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1 Zoznámte sa so svojím B310 

 

 
 

Indikátor napájania 

 Svieti: zariadenie je zapnuté. 

 Nesvieti: zariadenie je vypnuté. 

 

 
Indikátor sieťového 
režimu 

 Zelenomodrá: pripojené k sieti LTE. 

 Modrá: pripojené k sieti 3G. 

 Žltá: pripojené k sieti 2G. 

 Zelená: pripojené k ethernetovej sieti. 

 Červená: 

– Karta SIM nebola rozpoznaná, kód PIN 
nebol zadaný, prípadne nebolo úspešné 
overenie kódu PIN. 

– Nepodarilo sa pripojiť k mobilnej sieti ani 
k ethernetovej sieti. 

 
 

Indikátor Wi-Fi/WPS 

 Svieti: Wi-Fi zapnuté. 

 Bliká: nastavuje sa pripojenie WPS. 

 Nesvieti: Wi-Fi vypnuté. 
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LAN/WAN indikátor 

 Svieti: LAN/WAN port je pripojený k 
zariadeniu LAN alebo k ethernetovému 
portu. 

 Bliká: dáta sa prenášajú prostredníctvom 
portu LAN/WAN. 

 Nesvieti: LAN/WAN port nie je pripojený k 
zariadeniu LAN ani k ethernetovému portu. 

 
 

Indikátor sily signálu 

 Svieti: príjem signálu je dostupný (viac 
čiarok znamená lepší príjem). 

 Nesvieti: žiadny signál. 

 SIM slot na kartu 
Vložte štandardnú kartu SIM, aby ste získali 
prístup na internet pomocou LTE/3G/2G 
dátového pripojenia. 

 
Port pre externú 
anténu 

Po odstránení krytu pripojte externú anténu. 

 Tlačidlo WPS 

Stlačte a podržte po dobu 2 alebo viac sekúnd, 

kým  bliká, pokiaľ chcete aktivovať pri 
zapnutom Wi-Fi pripojenie cez WPS. 

 
Tlačidlo 
Zapnúť/Vypnúť 

Stlačte a podržte po dobu približne 3 sekúnd, 
pokiaľ chcete zariadenie zapnúť alebo vypnúť. 

 Tlačidlo Reset 

 Obnova predvolených nastavení B310 vymaže 
všetky predchádzajúce nastavenia. 

Po zapnutí B310 použite predmet s ostrým 
koncom, stlačte a podržte tlačidlo po dobu 

približne 3 sekúnd, kým  indikátor bliká, 
čím obnovíte B310 na nastavenia z výroby. Po 
obnovení predvolených nastavení z výroby sa 
zariadenie automaticky reštartuje. 

 Napájací port 
Pripojte ku kompatibilnému napájaciemu 
adaptéru. 

 LAN/WAN port 

 Po pripojení k počítaču, prepínaču alebo 
inému zariadeniu typu LAN funguje ako 
port LAN. 

 Po pripojení k ethernetovému portu na 
stene funguje ako port WAN. 

 Telefónny port Pripojte k telefónu. 
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2 Inštalácia 

1. možnosť: Prístup na internet použitím sietí LTE, 
3G alebo 2G 

1. krok: Inštalácia SIM karty 

1. Vysuňte kryt slotu na kartu. 

2. Vložte kartu SIM do slotu. Skontrolujte, či je skosená hrana karty SIM zarovnaná so 
skosenou hranou slotu. 

3. Zasuňte kryt. 

 

 Nevyberajte kartu SIM, ak sa používa. Takýto počin ovplyvní úroveň činnosti B310 a 
dáta uložené na karte SIM sa môžu stratiť. 
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2. krok: Spojovacie káble 

 
Po pripojení do zásuvky sa B310 automaticky zapne. 

 Napájací adaptér  Počítač 

 Telefón  Laptop, tablet alebo smartfón 

 

  Ak chcete zabrániť rušeniu spôsobenému rádiovými signálmi, položte B310 do 
vzdialenosti aspoň 1 meter od telefónu a iných elektrických zariadení. 

 Model napájacieho adaptéra B310 je označený ako HW-120100XYW. X a Y 
predstavujú písmená alebo čísla, ktoré sa líšia podľa regiónu. Podrobnosti o 
konkrétnom modeli adaptéra vám poskytne autorizovaný predajca. 

 Nepripájajte B310 k elektrickej zásuvke telefónu (ani k žiadnej verejnej komutovanej 
telefónnej sieti), pretože by to mohlo poškodiť B310 z dôvodu nadmerného tepla. 
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Voliteľné: Inštalácia externej antény 

 

V oblastiach so slabým signálom pripojte externú anténu k portu externej antény 
B310, čím sa príjem signálu zlepší. 

1. Vypnite B310 a odpojte ho zo zásuvky. 

2. Odstráňte kryt z portu antény. (Uschovajte ho na bezpečnom mieste.) 

3. Externú anténu úplne zaskrutkujte do portu antény. 

4. Ponechajte externú anténu nasmerovanú nahor, čím získate lepší signál. 

 Externá anténa predstavuje voliteľné príslušenstvo a nie je súčasťou balenia. V prípade 
záujmu o kúpu kontaktujte miestneho predajcu. 

  Pred inštaláciou externej antény skontrolujte, či je B310 vypnuté a odpojené zo 
zásuvky. 

 Externú anténu používajte len v interiéry a nepoužívajte ju počas búrky. 

 Nevymieňajte ju za inú nezvyčajnú anténu, pokiaľ to neuvádza výrobca. 
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2. možnosť: Získanie prístupu na internet pomocou 
ethernetu 

Ak chcete získať prístup na internet, pripojte B310 k ethernetovému portu v stene 
alebo k ADSL modemu. 

 
Po pripojení do zásuvky sa B310 automaticky zapne. 

 Napájací adaptér  Ethernetový port na stene 

 Telefón  Laptop, tablet alebo smartfón 

 

  Ak chcete zabrániť rušeniu spôsobenému rádiovými signálmi, položte B310 do 
vzdialenosti aspoň 1 meter od telefónu a iných elektrických zariadení. 

 Model napájacieho adaptéra B310 je označený ako HW-120100XYW. X a Y 
predstavujú písmená alebo čísla, ktoré sa líšia podľa regiónu. Podrobnosti o 
konkrétnom modeli adaptéra vám poskytne autorizovaný predajca. 

 Nepripájajte B310 k elektrickej zásuvke telefónu (ani k žiadnej verejnej komutovanej 
telefónnej sieti), pretože by to mohlo poškodiť B310 z dôvodu nadmerného tepla. 
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3 Nastavenie pripojenia cez Wi-Fi 

 

1. krok: Zapnutie Wi-Fi na B310 

Keď indikátor  svieti, funkcia Wi-Fi je na B310 zapnutá. 

2. krok: Zaznamenanie SSID a kľúča Wi-Fi 

Predvolené SSID a kľúč Wi-Fi sú vytlačené na štítku na spodnej strane B310. 

 

3. krok: Nastavenie pripojenia cez Wi-Fi na vašom počítači, tablete 
atď. 

 1. spôsob: Nastavenie pripojenia cez Wi-Fi manuálne 

1. Pomocou vášho klienta so zapnutou funkciou Wi-Fi vyhľadajte bezdrôtové siete vo 
vašej oblasti. 

2. Pripojte sa k názvu sieti, ktorý zodpovedá SSID na štítku zariadenia. 

3. Po výzve na zadanie hesla zadajte kľúč Wi-Fi, ktorý sa nachádza na štítku zariadenia. 
(Kľúč Wi-Fi rozlišuje malé a veľké písmená.) Váš klient vás po pripojení upozorní. 

 
Skontrolujte, či váš počítač, tablet alebo smartfón tiež podporuje Wi-Fi. 

 Podrobnosti o spôsobe manuálneho zapnutia alebo vypnutia funkcie siete Wi-Fi 
nájdete v časti o nastaveniach siete WLAN v pomocníkovi na stránke webového 
manažmentu. 

 Ak chcete zabrániť tomu, aby nepovolané osoby získali prístup k vašej sieti Wi-Fi, 
odporúča sa, aby ste si SSID a kľúč Wi-Fi občas zmenili. Pre podrobnosti si pozrite 
informácie pomocníka na stránke webového manažmentu. 
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 2. spôsob: Nastavenie pripojenia cez Wi-Fi prostredníctvom WPS 

Ak klient podporuje WPS, môžete nastaviť pripojenie cez WPS nasledovne: 

1. Skontrolujte, či je funkcia Wi-Fi na klientovi zapnutá. 

2. Stlačte a podržte tlačidlo WPS po dobu 2 alebo viac sekúnd. Indikátor  začne 
následne blikať. 

3. Aktivujte pripojenie cez WPS na klientovi v priebehu 2 minút. 

 Pokyny týkajúce sa zapnutia pripojenia cez WPS na klientovi nájdete v používateľskej 
príručke klienta. 



9 

4 Konfigurácia B310 

1. Po pripojení klienta k B310 prostredníctvom Wi-Fi alebo portu LAN spustite na 
klientovi prehliadač a prejdite na stránku http://192.168.8.1. 

2. Zadajte meno používateľa a heslo, čím sa prihlásite na stránku webového 
manažmentu. Meno používateľa a heslo nájdete vytlačené na štítku na spodnej 
strane B310. 

3. Postupujte podľa sprievodcu rýchlym nastavením a postupne skontrolujte alebo 
nastavte parametre sieťového pripojenia. Pre podrobnosti si pozrite informácie 
pomocníka na stránke webového manažmentu. 

Po dokončení skúste otvoriť webovú stránku a overte, či máte prístup na internet. 

  Ak chcete ochrániť svoj účet, po prvom prihlásení zmeňte heslo. Pre podrobnosti si 
pozrite informácie pomocníka na stránke webového manažmentu. 

 Ak upravíte SSID a kľúč Wi-Fi, musíte nastaviť pripojenie cez Wi-Fi na klientovi 
znovu. 
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5 Ďalšia pomoc 

V prípade akýchkoľvek problémov so zariadením B310: 

 Reštartujte B310. 

 Pozrite si informácie pomocníka na stránke webového manažmentu. 

 Obnovte B310 na predvolené výrobné nastavenia. 

 Kontaktujte poskytovateľa služieb. 

Navštívte http://consumer.huawei.com/en/support/hotline, kde nájdete aktuálne 
informácie o linke podpory a e-mailovej adrese pre svoju krajinu alebo región. 

 Obrázky v tejto príručke slúžia len ako referencia. Špecifické modely sa môžu mierne 
líšiť. Podrobnejšie informácie vám poskytne váš poskytovateľ služby. 
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6 Informácie týkajúce sa bezpečnosti 

Táto časť obsahuje dôležité informácie, týkajúce sa pokynov na obsluhu vášho 
zariadenia. Obsahuje tiež informácie o bezpečnom používaní telefónu. Pred použitím 
zariadenia si dôkladne prečítajte tieto informácie. 

Elektronické zariadenie 

Nepoužívajte vaše zariadenie, ak je jeho používanie zakázané. Nepoužívajte zariadenie, 
ak jeho používanie spôsobuje ohrozenie alebo rušenie elektronických prístrojov. 

Rušenie lekárskych prístrojov 

 Riaďte sa pravidlami a predpismi v nemocniciach a zdravotníckych zariadeniach. 
Zariadenie nepoužívajte, ak to je zakázané. 

 Niektoré bezdrôtové zariadenia môžu mať nepriaznivý vplyv na funkčnosť 
načúvacích prístrojov alebo kardiostimulátorov. Ďalšie informácie získate od svojho 
poskytovateľa služieb. 

 Výrobcovia kardiostimulátorov odporúčajú dodržiavať medzi zariadením a 
kardiostimulátorom minimálnu vzdialenosť 15 cm, aby sa zabránilo možnému 
rušeniu kardiostimulátora. Ak používate kardiostimulátor, používajte zariadenie na 
opačnej strane, než máte stimulátor a nenoste telefón v prednom vrecku. 

Oblasti s horľavinami a výbušninami 

 Nepoužívajte zariadenie na miestach, kde sú uskladnené horľaviny alebo výbušniny 
(napríklad čerpacie stanice, zásobníky oleja alebo chemické továrne). Používanie 
zariadenia v takomto prostredí zvyšuje riziku výbuchu alebo požiaru. Okrem toho 
dodržiavajte pokyny uvedené v upozorneniach alebo symboly. 

 Neuschovávajte zariadenie v jednej škatuli s horľavými kvapalinami, plynmi alebo 
výbušninami ani ho s nimi neprenášajte. 

Prevádzkové prostredie 

 Vyhýbajte sa prašnému, vlhkému a špinavému prostrediu. Vyhýbajte sa 
magnetickým poliam. Používanie zariadenia v takomto prostredí môže spôsobiť 
poruchu elektrického obvodu. 

 Pred pripájaním a odpájaním káblov prestaňte zariadenie používať a odpojte ho od 
zdroja napájania. Počas používania dbajte na to, aby ste mali suché ruky. 

 Zariadenie klaďte na stabilný povrch. 

 Zariadenie držte ďalej od elektronických zariadení produkujúcich silné magnetické 
alebo elektrické polia, ako sú napríklad mikrovlnné rúry alebo chladničky. 

 Vypnite zariadenie počas búrok a odpojte všetky pripojené káble pre ochranu pred 
údermi blesku.  
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 Nepoužívajte zariadenie počas búrok, aby ste ochránili zariadenie pred 
nebezpečenstvom úderu bleskom.  

 Ideálne prevádzková teplota je 0 °C až +40 °C. Ideálne teplota pri skladovaní je  
-20 °C až +70 °C. Nadmerné teplo alebo chlad by mohli poškodiť zariadenie alebo 
príslušenstvo. 

 Držte zariadenie a príslušenstvo v dobre vetranej a chladnej miestnosti mimo 
pôsobenia priameho slnečného žiarenia. Nepriložte k zariadeniu ani ho nezakryte 
uterákmi alebo inými predmetmi. Nevložte zariadenie do nádoby so slabým 
odvádzaním tepla, napríklad do krabice alebo vreca. 

 Pre ochranu vášho zariadenia alebo príslušenstva pred požiarom alebo rizikami 
zasiahnutia elektrickým prúdom sa vyhýbajte dažďu alebo vlhkosti. 

 Držte zariadenie ďalej od zdrojov tepla a ohňa, ako sú napríklad ohrievače, 
mikrovlnné rúry, sporáky, ohrievače vody, radiátory alebo sviečky. 

 Neumiestňujte na zariadenie žiadne predmety, ako napríklad sviečku alebo nádobu 
s vodou. Ak sa do zariadenia dostane akýkoľvek cudzí predmet alebo kvapalina, 
okamžite ho prestaňte používať, vypnite ho a odpojte všetky pripojené káble. 
Potom sa obráťte na autorizované servisné stredisko.  

 Nezablokujte otvory zariadenia. Pre správnu cirkuláciu tepla je potrebné nechať 
okolo zariadenia minimálne 10 cm voľného miesta.  

 Prestaňte používať zariadenie alebo aplikácie na chvíľu, ak zariadenie je prehriate. 
Ak pokožka je vystavená prehriatemu zariadeniu po dlhšiu dobu, môžu sa objaviť 
symptómy popálenia pri nízkej teplote, ako sú napríklad červené bodky alebo 
tmavšia pigmentácia.  

 Nedotýkajte sa antény zariadenia. V opačnom prípade sa môže zhoršiť kvalita 
komunikácie.  

 Nedovoľte deťom a domácim zvieratkám, aby sa zahryzli do zariadenia alebo 
príslušenstva alebo ich olizovali. Môže to viesť k poškodeniu alebo výbuchu. 

 Dodržiavajte miestne zákony a predpisy a rešpektujte súkromné a zákonné práva 
ostatných.  

 Zariadenie musí byť nainštalované a používané tak, aby bola vzdialenosť radiátora a 
vášho tela minimálne 20 cm.  

 Udržiavajte zariadenie na mieste s dobrým príjmom. Vzdialenosť medzi zariadením 
a inými kovovými materiálmi (ako sú napríklad kovové držiaky alebo kovové dvere a 
okná) musí byť väčšia ako 25 cm a vzdialenosť od zariadenia by mala byť väčšia ako 
30 cm. 

Bezpečnosť detí 

 Konajte v súlade so všetkými bezpečnostnými opatreniami, týkajúcimi sa 
bezpečnosti detí. Môže byť nebezpečné, ak dovolíte deťom, aby sa hrali so 
zariadením alebo jeho príslušenstvom. Zariadenie obsahuje odpojiteľné časti, ktoré 
predstavujú nebezpečenstvo zadrhnutia. Držte mimo dosahu detí. 
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 Zariadenie a jeho príslušenstvo nie sú určené pre používanie deťmi. Deti by mali 
zariadenie používať iba pod dozorom dospelého.  

Príslušenstvo 

 Používanie neschváleného napájacieho adaptéra, nabíjačky alebo batérie môže 
spôsobiť požiar, výbuch alebo iné riziká.  

 Zvoľte len také príslušenstvo, ktoré sú sú výrobcom zariadenia schválené na 
používanie s týmto modelom. Používanie iných typov príslušenstva sa môže mať za 
následok zrušenie záruky, môže porušiť miestne predpisy a zákony a môže byť 
nebezpečné. Informácie o dostupnosti schválených batérií, nabíjačiek a 
príslušenstva vo vašom regióne vám poskytne predajca. 

Bezpečnosť pri používaní napájacieho adaptéra 

 Napájací konektor je určený pre používanie ako odpájacie zariadenie. 

 Pre zariadenia, ktoré je možné zapojiť do zásuvky, sa zásuvka musí nachádzať v 
blízkosti zariadenia a musí byť ľahko dostupná. 

 Odpojte napájací adaptér z elektrickej zásuvky a zo zariadenia, ak ho nepoužívate. 

 Napájací adaptér nesmie spadnúť alebo utrpieť náraz. Ak je poškodený, dajte ho 
prekontrolovať v autorizovanom servisnom stredisku. 

 Ak je napájací kábel poškodený (napríklad je kábel odizolovaný alebo zlomený), 
prípadne sa uvoľnila zástrčka, ihneď ho prestaňte používať. Ďalšie používanie môže 
viesť k zasiahnutiu elektrickým prúdom, skratom alebo požiaru. 

 Nedotýkajte sa sieťového kábla mokrou rukou, ani nepotiahnite za sieťový kábel za 
účelom odpojenia napájacieho adaptéra. 

 Nedotýkajte sa zariadenia ani napájacieho adaptéra mokrou rukou. Môže to viesť k 
skratom, poruchám alebo zasiahnutiu elektrickým prúdom. 

 Ak váš napájací adaptér bol vystavený vode, iným kvapalinám alebo nadmernej 
vlhkosti, dajte ho prekontrolovať v autorizovanom servisnom stredisku. 

 Uistite sa, či napájací adaptér spĺňa požiadavky článku 2.5 smernice IEC60950-
1/EN60950-1/UL60950-1 a či bol otestovaný a schválený v súlade so štátnymi alebo 
miestnymi normami. 

Čistenie a údržba 

 Počas uschovávania, prenášania a používania zariadenia ho držte v suchu a chráňte 
ho pred nárazom.  

 Udržiavajte zariadenie a príslušenstvo suché. Nepokúšajte sa ho vysušiť s použitím 
vonkajšieho tepelného zdroja, akými sú mikrovlnná rúra alebo sušič vlasov.  

 Nevystavujte zariadenie alebo príslušenstvo extrémnemu teplu alebo chladu. Tieto 
prostredia môžu mať vplyv na správne fungovanie a viesť k požiaru alebo výbuchu.  

 Vyhýbajte sa zrážkam, ktoré by mohli viesť k poruche, prehriatiu, požiaru alebo 
výbuchu zariadenia.  
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 Ak sa zariadenie nebude používať po dlhšiu dobu, vypnite ho a odpojte všetky 
pripojené káble. 

 Ak dôjde k niečomu nezvyčajnému (napríklad ak zo zariadenia uniká dym alebo 
vydáva nezvyčajný zvuk alebo zápach), okamžite prestaňte zariadenie používať, 
vypnite ho, odpojte všetky pripojené káble a potom sa obráťte na autorizované 
servisné stredisko. 

 Nešliapte na kábel, neťahajte za neho ani ho neskrúcajte. Mohlo by dôjsť k 
poškodeniu kábla a k poruche zariadenia. 

 Pred čistením alebo údržby prestaňte zariadenie používať, ukončite všetky aplikácie 
a odpojte všetky pripojené káble. 

 Na čistenie zariadenia alebo príslušenstva nepoužívajte žiadne chemické čistiace 
prostriedky, prášky, či iné chemické činidlá (ako napríklad alkohol a benzén). Tieto 
prípravky môžu spôsobiť poškodenie častí alebo predstavovať riziko požiaru. Na 
čistenie zariadenia a príslušenstva používajte čistú, mäkkú a suchú tkaninu. 

 Nedávajte karty s magnetickou páskou (napríklad kreditné karty a telefónne karty) 
do blízkosti zariadenia na dlhšiu dobu. Inak by sa mohla poškodiť magnetická 
páska kariet. 

 Nerozoberajte a neprerábajte zariadenie a jeho príslušenstvo. Zruší sa tým záruka a 
výroba nebude niesť zodpovednosť za škodu. V prípade poškodenia sa obráťte na 
autorizované servisné stredisko, kde vám poskytnú pomoc alebo opravy. 

Tiesňové volanie 

Dostupnosť tiesňových volaní závisí od kvality signálu v mobilnej sieti, politiky 
poskytovateľa služby a od miestnych zákonov a predpisov. Nikdy sa nespoliehajte iba 
na vaše zariadenie v prípade dôležitých komunikácií, ako napríklad pri potrebe 
okamžitej lekárskej pomoci. 

Informácie o likvidácii a recyklácii 

 Tento symbol (s pevnou tyčou alebo bez nej) na zariadení, batériách (ak sú 
súčasťou balenia) a/alebo na balení naznačuje, že sa zariadenie a jeho elektrické 
príslušenstvo (napríklad slúchadlá, adaptér alebo kábel) nemá likvidovať ako odpad z 
domácnosti. Tieto predmety by sa nemali likvidovať ako neseparovaný komunálny 
odpad a je potrebné ich odviesť na certifikované zberné miesto pre recykláciu alebo 
správnu likvidáciu. 

Pre podrobnejšie informácie o recyklácii zariadenia alebo batérie sa obráťte na 
miestny úrad, službu na odvoz odpadu alebo maloobchodnú predajňu. 

Likvidácia zariadenia a batérií (ak sú súčasťou balenia) je predmetom Smernice 
Európskeho parlamentu a Rady č. 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a 
elektronických zariadení (OEEZ) a Smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 
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2006/66/ES o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch. Účel 
separovania OEEZ a batérií od iného odpadu spočíva v minimalizovaní potenciálnych 
environmentálnych dopadov na zdravie ľudí, ktoré súvisia s existenciou nebezpečných 
látok. 

Zníženie dosahu nebezpečných látok 

Toto zariadenie je v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) 
1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a 
Smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ o obmedzení používania určitých 
nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (prepracovaná 
smernica RoHS). Batérie (ak sú súčasťou balenia) sú v súlade so Smernicou Európskeho 
parlamentu a Rady č. 2006/66/ES o batériách a akumulátoroch a použitých batériách 
a akumulátoroch. Pre aktuálne informácie o súlade so smernicami REACH a RoHS 
prosím navštívte internetovú stránku http://consumer.huawei.com/certification. 

Súlad s predpismi EÚ 

Vyhlásenie 

Spoločnosť Huawei Technologies Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v 
súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 
1999/5/ES. 

Vyhlásenie o zhode nájdete na internetovej stránke 
http://consumer.huawei.com/certification. 

Nasledujúce označenie je uvedené na výrobku: 

 
Toto zariadenie je možné používať vo všetkých členských štátoch EÚ. 

Dodržiavajte národné a miestne predpisy pri používaní zariadenia. 

Používanie tohto zariadenia môže byť obmedzené v závislosti od miestnej siete. 

Obmedzenia v pásme 2,4 GHz: 

Nórsko: Táto časť sa netýka zemepisnej oblasti v okruhu 20 km od centra Ny-Ålesund. 

Informácie o produkte ErP 

Spoločnosť Huawei Technologies Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že produkt vyhovuje 
požiadavkám smernice 2009/125/ES a vykonávacieho nariadenia (ES) č. 1275/2008 v 
znení zmien a doplnkov podľa nariadenia (ES) 278/2009, (ES) 642/2009, (EÚ) 
617/2013, (EÚ) 801/2013 a vykonávacieho nariadenia (ES) č. 278/2009.  

Spotreba elektrickej energie produktu pri zapojení do siete a v pohotovostnom režime, 
ak sú všetky sieťové porty pripojené a všetky porty bezdrôtovej siete sú aktivované je 
6.0 W. 

Informácie o produkte uvádzané na voľne dostupnej webovej lokalite výrobcu, ktoré 
sú požadované podľa nariadenia (EÚ) č. 801/2013, nájdete na adrese 
http://consumer.huawei.com/certification. 
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7 Právne informácie 

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2015. Všetky práva 
vyhradené. 

Žiadna časť tejto príručky sa nesmie reprodukovať ani prenášať v žiadnej forme ani 
žiadnym spôsobom bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Huawei 
Technologies Co., Ltd. a jej pobočiek („Huawei“). 

Produkt opísaný v tejto príručke môže obsahovať softvér chránený autorskými 
zákonmi patriaci spoločnosti Huawei a poskytovateľom licencie. Zákazníci nesmú 
žiadnym spôsobom reprodukovať, distribuovať, spätne kompilovať ani prekladať, 
dešifrovať, extrahovať, spätne dekódovať, prenajímať, zadávať ani poskytovať licenciu 
na menovaný softvér, pokiaľ nie sú tieto obmedzenia zakázané príslušnými zákonmi 
alebo sú tieto činnosti povolené príslušnými držiteľmi autorských práv. 

Ochranné známky a povolenia 

,  a  sú ochranné známky alebo registrované ochranné 
známky spoločnosti Huawei Technologies Co., Ltd. 

LTE je ochranná známka spoločnosti ETSI. 

Ostatné ochranné známky a názvy výrobkov, služieb a spoločností sú vlastníctvom 
príslušných vlastníkov. 

Oznámenie 

Niektoré z tu opísaných funkcií produktu a jeho príslušenstva sú závislé na 
nainštalovanom softvéri, kapacitách a nastaveniach miestnej siete, a nemusia byť 
aktivované alebo môžu byť obmedzené miestnymi prevádzkovateľmi siete alebo 
poskytovateľmi sieťových služieb. 

Tu uvedené opisy teda nemusia presne zodpovedať výrobku alebo jeho príslušenstvu, 
ktoré ste si zakúpili. 

Spoločnosť Huawei si vyhradzuje právo bez oznámenia alebo záväzku zmeniť alebo 
upraviť akúkoľvek informáciu alebo technický údaj. 

ZRIEKNUTIE 

VŠETOK OBSAH TEJTO PRÍRUČKY SA POSKYTUJE „TAK AKO JE“. OKREM PRÍPADU, ŽE 
TO VYŽADUJÚ PLATNÉ ZÁKONY, SA NEPOSKYTUJÚ ZÁRUKY ŽIADNEHO DRUHU, 
VÝSLOVNÉ ANI PREDPOKLADANÉ, VRÁTANE (ALE NIE VÝLUČNE) PREDPOKLADANÝCH 
ZÁRUK PREDAJNOSTI A VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A VZŤAHUJÚCE SA NA 
PRESNOSŤ, HODNOVERNOSŤ ALEBO OBSAH TEJTO PRÍRUČKY. 
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V MAXIMÁLNOM ROZSAHU POVOLENOM PLATNÝMI ZÁKONMI NIE JE SPOLOČNOS Ť 
HUAWEI ZODPOVEDNÁ ZA ŽIADNE ZVLÁŠTNE, NÁHODNÉ, NEPRIAME ANI NÁSLEDNÉ 
ŠKODY, STRATY ZISKU, PREDAJA, POISTENIA, ÚDAJOV, POVESTI ALEBO 
OČAKÁVANÝCH ÚSPOR BEZ OHĽADU NA TO, ČI SÚ TAKÉTO ŠKODY PREDVÍDATEĽNÉ 
ALEBO NIE. 

MAXIMÁLNA ZODPOVEDNOSŤ (TOTO OBMEDZENIE SA NEVZŤAHUJE NA 
ZODPOVEDNOSŤ ZA ZRANENIE, PRETOŽE TAKÉTO OBMEDZENIE JE V ZÁKONNOM 
ROZSAHU ZAKÁZANÉ) SPOLOČNOSTI HUAWEI VYPLÝVAJÚCA Z POUŽÍVANIA 
PRODUKTU OPÍSANÉHO V TEJTO PRÍRUČKE JE OBMEDZENÁ ČIASTKOU, KTORÚ 
ZAPLATILI ZÁKAZNÍCI PRI KÚPE TOHTO PRODUKTU. 

Predpisy týkajúce sa importu a exportu 

Zákazníci musia dodržiavať všetky platné zákony a predpisy týkajúce sa exportu alebo 
importu a sú zodpovední za získanie všetkých nevyhnutných vládnych povolení a 
licencií pre export, spätný export alebo import produktu opísaného v tejto príručke, 
zahŕňajúc softvér a technické údaje tu spomenuté. 

Zásady ochrany súkromia 

Pre lepšie pochopenie spôsobu ochrany vašich osobných informácií si prosím pozrite 
zásady ochrany súkromia na stránke http://consumer.huawei.com/privacy-policy.
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