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1 Dalsza pomoc 
Zapraszamy do korzystania z nowego tabletu HUAWEI MediaPad 10 Link 
(w skrócie HUAWEI MediaPad).  

Aby uzyskać dalszą pomoc, przejdź do strony 
http://consumer.huawei.com/en/ w celu pobrania instrukcji obsługi. 

Aby szybko znaleźć instrukcję obsługi tabletu, w polu wyszukiwania na 
stronie internetowej wprowadź zwrot HUAWEI MediaPad 10 Link. 

Aktualny numer telefonu pomocy technicznej oraz adres e-mail dotyczące 
danego kraju lub regionu można znaleźć na stronie 
www.huaweidevice.com/worldwide/support/hotline. 

Ilustracje w tym podręczniku są zamieszczone wyłącznie w 
celach informacyjnych. Wygląd i funkcje ekranu mogą się 
nieznacznie różnić w zależności od aktualnej wersji produktu. 
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2 Wygląd tabletu HUAWEI MediaPad 

 
1 Czujnik światła 2 Aparat przedni 
3 Przycisk zasilania 4 Klawisze głośności 
5 Mikrofon 6 Aparat tylny 
7 Gniazdo karty 8 Gniazdo słuchawek i 

mikrofonu 
9 Gniazdo Micro-USB (z 

funkcją ładowania) 
10 Głośnik 
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3 Wkładanie karty SIM i microSD 

 
1. Otwórz osłonę gniazda karty SIM i microSD. 

2. Włóż kartę SIM złotymi stykami skierowanymi w górę, jak 
pokazano to na poprzedniej ilustracji. Wsuń kartę, aż się 
zablokuje.  

HUAWEI MediaPad działa tylko ze standardowymi kartami SIM 
o wymiarach 0,76 mm x 15 mm x 25 mm. Włożenie karty SIM o 
innych wymiarach może spowodować uszkodzenie tabletu 
HUAWEI MediaPad.  

3. Włóż kartę microSD złotymi stykami skierowanymi w górę, jak 
pokazano to na poprzedniej ilustracji. Wsuń kartę, aż się 
zablokuje. 

4. Załóż pokrywę gniazda karty.  

Nie zdejmuj pokrywy gniazda karty z tabletu.  
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4 Włączanie i wyłączanie 
Włączanie 
Naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj go aż HUAWEI MediaPad zacznie 
wibrować.  

Jeżeli tablet HUAWEI MediaPad nie był długo używany lub 
bateria jest rozładowana, włączenie tabletu bezpośrednio po 
rozpoczęciu jej ładowania może okazać się niemożliwe. Spróbuj 
użyć tabletu dopiero po kilku minutach od rozpoczęcia 
ładowania.  

Wyłączanie 
Naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj go, aż zostanie wyświetlone okno 
dialogowe. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby 
wyłączyć HUAWEI MediaPad. 

5 Blokowanie ekranu 
 Aby zablokować wyświetlacz, przy włączonym urządzeniu 

HUAWEI MediaPad naciśnij przycisk zasilania. 
 Jeśli urządzenie HUAWEI MediaPad jest bezczynne przez 

określony czas, ekran zostanie zablokowany automatycznie. 

6 Odblokowanie ekranu 
1. Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć ekran. 

2. Przeciągnij ikonę kłódki na ikonę  z prawej strony. 
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7 Gesty 
Przy użyciu następujących prostych gestów można łatwo korzystać z 
tabletu HUAWEI MediaPad. 

 

Dotknięcie: dotknij elementu, aby go wybrać lub 
otworzyć. 

 

Podwójne dotknięcie: dotknij ekranu dwukrotnie, aby 
powiększyć obraz.  

 

Dotknięcie i przytrzymanie: dotknij ekranu i 
przytrzymaj, aby wyświetlić menu opcji. 

 

Przesunięcie: przesuń palcem w dół lub w górę, aby 
przewinąć zawartość ekranu. Przesuń palcem w lewo 
lub w prawo, aby przełączyć ekrany.  

 

Przeciągnięcie: dotknij elementu i przytrzymaj go, a 
następnie przeciągnij w inne miejsce.  

 

Ściśnięcie: ściśnij dwa palce lub rozsuń je, aby 
odpowiednio pomniejszyć lub powiększyć obraz. Tego 
gestu można używać podczas przeglądania zdjęć i 
stron internetowych.  
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8 Bezpieczeństwo użycia 
Niniejszy rozdział zawiera ważne informacje na temat obsługi urządzenia. 
Zawiera również informacje dotyczące jego bezpiecznego użytkowania. 
Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia uważnie przeczytaj te 
informacje. 

Urządzenie elektroniczne 
Nie używaj urządzenia w miejscach, w których korzystanie z niego jest 
zabronione. Nie używaj urządzenia, jeżeli stwarzałoby to zagrożenie lub 
zakłócało działanie innych urządzeń. 

Zakłócanie działania sprzętu medycznego 
 Przestrzegaj przepisów i zasad obowiązujących w szpitalach i 

innych placówkach służby zdrowia. Nie korzystaj z urządzenia w 
miejscach, w których jest to zabronione. 

 Niektóre urządzenia bezprzewodowe mogą wpływać na działanie 
aparatów słuchowych lub rozruszników serca. Więcej informacji 
udzieli usługodawca. 

 Producenci rozruszników serca zalecają, aby odległość pomiędzy 
urządzeniem a rozrusznikiem wynosiła co najmniej 15 cm w celu 
wyeliminowania potencjalnych zakłóceń pracy rozrusznika. Jeśli 
używasz rozrusznika, używaj urządzenia po stronie przeciwnej 
względem rozrusznika i nie noś urządzenia w przedniej kieszeni. 

Ochrona słuchu podczas korzystania z zestawu słuchawkowego 

  Aby uniknąć ryzyka uszkodzenia słuchu, nie słuchaj 
dźwięku na wysokim poziomie głośności przez dłuższy czas.  

 Zbyt wysoki poziom głośności w zestawie słuchawkowym może 
spowodować uszkodzenie słuchu. Aby ograniczyć to zagrożenie, 
obniż głośność do bezpiecznego i wystarczającego poziomu. 

 Słuchanie głośnej muzyki w trakcie prowadzenia pojazdu może 
rozpraszać uwagę kierowcy i zwiększać ryzyko wypadku. 

Miejsca przechowywania materiałów palnych i wybuchowych 
 Nie korzystaj z urządzenia w miejscach, gdzie przechowywane są 

materiały palne lub wybuchowe, na przykład na stacjach paliw, w 
składach paliw i zakładach chemicznych, używanie urządzenia w 
takich miejscach zwiększa ryzyko eksplozji lub pożaru. Należy 
ponadto przestrzegać instrukcji wyrażonych słownie lub za 
pomocą symboli. 
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 Nie wolno przechowywać ani transportować urządzenia w jednym 
opakowaniu z łatwopalnymi cieczami, gazami lub materiałami 
wybuchowymi. 

Bezpieczeństwo ruchu drogowego 
 Podczas korzystania z urządzenia należy przestrzegać wszystkich 

obowiązujących przepisów. Aby zmniejszyć ryzyko wypadków, nie 
należy korzystać z urządzenia bezprzewodowego podczas 
kierowania pojazdem. 

 Skoncentruj się na prowadzeniu pojazdu. Twoim najważniejszym 
obowiązkiem jest bezpieczna jazda. 

 Nie należy trzymać urządzenia podczas prowadzenia pojazdu. 
Korzystaj z zestawów głośnomówiących. 

 Jeśli wykonanie lub odebranie połączenia jest konieczne, należy 
najpierw zjechać z drogi i zaparkować pojazd.  

 Sygnał radiowy może wpływać na pracę układów elektronicznych 
w pojazdach silnikowych. W celu uzyskania dalszych informacji 
należy się skontaktować z producentem pojazdu. 

 Nie należy umieszczać urządzenia w pojeździe silnikowym nad 
poduszką powietrzną lub w obszarze chronionym przy jej użyciu. 
W przeciwnym razie otwierająca się z dużą siłą poduszka może 
spowodować wyrzucenie telefonu w kierunku pasażerów, 
doprowadzając do obrażeń ciała. 

 Nie używaj urządzenia podczas lotu samolotem ani bezpośrednio 
po wejściu na pokład. Korzystanie z urządzeń bezprzewodowych 
w samolocie może zakłócać pracę sieci bezprzewodowych i 
urządzeń pokładowych. Może także być zabronione prawem.  

Warunki eksploatacji 
 Unikaj miejsc zakurzonych, wilgotnych i brudnych oraz takich, w 

których występują pola magnetyczne. Używanie urządzenia w 
takim otoczeniu może doprowadzić do awarii obwodów. 

 Nie używaj urządzenia podczas burzy, ponieważ grozi to 
uszkodzeniem przez wyładowania atmosferyczne.  

 Idealny zakres temperatur pracy urządzenia: od 0°C do 35°C. 
Idealny zakres temperatur składowania: od -20°C do 50°C. Bardzo 
wysokie i bardzo niskie temperatury mogą uszkodzić urządzenie 
lub jego akcesoria. 

 Nie wystawiaj urządzenia zbyt długo na bezpośrednie działanie 
promieni słonecznych (np. na desce rozdzielczej pod szybą 
przednią samochodu).  

 Unikaj deszczu i wilgoci, aby urządzenie i akcesoria nie zagrażały 
porażeniem elektrycznym. 
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 Trzymaj urządzenie z dala od źródeł ciepła i ognia, takich jak 
grzejnik, kuchenka mikrofalowa, kuchenka gazowa, terma, bojler, 
kaloryfer lub świeca. 

 Nie umieszczaj ostrych metalowych przedmiotów, takich jak szpilki, 
w pobliżu słuchawki lub głośnika. Słuchawka może przyciągać 
takie przedmioty, stwarzając ryzyko skaleczeń.  

 Jeżeli dojdzie do przegrzania, przestań na pewien czas używać 
urządzenia lub aplikacji. Długotrwałe narażenie skóry na 
oddziaływanie przegrzanego urządzenia może wywołać objawy 
poparzeń, takie jak czerwona wysypka i przebarwienia.  

 Nie dotykaj anteny urządzenia. Może to pogorszyć jakość 
łączności.  

 Nie pozwalaj dzieciom ani zwierzętom gryźć bądź ssać urządzenie 
i akcesoria. Może to spowodować uszkodzenie lub eksplozję. 

 Przestrzegaj miejscowych przepisów oraz szanuj prawa innych 
osób, w tym prawo do prywatności.  

Bezpieczeństwo dzieci 
 Należy przestrzegać wszystkich środków ostrożności dotyczących 

bezpieczeństwa dzieci. Zabawa urządzeniem lub jego akcesoriami 
może być niebezpieczna. Urządzenie zawiera odłączane części, 
których połknięcie grozi udławieniem. Przechowuj produkt poza 
zasięgiem dzieci. 

 Urządzenie i akcesoria nie są przeznaczone do użytku przez 
dzieci. Dzieci powinny korzystać z tego urządzenia tylko pod 
nadzorem dorosłych.  

Akcesoria 
 Używanie niezatwierdzonego lub niezgodnego zasilacza, 

ładowarki lub baterii może spowodować pożar, eksplozję lub inne 
zagrożenia.  

 Wybieraj tylko akcesoria zatwierdzone do współpracy z tym 
modelem przez producenta urządzenia. Użycie innych typów 
akcesoriów może spowodować unieważnienie gwarancji, 
naruszać lokalne przepisy i być niebezpieczne. W celu uzyskania 
informacji o dostępności zatwierdzonych akcesoriów w danym 
regionie należy się skontaktować ze sprzedawcą. 

Bezpieczeństwo używania ładowarki 
 Gniazdo zasilające powinno znajdować się blisko podłączanego 

urządzenia i być łatwo dostępne. 
 Jeśli ładowarka nie jest używana, należy ją odłączyć od gniazda 

elektrycznego i urządzenia. 
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 Ładowarki nie należy upuszczać ani uderzać. 
 Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony (np. złamany lub ma 

uszkodzoną izolację) albo wtyczka jest poluzowana, natychmiast 
zaprzestań używania przewodu. Dalsze korzystanie z niego może 
spowodować porażenie elektryczne, zwarcie lub pożar. 

 Nie dotykaj przewodu zasilającego mokrymi rękoma i nie ciągnij za 
przewód w celu odłączenia ładowarki. 

 Nie wolno dotykać urządzenia ani ładowarki mokrymi rękami. 
Może to spowodować zwarcie, awarię lub porażenie elektryczne. 

 Jeżeli ładowarka miała kontakt z wodą, innymi płynami lub 
wilgocią, należy ją przekazać do zbadania do autoryzowanego 
serwisu. 

 Ładowarka musi spełniać wymagania Klauzuli 2.5 normy 
IEC60950-1/EN60950-1/UL60950-1 oraz musi być przetestowana 
i dopuszczona do użytkowania zgodnie z normami krajowymi lub 
lokalnymi. 

 Urządzenie należy podłączać tylko do produktów oznaczonych 
logo USB-IF lub mających certyfikat USB-IF. 

Bezpieczne korzystanie z baterii 
 Nie wolno łączyć biegunów baterii z przedmiotami przewodzącymi 

prąd elektryczny, takimi jak klucze, biżuteria lub inne materiały 
metalowe. Może to spowodować zwarcie baterii oraz oparzenia i 
obrażenia ciała. 

 Nie narażaj baterii na działanie nadmiernego ciepła i 
bezpośredniego nasłonecznienia. Nie umieszczaj jej wewnątrz ani 
na powierzchni urządzeń wydzielających ciepło, takich jak 
kuchenki mikrofalowe, kuchenki lub grzejniki. Przegrzane baterie 
mogą eksplodować. 

 Baterii nie wolno modyfikować ani regenerować, próbować 
wkładać do niej ciał obcych, zanurzać jej w wodzie lub innych 
płynach ani narażać na ich działanie. Może to spowodować pożar, 
wybuch lub inne zagrożenia. 

 Jeżeli z baterii wycieknie elektrolit, zachowaj ostrożność, aby nie 
przedostał się na skórę lub do oczu. Jeśli elektrolit wejdzie w 
kontakt ze skórą lub dostanie się do oczu, natychmiast przemyj je 
czystą wodą i zgłoś się do lekarza. 

 Jeśli bateria uległa zdeformowaniu, odbarwiła się lub przegrzewa 
się podczas ładowania lub przechowywania, natychmiast wyjmij ją 
z urządzenia i zaprzestań używania. Dalsze jej użytkowanie może 
doprowadzić do wycieku elektrolitu, wybuchu lub pożaru. 
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 Nie wolno wrzucać baterii do ognia, ponieważ mogą eksplodować. 
Eksplodować mogą także uszkodzone baterie. 

 Zużyte baterie należy wyrzucać zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Nieodpowiednie użytkowanie baterii może 
spowodować pożar, wybuch lub inne zagrożenia. 

 Nie pozwalaj dzieciom ani zwierzętom gryźć bądź ssać baterię. 
Może to spowodować uszkodzenie lub eksplozję. 

 Nie rozbijaj baterii, nie dziuraw jej ani nie narażaj na działanie 
wysokiego ciśnienia zewnętrznego. Może to spowodować zwarcie 
lub porażenie elektryczne.  

 Nie dopuszczaj do upadku urządzenia ani baterii. Upuszczenie 
urządzenia lub baterii, szczególnie na twardą powierzchnię, grozi 
ich uszkodzeniem.  

 Jeżeli czas czuwania urządzenia ulegnie znacznemu skróceniu, 
wymień baterię. 

 Urządzenie ma baterię wbudowaną, która nie podlega wymianie. 
Nie należy próbować wyjmować baterii, gdyż grozi to 
uszkodzeniem urządzenia. Wymiany baterii w urządzeniu może 
dokonać tylko autoryzowane centrum serwisowe.  

Czyszczenie i konserwacja 
 Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji urządzenia 

zakończ używanie go, zamknij wszystkie aplikacje i odłącz 
wszystkie podłączone przewody. 

 Do czyszczenia urządzenia i akcesoriów nie należy używać 
detergentów, proszków ani innych środków chemicznych (takich 
jak alkohol i benzen). Substancje te mogą uszkodzić części 
urządzenia i stanowić zagrożenie pożarowe. Do czyszczenia 
urządzenia i akcesoriów używaj czystej, miękkiej i suchej 
ściereczki. 

 Dbaj o to, by urządzenie i akcesoria pozostawały suche. Nie 
próbuj ich suszyć przy użyciu zewnętrznego źródła ciepła, takiego 
jak kuchenka mikrofalowa lub suszarka.  

 Unikaj zderzeń z innymi przedmiotami, ponieważ mogą 
spowodować awarię, przegrzanie, pożar lub eksplozję.  

 Nie narażaj urządzenia ani akcesoriów na działanie ekstremalnie 
wysokiej lub niskiej temperatury. Takie warunki pracy mogą 
uniemożliwiać prawidłowe działanie urządzenia i spowodować 
pożar lub wybuch.  

 Nie umieszczaj w pobliżu urządzenia na dłuższy czas kart z 
paskiem magnetycznym, takich jak karty kredytowe i telefoniczne. 
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W takiej sytuacji może dojść do uszkodzenia karty z paskiem 
magnetycznym. 

 Nie demontuj ani nie regeneruj urządzenia ani akcesoriów. 
Spowoduje to unieważnienie gwarancji, a producent zostanie 
zwolniony z odpowiedzialności za ewentualne szkody. W 
przypadku wystąpienia usterki skontaktuj się z autoryzowanym 
centrum serwisowym w celu uzyskania pomocy lub przekazania 
urządzenia do naprawy. 

 Jeśli ekran urządzenia pęknie, należy natychmiast zaprzestać 
używania urządzenia. Nie dotykaj ani nie próbuj wymontowywać 
uszkodzonych elementów. Szybko skontaktuj się z 
autoryzowanym centrum serwisowym.  

Połączenia alarmowe 
Możliwość wykonywania połączeń alarmowych zależy od jakości sieci 
komórkowej, zasad przyjętych przez operatora oraz miejscowych 
przepisów. Nigdy nie należy polegać wyłącznie na tym urządzeniu w 
przypadku systemów komunikacyjnych o kluczowym znaczeniu, takich jak 
systemy dla medycznego pogotowia ratunkowego. 

Ochrona środowiska 
 Urządzenie i jego akcesoria (jeśli znajdują się w komplecie), takie 

jak zasilacz, zestaw słuchawkowy i bateria, nie powinny być 
wyrzucane razem z odpadami domowymi. 

 Urządzenie i jego akcesoria muszą być utylizowane zgodnie z 
miejscowymi przepisami. Użytkownicy mają obowiązek 
przestrzegać zalecanych metod odbioru i recyklingu zużytego 
sprzętu. 

Utylizacja i recykling odpadów 
Ten symbol (z paskiem lub bez niego) umieszczony na 
urządzeniu, bateriach (jeżeli są dodane w komplecie) lub 
opakowaniu wskazuje, że urządzenia oraz jego 
elektrycznych akcesoriów (na przykład zestawu 
słuchawkowego, zasilacza lub przewodów) nie należy 

wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi. Przedmiotów tych nie 
wolno wyrzucać jako nieposortowanych odpadów komunalnych, lecz 
należy je przekazać do certyfikowanego punktu zbiórki do recyklingu lub 
odpowiedniej utylizacji. 
W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat recyklingu 
urządzenia lub baterii należy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta, 
firmą wywożącą odpady komunalne lub sklepem. 
Utylizacja urządzenia i baterii (jeżeli są dodane w komplecie) podlega 
wersji przekształconej Dyrektywy WEEE (2012/19/UE) i Dyrektywie w 
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sprawie baterii i akumulatorów (2006/66/WE). Powodem oddzielania 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii od innych 
odpadów jest minimalizacja potencjalnego wpływu niebezpiecznych 
substancji na środowisko i zdrowie ludzi. 

Ograniczanie ilości substancji niebezpiecznych 
To urządzenie jest zgodne z rozporządzeniem REACH [Rozporządzenie 
(WE) nr 1907/2006] i przekształconą dyrektywą RoHS (dyrektywa 
2011/65/UE). Baterie (jeżeli są dodane w komplecie) spełniają wymagania 
Dyrektywy w sprawie baterii i akumulatorów (2006/66/WE). Aktualne 
informacje o zgodności z wymaganiami rozporządzenia REACH i 
dyrektywy RoHS można znaleźć w witrynie internetowej 
www.huaweidevice.com/certification. 

Zgodność z przepisami UE 
Noszenie działającego aparatu blisko ciała 
Urządzenie jest zgodne ze specyfikacjami dotyczącymi emisji fal o 
częstotliwościach radiowych, gdy jest używane w odległości 1,5 cm od 
ciała. Upewnij się, że akcesoria urządzenia, np. jego pokrowiec, nie 
zawierają metalowych elementów. Urządzenie należy trzymać w pewnym 
oddaleniu od ciała, aby spełnić normy prawidłowej odległości. 
Certyfikacja (SAR) 
To urządzenie spełnia wymagania dotyczące ekspozycji na działanie fal 
radiowych. 
Urządzenie to pełni funkcję nadajnika i odbiornika o niskiej mocy. 
Urządzenie zostało zaprojektowane tak, aby nie przekraczało wartości 
granicznych ekspozycji na fale radiowe zalecanych w międzynarodowych 
wytycznych. Wytyczne te zostały opracowane przez niezależną 
organizację naukową, Międzynarodową Komisję ds. Ochrony przed 
Promieniowaniem Niejonizującym (ICNIRP), i obejmują środki 
bezpieczeństwa zapewniające ochronę wszystkich użytkowników bez 
względu na ich wiek i stan zdrowia. 
Współczynnik absorpcji SAR jest jednostką miary ilości promieniowania o 
częstotliwości radiowej pochłanianego przez ludzkie ciało podczas 
korzystania z urządzenia. Wartość tego współczynnika jest określana przez 
najwyższy certyfikowany poziom mocy w warunkach laboratoryjnych, 
faktyczny poziom współczynnika SAR w konkretnym przypadku może być 
jednak znacznie niższy. Wynika to z faktu, że urządzenie zostało 
zaprojektowane tak, aby zużywało minimalną ilość energii wymaganą do 
łączenia z siecią. 
Norma SAR przyjęta w Europie wynosi 2,0 W/kg w uśrednieniu na 10 
gramów tkanki. Najwyższy osiągalny poziom SAR przy korzystaniu z tego 
urządzenia spełnia tę normę.  
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Najwyższa wartość SAR w odniesieniu do urządzenia tego typu podczas 
testowania w trybie przenośnym wynosi 0,79 W/kg. 
Deklaracja 
Firma Huawei Technologies Co., Ltd. niniejszym deklaruje, że to 
urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami i innymi stosownymi 
przepisami Dyrektywy 1999/5/WE. 
Deklaracja zgodności jest dostępna na stronie internetowej 
www.huaweidevice.com/certification. 
Produkt zawiera następujące oznaczenie: 

 
To urządzenie może być wykorzystywane na terenie wszystkich państw 
członkowskich UE. 
W miejscach użytkowania urządzenia należy przestrzegać przepisów 
krajowych i lokalnych. 
W zależności od sieci lokalnej użytkowanie urządzenia może podlegać 
ograniczeniom. 
Ograniczenia dotyczące transmisji w paśmie 2,4 GHz: 
Norwegia: Ten fragment nie dotyczy obszaru geograficznego w promieniu 
20 km od centrum Ny-Ålesund. 
Ograniczenia dotyczące transmisji w paśmie 5 GHz: 
Nadajnik WLAN w tym urządzeniu, jeśli pracuje w zakresie częstotliwości 
od 5150 do 5350 MHz, może być używany tylko we wnętrzach budynków. 

Zgodność z przepisami FCC 
Noszenie działającego aparatu blisko ciała 
Urządzenie jest zgodne ze specyfikacjami dotyczącymi emisji fal o 
częstotliwościach radiowych, gdy jest używane w odległości X.X cm od 
ciała. Upewnij się, że akcesoria urządzenia, np. jego pokrowiec, nie 
zawierają metalowych elementów. Urządzenie należy trzymać w pewnym 
oddaleniu od ciała, aby spełnić normy prawidłowej odległości. 
Certyfikacja (SAR) 
To urządzenie zostało skonstruowane zgodnie z wymogami norm 
narażenia na emisje fal radiowych, ustalonymi przez Federalną Komisję ds. 
Komunikacji FCC (USA). 
Dopuszczalna wartość SAR przyjęta w USA wynosi 1,6 W/kg po 
uśrednieniu na 1 gram tkanki. Najwyższa przekazana do komisji FCC 
wartość SAR dotycząca tego typu urządzeń była niższa od tego limitu. 
Najwyższa zgłoszona w FCC wartość SAR w odniesieniu do urządzenia 
tego typu podczas testowania w trybie przenośnym wynosi 1,459 W/kg. 
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Deklaracja zgodności z przepisami FCC 
Urządzenie zostało przetestowane i spełnia ograniczenia dla urządzeń 
cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów Komisji FCC. Normy te 
mają służyć zapewnieniu w rozsądnym zakresie ochrony przed 
szkodliwymi zakłóceniami w przypadku instalacji w budynkach 
mieszkalnych. Urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować 
energię o częstotliwości fal radiowych oraz, jeśli nie jest zainstalowane i 
używane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w 
komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że takie zakłócenia mimo 
wszystko nie pojawią się w przypadku określonych instalacji. Jeśli 
urządzenie powoduje zakłócenia w odbiorze sygnału radiowego lub 
telewizyjnego, co można stwierdzić włączając je i wyłączając, użytkownik 
powinien spróbować skorygować zakłócenia za pomocą jednej z 
następujących metod: 
--Zmiana orientacji lub umiejscowienia anteny odbiorczej. 
--Zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem. 
--Podłączenie urządzenia do gniazda elektrycznego w innym obwodzie niż 
odbiornik. 
--Zasięgnięcie porady u sprzedawcy lub u wykwalifikowanego serwisanta 
RTV. 
Urządzenie jest zgodne z wymogami Części 15 przepisów komisji FCC. 
Działanie urządzenia podlega dwóm poniższym zasadom: (1) urządzenie 
nie może powodować szkodliwych zakłóceń i (2) musi przyjmować 
wszelkie zakłócenia, łącznie z zakłóceniami mogącymi powodować 
niepożądane działanie. 
Ostrzeżenie: Wszelkie przeróbki i modyfikacje w tym urządzeniu, które nie 
zostały pisemnie zatwierdzone przez firmę Huawei Technologies Co., Ltd. 
jako zgodne z normami, unieważniają prawo użytkownika do korzystania 
ze sprzętu. 
Ograniczenia dotyczące transmisji w paśmie 5 GHz: 
W zakresie częstotliwości od 5,15 do 5,25 GHz urządzenia UNII mogą być 
wykorzystywane wyłącznie we wnętrzach budynków, aby ograniczyć 
możliwość zakłócania transmisji w systemie Mobile Satellite System (MSS) 
w tych samych kanałach. 

9 Bezpieczeństwo informacji osobistych i danych 
Używanie w urządzeniu niektórych funkcji lub aplikacji innych firm może 
spowodować utratę lub udostępnienie innym osobom należących do Ciebie 
danych. W celu zabezpieczenia osobistych i poufnych informacji zaleca się 
podjęcie poniższych środków zaradczych. 
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 Zostawiaj urządzenie w bezpiecznych miejscach, aby 
zabezpieczyć je przed nieupoważnionym dostępem. 

 Uaktywniaj blokadę ekranu i ustaw hasło lub wzór odblokowania. 
 W regularnych odstępach czasu twórz kopię zapasową osobistych 

informacji zapisanych na karcie SIM/UIM, karcie pamięci lub 
w pamięci urządzenia. W przypadku zmiany urządzenia pamiętaj o 
przeniesieniu lub usunięciu osobistych informacji ze starego 
urządzenia. 

 Jeżeli obawiasz się wirusów, które mogą być przesyłane we 
wiadomościach od nieznanych osób, możesz je usuwać bez 
otwierania. 

 Jeżeli używasz urządzenia w celu przeglądania zasobów Internetu, 
unikaj stron internetowych, które mogą powodować zagrożenia, 
aby zapobiec kradzieży Twoich informacji osobistych. 

 Jeżeli używasz takich funkcji jak Wi-Fi tether lub Bluetooth, ustaw 
hasła dla tych usług, aby uniemożliwić dostęp do nich osobom 
nieupoważnionym. Wyłączaj te usługi, gdy ich nie używasz. 

 Zainstaluj i uaktualniaj oprogramowanie zabezpieczające 
urządzenie oraz regularnie skanuj je w poszukiwaniu wirusów. 

 Korzystaj z aplikacji z legalnego źródła. Pobrane aplikacje należy 
przeskanować pod kątem wirusów. 

 Instaluj oprogramowanie zabezpieczające lub poprawki wydawane 
przez Huawei i innych dostawców aplikacji. 

 Niektóre aplikacji wymagają transmisji informacji o lokalizacji. 
Umożliwia to innemu podmiotowi udostępnienie informacje o 
lokalizacji użytkownika. 

 Urządzenie może dostarczać zewnętrznym dostawcom aplikacji 
informacje dotyczące wykrywania urządzeń oraz informacje 
diagnostyczne. Dostawcy powyższych aplikacji wykorzystują 
otrzymywane informacje w celu ulepszenia własnych produktów i 
usług. 

 W razie wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa osobistych 
informacji i danych wyślij wiadomość na adres 
mobile@huawei.com. 
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10 Nota prawna 
Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2013. Wszelkie prawa 
zastrzeżone. 
Zabronione jest powielanie i przesyłanie jakiejkolwiek części niniejszej 
instrukcji w jakiejkolwiek postaci i przy użyciu jakiejkolwiek metody bez 
uzyskania pisemnej zgody firmy Huawei Technologies Co., Ltd. i jej 
oddziałów („Huawei”). 
Urządzenie opisane w niniejszej instrukcji może zawierać oprogramowanie 
chronione prawami autorskimi firmy Huawei lub ewentualnych 
licencjodawców. Klienci nie mogą w żaden sposób powielać, dystrybuować, 
modyfikować, dekompilować, dezasemblować, deszyfrować, wyodrębniać, 
poddawać inżynierii wstecznej, dzierżawić, cedować ani udzielać 
podlicencji tego oprogramowania, chyba że ograniczenia takie są 
zabronione przez obowiązujące przepisy lub działania takie są dozwolone 
przez odpowiednich właścicieli praw autorskich w ramach licencji. 

Znaki towarowe i zezwolenia 

,  i  to znaki towarowe lub zastrzeżone 
znaki towarowe Huawei Technologies Co., Ltd. 
Wyprodukowano na licencji Dolby Laboratories. Dolby i symbol z 
podwójnym D są znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories. 
Android™ jest znakiem towarowym firmy Google Inc. 
LTE jest znakiem towarowym ETSI. 
Znak słowny i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi 
Bluetooth SIG, Inc. i używanie tych znaków przez Huawei Technologies Co., 
Ltd. wynika z licencji.  
Pozostałe znaki towarowe, nazwy produktów, usług i firm wymienione w 
niniejszej instrukcji mogą stanowić własność ich prawowitych właścicieli. 

Uwaga 
Niektóre funkcje produktu i jego akcesoriów opisane w niniejszym 
dokumencie zależą od zainstalowanego oprogramowania oraz możliwości i 
ustawień sieci lokalnej, dlatego mogą nie być aktywne lub mogą być 
ograniczone przez operatorów sieci lokalnej lub dostawców usług 
sieciowych. 
Dlatego użyte opisy mogą nie odpowiadać całkowicie zakupionemu 
produktowi lub akcesoriom. 
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Firma Huawei zastrzega sobie prawo do zmiany lub modyfikowania 
informacji bądź specyfikacji zawartych w niniejszej instrukcji bez 
wcześniejszego powiadomienia i bez ponoszenia odpowiedzialności za te 
zmiany. 

Oświadczenie dotyczące oprogramowania dostawców 
zewnętrznych 
Firma Huawei nie posiada praw własności intelektualnej do dostarczanego 
wraz z tym urządzeniem oprogramowania i aplikacji dostawców 
zewnętrznych. Dlatego też firma Huawei nie udziela żadnych gwarancji w 
zakresie powyższego oprogramowania i aplikacji dostawców zewnętrznych. 
Firma Huawei nie zapewnia wsparcia klientom, którzy korzystają z 
oprogramowania i aplikacji dostawców zewnętrznych, ani nie ponosi 
odpowiedzialności za funkcjonowanie tego oprogramowania i aplikacji. 
Usługi oprogramowania i aplikacji dostawców zewnętrznych mogą być 
przerwane lub zakończone w dowolnym momencie, a Huawei nie 
gwarantuje dostępności żadnej treści lub usługi. Zewnętrzni usługodawcy 
udostępniają treści i usługi za pośrednictwem sieci lub urządzeń transmisji 
danych znajdujących się poza kontrolą firmy Huawei. W największym 
zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo wyraźnie stwierdza się, 
że firma Huawei nie będzie ponosić odpowiedzialności odszkodowawczej 
ani jakiejkolwiek innej za usługi udostępniane przez zewnętrznych 
usługodawców ani za wstrzymanie lub zakończenie udostępniania 
oferowanych przez nich treści lub usług. 
Firma Huawei nie jest odpowiedzialna za legalność, jakość lub inne 
aspekty jakiegokolwiek oprogramowania zainstalowanego na tym 
produkcie lub załadowanych bądź pobranych prac dostawców 
zewnętrznych w jakiejkolwiek formie, w tym m.in. tekstów, obrazów, 
materiałów wideo lub programów itp. Klienci ponoszą odpowiedzialność za 
wszelkie efekty, w tym niezgodność między oprogramowaniem a tym 
produktem, wynikające z zainstalowania oprogramowania lub pobrania 
prac dostawców zewnętrznych. 
Ten produkt jest oparty na platformie Android™ typu Open Source. Firma 
Huawei dokonała niezbędnych zmian w platformie. Z tego względu 
urządzenie może nie obsługiwać wszystkich funkcji udostępnianych przez 
standardową platformę Android lub może być niezgodne z 
oprogramowaniem dostawców zewnętrznych. Firma Huawei nie 
przedstawia żadnej gwarancji ani oświadczenia związanego z taką 
zgodnością i wyraźnie wyklucza wszelką odpowiedzialność związaną z 
tymi kwestiami. 
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ZASTRZEŻENIE 
CAŁA TREŚĆ NINIEJSZEGO PODRĘCZNIKA JEST UDOSTĘPNIANA W 
STANIE „JAK WIDAĆ”. OPRÓCZ SYTUACJI WYNIKAJĄCYCH Z 
OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA, NIE UDZIELA SIĘ ŻADNYCH 
GWARANCJI, JAWNYCH ANI DOROZUMIANYCH, W TYM MIĘDZY 
INNYMI DOROZUMIANEJ GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I 
PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, W ODNIESIENIU DO 
DOKŁADNOŚCI, NIEZAWODNOŚCI LUB TREŚCI NINIEJSZEGO 
PODRĘCZNIKA. 
W MAKSYMALNYM DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE 
PRZEPISY ZAKRESIE FIRMA HUAWEI NIE PONOSI 
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WSZELKIE SZKODY SZCZEGÓLNE, 
UBOCZNE, POŚREDNIE LUB WTÓRNE, UTRATĘ ZYSKÓW, 
MOŻLIWOŚCI PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, 
PRZYCHODÓW, DANYCH, DOBREGO IMIENIA I PRZEWIDYWANYCH 
OSZCZĘDNOŚCI, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY TAKĄ UTRATĘ MOŻNA 
PRZEWIDZIEĆ. 
MAKSYMALNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ (OGRANICZENIE TO NIE MA 
ZASTOSOWANIA W PRZYPADKU ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA 
OBRAŻENIA OSÓB, LECZ WYŁĄCZNIE W ZAKRESIE, W JAKIM 
OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY ZAKAZUJĄ STOSOWANIA TAKIEGO 
OGRANICZENIA) FIRMY HUAWEI WYNIKAJĄCA Z UŻYTKOWANIA 
URZĄDZENIA OPISANEGO W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST 
OGRANICZONA DO WYSOKOŚCI KWOTY ZAPŁACONEJ PRZEZ 
KLIENTA Z TYTUŁU NABYCIA NINIEJSZEGO URZĄDZENIA. 

Przepisy importowe i eksportowe 
Klienci muszą przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów 
eksportowych i importowych i są odpowiedzialni za uzyskanie wszelkich 
wymaganych zezwoleń rządowych i licencji pozwalających na 
eksportowanie, reeksportowanie bądź importowanie urządzenia opisanego 
w niniejszej instrukcji, w tym także oprogramowania i zawartych w nim 
danych technicznych. 

Polityka prywatności 
Aby lepiej zrozumieć, jak chronimy Twoje dane osobowe, prosimy 
zapoznać się z naszą polityką prywatności pod adresem 
http://consumer.huawei.com/privacy-policy. 



Deklaracja Zgodności 
według Dyrektywy w sprawie urządzeń radiowych i 

telekomunikacyjnych urządzeń końcowych nr 1999/5/EC 
Dla następującego wyposażenia  
Produkt :  HUAWEI MediaPad 10 Link 
Oznaczenie/znak 
handlowy                 : S10-201L 
Nazwa producenta  :  Huawei Technologies Co., Ltd. 
Adres producenta   :  Administration Building, Headquarters of  

 Huawei Technologies Co.,Ltd., Bantian, 
 Longgang District, Shenzhen, 518129,  
 P.R.C 

niniejszym potwierdza się zgodność z wymaganiami 
ustanowionymi w Dyrektywie Rady Unii Europejskiej 1999/5/EC w 
sprawie urządzeń radiowych i telekomunikacyjnych urządzeń 
końcowych. Dla oceny zgodności z niniejszą Dyrektywą 
zastosowano następujące normy: 

Bezpieczeństwo: EN 60950-
1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011; 

Zdrowie: EN 62311:2008; EN 62209-2:2010; EN 
62479:2010; 

Zgodność 
elektromagnetyc
zna - EMC: 

EN 301 489-1 V1.9.2; EN 301 489-3 V1.4.1; EN 
301 489-7 V1.3.1; EN 301 489-17 V2.2.1; EN 
301 489-24: V1.5.1; EN 55022:2010; EN 
55024:2010; 

Urządzenia 
radiowe: 

EN 301 511 V9.0.2; EN 300 440-2 V1.4.1; EN 
301 908-1 V5.2.1; EN 301 908-2 V5.2.1; EN 
301 908-13 V5.2.1; EN 300 328 V1.7.1; EN 301 
893 V1.7.1; 

Produkt jest oznaczony znakiem CE i wykonany pod nadzorem 
jednostki notyfikowanej: Intertek Testing Services NA, Inc.  
Numer jednostki notyfikowanej zgodnie z dyrektywą 1999/5/EC:  
0979            
Za wystawienie niniejszej deklaracji odpowiedzialny jest: 
 Producent  Uprawniony przedstawiciel ustanowiony w 
granicach Unii Europejskiej 
Osoba odpowiedzialna za wystawienie niniejszej deklaracji 
Imię, nazwisko: KangYing 
Stanowisko/Tytuł: Regulatory Compliance Manager  

    Shenzhen          2013-06-29                                     
(Miejscowość)            (Date)                 (Pieczęć firmowa i podpis) 





 

 
 

System Android™ jest znakiem towarowym firmy Google Inc. Używanie 
tego znaku towarowego bez pozwolenia Google jest zabronione. 
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