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Güvenlik Önlemleri
Yaralanma, ölüm, elektrik çarpması, yangın, ekipmanın veya 
özelliğin arızalanma ve hasar riskini azaltmak için her zaman 
aşağıdaki güvenlik önlemlerini inceleyin.

Sembol sözcük panellerinin açıklaması

Aşağıdaki sembol sözcük panelleri yanlış kullanıldığında veya 
gözardı edildiğinde tehlike, yaralanma ve mala gelecek hasarın 
seviyesini sınıflandırmak ve açıklamak için kullanılır.

Aşağıdaki semboller göz önünde bulundurulması gereken talimat 
türlerini sınıflandırmak ve açıklamak için kullanılır.

Sembol sözcük panellerinin açıklaması

Ciddi yaralanma veya ölümle 
sonuçlanacak olası tehlikeleri gösterir.

Ciddi yaralanma veya ölümle 
sonuçlanabilecek olası tehlikeleri gösterir.

Küçük yaralanmayla sonuçlanabilecek 
olası tehlikeleri gösterir.

Bu sembol, gerçekleştirilmemesi gereken belirli çalıştırma 
prosedürleri hakkında kullanıcıları uyarmak için kullanılır.

Bu sembol, ürünü güvenli şekilde kullanabilmek için 
izlenmesi gereken belirli çalıştırma prosedürleri hakkında 
kullanıcıları uyarmak için kullanılır.

TEHLİKE

UYARI
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Pil

Pil sadece bu ürünle kullanıma yöneliktir. Başka 
ürünlerle kullanmayın.
Elektrolit sızıntısı, aşırı ısınma, duman, kırılma veya yangın 
meydana gelebilir.

Pili belirtilen yöntemi kullanarak şarj edin.
Bunun yapılmaması elektrolit sızıntısı, aşırı ısınma, duman, 
kırılma veya yangına neden olabilir.

Pili ateşe atmayın veya aşırı ısıya maruz bırakmayın.
Elektrolit sızıntısı, aşırı ısınma, duman, kırılma veya yangın 
meydana gelebilir.

Pili sökmeyin, değiştirmeyin, içine keskin yabancı 
cisimler sokmayın veya darbeye maruz bırakmayın.
Elektrolit sızıntısı, aşırı ısınma, duman, kırılma veya yangın 
meydana gelebilir.

Pozitif (+) ve negatif (-) kontakları kısa devre yapmayın. 
Pili kolye, saç tokası vb. ile birlikte taşımayın veya 
birlikte saklamayın.
Elektrolit sızıntısı, aşırı ısınma, duman, kırılma veya yangın 
meydana gelebilir.

Pili, ateş ve doğrudan güneş ışığı gibi aşırı ısı 
kaynaklarından uzak tutun.
Bunun yapılmaması elektrolit sızıntısı, aşırı ısınma, duman, 
kırılma veya yangına neden olabilir.

Pili suya veya diğer sıvılara maruz bırakmayın.
Elektrolit sızıntısı, aşırı ısınma, duman, kırılma veya yangın 
meydana gelebilir.

TEHLİKE
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Pili fırlatmayın veya düşürmek ya da yüksek basınç 
uygulamak gibi güçlü darbelere maruz bırakmayın.
Elektrolit sızıntısı, aşırı ısınma, duman, kırılma veya yangın 
meydana gelebilir.
• Pil güçlü bir darbeye maruz kalmışsa veya pil ciddi 
şekilde hasar görmüşse ya da deforme olmuşsa, ürünü 
kullanmayı bırakın.

Pil bozulmuşsa yenisiyle değiştirin.
Bunun yapılmaması elektrolit sızıntısı, aşırı ısınma, duman, 
kırılma veya yangına neden olabilir.

Pilden sızan elektrolite doğrudan dokunmayın.
Elektrolit gözlere girebilir ve körlüğe neden olabilir ya da cilt 
veya giysilerle temas ederek döküntülere sebebiyet 
verebilir.
• Ovalamadan temiz suyla yıkayın ve tıbbi yardım alın.

Pili mikrodalga fırınlara veya basınçlı kaplara 
koymayın.
Ani ısı veya basınç uygulaması aküye zarar vererek 
elektrolit sızıntısı, aşırı ısınma, duman, kırılma veya 
yangına neden olabilir.

Pil elektrolit kokuyor veya sızdırıyorsa, pili ateşten uzak 
tutun.
Bunun yapılmaması elektrolit sızıntısı, aşırı ısınma, duman, 
kırılma veya yangına neden olabilir.

UYARI
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Bu ürün ve şarj cihazı

Ürünü uzun süre kullanacaksanız, cildinizi uzun süre 
bu ürüne maruz bırakmayın.
Üretilen ısı düşük sıcaklık yanıklarına neden olabilir.

Ürünü parçalarına ayırmayın, onarmayın veya 
değiştirmeyin.
Bunu yapmanız, kısa devre veya aşırı ısınmaya neden 
olabilir; bu durum da yangına veya elektrik çarpmasına 
neden olabilir.

Ürüne yabancı cisimler sokmayın.
Bunu yapmanız, kısa devre veya aşırı ısınmaya neden 
olabilir; bu durum da yangına veya elektrik çarpmasına 
neden olabilir.

Metal nesneler gibi iletken malzemelerin genişletme 
veri yolu konektörüne temas etmesine izin vermeyin.
Bu, kısa devre ve aşırı ısınmaya neden olabilir ve bu durum 
da pilden elektrolit sızıntısı, aşırı ısınma, duman, kırılma 
veya yangına sebebiyet verebilir.

Ürünü mikrodalga fırınlara veya elektromanyetik 
ocaklara koymayın.
Bunu yapmanız, aşırı ısınmaya, dumana veya kırılmaya 
neden olabilir; bu durum da yangına neden olabilir.

Yıldırımlı fırtına sırasında ürün şarj cihazına bağlıysa, 
ürüne veya şarj cihazına dokunmayın.
Az da olsa, elektrik çarpması tehlikesi vardır.

UYARI
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Kulaklık vb. kullanırken sesini çok yüksek açmayın.
Uzun süre yüksek sesle dinlemek, işitme kaybına neden 
olabilir. Ayrıca, ses seviyesi çok yüksek olduğunda 
çevredeki seslerin duyulması zorlaşır ve bu da kazalara 
neden olabilir.
• Ani yüksek sesleri önlemek için kulaklıkları vb. 

bağlamadan önce sesi kısın.

Aramalar sırasında kulaklarınızı hoparlörden uzak tutun 
(eller serbest).
Hoparlör, eller serbest görüşme yaparken yüksek ses 
çıkarır.
Kulaklarınızı hoparlöre yaklaştırmak ve uzun süre yüksek 
sesle dinlemek işitme kaybına neden olabilir.

SD kartlar ve SIM kartlar gibi küçük parçaları bebeklerin 
ve küçük çocukların erişemeyeceği yerlerde 
bulundurun.
Kazayla küçük nesnelerin yutulması fiziksel olarak zararlı 
etkilere neden olabilir. Böyle bir durumda derhal tıbbi 
yardım alın.

Ürünü yürürken, araç kullanırken, bisiklet sürerken vb. 
durumlarda kullanmayın.
Bu tür faaliyetlerde bulunurken dikkatinizin dağılması 
kazalara veya düşmelere neden olabilir.

Sadece belirtilen pilleri kullanın.
Belirtilmemiş pillerin kullanılması elektrolit sızıntısına, aşırı 
ısınmaya, dumana, kırılmaya veya yangına neden olabilir.
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Aşağıdakilerden herhangi biri meydana gelirse ürünü 
kullanmayı hemen bırakın.
– Ürün hasarlı
– Ürüne su veya yabancı cisimler girmiş
– Üründen duman çıkıyor
– Üründen sıra dışı koku veya ses çıkıyor
– Ürün alışılmadık derecede ısınmış
Kullanıma devam edilmesi, yangına veya elektrik 
çarpmasına neden olabilir. Ürünü derhal kapatın, güç 
kaynağından bağlantısını kesin, pili çıkarın ve ardından 
teknik destek temsilcinize başvurun.

Ürünü su veya diğer sıvıların yakınında ve yüksek 
oranda nem, buhar, toz, yağlı buhar vb. olan alanlarda 
kullanırken arabirim kapağını kapatın.
Ürüne giren yabancı maddeler yangına veya elektrik 
çarpmasına neden olabilir. Ürüne yabancı madde girerse, 
ürünü kapatın, güç kaynağından bağlantısını kesin ve 
ardından pili çıkarın. Destek veya onarım için teknik destek 
temsilcinize başvurun.

Ekrandaki yanıp sönen ışıklara bakarken herhangi bir 
rahatsızlık hissederseniz, derhal ürünü kullanmayı 
bırakın ve hekiminize danışın.
Kişilerin çok küçük bir yüzdesi, uzun süre boyunca belirli 
ışık düzenlerine veya yanıp sönen ışıklara maruz 
kaldığında nöbetler veya kararmalar yaşayabilir.
7Güvenlik Önlemleri



Ürünü, yüksek hassasiyetli kontrol veya zayıf sinyaller 
için kullanılan elektronik cihazların yakınında 
kullanmayın.
Ürün tarafından üretilen RF sinyalleri, bu tür elektronik 
cihazlarda girişime neden olabilir ve arıza nedeniyle 
kazalara sebebiyet verebilir.
• Dikkat edilmesi gereken elektronik cihazlara örnekler:
İşitme cihazları, implante edilebilir kalp pilleri ve implante 
edilebilir kardiyoverter defibrilatörler, diğer tıbbi cihazlar, 
yangın alarmları, otomatik kapılar ve diğer otomatik 
kontrol cihazları. İmplante edilebilir kalp pilleri, implante 
edilebilir kardiyoverter defibrilatörler veya diğer tıbbi 
cihazlar kullananlar için RF sinyallerinin etkilerini ilgili 
tıbbi cihaz üreticisi veya distribütörü ile doğrulayın.
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Ürünü uzun süre yüksek oranda nem, buhar, toz, yağlı 
buhar vb. içeren alanlarda bırakmayın.
Ürüne giren yabancı maddeler yangına veya elektrik 
çarpmasına neden olabilir.

Şarj cihazı bağlıyken ürünü hareket ettirmeyin.
Bu durum yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.

Ürünü ıslakken şarj etmeyin.
Bu durum yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.

Ürünü uzun süreyle aşırı yüksek sıcaklıktaki ortamlarda 
bırakmayın.
Ürünü, yakın ateş veya doğrudan güneş ışığı gibi aşırı 
yüksek sıcaklıklara maruz kalacağı bir yerde bırakmak, 
ürünü deforme edebilir veya iç bileşenlerinde hasara veya 
arızaya neden olabilir. Ürünün bu koşullarda kullanılması, 
kısa devre, yalıtım hataları vb. durumlara neden olarak 
yangına veya elektrik çarpmasına sebebiyet verebilir.

Ürünü sıcak veya soğuk ortamlarda kullanırken cildi 
ürüne maruz bırakmayın.
Yanıklar, düşük sıcaklık yanıkları veya donmalara neden 
olabilir. Cilt ile doğrudan temas gerekliyse, işlemi mümkün 
olduğunca hızlı yapın.

Ürünü dengesiz bir yüzeye yerleştirmeyin. 
Ürün düşerek yaralanmalara neden olabilir.

Ürünü istiflemeyin.
Denge kaybedilirse, ürün devrilebilir veya düşebilir ve bu 
durum da yaralanmaya neden olabilir.

DİKKAT
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Doğrudan barkod okuyucunun ışık vericisine (barkod 
okuyuculu modeller için) veya fotoğraf ışığına 
bakmayın veya ışığı başka birinin gözlerine 
doğrultmayın.
Bu durum gözlere zarar verebilir veya bir kazayla 
sonuçlanabilecek geçici görme kaybına neden olabilir.

Kamera lensini uzun süre doğrudan güneş ışığına 
maruz bırakmayın.
Bu, lensin yakınsama etkisinden dolayı yangına, yanıklara 
veya yaralanmaya neden olabilir.

Verilen veya tavsiye edilen parçaları kullanın.
Verilmemiş ve tavsiye edilmemiş parçaların kullanılması, 
yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.

Güvenlik amacıyla, ürünü temizlerken veya uzun süre 
kullanmayacaksanız fişi çekin.
Bunu yapmamak, yangına veya elektrik çarpmasına neden 
olabilir.

Ekran hasar görürse, açığa çıkabilecek kırık camlara, iç 
parçalara veya sızan maddelere dikkat edin.
Bunu yapmamak yaralanmalara neden olabilir.
Ayrıca, iç parçalardan kaynaklanan maddeler cildinize veya 
giysilerinize temas ederse, gözlerinize ve cildinize zarar 
verebilir. Etkilenen alanı hemen temiz suyla ovalamadan 
yıkayın ve tıbbi yardım alın.

Ürünü kullanırken saatte bir 10 ila 15 dakikalık bir mola 
verin.
Ürünü uzun süre sürekli kullanmak, yorgunluk 
yaralanmalarına sebebiyet verebilir ve gözlerinize, ellerinize 
veya vücudunuzun diğer kısımlarına zararlı etkileri olabilir.
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Düzenleyici Bilgiler
Bu ürün ve sağlığınız

Bu ürün, tıpkı diğer radyo aygıtları gibi, radyo frekansında 
elektromanyetik enerji yayar. Çünkü bu ürün radyo frekansı güvenlik 
standartları önerilerinde yer alan esaslar dahilinde çalışır, bu ürünün 
tüketiciler tarafından kullanımının güvenli olduğuna inanmaktayız. Bu 
standartlar ve öneriler bilim çevrelerinin ortak görüşünü 
yansıtmaktadır ve geniş araştırma literatürünü sürekli olarak 
inceleyen ve yorumlayan bilim insanlarının katıldıkları paneller ve 
toplantılar sonucunda oluşturulmuşlardır. Bazı durumlarda veya 
ortamlarda, bu ürünün kullanımı bina sahibi veya kuruluşun sorumlu 
temsilcileri tarafından sınırlandırılabilir. Bu gibi durumlara şu örnekler 
verilebilir:
• Bu ürünün uçaklarda kullanımı veya
• Diğer aygıtlarla veya hizmetlerle çakışma riskinin zararlı 

olduğunun düşünüldüğü diğer ortamlarda.
Belirli bir kuruluş ya da ortamda (örneğin havaalanı) kablosuz 
aygıtların kullanımıyla ilgili kurallar konusunda şüpheniz varsa, bu 
ürünü açmadan önce bu ürünü kullanmak için izin almanız önerilir.

Kullanıcı için bilgiler

Bu ürün üzerinde yetkisiz bir biçimde yapılan değişikliklerden dolayı 
radyo veya televizyon yayınlarında meydana gelebilecek 
parazitlenmelerden sorumlu değiliz. Yetkisiz bir biçimde yapılan bu 
tür bir değişiklikten kaynaklanan parazitlenmelerin giderilmesi 
kullanıcının sorumluluğundadır. Biz ve yetkili satıcılarımız veya 
dağıtımcılarımız, kullanıcının resmi yönetmelikleri ihlal etmesinden 
doğabilecek herhangi bir zarar veya ihlalden dolayı sorumluluk kabul 
etmiyoruz.

Bu ürün ve sağlığınız

Kullanıcı için bilgiler
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Ek güvenlik önlemleri

Bağlayıcı hükümleri bulunan kurumlar
• Hastanelerde, sağlık tesislerinde veya sizden bunu isteyen asılı 

uyarıların bulunduğu kurumlarda ürünü kapatın. Hastaneler ve 
sağlık tesisleri, harici RF enerjisine duyarlı ekipmanlar kullanıyor 
olabilir.

Kalp pilleri
• Tıbbi cihaz üreticileri, tıbbi cihazla olası bir girişimi önlemek için, bir 

kablosuz cihaz ile kalp pili veya implante edilmiş kardiyoverter 
defibrilatör gibi implante edilmiş bir tıbbi cihaz arasında asgari 
15 cm boşluk bırakılmasını tavsiye eder.

• Kalp pili olan kişiler:
– Bu ürün AÇIK olduğunda, ürünü DAİMA kalp pillerinden en az 

15 cm uzakta tutmalıdırlar;
– Girişim olasılığını en aza indirmek için kalp pilinin karşısındaki 

kulağını kullanmalıdır;
– Bu ürünü göğüs cebinde taşımamalıdır;
– Girişim olduğundan şüpheleniliyorsa, ürünü derhal kapatmalıdır.

İşitme cihazları
• Bazı dijital kablosuz ürünler bazı işitme cihazlarıyla etkileşime 

girebilir. Bu tür girişimlerde, alternatif çözümleri tartışmak için 
işitme cihazınızın üreticisine danışın.

Diğer tıbbi cihazlar
• Başka bir tıbbi cihaz kullanıyorsanız, cihazın harici RF enerjisine 

karşı yeterince korumalı olup olmadığını öğrenmek için cihazınızın 
üreticisine danışın. Hekiminiz bu bilgiyi edinmede size yardımcı 
olabilir.

Ek güvenlik önlemleri
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Uçak
• Uçağa bindikten sonra, uçuş personeli tarafından uyarı geldiğinde 

ürünü kapatın. Ürünün uçuşta kullanımıyla ilgili uçuş ekibinin 
talimatlarına uyun. Bu ürünün uçakta kullanılması, uçağın 
çalışması için tehlikeli olabilir, kablosuz iletişimi bozabilir ve ayrıca 
yasa dışı olabilir.

Potansiyel olarak patlayıcı ortamlar
• Potansiyel olarak patlayıcı ortamlarda ürünü kapatın, tüm işaret ve 

talimatlara uyun. Bu tür alanlardaki kıvılcımlar, yaralanma veya 
hatta ölümle sonuçlanabilecek bir patlama veya yangına neden 
olabilir.

• Patlayıcı olabilecek ortama sahip alanlar; yakıt ikmal alanları, 
kimyasal tesisler, teknelerde güvertenin alt kısmı, yakıt veya 
kimyasal transfer ya da depolama tesisleri, petrol veya doğal gaz 
kullanan araçlar ya da ortamın, tahıl, toz veya metal tozlar gibi 
parçacıkları içerdiği alanları ve normal olarak araç motorunuzu 
kapatmanızın önerildiği diğer alanları içerebilir.

Elektronik cihazlar
• Bu ürün açıldığında radyo frekansı sinyallerini alır ve iletir. Çoğu 

elektronik cihaz RF sinyallerine karşı yalıtımlıdır. Bununla birlikte, 
bazı elektronik cihazlar bu üründen gelen RF sinyallerine karşı 
yalıtımlı olmayabilir. Bu nedenle, girişimi önlemek için belirli 
durumlarda kullanım kısıtlanmalıdır.

Araç kullanımı
• Sürüş sırasında dikkatli olun. Güvenli sürüş, ilk 

sorumluluğunuzdur.
• Bir arama yapmadan veya cevaplamadan önce aracı yol kenarına 

çekin ve park edin. Ürünü sürüş sırasında çalıştırmak güvenli 
değildir.

• Araç kullandığınız alanlardaki yasaları ve düzenlemeleri kontrol 
edin ve daima bunlara uyun.
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• Ürünün bir araca montajı yalnızca kalifiye personel tarafından 
yapılmalıdır. Ürünün aracınıza sağlam bir şekilde monte edilip 
edilmediğini ve doğru şekilde çalıştığını düzenli olarak kontrol edin.

• Ürünü, hava yastığının üstündeki alana veya hava yastığının 
açıldığı alana yerleştirmeyin ya da kurmayın. Hava yastığı şişerse, 
ciddi yaralanma ve/veya hasar meydana gelebilir.

• RF sinyalleri, motorlu araçlara yanlış yerleştirilmiş veya yetersiz 
yalıtımlı elektronik sistemleri etkileyebilir. Mobil ürünlerin kullanımı 
ile ilgili olarak aracın ve araca eklenen tüm ekipmanların üreticisine 
(veya temsilcisine) danışın.

• Varsa ve yasal olarak izin veriliyorsa, eller serbest kullanımdan 
yararlanın.

Acil iletişim
• Önemli veya acil durum iletişimleri için asla yalnızca mobil ürüne 

güvenmeyin. Ağ bağlantıları kalan pil seviyesinden, radyo 
sinyallerinden, servis şebekelerinden ve diğer koşullardan 
etkilenebilir ve bunun sonucunda her durumda acil durum iletişimi 
garanti edilemez.

Anten
• Anteni değiştirmeyin. İzin verilmeyen antenler, modifikasyonlar 

veya eklemeler ürüne zarar verebilir ve düzenlemeleri ihlal edebilir.
• Ürün açıkken anten alanına dokunmayın veya üzerini örtmeyin. 

Arama kalitesi, güç seviyeleri ve ürünün genel performansı 
etkilenebilir.

Ses seviyesi
• Kulaklık kullanırken sesi çok fazla açmayın.

• Uzun süre aşırı ses basıncı seviyelerine maruz 
kalınması işitme kaybına neden olabilir.
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• Ortamınızdaki sesleri duyamamak kazalara neden olabilir.

AC adaptör
• AC adaptörü ana bağlantı kesme cihazı olarak kullanılır. AC 

prizinin ürünün yakınına monte edildiğinden ve kolayca erişilebilir 
olduğundan emin olun.

Kullanım amacı

• Bu ürünün, nükleer ekipmanlar/sistemler, hava trafik kontrol 
ekipmanları/sistemleri, uçak kokpit ekipmanları/sistemleri, tıbbi 
cihazlar veya aksesuarlar*1, yaşam destek sistemleri veya insan 
hayatını ya da emniyetini güvenceye alan diğer ekipmanlar/
cihazlar/sistemler yerine veya onların bir parçası olarak kullanımı 
amaçlanmamıştır. Panasonic bu ürünün yukarıdaki çerçevede 
kullanımından kaynaklanan herhangi bir yükümlülüğü kabul 
etmemektedir.
*1 Avrupa Tıbbi Cihaz Direktifi (MDD) 93/42/EEC’de 

tanımlandığı şekilde.
• Panasonic, COTS (Piyasadan Hazır Temin Edilebilen) 

ürünlerimizin teknik özelliklerinden farklı havacılık standartları ve 
tıbbi ekipman standartları ile ilgili teknik bilgilerin, teknolojilerin, 
güvenilirlik, güvenlik (örn. Yanıcılık/Duman/Zehirlilik/Radyo 
Frekansı Yayımı vb.) gereksinimlerini garanti etmez.

• Bu ürün, yaşam destek sistemleri dahil tıbbi cihazlarda, hava trafiği 
kontrol sistemlerinde veya insan hayatı ya da güvenliğiyle ilgili 
diğer cihaz veya sistemlerde kullanılacak şekilde tasarlanmamıştır. 
Panasonic bu ünitenin bu türde donanım, cihaz veya sistemlerde 
vb. kullanılmasından kaynaklanan hasar ya da kayıplardan 
sorumlu tutulamaz. Bu ürün, LCD’nin darbe alması, düğmelere 
sıvının (örneğin su) sızması vb. durumları en aza indirmek üzere 
tasarlanmıştır, ancak bu tür sorunlara karşı hiçbir garanti 
sağlanmamaktadır. Bu nedenle, ürün hassas bir cihaz olduğundan 
çok dikkatli ve özenli kullanılmalıdır.

Kullanım amacı
15Düzenleyici Bilgiler



Genel bilgiler

Dikkat
Pil yanlış pil tipiyle değiştirilirse patlama tehlikesi.
Kullanılmış pilleri talimatlar doğrultusunda atın.

Etiket üzerindeki grafik sembollerin açıklaması
 : Doğru akım

Avrupa için

SAR (Spesifik Emilim Oranları)
Vücuda takılarak kullanım durumu için bu ürün test edilmiş ve bu 
ürün için belirlenmiş bir Panasonic aksesuarı ile kullanıldığında ve 
metal içermeyen ve ürünü gövdeden en az 5 mm uzağa 
konumlandıran bir aksesuarla kullanıldığında, RF maruziyeti 
kılavuzlarına uygun olduğu tespit edilmiştir.
Başka tür aksesuarların kullanılması, RF maruziyeti kılavuzlarına 
uygunluğu garanti etmeyebilir.
Bu ürün için en yüksek SAR değeri 
https://pc-dl.panasonic.co.jp/itn/manual/menu_en.html 
adresindeki Reference Manual içinde bulunabilir.

Wi-Fi kullanımı
Cihazın 5 GHz frekans bandında çalışması, aşağıdaki ülkelerde 
yalnızca kapalı yerde kullanımla sınırlandırılmıştır.
AT BE BG CH CY CZ DE DK EE EL ES
FI FR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MT
NL NO PL PT RO SE SI SK TR UK

Uygunluk Beyanı (DoC)
Panasonic, FZ-L1 tipindeki telsiz ekipmanının (Model Numarası 
FZ-L1AF, FZ-L1AG), 2014/53/EU sayılı Direktife uygun olduğunu 
beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metni aşağıdaki internet 
adresinde bulunabilir:
http://www.ptc.panasonic.eu

Genel bilgiler

Avrupa için
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Yetkili Temsilciyle iletişim:
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Almanya

Frekans bantlarında iletilen en yüksek radyo frekans gücü

Frekans bandı En yüksek iletim 
gücü

Wi-Fi 
2,4 GHz

TX/RX 2412 MHz - 2472 MHz 15,0 dBm (e.i.r.p.)

Wi-Fi 
5 GHz

TX/RX 5180 MHz - 5700 MHz 15,0 dBm (e.i.r.p.)

Bluetooth TX/RX 2402 MHz - 2480 MHz 4,6 dBm (e.i.r.p.)

NFC TX/RX 13,56 MHz -9,75 dBuA/m, 
10 m’de

GNSS RX L1 1575,42 MHz (GPS),
1598,0625 MHz - 1605,375 
MHz (GLONASS)

-

GSM*1 TX 880,2 MHz - 914,8 MHz, 
RX 925,2 MHz - 959,8 MHz

32,0 dBm 
(Güç sınıfı 4)

DCS*1 TX 1710,2 MHz - 1784,8 MHz, 
RX 1805,2 MHz - 1879,8 MHz

29,5 dBm 
(Güç sınıfı 1)

WCDMA 
FDD I*1

TX 1922,4 MHz - 1977,6 MHz, 
RX 2112,4 MHz - 2167,6 MHz

23,0 dBm 
(Güç sınıfı 3)

WCDMA 
FDD VIII*1

TX 882,4 MHz - 912,6 MHz, 
RX 927,4 MHz - 957,6 MHz

23,0 dBm 
(Güç sınıfı 3)

LTE 
Band 3*1

TX 1710,7 MHz - 1784,3 MHz, 
RX 1805,7 MHz - 1879,3 MHz

23,0 dBm 
(Güç sınıfı 3)

LTE 
Band 7*1

TX 2502,5 MHz - 2567,5 MHz, 
RX 2622,5 MHz - 2687,5 MHz

23,0 dBm 
(Güç sınıfı 3)
17Düzenleyici Bilgiler



*1 Hücresel iletimi destekleyen modeller için

Arabirim kablosu
• EMC düzenlemelerine uygunluğu sağlamak için ürün tarafında 

ferrit çekirdekli ve 1,2 m veya daha kısa olan kablolar 
kullanılmalıdır.

Çevreci tasarım bilgileri
AB Mevzuatı No. 801/2013 (AB) uyarınca, 1275/2008 nolu AB 
Mevzuatı (EC) olan çevreci tasarım mevzuatına uyumludur. 1 Ocak 
2015 tarihi itibarıyla.

Lütfen bu adresi ziyaret edin: www.ptc.panasonic.eu 
[Downloads] öğesine tıklayın 
→ Energy related products information (Public)

1) Ağ bekleme modundaki güç tüketimi ve kılavuzlara, yukarıdaki 
web sitesinden erişebilirsiniz.
2) Kablosuz ağ bağlantı noktalarının nasıl etkinleştirileceği ve devre 
dışı bırakılacağı hakkında yardım amacıyla, Reference Manual’a 
(Referans Kılavuzuna) bakın ve kablosuz ağ bağlantı noktalarını 
etkinleştirmek için “Mobile network (for models supporting cellular 
transmission)”, “Wi-Fi” ve “Bluetooth” kısmına ya da kablosuz ağ 
bağlantı noktalarını devre dışı bırakmak için de “Airplane mode” 
kısmına bakın.

LTE 
Band 20*1

TX 834,5 MHz - 859,5 MHz, 
RX 793,5 MHz - 818,5 MHz

23,0 dBm 
(Güç sınıfı 3)

LTE 
Band 28*1

TX 704,5 MHz - 746,5 MHz, 
RX 759,5 MHz - 801,5 MHz

23,0 dBm 
(Güç sınıfı 3)

Frekans bandı En yüksek iletim 
gücü
18



Türkiye için

Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 
V8.0.0 (veya sonraki sürümün kodu) ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 
(veya sonraki sürümün kodu) teknik özelliklerine uygundur. 

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.
Eski Ekipman ve Bataryaların İşlenmesi.
Sadece geri dönüşüm sistemleri olan Avrupa Birliği ve 
ülkeleri için geçerlidir.

Türkiye için

Ürünler, ambalaj ve/veya ekli belgeler üzerindeki bu 
semboller kullanılmış elektrik ve elektronik ürünlerin 
ve pillerin genel ev atığı ile karıştırılmaması 
gerektiğini ifade eder.
Eski ürünlerin ve pillerin toplanması ve geri 
kazanılması için bu atıkları lütfen yasayla 
belirlenmiş olan uygun toplama merkezlerine teslim 
ediniz.
Bu atıkların doğru işlenmesiyle, değerli kaynakların 
korunmasına ve insan sağlığı ve çevreye olası 
negatif etkilerinin engellenmesine yardımcı 
olabilirsiniz. Atıkların toplanması ve geri dönüşümü 
için detaylı bilgi için lütfen bağlı olduğunuz yerel 
yönetimlerle iletişime geçiniz.
Atıkların atılmasıyla ilgili yanlış uygulamalar yasayla 
belirlenmiş olan cezalara sebebiyet verebilir.
19Düzenleyici Bilgiler



Lisanslar
• This product is licensed under the MPEG-4 Visual patent portfolio 

license for the personal and non-commercial use of a consumer for
(i) encoding video in compliance with the MPEG-4 Visual Standard 
(“MPEG-4 Video”) and/or
(ii) decoding MPEG-4 Video that was encoded by a consumer 
engaged in a personal and non-commercial activity and/or was 
obtained from a video provider licensed by MPEG LA to provide 
MPEG-4 Video.
No license is granted or shall be implied for any other use.
Additional information including that relating to promotional, 
internal and commercial uses and licensing may be obtained from 
MPEG LA, L.L.C. See http://www.mpegla.com.

• This product is licensed under the AVC patent portfolio license 
for the personal use of a consumer or other uses in which it 
does not receive remuneration to
(i) encode video in compliance with the AVC Standard (“AVC 
Video”) and/or
(ii) decode AVC Video that was encoded by a consumer 
engaged in a personal activity and/or was obtained from a 
video provider licensed to provide AVC Video.
No license is granted or shall be implied for any other use.
Additional information may be obtained from MPEG LA, L.L.C. 
See http://www.mpegla.com.

• This product contains software licensed in compliance with 
GNU General Public License Version 2.0 (GPL v2.0), GNU 
Lesser General Public License (LGPL) or any other license.
The program is free software; you can copy it, redistribute it, 
and modify it under the terms of the GPL v2.0, LGPL or any 
other license.
At least three (3) years from delivery of products, Panasonic 
Mobile Communications Co., Ltd. will give to any third party 
who contacts us at the contact information provided below, for 
a charge no more than our cost of physically performing source 
code distribution, a complete machine-readable copy of the 
20
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corresponding source code covered under GPL v2.0 and LGPL 
or any other license.
Contact Information
oss-cd-request@gg.jp.panasonic.com
Source code is also freely available to the public via the web 
site listed below.
https://panasonic.net/cns/oss/index.html
Please note that we cannot respond to any inquiries regarding 
the source code.
For more details on the relevant software (including license 
information of GPL v2.0 and LGPL), refer to the information 
displayed on the following screen: swipe up the home screen, 
and then in the app list, tap [Settings] → [System] → [About 
tablet] → [Legal information].

• This product includes software developed by the OpenSSL 
Project for use in the OpenSSL Toolkit.
(http://www.openssl.org/source/license.html)

• This product includes the Independent JPEG Group's software. 
This software is based in part on the work of the Independent 
JPEG Group.

• Portions of this software are copyright 2017 The FreeType 
Project (www.freetype.org). All rights reserved. This software is 
based in part on the work of FreeType Project.

• This product includes the following software; ICU 1.8.1 and 
later Copyright (c) 1995-2011 International Business Machines 
Corporation and others.

• This product includes other free software or open source 
software.

• For more details on the relevant software (including license 
information), refer to the information displayed on the following 
screen: swipe up the home screen, and then in the app list, tap 
[Settings] → [System] → [About tablet] → [Legal 
information].
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C0319-0

Çin’de basılmıştır

*DHQX1594ZA/P1*

Web Site : https://panasonic.net/cns/pc/

© Panasonic Mobile Communications Co., Ltd. 2019
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