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Информация за безопасността 
и продукта

Информация за безопасността
Преди да започнете да използвате смартфона си BlackBerry (наричан по-нататък 
само „смартфон“), прегледайте информацията за безопасността и нормативната 
уредба, предоставена в този документ. Съхранявайте го на безопасно място, така че 
да можете да правите справка, когато имате нужда.
В някои държави може да има ограничения за използването на устройства, 
оборудвани с Bluetooth, и на безжични устройства с шифрован софтуер. Свържете 
се с местните власти, за да проверите какви са ограниченията във вашия район.

Важни предпазни мерки за безопасност 

Използвайте за смартфона си само одобрени батерии и зарядни 
устройства. Използването на батерии или зарядни устройства, които 
не са одобрени от производителя, може да създаде риск от пожар 
или взрив, което може да причини сериозно увреждане, смърт или 
загуба на имущество. 
Използвайте само калъфи, одобрени от производителя. Използването 
на калъфи, които не са одобрени от производителя, може да стане 
причина смартфонът да превиши стандартите за излагане на 
радиочестотно излъчване.

Дръжте смартфона на разстояние най-малко 0,20 инча (5 mm) от 
тялото си. Когато носите смартфона до тялото си, използвайте само 
аксесоари, снабдени с вградена щипка за колан, и ако аксесоарът не е 
доставен от производителя, проверете дали не съдържа метал. Ако не 
спазвате тези указания, смартфонът ви може да превиши стандартите 
за излагане на радиочестотно излъчване. Съществуването на 
дълготрайни последици за здравето при превишаване на стандартите 
за излагане на радиочестотно излъчване все още е предмет на 
провеждащи се научни изследвания.

Смартфонът ви е проектиран така, че да работи при температури 
между 32 и 113°F (0 и 45°C). Използването му извън препоръчвания 
температурен диапазон може да повреди смартфона или литиево-
йонната батерия.

Не разчитайте на смартфона за комуникации при спешни случаи 
. Безжичните мрежи, които са необходими за осъществяване на 
спешни повиквания или изпращане на съобщения, не са налице във 
всички райони, а номерата за спешни случаи, като 911, 112, 119 и 999, 
може да не ви свържат със спешните служби във всички райони.

Смартфонът ви и аксесоарите към него не са предвидени за деца. 
Ако разрешите на дете да използва или работи със смартфона 
или аксесоарите към него, трябва да то наблюдавате отблизо. 
Смартфонът съдържа дребни части, които крият опасност от 
задавяне за децата. 

Дръжте смартфона си далеч от медицински изделия, включително 
пейсмейкъри и слухови апарати, тъй като това може да доведе до 
неправилното им функциониране и да причини, на вас и на други 
около вас, сериозно увреждане или смърт. 

Не допускайте смартфонът ви да влиза в контакт с течности, тъй като 
това може да предизвика късо съединение, пожар или токов удар. 

Когато използвате високоговорителя, никога не дръжте смартфона до 
ухото си. Това може да причини сериозно или постоянно увреждане 
на слуха. 
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Излагането на мигащи светлини от смартфона може да причини 
епилептични пристъпи или припадъци и може да е опасно за вас 
или другите около вас. В случай че почувствате или използването 
на смартфона причини на други хора дезориентация, загуба 
на съзнание, спазми, конвулсии или неволни движения, спрете 
незабавно да използвате смартфона си и се консултирайте с лекар. 
Светодиодният индикатор за известяване се намира в предната част 
на смартфона ви, в горния десен ъгъл. Ако вашият модел смартфон 
има камера, отворът на светодиодната светкавица се намира на 
гърба на смартфона, над или вдясно от обектива на камерата. Ако сте 
податливи на епилептични пристъпи или припадъци, консултирайте 
се с лекаря си, преди да използвате смартфона.

Не използвайте смартфона по време на шофиране, освен ако 
законът не разрешава да го използвате с комплект за свободни 
ръце. Използването на смартфона по време на шофиране може да 
изложи вас или други около вас на по-голям риск от произшествие, 
което може да причини сериозно нараняване, смърт или загуба на 
имущество.

Не използвайте смартфона си при наличието на газови изпарения, 
тъй като това може да създаде риск от пожар или експлозия.

Не изхвърляйте смартфона си в огън, тъй като това може да 
предизвика взрив, който да доведе до сериозно нараняване, смърт 
или загуба на имущество. 

Изключвайте смартфона във въздухоплавателни средства. 
Използването на смартфона във въздухоплавателни средства 
може да окаже влияние върху уредите, комуникационните 
системи и функционирането му; може по друг начин да е опасно за 
функционирането на въздухоплавателното средство, екипажа му и 
пасажерите; и може да е незаконно. 

Смартфоните не са искробезопасни и не могат да се използват при 
наличието на взривоопасни изпарения, прах или други взривоопасни 
химически вещества. Искрите в такива среди може да предизвикат 
взрив или пожар, които може да доведат до сериозни наранявания, 
смърт или увреждане на имущество. 

Безопасно използване на смартфона 
• Не поставяйте тежки предмети върху смартфона.
• Не правете опити да модифицирате или да обслужвате смартфона си.
• Не се опитвайте да покривате отворите на смартфона или да вкарвате предмети в 

тях, освен ако в документацията на смартфона, предоставена от производителя, 
няма инструкции за това. Това действие може да предизвика късо съединение, 
пожар или токов удар.

• Не използвайте остри предмети върху екрана.
• Не прилагайте прекомерна сила върху екрана.
• Не използвайте смартфона си или аксесоарите към него в близост до вода 

(например до вана или мивка, във влажен сутерен или близо до плувен басейн).
• Не поставяйте смартфона или аксесоарите му върху неустойчива повърхност. 

Смартфонът или аксесоарите му могат да паднат и по този начин да причинят 
сериозно нараняване на лице или сериозна щета на смартфона или аксесоарите 
му.

•  Екранът на смартфона е направен от стъкло. Стъклото може да се пукне или 
счупи, ако изпуснете смартфона и върху стъклото бъде приложена сила. Ако се 
напука или счупи, не докосвайте стъклото, докато екранът не бъде ремонтиран.

• Правете чести почивки, когато използвате смартфона си. Ако изпитате дискомфорт 
в областта на врата, раменете, ръцете, китките, дланите (включително палците 
и пръстите) или други части на тялото при използване на смартфона, спрете 
незабавно. Ако дискомфортът продължи, консултирайте се с лекар.
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Електрическа безопасност 
Зареждайте смартфона, като използвате само зарядни устройства, предоставени 
или специално одобрени от производителя за използване с този смартфон. 
Използването на други аксесоари може да създаде риск от пожар, взрив, изтичане от 
батерията или друга опасност, които може да причинят сериозно увреждане, смърт 
или загуба на имущество.

Одобрени модели на аксесоари за зареждане

Кабели за зареждане: CDA0000105CF, CDA0000108C2, CDA0000105C1
Зарядни устройства с променлив ток: CBA0064AGBC1, CBA0064AABC1, 
CBA0064ABBC1, CBA0064AKBC1, CBA0064ACBC1, CBA0064AHBC1, 
CBA0064AFBC1, CBA0064ALBC1, CBA0064AMBC1

Използвайте аксесоарите за зареждане, доставени със смартфона или одобрените 
аксесоари за зареждане на друг производител, само от типа източник на захранване, 
посочен върху стикера с маркировка. Преди да използвате източник на захранване, 
проверете дали мрежовото напрежение е в съответствие с напрежението, отпечатано 
върху източника на захранване. 
Не претоварвайте контактите, удължителните кабели или розетките, тъй като това 
може да доведе до риск от пожар или токов удар. За да се намали рискът от повреда 
на кабела или щепсела, издърпвайте щепсела, а не кабела, когато изключвате 
зарядното устройство от контакта или розетката.
Предпазвайте захранващия кабел от настъпване или притискане, особено при 
розетките и точката, в която захранващият кабел се свързва със смартфона. 
Винаги разполагайте захранващия кабел по такъв начин, че да намалите риска от 
нараняване на други хора, например чрез препъване или задушаване. Изключвайте 
от контакта зарядните устройства по време на гръмотевични бури или когато не се 
използват. Не използвайте зарядни устройства на открито или в зони, изложени на 
природните стихии.
За допълнителна информация за свързването с електрозахранването, вижте 
документацията, доставена със смартфона.
Обърнете се към оператора си за закупуването на аксесоари за смартфона.

Безопасност на батерията 
Смартфонът включва литиево-йонна батерия, която не може да се изважда. Не 
се опитвайте да го правите. Изваждането на батерията ще отмени Ограничената 
гаранция за смартфона ви и може да причини повреда на батерията.
При неправилно използване на батерията съществува риск от пожар, експлозия, 
химическо изгаряне или друга опасност. Не поставяйте батерията в контакт с 
течности. Не загрявайте батерията над 140°F (60°C). Загряването на батерията над 
140°F (60°C) може да причини запалването или взривяването й.

Не излагайте смартфона и батерията на огън или други външни 
източници на топлина, като например горещи котлони, готварски 
плотове, отоплителни печки или фурни, тъй като това може да 
предизвика пожар или експлозия.

Не опитвайте да вкарвате чужди предмети в батерията . Не 
преработвайте, не разглобявайте, не изменяйте, не притискайте, 
не пробивайте, не огъвайте и не разрязвайте батерията. Ако 
батерията бъде преработена, разглобена, изменена, притисната, 
пробита или променена по какъвто и да е друг начин, незабавно 
спрете да я използвате.
Не свързвайте батерията на късо. Не допускайте контакт на 
метални или електропроводящи предмети с изводите на батерията.

ВНИМАНИЕ: Не се опитвайте да изваждате батерията. Използването на други 
батерии може да създаде риск от пожар, експлозия, изтичане от батерията или 
друга опасност. Непременно изхвърляйте използваните батерии в съответствие с 
инструкциите, дадени в този документ.
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Когато тази икона се покаже на смартфона ви, възможно е да 
има проблем с батерията или свързването й. Опитайте се да 
рестартирате смартфона си. Ако иконата продължи да се показва, 
занесете смартфона си при квалифициран сервизен персонал за 
ремонт.

Безопасно шофиране и ходене 
Не използвайте смартфона, докато шофирате. Съсредоточете вниманието си изцяло 
върху шофирането; безопасното шофиране е ваша първостепенна отговорност. 
Ваша отговорност е да познавате и спазвате законите и наредбите по отношение на 
използването на безжични устройства в районите, където шофирате.
Поставете смартфона си на безопасно място, преди да започнете да шофирате. Ако 
автомобилът ви е оборудван с въздушна възглавница, не поставяйте смартфона 
или други аксесоари върху нея или в зоната на надуването й. Ако въздушната 
възглавница се надуе, това може да доведе до сериозно нараняване.
Радиочестотните сигнали може да повлияят върху неправилно инсталирани или 
недостатъчно екранирани електронни системи в моторните превозни средства. 
Консултирайте се с производителя на автомобила ви или неговия представител. Ако в 
автомобила ви е добавяно оборудване, трябва да се консултирате и с производителя 
на това оборудване за информация относно радиочестотните сигнали.
Не използвайте смартфона си, докато сте в движение или сте ангажирани с дейности, 
които изискват пълното ви внимание. Ако не обръщате необходимото внимание на 
автомобилното движение или други пешеходни опасности, това може да доведе до 
сериозно увреждане, смърт или загуба на имущество.

Аксесоари 
Използвайте само аксесоарите, одобрени от производителя за конкретния модел 
смартфон. Използването на неодобрени аксесоари може да доведе до анулиране на 
всяко одобрение или гаранция, да доведе до невъзможност за работа със смартфона 
и до опасни последствия.
Приспособления за носене: Възможно е смартфонът да не е доставен с калъф 
(аксесоар за носене до тялото). Ако носите смартфона до тялото си, винаги 
го поставяйте в калъф с вградена щипка за колан, доставен или одобрен от 
производителя. Ако не използвате калъф с вградена щипка за колан, доставен или 
одобрен от производителя, когато носите смартфона си, дръжте го на разстояние 
най-малко 0,20 инча (5 mm) от тялото си, когато предава. Когато използвате функция, 
свързана с данни на смартфона си (например съобщения по имейл, PIN съобщения, 
MMS съобщения или услуги на браузър), със или без USB кабел, дръжте смартфона 
най-малко на 0,20 инча (5 mm) от тялото си. Използването на аксесоари, които не 
са доставени или одобрени от производителя, може да доведе до превишаване 
на указанията за излагане на радиочестотно излъчване. Съществуването на 
дълготрайни последици за здравето при превишаване на стандартите за излагане на 
радиочестотно излъчване все още е предмет на провеждащи се научни изследвания. 
За повече информация относно излагането на радиочестотно излъчване вижте 
раздела „Информация за съответствие“ на този документ. 
Повечето от одобрените от производителя на приспособления за носене за 
смартфони (например калъфи, чантички и торбички) включват магнит. Не поставяйте 
предмети, съдържащи компоненти с магнитна лента, като дебитни и кредитни карти, 
карти за хотелски стаи, телефонни карти или подобни, в близост до приспособления 
за носене на смартфона. Магнитът може да повреди или изтрие данните, 
съхранявани на магнитната лента.  

Магнитометър 
Вашият смартфон включва магнитометър. Той се използва от приложения, като 
например компаса. Магнитите или изделията, съдържащи магнити, като калъфи, 
слушалки или монитори, може да повлияят отрицателно върху точността на 
магнитометъра. Не разчитайте на приложения, които използват магнитометъра, за 
определяне на местоположението ви, особено при спешни обстоятелства.

Мултимедия 
В някои юрисдикции може да е забранено или ограничено използването на 
определени функции на смартфона. Когато правите, обработвате или използвате 
снимки, съблюдавайте законите, наредбите, процедурите и правилата, включително, 
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но не само, всички приложими закони за авторските права, личната неприкосновеност, 
търговската тайна или сигурността, които може да са в сила в юрисдикцията, на 
която сте подчинени. Уважавайте личните права на другите. Закрилата на авторските 
права може да не ви разрешава да копирате, променяте, прехвърляте или изпращате 
някои снимки, музика (включително мелодии) или друго съдържание. 
Аудиофайлове: Възможно е да настъпи трайна загуба на слуха, ако слушате 
аудиофайлове с висока сила на звука, особено със слушалки. Избягвайте 
да увеличавате силата на звука на слушалките си, за да блокирате шума от 
заобикалящата ви среда. Ако почувствате звънене в ушите или приглушена реч, 
консултирайте се с лекар.

Камера: Ако смартфонът ви има камера, не я насочвайте директно към слънцето 
или друга ярка светлина. Това може да причини сериозно увреждане на очите ви или 
да повреди смартфона. Когато използвате светодиодната светкавица на камерата, 
отворът й трябва да е на разстояние най-малко 19,69 инча (50 cm) от очите на обекта. 

Антена 
Използвайте само доставената интегрирана антена. Неразрешените промени или 
приспособления на антената може да повредят смартфона.

Смущения в електронно оборудване 
По-голямата част от съвременното електронно оборудване са екранирани срещу 
радиочестотни сигнали. Въпреки това определени електронни устройства може да 
не са екранирани срещу радиочестотните сигнали от смартфона ви.
Пейсмейкъри: Консултирайте се с лекар или с производителя на пейсмейкъра, 
ако имате въпроси във връзка с въздействието на радиочестотните сигнали върху 
пейсмейкъра ви. Уверете се, че използвате смартфона в съответствие с изискванията 
за безопасност, свързани с конкретния пейсмейкър, които може да включват 
следното: винаги дръжте смартфона на повече от 7,88 инча (20 cm) разстояние 
от пейсмейкъра, когато смартфонът е включен, не носете смартфона в джоба на 
гърдите си и използвайте срещуположното на пейсмейкъра ухо, когато извършвате 
или получавате обаждания, за да сведете до минимум потенциалните смущения. Ако 
имате каквито и да е основания за съмнение, че възникват смущения, изключете 
всички безжични връзки на смартфона си незабавно, спрете да го използвате и се 
консултирайте с лекар.
Слухови апарата: Някои цифрови безжични устройства може да предизвикат 
смущения в слухови апарати. В случай на подобни смущения, обърнете се към 
оператора на безжичната услуга или към производителя на слуховия ви апарат, за да 
обсъдите алтернативни възможности.
Смартфонът ви включва магнитометър, който се използва от някои приложения, 
като например компаса. Ако приложение, което използва магнитометъра, причинява 
смущения на слуховия ви апарат, затворете го.
Други медицински изделия: Ако използвате други лични медицински изделия, 
консултирайте се с производителя, за да определите дали вашето медицинско 
изделие е подходящо екранирано срещу външна радиочестотна енергия. Лекарят ви 
може да е в състояние да ви помогне да получите тази информация.
Здравни заведения: Изключвайте всички безжични връзки на смартфона си в 
здравни заведения, в случай че има наредби, поставени в тези зони, които ви 
инструктират да направите това. Болниците или здравните заведения може да 
използват оборудване, което е чувствително към външна радиочестотна енергия. 
Самолети: Изключвайте безжичните връзки на смартфона си, преди да се качите 
на самолета. Последиците от използването на включен смартфон с безжични 
връзки в самолет са неизвестни. Това може да окаже влияние върху уредите, 
комуникационните системи и функционирането му; може по друг начин да е опасно 
за функционирането на въздухоплавателното средство, екипажа му и пасажерите; и 
може да е незаконно. След като изключите всички безжични връзки на смартфона 
си, използвайте само приложения на устройството, които не са основани на 
радиовръзка, в съответствие с наредбите за използване на електронни устройства 
на въздушните линии. 

Опасни зони 
Смартфонът ви не е искробезопасно устройство и не е подходящ за използване 
в опасни среди, в които се изискват искробезопасни устройства, включително, 
но не само, при наличието на газови изпарения, ситуации с експлозивен прах, 
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функциониране на ядрени съоръжения, аеронавигационно или комуникационно 
обслужване, контрол на въздушния трафик, както и животоподдържащи или 
оръжейни системи. 
Потенциално експлозивни атмосфери: Ако се намирате в район с потенциално 
експлозивна атмосфера, изключете безжичните връзки на смартфона си и 
изпълнявайте всички знаци и инструкции. Искрите в такива среди може да 
предизвикат експлозия или пожар, които може да доведат до телесни повреди или 
дори смърт. 
Районите с потенциално експлозивна атмосфера често, ако не винаги, са ясно 
обозначени. Те включват зони за зареждане с гориво, като бензиностанции или 
петролни станции; трюмове на кораби; съоръжения за пренасяне или съхранение 
на гориво или химични вещества; превозни средства, използващи втечнен нефтен 
газ, като пропан или бутан; зони, в които въздухът съдържа химически вещества 
или частици, като зърна, прах или метален прах; както и всички други зони, в които 
обикновено се препоръчва изключване на двигателя на автомобила. 
Не използвайте смартфона, за да сигнализирате за изтичане на газ в близост до 
него. Напуснете зоната и се обадете от безопасно местоположение, ако телефонната 
услуга е налице и е активна в смартфона ви. 
Зони на взривни работи: Докато се намирате в зона на взривни работи или в зона с 
указания за изключване на средствата за двустранна радиовръзка, изключете всички 
безжични връзки на смартфона си и спазвайте всички знаци и инструкции. 

Температури на работа и съхранение 
Смартфонът ви и зарядното устройство са предназначени за работа и съхранение 
при температурите, посочени по-долу:
Работа на смартфона: 32 до 113°F (0 до 45°C)
Съхранение на смартфона (под 3 месеца): -4 до 113°F (-20 до 45°C)
Съхранение на смартфона (над 3 месеца): 77°F (25°C +/- 3°C)
Работа на зарядното устройство: 32 до 104°F (0 до 40°C)
Използването или съхранението на смартфона ви или аксесоарите към него 
извън препоръчителните температурни диапазони може да причини загряване на 
смартфона, което може да доведе до сериозно нараняване или смърт или може да 
повреди смартфона, аксесоарите или литиево-йонната батерия.
Дръжте смартфона си или аксесоарите към него далеч от източници на топлина, 
като радиатори, вентилационни отоплителни решетки, печки или други уреди 
(включително усилватели), отделящи топлина. Ако няма да използвате смартфона 
си повече от две седмици, изключете захранването.

Почистване и ремонт на смартфона 
Почистване: Не използвайте течности, аерозолни почистващи средства или 
разтворители върху смартфона или в близост до него или аксесоарите към него, 
включително батерията. Почиствайте само с мека суха кърпа. Преди да почиствате 
смартфона или зарядното устройство, изключете всички кабели от компютъра и 
извадете щепселите на зарядното устройство от електрическия контакт. 
Ремонт: Не се опитвайте да променяте, разглобявате или обслужвате смартфона 
си или зарядното устройство. Не се опитвайте да сменяте вградената батерия. 
Ремонтите или смяната на батерия на смартфона ви или зарядните устройства 
трябва да се извършват само от квалифициран сервизен персонал и те трябва да 
използват само определената от производителя батерия за вашия конкретен модел 
смартфон.
Ако възникне някоя от следните ситуации, изключете захранващите кабели от 
компютъра или електрическия контакт и отнесете смартфона или зарядното си 
устройство за техническо обслужване от квалифициран сервизен персонал:
• Захранващият кабел, щепселът или конекторът е повреден.
• В смартфона или зареждащото устройство е попаднала течност или предмети.
• Смартфонът или зареждащото устройство са били изложени на дъжд или вода.
• Смартфонът или зареждащото устройство са силно нагорещени при допир.
• Смартфонът или зареждащото устройство са били изпуснати или повредени по 

какъвто и да е начин.
• Смартфонът или зареждащото устройство не работят нормално при спазване на 

инструкциите от документацията за потребителите.
• В работата на смартфона или зареждащото устройство има съществена промяна.
За да намалите риска от пожар или токов удар, коригирайте само онези контролни 
функции, които са описани в документацията за потребителите на смартфона ви. 
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Неправилното настройване на други контролни функции може да причини повреда и 
често е необходима значителна работа от квалифициран техник за възстановяване 
на нормалната работа на смартфона, зарядното устройство или друг аксесоар.
Неспазването на всички указания за безопасност, съдържащи се в документацията за 
потребителя на смартфона ви, ще анулира Ограничената гаранция, може да доведе 
до прекратяване или отказ на услуги за нарушителя, съдебни действия или и двете.

Изхвърляне на смартфона или батерията 
Не изхвърляйте смартфона или батерията в контейнерите за битови 
отпадъци или в огън.

Смартфонът и батерията ви подлежат на рециклиране, ако има такива 
съоръжения. Този символ не означава използването на рециклирани 
материали.

Изхвърляйте смартфона и зарядното устройство в съответствие със законите 
и наредбите във вашия регион, уреждащи изхвърлянето на такъв тип клетъчни 
устройства. 

Информация за съответствие
Излагане на радиочестотни сигнали 
Радиото на смартфона е радиопредавател и приемник с ниска мощност. То е 
проектирано така, че да спазва:  
• Указанията и ограниченията на Съвета на Европейския съюз
• Други международни указания във връзка с нивата на безопасност при излагане 

на радиочестотно излъчване за безжични устройства.
Тези указания са разработени от независими научни работници, правителства и 
организации, включително:
• Международната комисия за защита от нейонизиращи лъчения (ICNIRP)
За да спазвате указанията и ограничения при излагане на радиочестотни вълни, 
дръжте смартфона на разстояние най-малко 0,20 инча (5 mm) от тялото си. Когато 
носите смартфона до тялото си, използвайте аксесоари, оборудвани с вградена 
щипка за колана, които са доставени или одобрени от производителя. Ако използвате 
аксесоар за носене до тялото, който не е доставен от производителя, проверете дали 
не съдържа метал и дръжте смартфона на разстояние най-малко 0,20 инча (5 mm) 
от тялото си.
За да намалите излагането на радиочестотно лъчение: (i) използвайте смартфона 
на места, където има силен безжичен сигнал; (ii) използвайте комплект за свободни 
ръце; и (iii) намалете продължителността на разговорите или вместо това изпратете 
имейл, SMS или BBM съобщение.

Данни за специфичната интензивност на поглъщане 
ТОЗИ МОДЕЛ БЕЗЖИЧНО УСТРОЙСТВО ОТГОВАРЯ НА ДЪРЖАВНИТЕ 
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗЛАГАНЕ НА РАДИОВЪЛНИ, КОГАТО СЕ ИЗПОЛЗВА КАКТО Е 
ПОСОЧЕНО В ТОЗИ РАЗДЕЛ.
Смартфонът е проектиран така, че да не превишава допустимите стойности на 
емисиите при излагане на радиочестотна (РЧ) енергия, препоръчвани от Съвета на 
Европейския съюз, когато се използва както е посочено в предишния раздел. Тези 
гранични стойности са част от изчерпателни указания и установяват допустимите 
нива на радиочестотна енергия за населението като цяло. Указанията се основават 
на стандарти, разработени от независими научни организации чрез периодична и 
цялостна оценка на научни изследвания. Стандартът за излагане на радиовълни 
за безжични устройства използва измервателна единица, известна като Specific 
Absorption Rate (специфична интензивност на поглъщане), или SAR. Граничната 
стойност на SAR, препоръчана от Съвета на Европейския съюз, е 2,0 W/kg*. 
Тестовете за определяне на нивата на SAR се провеждат, като се използват 
стандартни работни положения, при които устройството излъчва на най-високото 
си сертифицирано ниво на мощност във всички тествани честотни диапазони.  
 
* В Европа граничната стойност на SAR за мобилни устройства, използвани 

от граждани, е 2,0 W/kg, усреднено за 10 g тъкан за тялото или главата (4,0W/
kg, усреднено за 10 g тъкан за крайниците – ръце, китки, глезени и стъпала). 
Проучванията показват, че стандартът включва значителни граници на безопасност 
за предоставяне на допълнителна защита за гражданите и отчитане на евентуални 
вариации в измерванията.
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Въпреки че SAR се определя при най-високото сертифицирано ниво на мощност, 
действителното ниво на SAR за устройството по време на работа може да бъде доста 
под максималната стойност. Причината за това е, че устройството е проектирано 
да работи при различни нива на мощността, така че да използва само мощността, 
необходима за осъществяване на връзка с мрежата. По принцип, колкото по-близо 
сте до антена на безжична базова станция, толкова по-ниска е изходната мощност.
Най-високата стойност на SAR за този смартфон при тестването му при използване 
до ухото е:

Смартфон SAR (W/kg) за 10 g (RED) 

BlackBerry® KEY2 (BBF100-6) GSM 900 + Wi-Fi 5G 0,72

Най-високата стойност на SAR за този смартфон при тестването му на разстояние 
0,20 инча (5 mm) от тялото е:

Смартфон SAR (W/kg) за 10 g (RED) 

BlackBerry® KEY2 (BBF100-6) GSM 1800 + Wi-Fi 5G 1,68

Измерванията при носене до тялото (препоръчителни разстояния) се различават 
между безжичните устройства, включително смартфоните, в зависимост от 
доставените или налични аксесоари и приложимите изисквания на Съвета на 
Европейския съюз.
Допълнителна информация за SAR може да се намери на www.ctia.org (CTIA – 
Асоциация за клетъчни телекомуникации и интернет) или www.tele.soumu.go.jp/e/
index.htm (Бюро за телекомуникации на Министерството на вътрешните работи и 
комуникациите).

Съответствие с нормативните изисквания на ЕС
С настоящото производителят декларира, че този смартфон съответства на 
съществените изисквания и другите приложими разпоредби на Директивата за 
радиосъоръженията 2014/53/EС.
Пълният текст на декларацията на ЕС за съответствие можете да намерите на 
следния интернет адрес: http://www.blackberrymobile.com/EU_doc/.
Описанията на аксесоарите и компонентите, включително софтуера, които 
позволяват на радиооборудването да функционира по предназначение, могат да 
бъдат намерени в пълния текст на декларацията за съответствие на ЕС на следния 
интернет адрес: http://www.blackberrymobile.com/EU_doc/.
Ако имате смартфон с Wi-Fi, той може да работи с Wi-Fi мрежи във всички държави 
членки на ЕС. 
В публикуваното в Официален вестник на Европейския съюз Решение на Комисията 
от 12 февруари 2007 година се посочва ,че в честотната лента от 5,150 до 5,350 GHz, 
безжичните системи за достъп (WAS), включително местните радиомрежи (RLANs), 
трябва да бъдат ограничени до използване на закрито. 

BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR HR IT CY LV

LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK

NO IS LI CH TR

Съответствие с допълнителни нормативни изисквания
Конкретни подробности за съответствието със стандартите и регулаторните органи 
за вашия смартфон можете да получите от производителя.
За да видите модела и информация за съответствието за своя смартфон, докоснете 
Settings (Настройки) > System (Система) > About phone (За телефона) > Legal 
information (Правна информация).

Информация за продукта
Механични характеристики:
• Тегло: прибл. 5,93 унции (168 g) включително литиево-йонната батерия
• Размери (Д x Ш x В): 5,96 x 2,83 x 0,33 инча  (151,4 x 71,8 x 8,5 mm)
• 6 GB памет, 64-GB/128-GB хранилище за приложения, слот за micro SD карта

Спецификации на захранването:
• Вградена акумулаторна литиево-йонна батерия
• Поддържа nano SIM карти от 3 V, 1,8 V
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• Съвместимост на порта за синхронизиране на данни и зареждане: USB Type-C

Радиочестотни спецификации за мобилни мрежи:
• 2G: B2/3/5/8 (850/900 MHz): 32 dBm; (1800/1900 MHz): 29 dBm
• 3G: B1/2/4/5/6/8 (2100/1900/1700/850/800/900 MHz): 23 dBm
• FDD LTE Home: B1/3/5/7/8/20/26/28/32 (2100/1800/850/2600/900/800/850/700/150

0 MHz): 23 dBm
• FDD LTE Roaming: B2/4/12/13/17/19 (1900/1700/700/700/700/850 MHz): 23 dBm
• TDD LTE Home: B38/40 (2600/2300 MHz): 23 dBm
• TDD LTE Roaming: B39/41 (1900/2500 MHz): 23 dBm
• Клас на мощност: Клас 1 (DCS 1800, PCS 1900), Клас 3 (UMTS, LTE), Клас 4 (GSM 

850) според определението в GSM 5.05, Клас 4 (GSM 900) според определението 
в GSM 02.06, Клас E2 (GSM 850, GSM 900, DCS 1800, PCS 1900)

• Честота на предаване: 1920 до 1980 MHz, 1850 до 1910 MHz, 1710 до 1785 MHz, 
1710 до 1755 MHz, 824 до 849 MHz, 830 до 840 MHz, 2500 до 2570 MHz, 880 до 
915 MHz,699 до 716 MHz, 777 до 787 MHz, 704 до 716 MHz, 830 до 845 MHz, 832 
до 862 MHz, 814 до 849 MHz, 703 до 748 MHz, 2570 до 2620 MHz, 1880 до 1920 
MHz, 2300 до 2400 MHz, 2496 до 2690 MHz

• Честота на приемане: 2110 до 2170 MHz, 1930 до 1990 MHz, 1805 до 1880 MHz , 
2110 до 2155 MHz, 869 до 894 MHz, 875 до 885 MHz, 2620 до 2690 MHz, 925 до 960 
MHz, 729 до 746 MHz, 746 до 756 MHz, 734 до 746 MHz,  875 до  890 MHz, 791 до 
821 MHz,  859 до 894 MHz, 758 до 803 MHz, 2570 до 2620 MHz, 1880 до 1920 MHz, 
2300 до 2400 MHz, 2496 до 2690 MHz, 1452 до 1496 MHz

Радиочестотни спецификации за Wi-Fi мрежи:
• Стандарт за безжична LAN: IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 

802.11n, IEEE 802.11ac
• Честота на предаване и приемане за IEEE 802.11b/IEEE 802.11g/IEEE 802.11n: 

2,412 до 2,472 GHz: < 20 dBm
• Честота на предаване и приемане за IEEE 802.11a/IEEE 802.11n/IEEE 802.11ac: 

5,180 до 5,825 GHz: < 18,5 dBm

Радиочестотни спецификации за Bluetooth:
• Поддръжка на една лента: ISM 2,4 GHz
• Честота на предаване и приемане: 2402 до 2480 MHz: ≤ 7 dBm
• Bluetooth Клас1

Ако смартфонът ви поддържа технологията NFC, приложими са следните 
спецификации:
• Работна честота: 13,56 MHz: VPP ≤ 10V
• Поддържани режими: четене/записване, емулация на карта, равноправен достъп 

( peer-to-peer)

Правно съобщение
Търговските марки, включително, без да се ограничават до BLACKBERRY и EMBLEM 
Design, са търговски марки или регистрирани търговски марки на BlackBerry Limited и 
се използват под лиценз от TCL Communication Ltd.
Bluetooth е търговска марка на Bluetooth SIG. Call2Recycle е търговска марка на 
Call2Recycle, Inc. CTIA – The Wireless Association е търговска марка на CTIA – The 
Wireless Association. GSM е търговска марка на GSM MOU Association. IEEE Std 
1725, IEEE 802.11a, 802.11b, 802.11g и 802.11n са търговски марки на Института 
на инженерите по електротехника и електроника, Inc. Wi-Fi е търговска марка 
на Wi-Fi Alliance. Всички други търговски марки са собственост на съответните си 
притежатели. Тази документация, включваща цялата документация, добавена чрез 
препратката по-долу, като например документация, предоставена или публикувана в 
уебсайта на производителя, се предоставя „във вида, в който е“ и без всякакъв вид 
условия, одобрения, гаранции, заявления или отговорности от какъвто и да е вид от 
производителя и дъщерните му компании, като всички те се отказват от отговорност 
до максимално разрешената от приложимите закони във вашата юрисдикция степен.

Производител: TCL Communication Ltd.
Адрес: 5/F, Building 22E, 22 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, 
NT, Хонг Конг.
За повече информация можете да посетите www.blackberrymobile.com


