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Selle juhendi ühtegi osa, sealhulgas selles olevaid toodete ega tarkvara kirjeldusi 
ei tohi ASUS Telecomi (“ASUS”) kirjaliku loata mingil kujul ega mingil viisil 
taasesitada, edastada, ümber kirjutada, hankesüsteemis salvestada ega tõlkida, 
välja arvatud juhul, kui ostja säilitab juhendit varukoopiana.

Toote garantii või hooldusleping muutub kehtetuks järgmistel juhtudel: (1) toodet 
parandatakse, muudetakse või teisendatakse, välja arvatud siis, kui parandamine, 
muudatused või teisendused on tehtud ASUSe kirjalikul loal või (2) toote 
seerianumber on hävinud või puudub.

ASUS PAKUB SEDA JUHENDIT OLEMASOLEVAL KUJUL, OTSESE VÕI 
KAUDSE GARANTIITA, SEALHULGAS (KUID MITTE AINULT) KAUDSED 
GARANTIID VÕI KINDLAKS EESMÄRGIKS SOBIVUS. ASUS, ASUSE JUHID, 
AMETNIKUD, TÖÖTAJAD VÕI AGENDID EI VASTUTA MINGIL JUHUL 
KAUDSETE, ERILISTE, JUHUSLIKE VÕI TOOTEST TINGITUD KAHJUSTUSTE 
EEST (SEALHULGAS KASUMI KAOTAMINE, KLIENTIDE KAOTAMINE, 
ANDMETE KAOTAMINE, TÖÖKATKESTUS JA MUUD SARNASED KAHJUD), 
KA JUHUL, KUI ASUSELE ON TEATATUD SELLISTE KAHJUDE TEKKIMISE 
VÕIMALUSEST SELLE JUHENDI VÕI TOOTE VEA TÕTTU.

SELLES JUHENDIS OLEVAD ANDMED JA TEAVE ON ESITATUD VAID 
TEAVITAMISEKS JA NEID VÕIDAKSE MIS TAHES AJAL ETTE TEATAMATA 
MUUTA. NEID EI TOHI KÄSITLEDA ASUSE VÕETUD KOHUSTUSENA. ASUS 
EI VÕTA VASTUTUST EGA SÜÜD SELLES JUHENDIS OLLA VÕIVATE VIGADE 
VÕI EBATÄPSUSTE EEST, SEALHULGAS SELLES KIRJELDATUD TOODETE JA 
TARKVARA VIGADE VÕI EBATÄPSUSTE EEST.

Selles juhendis mainitud tooted ja ärinimed võivad olla vastavate omanike 
registreeritud kaubamärgid või kaubamärgid ning neid kasutatakse vaid 
tuvastamiseks või selgitamiseks ning omanike kasuks, kavatsuseta autoriõigust 
rikkuda.



OLULINE: Kogu selles dokumendis tähistab väljend “Padfone™’i seade” 
kolme Padfone™’i seadet: PadFone’i, PadFone Stationit ja PadFone Station 
Docki.

Ohutusteave
PadFone™’i hooldamine
• Ärge püüdke Padfone™’i korpust avada. Selles pole 

kasutaja hooldatavaid detaile ning võite kahjustada tundlikke 
elektroonikasüsteeme ja komponente. Lubamatu lahtivõtmine 
tühistab seadme garantii.

• Ärge jätke Padfone™’i kauaks ereda päikesevalguse või 
kuumuse kätte. See võib seadet kahjustada.

• Ärge käsitsege Padfone™’i märgade kätega ega laske sel 
niiskuse või vedelikega kokku puutuda. Pidevalt külmast 
keskkonnast sooja üleminekul võib Padfone™’i seadmes 
tekkida kondensatsiooni ning seetõttu rooste ja võimalikud 
kahjustused.

• Kui pakite Padfone™’i seadme reisimise ajal kohvrisse, jälgige, 
et see ei saaks kahjustusi. Kohvri tihedalt täis pakkimisel võib 
LCD-ekraan praguneda. Ärge unustage lennureisi ajal juhtmeta 
ühendusi välja lülitada.

• Kasutage Padfone™’i seadet ümbritseval temperatuuril 
vahemikus -10 °C (14 °F) kuni 40 °C (104 °F).

Aku

Teie PadFone’il on hea jõudlusega Li-Ion-aku. Pikema kasutusea 
tagamiseks järgige aku hooldusjuhiseid.

• Vältige laadimist väga kõrgel või madalal temperatuuril. Aku 
töötab kõige paremini ümbritseval temperatuuril vahemikus +5 
°C kuni +40 °C.

• Ärge hoidke akut lahtise leegi või soojusallika lähedal.

•  Kasutage ainult tootja heaks kiidetud akut (PadFone’i aku: TWS 
SBP-28).

•  Ärge asendage akut heaks kiitmata akuga.

•  Ärge kastke akut vette ega muusse vedelikku.

•  Ärge püüdke akut avada, sest see sisaldab aineid, mis võivad 
alla neelamisel või kaitsmata nahaga kokku puutudes kahjulikud 
olla.

•  Ärge laske tekkida lühisel, sest aku võib üle kuumeneda 
ja põhjustada tulekahju. Hoidke aku ehete ja muude 
metallesemete juurest eemal.

• Ärge hävitage akut tules. See võib plahvatada ja vabastada 
keskkonda kahjulikke aineid.

•  Ärge visake akut ära koos tavalise majapidamisprügiga. Viige 
see ohtlike metallide kogumispunkti.



•  Ärge puudutage aku klemme.

Laadija

• Vältige PadFone’i kasutamist laadimise ajal.

• Kasutage ainult Padfone™’i seadmega komplektis olnud 
laadijat.

• Ärge tõmmake laadijat juhtmest hoides seinakontaktist 
välja – tõmmake laadija korpusest.

HOIATUS! Aku asendamisel sobimatut tüüpi akuga tekib plahvatuse oht.

Mälukaart

• Ärge eemaldage ega paigaldage mälukaarti ega lülitage 
Padfone™’i seadet välja, kui kaardil olevaid andmeid loetakse.

•  Ärge puudutage metallklemme kätega või metallesemetega.

•  Ärge painutage mälukaarti ega laske sel saada tugevaid 
lööke. Ärge laske mälukaardil kokku puutuda vee või kõrge 
temperatuuriga.

•  Hoidke mälukaardid väikeste laste käeulatusest eemal.

•  Ärge tekitage klemmidele lühist ega laske neil vedelike või 
niiskusega kokku puutuda. Kui mälukaart pole kasutusel, hoidke 
seda antistaatilises mahutis.

•  Ärge kasutage kaardi sisestamisel või käsitsemisel jõudu ega 
laske sel suure kuumuse või tugeva magnetväljaga kokku 
puutuda.

Puhastamine ja hoidmine

•  Käsitsege Padfone™’i seadet ettevaatlikult ja kaitske seda 
mustuse, tolmu ja niiskuse eest. Kriimustuste vältimiseks ärge 
pange Padfone™’i seadet maha nii, et ekraan jääks allapoole.

•  Kui Padfone™’i seade vajab puhastamist, lülitage see välja ning 
pühkige ettevaatlikult pehme ja pisut niiske (mitte märja) lapiga. 
Puhastage kaamera objektiivi puuvillalapiga. Enne Padfone™’i 
seadme sisselülitamist laske sel täielikult kuivada. Ärge 
kasutage puhastamiseks lahuseid.

•  Kui te Padfone™’i seadet mõnda aega ei kasuta, laadige 
aku täielikult ja pange Padfone™’i seade  kuiva, otsese 
päikesevalguse eest kaitstud kohta. Padfone™’i seade peaks 
olema ladustamise ajal välja lülitatud. Laadige seda iga 6 kuni 
12 kuu järel.

•  Ärge jätke Padfone™’i seadet kuumuse või otsese 
päikesevalguse kätte.

•  Ärge laske Padfone™’i seadmel niiskuse või mis tahes 
vedelikega kokku puutuda.



•  Ärge värvige Padfone™’i seadet ega tõkestage muul viisil 
klaviatuuri, mikrofoni või kuulari toimimist.

•  Ärge pange seadmele kleebiseid, mis võivad tõkestada 
klaviatuuri või muid funktsioone, näiteks mikrofoni, kuularit või 
kaamera objektiivi.

HOIATUS! Nende juhiste eiramine võib põhjustada raskeid vigastusi ja 
võimalikke varalisi kahjustusi.

Ohutu liiklemine
Ärge kasutage mobiiltelefone sõiduki juhtimise ajal. Liikluseeskiri 
keelab juhtimise ajal telefoni käes hoidmise või kaela juures hoidmise 
ning seadistamise, helistamise, sõnumi saatmise või muul viisil 
mobiilsideks kasutamise. Autosse paigaldatud vabakäesüsteemide 
ja -tarvikute kasutamine on siiski lubatud.

Ohutuse tagamiseks soovitame kasutada mis tahes vabakäetarviku 
kasutamisel ka telefonialust.

Soovitame kasutada juhtimise ajal võimalusel kõneposti ja 
kuulata sõnumeid siis, kui olete autost väljunud. Juhtimise ajal 
vabakäesüsteemiga helistamisel rääkige lühidalt. 

Ärge pange turvapadja kohale või turvapadja rakendumise piirkonda 
esemeid, sealhulgas paigaldatud või kaasaskantavaid juhtmeta 
ühenduse seadmeid. Turvapadi täitub suure jõuga. Täitumisel võib 
see põhjustada raskeid vigastusi.

Elektroonikaseadmed
Enamik nüüdisaegsetest elektroonikaseadmetest on 
raadiosagedusliku energia eest varjestatud.

Sellegipoolest võivad mõned elektroonikaseadmed olla varjestamata 
teie seadme raadiosignaali eest.

Südamestimulaatorid

Tervishoiuseadmete Tootjate Liit soovitab hoida telefoni 
südamestimulaatorist vähemalt kuue tolli (6”) kaugusel, et vältida 
võimalikke südamestimulaatori häireid. Seda soovitust kinnitavad ka 
juhtmeta tehnoloogia alased sõltumatud uuringud ja soovitused.

Kui teil on südamestimulaator:

•  Hoidke sisse lülitatud Padfone™’i seade südamestimulaatorist 
kaugemal kui kuus tolli (15 cm).

•  Ärge kandke PadFone’i rinnataskus.

•  Võimalike häirete vähendamiseks kasutage 
südamestimulaatorist teisel pool olevat kõrva.

•  Kui kahtlustate, et seade häirib südamestimulaatorit, lülitage 
Padfone™’i seade kohe välja.



Kuuldeaparaadid

Mõni digitaaltelefon võib häirida kuuldeaparaadi kasutamist. Sellisel 
juhul helistage ASUSe klienditeenindusse, et pidada nõu muude 
seadmete kasutamise üle. 

Muud meditsiiniseadmed
Kui kasutate muid isiklikke meditsiiniseadmeid, pidage nõu seadme 
tootjaga, et kontrollida, kas seade on välise raadiosagedusliku 
energia eest piisavalt varjestatud. Teie arst võib teid selle teabe 
hankimisel aidata.

Lülitage Padfone™’i seade tervishoiuasutustes välja, kui seal 
määratud reeglid seda nõuavad.

Haiglates ja tervishoiuasutustes võidakse kasutada seadmeid, mis 
võivad olla välise raadiosagedusliku energia suhtes tundlikud.

Sõidukid
Raadiosignaalid võivad mõjutada mootorsõidukitesse sobimatult 
paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektroonikaseadmeid Oma 
sõiduki kohta saate teavet sõiduki tootjalt või tema esindajalt. Pidage 
nõu ka sõidukisse lisatud seadmete tootjaga.

Asutuste nõuded
Lülitage Padfone™’i seade välja, kui asutuse nõuded seda nõuavad.

Magnetandmekandjad
Mobiiliseadmete tekitatud magnetväli võib kahjustada 
magnetandmekandjatel (näiteks krediitkaardid, kõvakettad või 
lindid) olevaid andmeid. Ärge pange Padfone™’i seadet selliste 
andmekandjate lähedale.

Ärge jätke Padfone™’i seadet tugevatesse magnetväljadesse, sest 
see võib põhjustada ajutisi häireid seadme töös.

Muud ohutusjuhised
Lennukid

Reeglid keelavad mobiiliseadme kasutamist lennukis. Lülitage 
Padfone™’i seade enne lennukisse sisenemist välja või lülitage 
juhtmeta ühendused välja.

Lõhkamiskohad

Lõhkamistoimingute häirimise vältimiseks lülitage Padfone™’i seade 
välja, kui lõhkamiskohas on nõue lülitada välja kahesuunalised 
raadioseadmed. Järgige kõiki teateid ja juhiseid.

Plahvatusohtlikud keskkonnad

Lülitage Padfone™’i seade plahvatusohtlikus piirkonnas välja ning 
järgige kõiki teateid ja juhiseid.

Sellistes piirkondades võivad sädemed põhjustada plahvatuse või 
tulekahju, põhjustades vigastusi või isegi surma.



Plahvatusohtlikud kohad on sageli, kuid mitte alati, selgelt tähistatud. 
Nende hulgas on tanklad, laevade mootoritekid, kütuse või 
kemikaalide transportimis- või hoiustamisrajatised, vedelgaasisõidukid 
(näiteks propaani või butaani kasutavad sõidukid), piirkonnad, 
kus õhk sisaldab kemikaale või osiseid, näiteks teravili, tolm või 
metallipulber ning mis tahes muu koht, kus teil võidakse paluda auto 
mootor välja lülitada.

Lämbumine

Hoidke PadFone laste käeulatusest eemal, sest SIM-kaart ja muud 
väikesed detailid võivad põhjustada lämbumist.

Hoiatused

Padfone™’i seade on kvaliteetne tehnikaseade. Enne selle 
kasutamist lugege kõiki juhiseid ja hoiatusi (1) toiteadapteril, (2) akul 
ja (3) akut kasutaval tootel.

• Ärge kasutage Padfone™’i seadet äärmiselt kõrge temperatuuri 
või suure niiskusega ümbruses. Padfone™’i seade töötab kõige 
paremini ümbritseval temperatuuril vahemikus -15 °C (5 °F) ja 
40 °C (104 °F).

• Ärge käsitsege Padfone™’i seadet valesti. Ärge lööge, raputage 
ega põrutage seda. Kui te seadet ei kasuta, pange see tasasele 
pinnale, et vältida ebastabiilsusest tulenevaid kahjustusi.

• Ärge jätke Padfone™’i seadet vihma kätte ega laske sel muu 
vedelikuga kokku puutuda.

• Ärge kasutage lubamatuid tarvikuid.

• Ärge võtke Padfone™’i seadet või selle tarvikuid koost lahti. 
Kui seade vajab parandamist või hooldamist, viige see volitatud 
hoolduskeskusesse. Kui seade on lahti võetud, võib see 
põhjustada elektrilöögi või tuleohtu.

• Ärge lühistage aku klemme metallesemega.

Asendatavad akud
Kui seadmel on asendatav aku ja vale tüüpi aku kasutamine võib 
põhjustada plahvatuse (näiteks mõne liitiumaku kasutamisel), toimige 
järgmiselt.

•  Kui aku asub KASUTAJALE JUURDEPÄÄSETAVAS KOHAS, 
on aku lähedal tähis või teave kasutus- ja hooldusjuhendis.

• Kui aku asub mujal seadmes, on selle lähedal tähis või teave 
hooldusjuhendis.

Tähisel on järgmine tekst.

ETTEVAATUST!

• AKU ASENDAMISEL SOBIMATUT TÜÜPI AKUGA TEKIB PLAHVATUSE 
OHT.

• KÕRVALDAGE KASUTATUD AKUD VASTAVALT JUHISTELE.



Kasutajale tööriista abil juurdepääsetav koht
Kui KASUTAJALE JUURDEPÄÄSETAVA KOHA avamiseks on vaja 
TÖÖRIISTA, siis pole selles piirkonnas olevad muud ohtu sisaldavad 
alad KASUTAJALE sama TÖÖRIISTAGA juurdepääsetavad või neil 
on teade, et takistada KASUTAJAL neid avada.

Elektrilöögi ohu teate tähistamiseks sobiv märge on (ISO 3864, nr. 
5036).

Seadmed piiratud juurdepääsuga kohtade jaoks

Seadmete puhul, mida saab paigaldada vaid PIIRATUD 
JUURDEPÄÄSUGA KOHTA, on paigaldusjuhistes vastav teade.

HOIATUS: Plahvatusohtlikes piirkondades (näiteks tanklad, kemikaalilaod ja 
lõhkamiskohad) peab kasutaja seadme välja lülitama.

Seda seadet võib kasutada järgmiselt:

AT BE BG CH CY CZ DE DK

EE ES FI FR GB GR HU IE

IT IS LI LT LU LV MT NL

NO PL PT RO SE SI SK TR

2,4 GHz juhtmeta LAN-seadmega tooted, 
Prantsusmaa
L’utilisation de cet equipement (2.4GHz wireless LAN) est soumise 
à certaines restrictions: cet equipement peut être utilisé à l’interieur 
d’un batiment en utilisant toutes les frequences de 2400 a 2483.5MHz 
(Chaine 1–13). Pour une utilisation en environement exterieur, les 
frequences comprises entre 2400-2454 MHz peuvent être utilisé. 
Pour les dernières restrictions, voir http://www.art-telecom.fr.

Selle toote kasutamisel 2,4 GHz juhtmeta LAN-võrgus on 
mõned piirangud. Seda seadet võib siseruumides kasutada 
kogu sagedusribal 2400 MHz kuni 2483,5 MHz (kanalid 1 
kuni 13). Välistingimustes võib kasutada ainult sagedusriba 
2400 - 2454 MHz.  Uusimad tehnilised nõuded leiate veebisaidilt 
http://www.art-telecom.fr. 



Erineelduvukiirus (SAR)
Kasutamine kehal kandes
Seda seadet on katsetatud kehal kandes kasutamiseks ja seade 
vastab FCC raadiosagedusliku energiaga kokkupuutumise juhistele 
kasutamiseks koos tarvikuga, mis ei sisalda metalli ja seab telefoni 
kehast vähemalt 1,5 cm kaugusele. Muude tarvikute kasutamine 
ei pruugi vastata FCC raadiosagedusliku energiaga kokkupuute 
juhistele. Kui te ei kasuta kehal kantavat tarvikut ja hoiate seadet 
kõrva juures, hoidke seda vähemalt 1,5 cm kaugusel kehast, kui 
seade on sisse lülitatud.

Kokkupuude raadiolainetega
SEE MUDEL VASTAB RAHVUSVAHELISTELE 
RAADIOLAINETEGA KOKKUPUUTUMISE JUHISTELE
See mobiiliseade on raadiosaatja ja -vastuvõtja. See on ei ületa 
rahvusvaheliste juhistega soovitatud raadiolainetega kokkupuutumise 
piirmäärasid. Need juhised töötas välja sõltumatu teadusasutus 
ICNIRP ja nendes on ohutuspiirid, et tagada kõigi inimeste kaitse east 
ja tervislikust seisundist sõltumata.

Juhistes kasutatakse mõõteühikuna erineelduvuskiirust ehk SAR-i. 
ICNIRP-i SAR-i piirmäär üldiselt kasutatavatele mobiiliseadmetele 
on 2 W/kg.

Kuna SAR-i mõõdetakse seadme suurimat saatevõimsust kasutades, 
on seadme tegelik SAR kasutamise ajal tavaliselt ülaltoodust 
madalam. See tuleneb seadme võimsuse automaatsest muutmisest, 
et kasutada ainult võrgule juurdepääsuks minimaalselt vajalikku 
võimsust.

Kuigi erinevate telefonide ja kasutamisasendite puhul võib SAR-i 
tase erineda, vastavad need kõik riiklikele ohutu raadiolainetega 
kokkupuute nõuetele. Pange tähele, et selle toote täiustamisel võib 
täiustatud toodete SAR-i väärtus olla erinev, kuid tooted vastavad igal 
juhul juhistes määratud väärtustele.

Maailma Tervishoiuorganisatsioon on teatanud, et praegused 
teaduslikud andmed ei tõenda vajadust kasutada mobiiliseadmete 
kasutamisel erilisi kaitsevahendeid. Organisatsioon märgib, et kui 
soovite kokkupuudet vähendada, võite seda teha kõnede pikkuse 
piiramisega või vabakäeseadme kasutamisega, et hoida mobiiltelefon 
pea ja keha juurest eemal.

Lisateavet saate Maailma Tervishoiuorganisatsiooni veebisaidilt 
(http://www.who.int/emf).

OLULINE: Katsed on tehtud vastavalt rahvusvahelistele katsejuhistele. 
Ülempiir on ohtlikust tasemest oluliselt madalam, et kaitsta inimesi 
võimalike mõõtmisvigade puhul. Lisateavet leiate ASUSe katseprotokollist, 
hindamisprotseduurist ja mõõtmiste ebakindlusmäära teabest selle toote 
kohta



CE (SAR) 
See seade vastab EL-i nõuetele (1999/519/EÜ) inimeste tervise 
kaitsmiseks elektromagnetväljadega kokkupuutumise piiramiseks. 

Piirangud on osa inimeste kaitsmiseks kehtestatud ulatuslikest 
soovitustest. Need on loodud ja kontrollitud sõltumatutes 
teadusasutustes korrapäraste ja põhjalike teaduslike uuringute 
ja hinnangute alusel. Euroopa Ülemkogu soovitatud mõõtühik 
mobiiliseadmetele on “erineelduvuskiirus” (SAR) ja SAR-i ülempiir 
on 2,0 W/kg keskmiselt 10 grammi kehakudede kohta. See vastab 
Mitteioniseeriva Kiirguskaitse Rahvusvahelise Komisjoni (ICNIRP) 
nõuetele. 

Seadet on katsetatud kehal kandes kasutamise jaoks ja see 
vastab ICNIRP-i kokkupuutejuhistele ning Euroopa standarditele 
EN 62311 ja EN 62209-2 kasutamisel koos eritarvikutega. Muude, 
metalle sisaldavate tarvikute kasutamisel ei pruugi ICNIRP-i 
kokkupuutejuhistele vastavus tagatud olla.

SAR-i mõõdetakse nii, et seade on kehast xx cm eemal, saates 
kiirgust kõrgeimal lubatud väljundvõimsusel kõigil sagedusribadel.

Iga sagedusriba maksimaalne SAR-i väärtus on toodud allpool.

Sagedusriba Asend SAR 10 g (W/kg)

GSM900
Pea 0.278

Keha (1,5 cm vahe) 0.751

GSM1800
Pea 0.251

Keha (1,5 cm vahe) 0.321

WCDMA

Sagedusriba VIII

Pea 0.281

Keha (1,5 cm vahe) 0.411

WCDMA

Sagedusriba I

Pea 0.415

Keha (1,5 cm vahe) 0.296

WLAN 2.4G
Pea 0.082

Keha (1,5 cm vahe) 0.073



Seda seadet on katsetatud ja see vastab standardites EN 50332-1 
ja/või EN 50332-2 kehtestatud helirõhu taseme nõuetele. Kui 
kõrvaklappe kasutatakse pika aja vältel kõrgel helitugevusel, võib 
tekkida püsiv kuulmiskahjustus.

Kuulmiskahjustuse vältimine 
Standardis EN 60950-1:A12 nõutud hoiatusteade.

Märkus: Prantsusmaa puhul vastavad selle seadme kõrvaklapid 
standardites EN 50332-1: 2000 ja/või EN50332-2: 2003 kehtestatud 
helirõhu taseme nõuetele, nagu nõutud Prantsuse artiklis L.5232-1.  

HOIATUS: Võimalike kuulmiskahjustuste 
vältimiseks ärge kuulake seadet pika aja vältel suure 
helitugevusega.



ASUS
Aadress: 15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan

Tel: 886228943447; faks: 886228907698

Deklaratsioon

Deklareerime, et selle toote, ASUS Padfone’i, IMEI-koodid on igal 
seadmel ainulaadsed ja määratud vaid sellele mudelile. Iga seadme 
IMEI-kood määratakse tehases ja kasutaja ei saa seda muuta ning 
see vastab GSM-i standardites määratud IMEI nõuetele.

Kui teil on selle teema kohta küsimusi või märkusi, võtke meiega 
ühendust.

Parimate soovidega,

                   

ASUSTeK COMPUTER INC.
Tel: 886228943447

Faks: 886228907698

E-post: http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx
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