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A számítógép megismerése
Megjelenés
A billentyűzetkiosztás országonként vagy régiónként változó. A tényleges termék eltérő
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A számítógép megismerése

1

Kijelző
Megjeleníti a számítógép asztalát.

2

Ujjlenyomatos bekapcsológomb
Ujjlenyomat felvétele után a számítógép bekapcsolásához és jelszó nélküli
feloldásához egyszerűen nyomja meg a bekapcsológombot a felismertetett ujjával.
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Süllyesztett kamera
A kamera láthatóvá tételéhez nyomja meg a gombot. Ezt követően
fényképkészítéshez vagy videobeszélgetésekhez használhatja a Kamera vagy más
alkalmazásokban. A kamera elrejtéséhez nyomja meg újra a gombot.

4

A kamera jelzőfénye
A kamera állapotát mutatja. Amikor a kamera aktív, folyamatos fehér színnel
világít.
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Érintőpanel
Az egéréhez hasonló funkciókat nyújt. Kényelmesen lehet kezelni vele a
számítógépet.

6

Mikrofon
A mikrofont videokonferenciák, hanghívások lebonyolításához vagy hangfelvételek
készítéséhez használhatja.
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Huawei Share ikon
Egyes Huawei/Honor telefonokon érintse az NFC-érzékelő területet a számítógépen
a Huawei Share ikonhoz, ha a Huawei Share funkciót szeretné használni.
•

Ne tépje le és ne sértse meg a Huawei Share ikont, mert az a Huawei
Share nem megfelelő működését okozhatja.

•

További részletekért látogasson el hivatalos weboldalunkra:
https://consumer.huawei.com/en/support/huaweisharewelcome/
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USB-C-port
•

A számítógép töltéséhez hálózati adapter csatlakoztatható hozzá.

•

Mobiltelefon, USB-meghajtó, illetve egyéb külső készülék csatlakoztatható hozzá
fájlok átvitele céljából.

9

Töltésjelző
Töltés közben mutatja az akkumulátor töltési állapotát:

10

•

Töltés közben fehéren villog.

•

Folyamatos fehér, ha a számítógép teljesen feltöltött és leállítja a töltést.

USB 3.0 port
Mobiltelefon, USB-meghajtó, illetve egyéb külső készülék csatlakoztatható hozzá
adatok átvitele céljából.
2
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HDMI-port
Nagy felbontású multimédiás port. Külső kijelző csatlakoztatható hozzá.
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Mini RJ45-port
HUAWEI Mini RJ45 to RJ45 Adapter csatlakoztatható hozzá
Nem minden modell rendelkezik ilyen porttal.

13

Headset csatlakozó
Headset csatlakoztatható hozzá.
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USB 2.0 port
Mobiltelefon, USB-meghajtó, illetve egyéb külső készülék csatlakoztatható hozzá
adatok átvitele céljából.
Egyes modelleken csak egy USB 2.0 port található.
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Kamera vízelvezető lyuk
A kamera a számítógép alatt lévő vízelvezető lyukhoz csatlakozik. Ha véletlenül egy
kis folyadékot önt a kamerára, akkor az a vízelvezető lyukon keresztül távozik. Ne
feledje, hogy a billentyűzetre ömlő folyadék károsíthatja a számítógépet.
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Hangszóró
A hangszórók hangot adnak ki.

Be- és kikapcsolás
Amikor a számítógépet első alkalommal szeretné bekapcsolni, csatlakoztassa a hálózati
adaptert, és a számítógép automatikusan bekapcsol. A számítógép a képernyő felvillanása
után nem sokkal az indító képernyőre lép.
Amikor a számítógép kikapcsolt állapotban van, a bekapcsolásához vagy a felébresztéséhez
nyomja a bekapcsológombot addig, amíg a képernyő vagy a billentyűzet jelzőfénye fel nem
villan.
A számítógép használata közben a számítógép alvó módba helyezéséhez, leállításához vagy
újraindításához kattintson a

>

ikonra.

A számítógép kényszerített leállításához mintegy 10 másodpercig tartsa nyomva a
bekapcsológombot. A kényszerített leállítások a nem mentett adatok elvesztését
okozhatják. Körültekintően használja.

Billentyűzet
A készülék modelljétől függően a billentyűzet gombjai eltérőek lehetnek.
Gyorsindító gombok
Az F billentyűk, például az F1 és az F2, alapértelmezetten gyorsindítóként (gyorsgombként)
használatosak, hogy megkönnyítsék a leggyakoribb műveletek elvégzését.
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A képernyő fényerejének csökkentése.

A képernyő fényerejének növelése.
A billentyűzet háttérvilágításának engedélyezése, kikapcsolása vagy
beállítása.
Ha a billentyűn nincs

ikon, akkor a billentyűzetnek nincs

háttérvilágítása.
Némítás vagy a némítás feloldása.

A hangerő csökkentése.

A hangerő növelése.

A mikrofon engedélyezése vagy kikapcsolása.

A kivetítő mód átkapcsolása.

A Wi-Fi engedélyezése vagy kikapcsolása.

A PC Manager megnyitása.

Váltás a gyorsindító és a funkciógomb mód között
Funkciógomb módban az éppen futó szoftvertől függően különböző feladatokat látnak el az
F billentyűk.
Az F billentyűket az alábbiak szerint használhatja funkciógombként:
•

Nyomja meg az Fn billentyűt, és kigyullad a jelzőfény. Az F billentyűk ilyenkor
funkciógombként működnek. Ha szeretne visszatérni gyorsindító (gyorsgomb) módba,
nyomja meg az Fn billentyűt, és kialszik a jelzőfény.

•

Ha azt szeretné, hogy alapértelmezetten funkciógombként működjenek az F billentyűk,
nyissa meg a PC Manager alkalmazást, majd a Settings > System Settings menüpontra
lépve engedélyezze a Funkciógomb elsőbbségét. Ha szeretne visszaváltani gyorsgomb
módba, engedélyezze a Gyorsgomb elsőbbségét.
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Érintőpanel
Az érintőpanel az egéréhez hasonló funkciókat nyújt, és kényelmesen lehet kezelni vele a
számítógépet.
Nem minden alkalmazásban áll rendelkezésre minden gesztus.
Az érintőpanel általános gesztusai

Egyujjas koppintás: Kattintás a bal gombbal.

Egyujjas dupla koppintás: Dupla kattintás.

Egy ujj lehúzása: A kurzor mozgatása.

Az érintőpanel bal gombjának megnyomása: Kattintás a bal
gombbal.

Az érintőpanel jobb gombjának megnyomása: Kattintás a jobb
gombbal.

Kétujjas koppintás: Kattintás a jobb gombbal.
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Két ujj lehúzása felfelé vagy lefelé: Görgetés felfelé vagy lefelé.

Kétujjas csippentés vagy széthúzás: Nagyítás vagy kicsinyítés.

Háromujjas koppintás: A keresés megnyitása.

Három ujj lehúzása felfelé: Az összes nyitott ablak megtekintése.

Három ujj lehúzása lefelé: Az asztal megjelenítése.

Három ujj lehúzása balra vagy jobbra: Váltás a megnyitott
ablakok között.

Négyujjas koppintás: A műveletközpont megnyitása.

Az érintőpanel beállításainak módosítása
Egyéni ízlésének megfelelően módosíthatja az érintőpanel beállításait.

1

A Beállítások megnyitásához kattintson a

>

ikonra.
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2

Nyissa meg a Beállítások képernyőt, kattintson a
a következőket teheti:

ikonra, ezután a

ikonra kattintva

•

Az érintőpanel engedélyezése vagy kikapcsolása.

•

Az érintőpanel automatikus engedélyezése vagy kikapcsolása egér csatlakoztatásakor.

•

Az érintőpanel görgetési irányának megváltoztatása.

•

Az érintőpanel gesztusainak beállítása.

A számítógép töltése
A számítógép figyelmeztetést jelenít meg, ha alacsony töltöttségű az akkumulátora. Ha ezt a
figyelmeztetést látja, töltse fel a számítógépet, amint lehet, különben ez befolyásolni fogja a
rendes használatot.
A számítógép töltése hálózati adapterrel
A számítógép nem cserélhető, újratölthető akkumulátorral rendelkezik. A számítógép
töltéséhez csatlakoztassa a hálózati adaptert és a töltőkábelt. Gyorsabban tölt az
akkumulátor, ha a számítógépet kikapcsolja, vagy Alvó módba helyezi.

Biztonsági információk
•

Jól szellőző, árnyékos helyen, szobahőmérsékleten töltse a számítógépet. Meleg
környezetben a számítógép töltése károsíthatja a belső alkatrészeket.

•

A töltési időtartam a környezeti hőmérséklettől és az akkumulátorhasználattól függően
változó lehet.

•

Nem rendellenes, ha hosszabb használat vagy töltés után a számítógép felmelegszik. Ha
érintésre melegnek találja, kapcsolja ki a nélkülözhető funkciókat, majd húzza ki a töltőt.

•

Az akkumulátor idővel elhasználódhat. Ha azt veszi észre, hogy a számítógép készenléti
ideje lecsökkent, ne próbálja meg saját maga kicserélni az akkumulátort. Vigye inkább a
számítógépet és a vásárlási bizonylatot egy hivatalos Huawei ügyfélszolgálati központba
segítségért.

Az akkumulátor állapota
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Az akkumulátor állapotát a tálcán egy akkumulátor ikon mutatja.
: Azt jelzi, hogy a töltő csatlakoztatva van. A becsült töltési idő megtekintéséhez
kattintson a

ikonra.

: Azt jelzi, hogy a töltő nincs csatlakoztatva. A töltöttség és az akkumulátoridő
megtekintéséhez kattintson a

ikonra.

A töltési időt és a hátralévő akkumulátor-üzemidőt az operációs rendszer számítja ki. A
tényleges idő ettől eltérhet.
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Első lépések
1. lépés: Csatlakozás a hálózathoz
Kattintson a

ikonra az asztal jobb alsó sarkában. Válasszon egy Wi-Fi-hálózatot, majd a

kapcsolat létrehozásához kövesse az utasításokat.

2. lépés: A Windows aktiválása
A Windows automatikusan aktiválja magát, amikor először csatlakozik az internetre. Ha
ellenőrizni szeretné, hogy a Windows aktiválása megtörtént-e, kattintson a
>

>

>

ikonra.

Ha a Windows nem aktiválható, indítsa újra a számítógépet, csatlakozzon a hálózathoz, majd
próbálja újra. Ha a probléma továbbra is fennáll, csatlakozzon egy másik hálózathoz, vagy
várjon egy kicsit, mielőtt újra megpróbálja.
Ha a Windows nincs aktiválva, a számítógép egyes funkciói korlátozottan működhetnek.

3. lépés: Ujjlenyomat felvétele
Ha a kezdeti beállításnál átlépett az ujjlenyomat felvételének folyamatán, kattintson a
>

>

>

ikonra. Válassza a Windows Hello Fingerprint opciót, ezután az ujjlenyomat

felvételéhez kövesse az utasításokat.
•

Ügyeljen rá, hogy tiszta és száraz legyen az ujjbegye, különben lehet, hogy nem tudja
megfelelően felvenni az ujjlenyomatot.

•

Egy felhasználó legfeljebb 10 ujjlenyomatot vehet fel.
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4. lépés: Az illesztőprogramok frissítése
Az illesztőprogramokat a PC Manager alkalmazásban kezelheti. Ha vannak illesztőprogramfrissítések, a frissítés elvégzéséhez kövesse az utasításokat.
A számítógép stabilitásának és teljesítményének javítása érdekében rendszeresen
ellenőrizze és frissítse az illesztőprogramokat.
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Huawei Share
Több mint egy koppintás: Vetítse ki telefonjának virtuális változatát a laptopra. Egyszerűen
kezelheti telefonjának alkalmazásait és fájljait a laptop segítségével. Húzással azonnal
átviheti a fájlokat a kettő között, és megoszthatja a vágólapokat.
•

Multi-Screen Collaboration: A számítógépéről egyszerűen hozzáférhet telefonjának
alkalmazásaihoz és fájljaihoz, és fogadhatja a telefonjára beérkező hang- és
videohívásokat. Húzással fájlokat vihet át a telefon és a számítógép között.

•

Fájlok megosztása: Fájlok megosztásához érintse a telefont a számítógéphez. A
számítógép képernyőjének rögzítéséhez rázza meg a telefonját.

•

Adatszinkronizálás: Egy megosztott vágólappal tartalmakat másolhat a telefon és a
számítógép között oda-vissza. A telefonján frissített fájlokat is automatikusan
szinkronizálhatja a számítógéppel.
A részletes tudnivalókért látogasson el hivatalos weboldalunkra:
https://consumer.huawei.com/en/support/huaweisharewelcome/

Szemvédelem mód
A szemterhelés és -fáradás megelőzése érdekében engedélyezze a Szemvédelem módot, ha
hosszabb ideig használja a számítógépet.
Kattintson az egér jobb gombjával az asztal egy üres területére, kattintson a

ikonra,

majd engedélyezze a Szemvédelem módot.
A képernyő kissé sárgás árnyalatot kap, amikor a Szemvédelem mód engedélyezett.

11

Kiemelt funkciók

F10 gyári visszaállítás (egyes régiókban nem
elérhető)
A számítógép beépített F10 gyári visszaállítás funkciójával gyorsan visszaállíthatja
számítógépét az eredeti vagy gyári állapotba.
•

A gyári visszaállítással minden adatot töröl a C meghajtóról. Továbblépés előtt
gondoskodjon az adatok biztonsági mentéséről.

•

Egyes országokban és régiókban nem elérhető ez a funkció.

1

Csatlakoztassa a számítógépet a hálózati adapterhez. Ezután nyomja meg a
bekapcsológombot, majd a visszaállítási képernyő megnyitásához nyomja folyamatosan
többször az F10 billentyűt, vagy tartsa nyomva az F10 billentyűt.

2

A gyári visszaállítás elvégzéséhez kövesse az utasításokat.
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Tudnivalók a Windows 10 rendszerről
A Start menü használata
A Start menü segítségével megnyithatja a számítógépen az alkalmazásokat, a beállításokat,
illetve a fájlokat.
A Start menü megnyitásához kattintson a

1
•

2

ikonra.

3

Az aktuális felhasználói fiók megváltoztatásához, zárolásához vagy kijelentkeztetéséhez
kattintson a

ikonra.

•

A Dokumentumok mappa megnyitásához kattintson a

•

A Képek mappa megnyitásához kattintson a

•

A Beállítások megnyitásához kattintson a

•

A számítógép alvó módba helyezéséhez, leállításához vagy újraindításához kattintson a

ikonra.

ikonra.
ikonra.

ikonra.
Alkalmazáslista: az összes alkalmazás és program megtekintéséhez görgessen felfelé

•

és lefelé.
Keresésmező: Fájlok vagy alkalmazások kereséséhez adjon meg egy kifejezést.

•
•

3

Kitűzött csempék: Kitűzheti ide, majd csoportokba rendezheti a kedvenc alkalmazásait

vagy weboldalait.
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Műveletközpont
A műveletközpont frissítésekre, beérkező e-mailekre és sok másra vonatkozó értesítéseket
jelenít meg. Emellett gyorsműveleteket is biztosít, amelyekkel gyorsan engedélyezhet vagy
kikapcsolhat funkciókat, vagy konfigurálhatja az adott beállításokat.
A műveletközpont megnyitásához kattintson az asztal jobb alsó sarkában a

ikonra.

Ezután a következőket teheti:
•

Beállítások, kivetítési lehetőségek és sok más funkció gyors megnyitása.

•

Gyors hozzáférés a leggyakrabban használt beállításokhoz (például Akkumulátorkímélő,
Repülő mód, a képernyő fényereje stb.).

1

2

•

: Értesítési terület.

•

: Gyorsműveletek területe.
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Kiegészítők és bővítmények
HUAWEI Mini RJ45 to RJ45 Adapter (egyes
modelleknél tartozék)
A HUAWEI Mini RJ45 to RJ45 Adapter néhány országban és régióban csak egyes
modelleknél tartozék.
A HUAWEI Mini RJ45 to RJ45 Adapter segítségével vezetékes hálózathoz csatlakoztathatja a
számítógépet. Az RJ45-porthoz Ethernet-kábel csatlakoztatható. A mini RJ45-porthoz
csatlakoztatható a számítógép.

Mini RJ45

RJ45

Bluetooth-egér (opcionális)
A Huawei/Honor Bluetooth-egér vezeték nélkül, Bluetooth-kapcsolaton keresztül csatlakozik
a számítógéphez. A használatbavételhez a Bluetooth-egeret először párosítani kell a
számítógéppel.
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A Bluetooth-egér megismerése
A Bluetooth-egér egy opcionális kiegészítő, amelyet külön árulnak.

1

3

2
5
4
6

1

Bal gomb

2

Görgetőkerék + középső gomb
LED-jelzőfény

3

Jobb gomb

4

Ha a jelzőfény pirosan villog, az elemnek alacsony a
töltöttsége, ezért ki kell cserélni.

5

Érzékelő

6

Bekapcsoló/Bluetooth-párosítás kapcsoló

Elem behelyezése
Vegye le az elemtakarót az egér alsó részén található jelzésről az alábbi ábra szerint.
Helyezzen be egy AA elemet, ügyelve arra, hogy az elemtartó + és - jelének megfelelően
álljon benne. Zárja le a fedelet.

Bluetooth-egér párosítása a számítógéppel

Mouse

1

Nagyjából 3 másodpercig állítsa az egér alján található Bluetooth-párosítás kapcsolót
állásba. Amikor a jelzőfény villogni kezd, a Bluetooth-egér kész a párosításra.

2

A számítógépen a

>

>

ikonra kattintva lépjen a Bluetooth és más készülékek

jelre, ezután a
beállításaiba. Bluetooth-készülék hozzáadásához kattintson a
párosításhoz a talált készülékek listájában kattintson a Huawei/Honor egérre.
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GyIK
?

Nem működik a bekapcsológomb

Hibajelenség: A számítógép nem indul el, ha gyorsan nyomja meg a bekapcsológombot.
Csak akkor indul el, ha hosszabban nyomja meg a bekapcsológombot.
Ok: A bekapcsológombnak beépített ujjlenyomat-olvasója van. Az ujjlenyomat beolvasásához
megfelelő ideig nyomva kell tartani a gombot, addig nem tudja bekapcsolni és feloldani.
Megoldás: A számítógép bekapcsolásához a bekapcsológombot addig nyomja, amíg a
képernyő vagy a billentyűzet jelzőfénye fel nem villan.
?

Kék képernyő, üres képernyő vagy villogó képernyő a Windows frissítése után

Hibajelenség: A Windows frissítése után kék képernyő, üres képernyő vagy villogó képernyő
jelenik meg.
Ok: Ennek az lehet az oka, hogy a Windows frissített verziója nem kompatibilis a számítógép
egyes illesztőprogramjaival vagy valamely harmadik féltől származó telepített szoftverrel.
Megoldás:

1

Nyissa meg a PC Manager alkalmazást, majd telepítse az elérhető illesztőprogramfrissítéseket.

2

Ha nem hivatalos forrásokból származó alkalmazásokat telepített, telepítsen inkább
hivatalos csatornáról származókat, vagy váltsa fel őket más alkalmazásokkal.

3

Ha a probléma továbbra is fennáll, csatlakoztassa a számítógépet a hálózati adapterhez.
Ezután nyomja meg a bekapcsológombot, majd a visszaállítási képernyő megnyitásához
nyomja folyamatosan többször az F10 billentyűt, vagy tartsa nyomva az F10 billentyűt. A
gyári visszaállítás elvégzéséhez kövesse az utasításokat.
•

A gyári visszaállítással minden adatot töröl a C meghajtóról. Továbblépés előtt
gondoskodjon az adatok biztonsági mentéséről.

•

4

?

Egyes országokban és régiókban nem elérhető ez a funkció.

Ha a probléma a gyári visszaállítás után is fennáll, készítsen biztonsági mentést a
számítógép adatairól, majd a vásárlást igazoló bizonylattal együtt vigye el bevizsgálásra a
számítógépet egy hivatalos Huawei ügyfélszolgálati központba. Ha mostanában vásárolta
a számítógépet, a márkakereskedőhöz vagy az eladóhoz is fordulhat segítségért.
Meleg a számítógép és hangos a ventilátor
Egyes számítógépek ventilátor nélküli kialakításúak.

1. hibajelenség: Amikor először csatlakozik az internetre, hangosan pörög a számítógép
ventilátora, és a számítógép melegedni kezd.
Ok: Ennek az az oka, hogy a Windows a háttérben frissíti a rendszert, és nem jelenti azt,
hogy probléma van a számítógéppel.
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Megoldás: Amikor a frissítés befejeződött, a ventilátor sebessége és a számítógép
hőmérséklete visszaáll a normálisra.
2. hibajelenség: Amikor tölti a számítógépet, hangosan pörög a számítógép ventilátora, és a
számítógép melegedni kezd.
Ok: A processzor, a töltőmodul és más alkatrészek több energiát fogyasztanak töltés közben,
emiatt felmelegszik, és zajosabb lesz a számítógép.
Megoldás:
Zárjon be minden megnyitott alkalmazást, majd a processzor energiafogyasztásának
ellenőrzéséhez nyissa meg a PC Manager alkalmazást. 3 W-on felüli érték esetén
próbálkozzon a következő módszerekkel:

1

Használja az alapértelmezett Kiegyensúlyozott energiagazdálkodási módot: Lépjen a
>
>
>
menüpontra, az egyéb beállítások között változtassa meg a sémát,
majd a képernyőn megjelenő utasításokat követve módosítsa a beállításokat, hogy mikor
kapcsoljon ki a képernyő, és mikor kerüljön a számítógép alvó állapotba.

2

Szakítsa meg a processzort erőteljesen használó folyamatokat: Kattintson a tálcára az
egér jobb gombjával, majd nyissa meg a Feladatkezelőt. A folyamatok
processzorhasználat alapján történő rendezéséhez a Folyamatok fülön kattintson a
Processzor lehetőségre. Az egér jobb gombjával kattintson a processzort erőteljesen
használó nem rendszerfolyamatokra, amelyeket éppen nem használ, majd válassza a
Feladat befejezése lehetőséget.

3

Nyissa meg a PC Manager alkalmazást, majd telepítse az elérhető illesztőprogramfrissítéseket.

3. hibajelenség: A számítógép ventilátora hangosan pörög és a számítógép melegedni kezd,
pedig nincs is nyitva sok alkalmazás.
Ok: Egyes harmadik féltől származó alkalmazások úgy vannak beállítva, hogy
bejelentkezéskor fussanak. Ezek az alkalmazások csatlakoznak az internetre, és a háttérben
futnak, emiatt felmelegszik a számítógép, ezért pörög hangosan a ventilátor.
Megoldás: Kattintson a tálcára az egér jobb gombjával, majd nyissa meg a Feladatkezelőt. A
folyamatok processzorhasználat alapján történő rendezéséhez a Folyamatok fülön kattintson
a Processzor lehetőségre. Az egér jobb gombjával kattintson a processzort erőteljesen
használó nem rendszerfolyamatokra, amelyeket éppen nem használ, majd válassza a Feladat
befejezése lehetőséget.
?

Nem lehet csatlakozni a Wi-Fi-hez

Hibajelenség: Wi-Fi-hálózathoz történő csatlakozáskor az asztal jobb alsó sarkából hiányzik
a

ikon.

Ok: Egy Windows frissítés vagy valamely harmadik féltől származó alkalmazás nem
kompatibilis Wi-Fi-illesztőprogramot telepített, vagy eltűnt miatta a Wi-Fi-illesztőprogram.
Megoldás: Lépjen a C:\Windows\OriginalDriver\WifiDriver mappába, majd a Wi-Fiillesztőprogram újratelepítéséhez kattintson duplán a telepítőfájlra.
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?

Nem lehet csatlakozni Bluetooth-készülékhez

Hibajelenség: A talált készülékek listájában nem jelenik meg a Bluetooth-készülék.
Ok: Lehet, hogy túl sok Bluetooth-készülék van a közelben, ami zavart okoz. Olyankor is
előfordulhat ez, ha a Bluetooth-készülék már egy másik készülékhez csatlakozott.
Megoldás:

1

Ügyeljen arra, hogy a Bluetooth-készülék be legyen kapcsolva, és felfedezhető legyen. A
felfedezhető állapotba helyezés módja a Bluetooth-készülékektől függően más és más. A
helyes módszer érdekében a gyártó utasításait vegye alapul.
•

A bekapcsolás után a legtöbb Bluetooth-készülék felfedezhető állapotba kerül, amikor
első alkalommal használják. Más Bluetooth-készülékeken lehet, hogy kézzel kell
engedélyezni a felfedezhető állapotot.

•

Kézzel kell engedélyezni a felfedezhető állapotot, ha a Bluetooth-készülék már egy
másik készülékhez csatlakozott.

2

Bluetooth-készülék hozzáadásához: Kattintson a

>

Bluetooth és más készülékek lehetőséget. Kattintson a
készülék csatlakoztatásához kövesse az utasításokat.

>

ikonra, majd válassza a

ikonra, majd a Bluetooth-
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A felhasználói útmutatóról
Ez a felhasználói útmutató csak a Windows 10 operációs rendszert futtató számítógépek
használatára vonatkozik. Ebben az útmutatóban megismerheti a számítógép legalapvetőbb
tulajdonságait. Ha szeretne többet megtudni a Windows 10 funkcióiról, látogasson el a
https://www.microsoft.com weboldalra, vagy kattintson az asztalon a

>

ikonra.

Előfordulhat, hogy az útmutatóban ismertetett opcionális kiegészítők és szoftverek nem
elérhetők vagy nem naprakészek. Az útmutatóban bemutatott rendszerkörnyezet eltérhet az
Ön tényleges rendszerkörnyezetétől. Az útmutatóban található képek eltérhetnek a tényleges
terméktől. Minden ábra csak tájékoztatásul szolgál. A tényleges termék eltérő lehet.
Jelmagyarázat
Kiemeli a fontos információkat és tippeket, illetve további tájékoztatást ad.
Potenciális problémákat jelez, amelyek károsodáshoz, adatvesztéshez és egyéb
váratlan problémákhoz vezethetnek, ha nem figyel oda rájuk.
Potenciális veszélyekre figyelmeztet, amelyek súlyos személyi sérülést
okozhatnak, ha nem küszöböli ki őket.
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Ebben a fejezetben a készülék működésére vonatkozó, fontos információkat talál. Ezenkívül a
készülék biztonságos használatáról is tájékozódhat. Figyelmesen olvassa végig ezeket a
tudnivalókat a készülék használatának megkezdése előtt.
Elektronikus készülék
Ne használja a készüléket, ha a használata tiltva van. Ne használja a készüléket, ha
használata veszélyes lehet, illetve ha más elektromos eszközökben interferenciát idézne elő.
Interferencia orvosi berendezésekkel
•

Tartsa be a kórházakban és más egészségügyi intézményekben érvényes utasításokat és
rendelkezéseket. Ne használja az eszközt ott, ahol a használata tiltott.

•

Egyes vezetékmentes eszközök negatív hatással lehetnek a hallókészülékekre vagy a
pacemakerekre (szívritmus-szabályozókra). További tájékoztatásért forduljon a
szolgáltatóhoz.

•

A szívritmusszabályzó készülékek gyártói azt javasolják, hogy a készülék és a
szívritmusszabályzó készülék között legalább 15 cm távolság legyen az esetleges
interferencia elkerülése érdekében. Amennyiben szívritmusszabályzót használ, az eszközt a
szívritmusszabályzóval ellentétes oldalon használja, és ne hordja a mellényzsebében.

Hallásvédelem mikrofonos fülhallgató használata esetén
•

Halláskárosodás elkerülése érdekében ne hallgasson sokáig magas hangerőn.

•

Ha mikrofonos fülhallgatót magas hangerőn használ, az kárt tehet a hallásában. A
kockázat csökkentése érdekében a mikrofonos fülhallgató hangerejét csökkentse
biztonságos és kényelmes szintre.

•

Vezetés közben a magas hangerő elterelheti a figyelmét, ami balesetveszélyt okozhat.

Tűz- és robbanásveszélyes anyagok jelenléte
•

Ne használja a készüléket ott, ahol tűz- és robbanásveszélyes anyagokat tárolnak, például
benzinkúton, üzemanyag-tárolónál, illetve vegyi üzemben. Ha ilyen környezetben használja
a készüléket, az növeli a robbanások, tűzesetek veszélyét. Emellett mindig kövesse a
feliratokon, táblákon jelzett utasításokat.

•

Ne tárolja vagy szállítsa a készüléket gyúlékony folyadékot, gázt vagy robbanóanyagot is
tartalmazó tárolóban.

Közlekedésbiztonság
•

A készüléket a helyi jogszabályokkal és előírásokkal összhangban használja. A
balesetveszély megelőzése érdekében ne használja a vezeték nélküli eszközt vezetés
közben.

•

A vezetésre koncentráljon. A legfontosabb az, hogy biztonságosan vezessen.
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•

A rádiófrekvenciás jelek befolyásolhatják a gépjárművek elektronikus rendszereit. További
információkat a jármű gyártójától szerezhet.

•

Gépjárműben ne helyezze a készüléket a légzsák fölé vagy a légzsák működési területére.
Ha erre nem ügyel, akkor a készülék a légzsák felfúvódásának nagy ereje miatt sérülést
okozhat önnek.

•

Ne használja a készüléket, miközben repülőn utazik, illetve közvetlenül a repülőgépbe
történő beszállás előtt. A vezeték nélküli eszközök repülőgépen történő használata
megzavarhatja a vezeték nélküli hálózatokat, veszélyt jelenthet a repülőgép működésére,
illetve jogszabályba ütközhet.

Működtetési környezet
•

Kerülje a poros, nedves, illetve piszkos környezetet. Kerülje a mágneses mezőket. Ha a
készüléket ilyen környezetben használja, az az áramkörök üzemzavarát okozhatja.

•

Ne használja a készüléket vihar idején, hogy megelőzze a villámcsapás által okozott
esetleges károkat.

•

Ideális működtetési hőmérséklet: 0 °C – 35 °C. Ideális tárolási hőmérséklet: -10 °C – +45 °C.
A túlságos meleg és hideg kárt tehet a készülékben és a tartozékokban.

•

Ne tegye ki a készüléket hosszabb ideig közvetlen napfénynek (például egy autó
műszerfalán).

•

A készülék és a tartozékok tűz és áramütés veszélye elleni védelme érdekében óvja őket az
esőtől és a nedvességtől.

•

Tartsa a készüléket távol a hőforrásoktól és a tűztől, mint például a fűtőtestektől,
mikrohullámú sütőktől, gázégőktől, vízmelegítőktől, radiátoroktól, gyertyáktól.

•

Ha a készülék túlmelegszik, ne használja tovább a készüléket, illetve az alkalmazásokat. Ha
a bőre hosszabb ideig érintkezik a felmelegedett készülékkel, akkor alacsony hőmérsékletre
jellemző égési tünetek, például piros pöttyök vagy elszíneződés jelenhet meg rajta.

•

Ne engedje gyerekeknek, háziállatoknak, hogy a készülékbe vagy az alkatrészekbe
harapjanak, azokat szopogassák. Ez ugyanis károsodáshoz, illetve robbanáshoz vezethet.

•

Tartsa be a helyi jogszabályokat és előírásokat, és tartsa tiszteletben mások magánéletét és
törvényes jogait.

Gyermekek biztonsága
•

Tartsa be a gyermekek biztonságára vonatkozó összes óvintézkedést. Ha gyermekeknek
megengedi, hogy játsszanak a készülékkel vagy tartozékaival, az veszélyes lehet. A készülék
egyes részei leválhatnak, és így fennállhat a fulladás kockázata. Tartsa a készüléket távol a
gyermekektől.

•

A készülék és kiegészítői nem gyermekek számára készültek. Gyermekek csak felnőtt
felügyeletével használhatják a készüléket.

Tartozékok
•

Jóvá nem hagyott vagy nem kompatibilis elektromos adapter, töltő vagy akkumulátor
használata tűzveszélyhez, robbanáshoz vagy más veszélyhelyzethez vezethet.
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•

Csak az eszköz gyártója által a jelen modellhez jóváhagyott tartozékokat használjon.
Bármely más típusú tartozék használata érvénytelenítheti a garanciát, helyi jogszabályokba
ütközhet, illetve veszélyhelyzethez vezethet. Kérjük, az ön tartózkodási helyén kapható,
jóváhagyott tartozékokról érdeklődjön az értékesítőnél.

A töltő biztonságos használata
•

Az áramforráshoz csatlakoztatható készülék esetén a konnektornak a készülék közelében és
könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.

•

Ha nem használja, húzza ki a töltőt a konnektorból és a készülékből.

•

A töltőt ne ejtse le, és ne hagyja, hogy megütődjön.

•

Ne használja a tápkábelt, ha az sérült (például látszik a drót vagy megtört a kábel), vagy
ha csatlakozódugó lötyög. Ha mégis tovább használja, az áramütést, rövidzárlatot vagy
tüzet idézhet elő.

•

Ne nyúljon a tápkábelhez nedves kézzel, és ne próbálja a töltőt a tápkábelnél fogva kihúzni.

•

Ne érintse meg nedves kézzel a készüléket, illetve a töltőt. Ha mégis így tesz, az
rövidzárlatot, üzemzavart vagy áramütést idézhet elő.

•

Ügyeljen, hogy a töltő feleljen meg az IEC60950-1/EN60950-1/UL60950-1 szabvány 2.5
pontjában foglalt követelményeknek. Az elektromos adapter tesztelésének és
jóváhagyásának a helyileg érvényes szabványoknak megfelelően kell megtörténnie.

•

A készüléket csak olyan termékekhez csatlakoztassa, amelyeken megtalálható az USB-IF
logó, illetve amelyek megfeleltek az USB-IF megfelelőségi programban.

Biztonságos akkumulátorhasználat
•

Ne kösse össze az akkumulátor pólusait vezető anyaggal, például kulcsokkal, ékszerekkel
vagy más fémmel. Ez ugyanis rövidre zárhatja az akkumulátort, ami sérülést, égést okozhat.

•

Tartsa az akkumulátort távol a túlzott hőtől és a közvetlen napfénytől. Ne helyezze hőt
fejlesztő eszközökre vagy eszközökbe, például mikrohullámú sütőbe, sütőbe vagy radiátorra.
A túlmelegedett akkumulátor felrobbanhat.

•

Ne kísérelje meg módosítani átszerelni az akkumulátort, ne kíséreljen meg külső tárgyakat
helyezni belé, ne merítse víz alá és ne tegye ki víznek vagy más folyadékoknak. Ha mégis
így tesz, az tüzet, robbanást vagy más veszélyhelyzetet idézhet elő.

•

Ha az akkumulátor szivárog, ügyeljen, hogy az elektrolit ne érintkezzen közvetlenül a
bőrével és a szemével. Ha az elektrolit a bőrére kerül vagy a szemébe fröccsen, akkor
azonnal mossa le, illetve ki tiszta vízzel, és forduljon orvoshoz.

•

Ha az akkumulátor töltés vagy tárolás közben deformálódik, színe megváltozik vagy
túlmelegszik, akkor azonnal hagyja abba a készülék használatát, és távolítsa el az
akkumulátort. Ha tovább használja, az elektrolitszivárgáshoz, tűzhöz vagy robbanáshoz
vezethet.

•

Az akkumulátort ne dobja tűzbe, mert felrobbanhat. A sérült akkumulátorok is
felrobbanhatnak.
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•

A használt akkumulátorokat a helyi előírásoknak megfelelően selejtezze le. Az
akkumulátorok nem megfelelő kezelése tüzet, robbanást vagy más veszélyhelyzetet idézhet
elő.

•

Ne engedje gyerekeknek, háziállatoknak, hogy az akkumulátorba harapjanak, azt
szopogassák. Ez ugyanis károsodáshoz, illetve robbanáshoz vezethet.

•

Ne zúzza össze, ne szúrja fel az akkumulátort, és ne tegye ki magas külső nyomásnak. Ha
mégis így tesz, az rövidzárlatot vagy túlmelegedést idézhet elő.

•

Ne ejtse le a készüléket és az akkumulátort. Ha a készülék vagy az akkumulátor leesik,
különösen kemény felületre, akkor megsérülhet.

•

Ha a készülék rendelkezésre állási ideje jelentősen lerövidül, cserélje ki az akkumulátort.

•

A készülékben beépített akkumulátor található. Ne próbálja önmaga cserélni az
akkumulátort. Ellenkező esetben a készülék nem biztos, hogy megfelelően működik, illetve
károsodhat az akkumulátor. Személyes biztonsága érdekében, illetve azért, hogy a készülék
megfelelően működjön, javasoljuk, hogy a cseréért forduljon egy hivatalos Huawei
szervizközponthoz.

Tisztítás és karbantartás
•

Tartsa a készüléket és a tartozékokat szárazon. A szárítást ne kísérelje meg külső hőforrás,
például mikrohullámú sütő vagy hajszárító használatával.

•

A készüléket és a tartozékokat ne tegye ki túlságos melegnek vagy hidegnek. Az ilyen
környezet ugyanis zavarhatja a normál működést, és tüzet vagy robbanást idézhet elő.

•

Kerülje az ütődéseket, mert azok a készülék üzemzavarát, túlmelegedését, illetve
felrobbanását idézhetik elő.

•

A készülék használatát tisztítás és karbantartás előtt hagyja abba, állítsa le az összes
alkalmazást, és húzza ki az összes csatlakoztatott kábelt.

•

A készülék és a tartozékok tisztításához ne használjon vegyszeres mosószert, port vagy
egyéb vegyi anyagot (például alkoholt vagy benzint). Ezek az anyagok kárt tehetnek az
alkatrészekben, illetve tüzet okozhatnak. A készülék és az alkatrészek tisztításához tiszta,
puha, száraz rongyot használjon.

•

Ne helyezzen hosszabb időre mágneses csíkot tartalmazó kártyákat, például bankkártyát és
telefonkártyát a készülék közelébe. Ha mégis így tesz, az károsíthatja a mágnescsíkos
kártyát.

•

Ne szedje szét, illetve ne szerelje át a készüléket és annak tartozékait. Ha mégis így tesz,
azzal érvényteleníti a garanciát és a gyártó káreseményekért viselt felelősségét. Bármilyen
hiba esetén, segítség vagy javítás céljából vegye fel a kapcsolatot egy hivatalos Huawei
szervizközponttal.

•

Ha a készülék képernyőjét ütés éri és eltörik, azonnal fejezze be a készülék használatát. Ne
nyúljon hozzá, és ne kísérelje meg eltávolítani a törött részeket. Azonnal forduljon hivatalos
egy Huawei szervizközponthoz.
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Hulladékkezelési és újrahasznosítási információk

A terméken, akkumulátoron, dokumentáción vagy csomagoláson található szimbólum azt
jelzi, hogy a terméket és az akkumulátort a helyi hatóságok által kijelölt külön
hulladékgyűjtő pontokra kell vinni az élettartamuk végén. Ez biztosítja az EEE hulladékok
újrahasznosítását és kezelését olyan módon, hogy az értékes anyagaik megőrizhetők
legyenek, és azoktól az emberi egészség és a környezet megóvható legyen.
Bővebb információért kérjük, vegye fel a kapcsolatot a helyi hatóságokkal, a viszonteladóval
vagy a háztartási hulladékot kezelő szolgáltatóval, illetve látogasson el a https://
consumer.huawei.com/en/ weboldalra.
Veszélyes anyagok felhasználásának csökkentése
Ez a készülék és elektromos tartozékai megfelelnek az egyes veszélyes anyagok elektromos
és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozására vonatkozó érvényes
helyi szabályoknak, például az EU REACH rendeletnek, és a RoHS és (amennyiben tartozék)
az akkumulátorokról szóló irányelvnek. A REACH és RoHS megfelelőségi nyilatkozatokért
látogasson el a https://consumer.huawei.com/certification weboldalra.
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Személyes információk és adatbiztonság
Bizonyos funkciók vagy külső féltől származó alkalmazások az eszközön használva azt
eredményezhetik, hogy személyes információi, adatai elvesznek, vagy hozzáférhetővé válnak
mások számára. Az alábbi módszerek használatával védheti jobban a személyes adatait:
•

Tárolja biztonságos helyen a készülékét, hogy megelőzze az illetéktelen használatot.

•

Zárolja az eszköz képernyőjét, és a zárolás feloldásához hozzon létre jelszót vagy feloldási
mintát.

•

Ne nyisson meg üzeneteket és e-maileket idegenektől, hogy megelőzze a készülék
vírusfertőzését.

•

Amikor a készüléket internet böngészésre használja, ne látogasson olyan weblapokra, amik
biztonsági kockázatot jelenthetnek, hogy megelőzze a személyes adatai ellopását.

•

Amennyiben olyan szolgáltatásokat használ, mint a hordozható Wi-Fi hotspot vagy a
Bluetooth, a jogosulatlan hozzáférés meggátolásához lássa el jelszóval ezeket a
szolgáltatásokat. Kapcsolja ki ezeket a szolgáltatásokat, amikor nem használja őket.

•

Telepítsen eszközbiztonsági szoftvereket és rendszeresen indítson víruskeresést.

•

Ha harmadik féltől származó, nem hitelesített szoftvert használ a készülék frissítéséhez,
azzal károsíthatja a készüléket és veszélynek teheti ki személyes adatait. Javasolt, hogy a
készülék online frissítés funkcióját használja, vagy a hivatalos frissítőcsomagot töltse le a
Huawei hivatalos weblapjáról.

•

Győződjön meg róla, hogy a harmadik féltől érkező alkalmazások hiteles forrásból
származnak-e. A harmadik féltől származó letöltött alkalmazásokon víruskeresést kell
végezni.

•

Telepítsen a Huawei vagy hitelesített harmadik fél által kiadott biztonsági szoftvereket vagy
frissítéseket.

•

Bizonyos alkalmazások tartózkodási helyet érintő információkat használnak fel és
továbbítanak. Ennek eredményeképpen egy harmadik fél megoszthatja az Ön tartózkodási
helyének adatait.

•

Egyes alkalmazás fejlesztők kimutatás és diagnosztikai információkat gyűjthetnek a
készüléken a termékeik és szolgáltatásaik fejlesztéséhez.
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Szerzői jog © Huawei 2020. Minden jog fenntartva.
A jelen útmutatóban leírt termék a Huawei és esetleges licencadók szerzői joggal védett
szoftvereit tartalmazhatja. Az ügyfelek semmilyen módon nem reprodukálhatják,
terjeszthetik, módosíthatják, fejthetik vissza, bonthatják elemeire, törhetik fel a titkosítását,
lízingelhetik, engedményezhetik, illetve licencelhetik tovább a nevezett szoftvert, leszámítva
azt az esetet, amikor ezen korlátozásokat jogszabály tiltja, vagy ha a fentiek valamelyikét a
szerzői jogok tulajdonosai engedélyezik.
Védjegyek és engedélyek
A Bluetooth® szóvédjegy és logó a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonát képező bejegyzett védjegy,
amelyeknek a Huawei Technologies Co., Ltd. általi használata licencengedéllyel történik. A
Huawei Device Co., Ltd. a Huawei Technologies Co., Ltd. partnere.
A Wi-Fi®, a Wi-Fi CERTIFIED logó és a Wi-Fi logó a Wi-Fi Alliance védjegyei.
A HDMI és a HDMI High-Definition Multimedia Interface kifejezések, valamint a HDMI
embléma a HDMI Licensing Administrator, Inc. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az
Amerikai Egyesült Államokban és más országokban.
A Microsoft és a Windows a Microsoft csoporthoz tartozó vállalatok védjegyei.
Az összes egyéb említett védjegy, termék, szolgáltatás és vállalatnév birtokosai esetenként a
tulajdonosaik.
Tájékoztatás
A jelen dokumentumban leírt terméknek és kellékeinek egyes funkciói a telepített szoftvertől
és a helyi hálózat kapacitásától és beállításaitól függnek, s így aktiválásuk meghiúsulhat,
illetve a helyi hálózat működtetője vagy a hálózati kiszolgáló korlátozhatják azokat.
A jelen dokumentumban található leírások ezért nem feltétlenül felelnek meg pontosan az
ön által megvásárolt terméknek, illetve kellékeknek.
A Huawei fenntartja a jogot a jelen kézikönyvben szereplő információk vagy specifikációk
előzetes bejelentés és bármiféle felelősségvállalás nélküli módosítására.
Harmadik felek szoftvereivel kapcsolatos nyilatkozat
A termékkel együtt szállított, harmadik felek által biztosított szoftverek és alkalmazások
szellemi tulajdonjogai nem a Huaweiéi. A Huawei ennélfogva harmadik felek által biztosított
szoftverekre és alkalmazásokra semmiféle garanciát nem nyújt. A Huawei emellett
támogatást sem nyújt a harmadik felek által biztosított szoftverek és alkalmazások
felhasználóinak, és nem vállal felelősséget a harmadik felek által biztosított szoftverek és
alkalmazások funkcióinak, illetve működésének tekintetében.
A harmadik felek által biztosított szoftverek és alkalmazások szolgáltatásai bármikor
megszakíthatók, illetve felfüggeszthetők, a Huawei semmilyen tartalom vagy szolgáltatás
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elérhetőségére nem vállal garanciát. A harmadik fél szolgáltatók tartalmaikat és
szolgáltatásaikat a Huawei érdekkörén kívül eső hálózatokon, illetve átviteli eszközökön
keresztül biztosítják. A Huawei kijelenti, hogy a vonatkozó jogszabályok által megengedett
lehető legnagyobb mértékben elutasít minden kártérítést vagy felelősséget harmadik fél
szolgáltatók által nyújtott szolgáltatásokkal, illetve a harmadik fél szolgáltatók által nyújtott
tartalmak vagy szolgáltatások megszakadásával kapcsolatban.
A Huawei nem vállal felelősséget a termékre telepített szoftverek, illetve feltöltött vagy
letöltött, harmadik féltől eredő anyagok, úgymint többek között szövegek, képek, videók
vagy szoftverek jogszerűségéért és minőségéért, sem semmilyen más szempontból. A
szoftverek telepítéséből, illetve harmadik felektől származó anyagok feltöltéséből vagy
letöltéséből eredő minden következmény után, beleértve ebbe a szoftver és a jelen termék
inkompatibilitását is, minden felelősséget az ügyfél visel.
GARANCIA KORLÁTOZÁSA
A JELEN ÚTMUTATÓ TELJES TARTALMÁT ÖN ÚGY KAPJA KÉZHEZ, „AHOGY VAN”. A
VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL TÁMASZTOTT KÖVETELMÉNYEKET LESZÁMÍTVA A
JELEN ÚTMUTATÓ PONTOSSÁGÁRA, MEGBÍZHATÓSÁGÁRA, ILLETVE TARTALMÁRA
SEMMILYEN KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIA NEM VONATKOZIK, BELEÉRTVE
EBBE TÖBBEK KÖZÖTT, DE NEM KIZÁRÓLAG, A PIACKÉPESSÉGRE ÉS AZ ADOTT CÉLRA VALÓ
ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ VÉLELMEZETT GARANCIÁKAT.
A HUAWEI A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEHETŐ LEGNAGYOBB
MÉRTÉKIG NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET A KONKRÉT, ESETLEGES, KÖZVETETT VAGY
KÖVETKEZMÉNYES KÁROKÉRT, ELMARADT HASZONÉRT, ÜZLETKÖTÉSÉRT VAGY BEVÉTELÉRT,
ELVESZETT ADATOKÉRT, ELMARADT VÁSÁRLÓKÉRT, VALAMINT ELVÁRT
MEGTAKARÍTÁSOKÉRT, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY EZEN VESZTESÉGEK ELŐRE
LÁTHATÓAK VOLTAK-E VAGY SEM.
A HUAWEI A JELEN ÚTMUTATÓBAN LEÍRT TERMÉK HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS
MAXIMÁLIS KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGE NEM HALADHATJA MEG AZ ÜGYFÉL ÁLTAL A
TERMÉK MEGVÁSÁRLÁSÁÉRT FIZETETT ÖSSZEGET (EZ A KORLÁTOZÁS, AMENNYIBEN
VONATKOZÓ JOGSZABÁLY AZ ILYEN KORLÁTOZÁST TILTJA, A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSEKRE
VONATKOZÓ KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGRE NEM VONATKOZIK).
Behozatali és kiviteli szabályok
Az ügyfelek kötelesek minden vonatkozó import- és exportjogszabály betartására, és
kötelesek a jelen útmutatóban említett termék (beleértve a benne található szoftvert és
műszaki adatokat) exportálásához, újraexportálásához, illetve importálásához szükséges
összes engedélyt beszerezni az államtól.
Adatvédelmi irányelvek
Ha szeretné jobban megismerni, hogyan védjük személyes adatait, olvassa el adatvédelmi
irányelvünket a https://consumer.huawei.com/privacy-policy weblapon.
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További segítség
Látogasson el a https://consumer.huawei.com/hu/support weboldalra a legfrissebb
elérhetőségekért az országában vagy régiójában.
AZ EBBEN AZ ÚTMUTATÓBAN SZEREPLŐ ÖSSZES KÉP ÉS ILLUSZTRÁCIÓ – BELEÉRTVE, DE
NEM KIZÁRÓLAG A KÉSZÜLÉK SZÍNÉT, MÉRETÉT ÉS A MEGJELENÍTETT TARTALMAT –
CSUPÁN TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ. A TÉNYLEGES KÉSZÜLÉK ELTÉRŐ LEHET. A JELEN
ÚTMUTATÓ SEMMILYEN KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIÁT NEM TARTALMAZ.
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