Kontakt z płynem spowoduje, że naklejka informująca o uszkodzeniach •	
spowodowanych wodą zmieni kolor. Uszkodzenie urządzenia wodą może 
doprowadzić do unieważnienia gwarancji producenta.
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Nie używać i nie przechowywać urządzenia w zapylonym, brudnym 
otoczeniu.
Pył może spowodować problemy z działaniem urządzenia.

Urządzenie można przechowywać wyłącznie na płaskim podłożu.
W razie upadku urządzenie może ulec uszkodzeniu.

Nie przechowywać urządzenia w gorących lub zimnych miejscach. 
Używać urządzenia w temperaturach z zakresu od -20°C do 45°C.

Pozostawienie urządzenia w zamkniętym samochodzie, gdzie temperatura •	
dochodzi do 80°C, może doprowadzić do jego wybuchu.
Nie wystawiać urządzenia na długotrwałe, bezpośrednie działanie światła •	
słonecznego (np. na desce rozdzielczej samochodu).
Przechowywać baterię w temperaturze od -20°C do 45°C.•	

Nie przechowywać urządzenia z metalowymi przedmiotami, np. 
monetami, kluczami i naszyjnikami.
Urządzenie może ulec zadrapaniu lub uszkodzeniu.

Nie przechowywać urządzenia w pobliżu pola magnetycznego.
Narażenie urządzenia na działanie pola magnetycznego może doprowadzić •	
do jego uszkodzenia lub rozładowania baterii.
Pole magnetyczne może uszkadzać karty z paskiem magnetycznym, w tym •	
karty kredytowe, telefoniczne, paszporty i karty pokładowe.
Nie należy używać futerałów lub akcesoriów z magnetycznymi zapięciami. •	
Nie należy również narażać urządzenia na długotrwałe przebywanie w polu 
magnetycznym.

Nie przechowywać urządzenia w pobliżu grzejników, kuchenek 
mikrofalowych, urządzeń kuchennych lub pojemników pod 
ciśnieniem.

Może to spowodować rozszczelnienie baterii.•	
Urządzenie może się przegrzać i spowodować pożar.•	

Nie upuszczać urządzenia, ani nie narażać go na uderzenia.
Może to spowodować uszkodzenie ekranu urządzenia.•	
Wygięcie lub deformacja urządzenia mogą spowodować jego uszkodzenie •	
lub uszkodzenie niektórych jego elementów.
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Jeśli urządzenie jest przegrzane, należy przerwać używanie 
urządzenia oraz aplikacji i odczekać chwilę.
Zbyt długi kontakt skóry z przegrzanym urządzeniem może wywołać objawy 
oparzenia, np. zaczerwienienie i odbarwienia skóry.

Jeśli urządzenie ma lampę błyskową, lampy nie należy zbliżać do 
oczu ludzi i zwierząt.
Użycie lampy błyskowej w małej odległości od oczu może spowodować 
chwilową utratę zdolności widzenia lub uszkodzić wzrok.

Zachowaj ostrożność podczas patrzenia na błyskające się obrazy.
Nie używaj urządzenia w całkowicie ciemnych pomieszczeniach oraz nie •	
trzymaj ekranu zbyt blisko oczu.
Błyski obrazu widoczne podczas dłuższego oglądania filmów lub grania w •	
gry mogą doprowadzić do drgawek lub utraty przytomności. Jeśli poczujesz 
jakikolwiek dyskomfort, zaprzestań natychmiast używania urządzenia.

Zminimalizuj ryzyko obrażeń wynikających z powtarzających się 
ruchów.
Ciągłe powtarzanie jednej czynności, takiej jak naciskanie klawiszy, rysowanie 
postaci palcami na ekranie dotykowym lub granie w gry może doprowadzić 
do zmęczenia dłoni, karku, ramion lub innych części ciała. Gdy chcesz używać 
urządzenia przez dłuższy czas, nie ściskaj go za mocno, naciskaj klawisze 
delikatnie i rób częste przerwy. Jeśli w trakcie pracy odczujesz zmęczenie lub 
dyskomfort, zaprzestań używania urządzenia i skontaktuj się z lekarzem.

Maksymalizacja czasu pracy baterii i ładowarki.
Nie należy ładować baterii dłużej niż przez tydzień. Przeładowanie baterii •	
może skrócić jej czas pracy.
Długo nieużywana bateria ulegnie rozładowaniu i przed użyciem będzie •	
musiała być ponownie naładowana.
Nieużywane ładowarki należy odłączyć od gniazd zasilania.•	

Należy używać wyłącznie ładowarek, akcesoriów i osprzętu 
zatwierdzonego przez firmę Samsung.

Używanie zwykłych ładowarek może skrócić czas eksploatacji urządzenia lub •	
spowodować jego uszkodzenie.
W przypadku stosowania akcesoriów lub materiałów niezatwierdzonych •	
przez firmę Samsung, nie ponosi ona odpowiedzialności za bezpieczeństwo 
użytkownika.
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Nie gryźć ani nie ssać urządzenia
Może to spowodować uszkodzenie urządzenia lub wywołać wybuch.•	
Jeśli z urządzenia korzystają dzieci, upewnić się, że robią to prawidłowo.•	

Urządzenia ani dostarczonych akcesoriów nie należy wkładać do 
oczu, uszu ani ust.
Takie zachowania mogą być przyczyną uduszenia lub poważnych obrażeń.

Rozmawiając przez urządzenie:
Mówić prosto do mikrofonu.•	
Nie dotykaj anteny wewnętrznej urządzenia. Dotknięcie anteny •	
wewnętrznej może spowodować pogorszenie jakości połączenia lub emisję 
dużej ilości energii o częstotliwości radiowej (RF).

Podczas używania słuchawek pamiętaj o ochronie słuchu i uszu.

Długotrwały kontakt z głośnymi dźwiękami może •	
prowadzić do uszkodzenia słuchu.
Kontakt z głośnymi dźwiękami podczas prowadzenia •	
pojazdu może odwracać uwagę i przyczynić się do 
wypadku.
Przed podłączeniem słuchawek do źródła dźwięku •	
należy zawsze zmniejszyć głośność. Należy ustawić 
taki minimalny poziom głośności, aby słyszeć rozmowę 
lub muzykę.
W suchych miejscach w środku słuchawek może dojść •	
do gromadzenia się elektryczności statycznej. Staraj się 
nie używać słuchawek w takich miejscach. Pamiętaj, 
aby przed podłączeniem słuchawki do urządzenia 
dotknąć dowolnego obiektu metalowego. Pozwoli to na 
rozładowanie elektryczności statycznej.

Korzystając z urządzenia podczas chodzenia lub przemieszczania 
się należy zachować uwagę.
Aby uniknąć obrażeń ciała, należy zawsze zwracać uwagę na otoczenie.

Nie nosić urządzenia w tylnej kieszeni lub w pasie.
W razie upadku może to spowodować uraz lub zniszczenie urządzenia.
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Nie należy rozbierać, przerabiać lub naprawiać urządzenia.
Zmiany i modyfikacje urządzenia mogą doprowadzić do unieważnienia 
gwarancji producenta. W celu naprawy należy oddać urządzenie do centrum 
serwisowego firmy Samsung.

Nie wolno malować urządzenia ani naklejać na nie naklejek.
Farba i naklejki mogą zablokować elementy ruchome i uniemożliwić poprawne 
działanie urządzenia. Użytkownicy uczuleni na farbę lub metalowe elementy 
produktu mogą odczuwać swędzenie, mogą dostać wysypki lub może im 
puchnąć skóra. W takim wypadku należy przerwać użytkowanie produktu i 
skonsultować się z lekarzem.

Czyszcząc urządzenie:
Przetrzeć urządzenie lub ładowarkę ręcznikiem lub gumką.•	
Nie używać środków chemicznych ani detergentów.•	

Nie należy korzystać z urządzenia, jeśli ekran jest pęknięty lub 
uszkodzony.
Odłamki szkła lub tworzywa akrylowego mogą spowodować rany dłoni lub 
twarzy. Oddać urządzenie do naprawy w centrum serwisowym firmy Samsung.

Używać urządzenia wyłącznie w zgodzie z jego przeznaczeniem.

Używając urządzenia w miejscu publicznym nie zakłócać spokoju 
innym.

Nie pozwalać dzieciom na korzystanie z urządzenia.
Urządzenie nie jest zabawką. Nie pozwalać dzieciom na zabawę urządzeniem, 
ponieważ mogą zranić siebie lub innych, zniszczyć urządzenie lub wykonać 
połączenia, które obciążą rachunek użytkownika.

Podczas montowania urządzenia i akcesoriów należy zachować 
ostrożność.

Należy upewnić się, czy wszystkie urządzenia oraz związane z nimi akcesoria •	
zostały bezpiecznie zamontowane w samochodzie.
Nie należy umieszczać urządzenia i akcesoriów w obszarze nadmuchiwania •	
poduszki powietrznej. Nieprawidłowo zainstalowany sprzęt bezprzewodowy 
może spowodować poważne uszkodzenia ciała w przypadku gwałtownego 
nadmuchania poduszki powietrznej.
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Naprawy urządzenia mogą być dokonywane tylko przez 
wykwalifikowanych pracowników serwisu.
Próba naprawy urządzenia przez niewykwalifikowanych pracowników może 
doprowadzić do jego uszkodzenia i unieważnienia gwarancji producenta.

Należy ostrożnie obchodzić się z kartami SIM lub kartami pamięci.
Nie należy wyjmować karty, gdy informacje są przenoszone na nią lub •	
używane przez urządzenie. Może to spowodować utratę danych i/lub 
uszkodzenie karty lub urządzenia.
Należy chronić karty przed silnymi wstrząsami, ładunkami •	
elektrostatycznymi oraz zakłóceniami elektrycznymi ze strony innych 
urządzeń.
Nie należy dotykać złotych styków karty pamięci palcami ani metalowymi •	
przedmiotami. W razie zabrudzenia należy wytrzeć kartę miękką ściereczką.

Zapewnianie dostępu do usług alarmowych.
W pewnych miejscach lub okolicznościach połączenie z numerem alarmowym 
z urządzenia może nie być możliwe. Podczas podróży w odległych lub 
słabiej rozwiniętych obszarach należy zaplanować inny sposób kontaktu z 
pracownikami usług alarmowych.

Pamiętaj o ochronie danych osobistych i ważnych informacji.
Elementem korzystania z urządzenia powinno być regularne wykonywanie •	
kopii zapasowej ważnych danych. Firma Samsung nie odpowiada za utratę 
jakichkolwiek informacji.
Gdy chcesz wyrzucić urządzenie, zresetuj je, wykonując wcześniej kopię •	
zapasową wszystkich danych. W ten sposób zabezpieczysz się przed 
dostępem do osobistych informacji ze strony niepowołanych osób.
Pobierając aplikacje dokładnie zapoznaj się z informacjami wyświetlanymi •	
na ekranie. Szczególną ostrożność należy zachować w przypadku aplikacji, 
które uzyskują dostęp do wielu funkcji lub do znacznej ilości informacji 
osobistych.
Regularnie kontroluj konta pod kątem nieautoryzowanego lub •	
podejrzanego wykorzystywania. Jeżeli odkryte zostaną ślady niewłaściwego 
wykorzystania informacji osobistych, należy skontaktować się z dostawcą 
usługi w celu skasowania lub zmiany danych konta.
W przypadku zgubienia lub kradzieży urządzenia, zmień hasła do kont, aby •	
chronić informacje osobowe.
Unikaj korzystania z aplikacji z nieznanych źródeł i blokuj urządzenie za •	
pomocą wzoru, hasła lub kodu PIN.
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Nie rozpowszechniaj materiałów chronionych prawem autorskim.
Nie wolno rozprowadzać treści chronionych prawami autorskimi bez uzyskania 
zezwolenia posiadacza praw autorskich. Niezastosowanie się do tego zalecenia 
może być przyczyną naruszenia praw autorskich. Producent nie odpowiada 
za jakiekolwiek skutki prawne nielegalnego rozpowszechniania materiałów 
chronionych prawem autorskim przez użytkownika.

Informacja dotycząca zachowania danych w naprawianym 
urządzeniu.
Informujemy o konieczności sporządzenia kopii zapasowej wszelkich ważnych 
dla klienta treści i danych przechowywanych w produkcie, ponieważ podczas 
naprawy lub wymiany produktu, treści i dane mogą ulec zniszczeniu. Firma 
Samsung Electronics Polska Sp. z o.o. nie będzie ponosić odpowiedzialności w 
przypadku jakichkolwiek szkód lub strat wynikających z utraty, uszkodzenia lub 
zniszczenia treści lub danych podczas naprawy lub wymiany produktu.

Informacja dotycząca użytkowania urządzeń z panelem 
dotykowym.
Informujemy, iż uszkodzenie panelu dotykowego w postaci rys lub zadrapań 
przez ostre i/lub twarde przedmioty (np. klucze) mogą prowadzić do wadliwej 
pracy urządzenia. Usterki spowodowane powyższym, zgodnie z warunkami 
gwarancji, traktowane są jako uszkodzenia mechaniczne i nie są objęte 
gwarancją.

Informacje o certyfikacie SAR (Specific Absorption Rate – 
specyficzny poziom napromieniowania)

TO URZĄDZENIE SPEŁNIA WYMAGANIA OKREŚLONE 
W MIĘDZYNARODOWYCH ZALECENIACH DOTYCZĄCYCH 
EKSPOZYCJI NA DZIAŁANIE FAL RADIOWYCH.
To urządzenie telefonii komórkowej jest nadajnikiem i odbiornikiem radiowym. 
Jego parametry nie powodują przekroczenia dopuszczalnych wartości 
ekspozycji na działanie fal radiowych (pola magnetycznego o częstotliwości 
radiowej) określonych w zaleceniach międzynarodowych. Zalecenia 
opracowała niezależna organizacja naukowa (ICNIRP). Określono w nich ważne 
wartości graniczne gwarantujące bezpieczeństwo wszystkich osób niezależnie 
od wieku i stanu zdrowia.
W zaleceniach dotyczących ekspozycji na działanie fal radiowych jako 
jednostkę miary zastosowano współczynnik SAR (Specific Absorption Rate). 
Wartość maksymalna współczynnika SAR dla urządzeń telefonii komórkowej 
wynosi 2,0 W/kg.
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Testy kontrolne współczynnika SAR wykonano w typowych pozycjach 
roboczych, gdy urządzenie wysyłało sygnały z największą dopuszczalną mocą 
we wszystkich testowanych pasmach przenoszenia. Największe wartości 
współczynnika SAR zgodne z zaleceniami organizacji ICNIRP dla tego modelu 
urządzenia wynoszą:

Maksymalna wartość współczynnika SAR dla tego modelu i warunki, 
w których ją zarejestrowano

Współczynnik SAR — urządzenie 
przy głowie 0,819 W/kg

Współczynnik SAR — urządzenie 
przy tułowiu 0,610 W/kg

Podczas używania urządzenia rzeczywiste wartości współczynnika SAR 
dla tego urządzenia są zazwyczaj dużo mniejsze niż powyższe wartości. 
Wynika to z faktu, iż w celu zwiększenia wydajności systemu i ograniczenia 
zakłóceń sieci moc robocza tego urządzenia telefonii komórkowej zmniejsza 
się automatycznie, jeśli do realizacji połączenia nie jest niezbędna moc 
maksymalna. Im mniejsza moc wyjściowa urządzenia, tym mniejsza wartość 
współczynnika SAR.
W odniesieniu do niniejszego urządzenia przeprowadzono test współczynnika 
absorpcji swoistej (SAR, Specific Absorption Rate). Urządzenie było noszone 
przy ciele i połączone z zatwierdzonymi akcesoriami lub oddalone od ciała o 
0,5 cm. Aby zachować zgodność z wytycznymi w zakresie promieniowania fal 
radiowych urządzenie musi być używane z zatwierdzonymi akcesoriami, jeśli 
jest noszone przy ciele, lub oddalone od ciała o co najmniej 0,5 cm.  
W przypadku używania niezatwierdzonych akcesoriów należy się upewnić, że 
nie zawierają one żadnych podzespołów metalowych oraz że urządzenie jest 
oddalone od ciała o co najmniej 0,5 cm.
Organizacje takie, jak Światowa Organizacja Zdrowia i Amerykańska Agencja 
ds. Żywności i Leków sugerują, że w przypadku zamiaru ograniczenia 
ekspozycji można używać zestawów głośnomówiących — wtedy podczas 
użytku urządzenie bezprzewodowe jest oddalone od głowy i ciała — lub 
ograniczyć czas korzystania z urządzenia.
Aby uzyskać więcej informacji, należy odwiedzić witrynę 
www.samsung.com/sar, a następnie znaleźć używane urządzenie i jego numer 
modelu.
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Prawidłowe usuwanie produktu
(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

(Dotyczy Unii Europejskiej i innych europejskich krajów o 
oddzielnym systemie zbierania odpadów elektrycznych i 
elektronicznych)
To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub 
dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy 
tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu 
słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi 

odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na 
środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania 
odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu 
oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania 
materiałów.
W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla 
środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach 
domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w 
którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.
Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i 
sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy 
usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Sposób poprawnego usuwania baterii, w które 
wyposażony jest niniejszy produkt

(Dotyczy obszaru Unii Europejskiej oraz innych krajów 
europejskich posiadających oddzielne systemy zwrotu zużytych 
baterii)
Oznaczenie na baterii, instrukcji lub opakowaniu informuje, że 
bateria w tym produkcie nie powinna być usuwana z odpadami 
domowymi. Przy zastosowaniu takiego oznaczenia symbole 

chemiczne (Hg, Cd lub Pb) wskazują, że dana bateria zawiera rtęć, kadm lub 
ołów w ilości przewyższającej poziomy odniesienia opisane w dyrektywie 
WE 2006/66.
Bateria w tym produkcie nie jest przeznaczona do samodzielnej wymiany 
przez użytkownika. W celu uzyskania informacji na temat jej wymiany należy 
skontaktować się z usługodawcą. Nie wolno podejmować prób wyjęcia baterii 
ani wrzucać jej do ognia. Nie wolno demontować, zgniatać ani przekłuwać 
baterii. Jeżeli użytkownik zamierza pozbyć się produktu, należy przekazać go 
do wyspecjalizowanego punktu zbiórki odpadów, w którym podjęte zostaną 
odpowiednie środki w celu recyklingu i utylizacji produktu i baterii.
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Wyłączenie z odpowiedzialności
Część zawartości i usług dostępnych za pomocą tego urządzenia należy 
do podmiotów trzecich i jest chroniona prawami autorskimi, patentami, 
zastrzeżeniem znaków towarowych oraz innymi prawami własności 
intelektualnej. Ta zawartość i usługi są dostarczane wyłącznie do użytku 
osobistego i niekomercyjnego. Użytkownik nie może używać tej zawartości 
ani usług w sposób, który nie został autoryzowany przez właściciela zawartości 
lub dostawcę usług. Bez ograniczenia do powyżej wymienionych warunków, 
w przypadku braku wyraźnej zgody odpowiedniego właściciela zawartości 
lub dostawcy usług nie jest dozwolone modyfikowanie, kopiowanie, 
ponowne publikowanie, przesyłanie, wysyłanie, przekazywanie, tłumaczenie, 
sprzedawanie, tworzenie utworów pochodnych, wykorzystywanie ani 
rozprowadzanie w żaden sposób, z wykorzystaniem jakiegokolwiek medium, 
jakiejkolwiek zawartości lub usług wyświetlanych za pomocą tego urządzenia.
„ZAWARTOŚĆ I USŁUGI POCHODZĄCE OD PODMIOTÓW TRZECICH SĄ 
DOSTARCZANE W POSTACI „TAK, JAK JEST”. FIRMA SAMSUNG NIE GWARANTUJE 
W SPOSÓB WYRAŻNY ANI DOROZUMIANY, ŻE ZAWARTOŚĆ LUB USŁUGI 
DOSTARCZONE W TEN SPOSÓB BĘDĄ ZDATNE DO JAKIEGOKOLWIEK CELU. 
FIRMA SAMSUNG WYRAŻNIE ZRZEKA SIĘ WSZELKICH WYNIKOWYCH 
GWARANCJI, W TYM, ALE BEZ OGRANICZENIA DO GWARANCJI 
ZDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. 
FIRMA SAMSUNG NIE GWARANTUJE ŚCISŁOŚCI, PRAWIDŁOWOŚCI, 
PUNKTUALNOŚCI, LEGALNOŚCI ANI KOMPLETNOŚCI ŻADNEJ ZAWARTOŚCI 
LUB USŁUG UDOSTĘPNIANYCH ZA POMOCĄ TEGO URZĄDZENIA I W 
ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH, Z WŁĄCZENIEM ZANIEDBANIA, NIE PONOSI 
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z UMOWĄ LUB KONTRAKTEM ZA ŻADNE 
BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE LUB WYNIKOWE SZKODY, 
HONORARIA ADWOKATÓW, WYDATKI LUB INNE SZKODY WYNIKAJĄCE ALBO 
ŁĄCZĄCE SIĘ Z JAKIMIKOLWIEK INFORMACJAMI ZAWARTYMI LUB ZWIĄZANYMI 
Z UŻYCIEM ZAWARTOŚCI LUB USŁUG PRZEZ UŻYTKOWNIKA BĄDŻ PODMIOTY 
TRZECIE, NAWET JEŚLI ZOSTAŁA POWIADOMIONA O MOŻLIWOŚCI 
WYSTĄPIENIA TEGO RODZAJU SZKÓD”.
Świadczenie usług przez podmioty trzecie może zostać zakończone lub 
przerwane w dowolnej chwili i firma Samsung nie gwarantuje, że zawartość lub 
usługa będą dostępne przez jakikolwiek czas. Zawartość i usługi są przesyłane 
przez podmioty trzecie za pośrednictwem sieci i urządzeń przesyłowych, 
które nie są kontrolowane przez firmę Samsung. Bez ograniczenia ogólności 
niniejszego wyłączenia z odpowiedzialności firma Samsung wyraźnie zrzeka 
się wszelkiej odpowiedzialności za przerwanie lub zawieszenie dostępności 
zawartości lub usługi uzyskiwanych za pomocą tego urządzenia.
Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za usługi klienta związane z tą 
zawartością i usługami. Pytania i żądania dotyczące zawartości lub usług należy 
kierować do ich dostawców.
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UWAGA!
Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych, •	
która spowodowana będzie niewłaściwym użytkowaniem urządzenia.
Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szczególne •	
czy przypadkowe szkody, które mogą powstać w wyniku użytkowania 
urządzenia.
Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji użyteczności handlowej lub •	
przydatności do określonego celu chyba, że prawo stanowi inaczej.
Nie udziela się gwarancji na długowieczność działania poszczególnych •	
styków oraz gwarancji na bezwzględną trwałość wszelkich elementów 
urządzenia.
Należy przestrzegać zasad prawidłowego użytkowania zarówno urządzenia •	
jak i poszczególnych akcesoriów (ładowarka, bateria i inne). Nie należy 
podłączać urządzenia do innych urządzeń bez wcześniejszego zapoznania 
się z instrukcją ich obsługi. Za wady i usterki urządzenia powstałe w wyniku 
nieprawidłowego jego użytkowania oraz w wyniku podłączania urządzeń 
nieprzeznaczonych do współpracy z urządzeniem odpowiada użytkownik.
Gwarancją nie są objęte elementy ulegające naturalnemu zużyciu w •	
wyniku eksploatacji (np. wytarcie napisów na klawiaturze czy wytarcie oraz 
zadrapania obudowy). Gwarancja nie obejmuje również usterek powstałych 
w wyniku działania czynników atmosferycznych (np. zawilgocenie czy 
usterki wynikłe z działania wysokich lub niskich temperatur).





Deklaracja zgodności (R&TTE)
Firma, Samsung Electronics
deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że

GSM WCDMA BT/WiFi Przenośne Urządzenie : GT-P3100
którego dotyczy niniejsza deklaracja, jest zgodny z niżej wymienionymi standardami i 
dokumentami normatywnymi.

Bezpieczeństwo EN 60950-1 : 2006 + A11 : 2009 +A1 : 2010
SAR  EN 50360 : 2001 / AC 2006 

EN 62209-1 : 2006 
EN 62209-2: 2010 
EN 62479 : 2010 
EN 62311 : 2008

EMC  EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) 
EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) 
EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) 
EN 301 489-24 V1.5.1 (10-2010) 
EN 55022 : 2006 + A1 : 2007 
EN 55024 : 1998 + A1 : 2001 + A2 : 2003

Radio  EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) 
EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2010) 
EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2010) 
EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Niniejszym oświadczamy, że przeprowadzono wszystkie kluczowe zestawy testów transmisji 
w paśmie radiowym oraz że wyżej wymieniony produkt odpowiada wszystkim kluczowym 
wymaganiom Dyrektywy 1999/5/EC.
Procedura badania zgodności, o której mowa w artykule 10 i która została wyszczególniona w 
załączniku [IV] Dyrektywy 1999/5/EC, została przeprowadzona przy współudziale następującej 
instytucji:

BABT, Forsyth House, 
Churchfield Road, 
Walton-on-Thames, 
Surrey, KT12 2TD, UK* 
Oznaczenie identyfikacyjne: 0168

Dokumentacja techniczna jest przechowywana w:
Samsung Electronics QA Lab.

i będzie udostępniana na żądanie. 
(Przedstawiciel w EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab. 
Blackbushe Business Park, Saxony Way, 
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2012.02.24  Joong-Hoon Choi / Kierownik laboratorium
(miejsce i data wystawienia) (nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

* To nie jest adres centrum serwisowego firmy Samsung. Adres i numer telefonu centrum serwisowego 
firmy Samsung znajdują się na karcie gwarancyjnej. Informacje te można również uzyskać u sprzedawcy, u 
którego zakupiono produkt.




