
 

MIL-STD-810G szabvány 

A termék a MIL-STD-810G amerikai szabványnak megfelelően ellenáll különböző környezeti 

hatásoknak. 

A teszt hangsúlyozottan azt hivatott elősegíteni, hogy egy felszerelés vagy anyag, a felhasználása 

során őt érő környezeti hatásoknak ellenálljon, úgy, hogy a környezet rájuk gyakorolt hatásait 

laboratóriumi körülmények között szimulálják. 

Ugyanakkor tudni kell, hogy a laboratóriumi tesztelésnek vannak alapvető korlátai, melyek miatt, 

elsődlegesen fontos megfelelő körültekintés és mérnöki ítélőképesség alkalmazása, mikor a 

teszteredmények a konkrét, éles körülmények közé kell, hogy extrapolálódjanak. 

 

A MIL-STD-810G szabvány az alábbi tulajdonságok és tesztkörülmények tesztelésén alapul: 

 501.5. módszer: Magas hőmérséklet 

o tárolási hőmérséklet: +63°C 

o működési hőmérséklet: +43°C 

 502.5. módszer: Alacsony hőmérséklet 

o tárolási hőmérséklet: -33°C 

o működési hőmérséklet: -21°C 

 503.5. módszer: Hőmérséklet 

o -21°C ≤ váltakozó hőmérséklet ≤ +43°C tartományon belül 

 507.5 módszer: Páratartalom 

o normál hőmérsékletű (+25°C +/- 5°C), normál páratartalmú (55% relatív páratartalom) 

és emelt hőmérsékletű (+31°C – +41°C), emelt páratartalmú (59% – 88%) ciklusok 

váltakozása 

 514.6 módszer: Vibráció 

o véletlenszerű rezgések alkalmazásával 

 516.6 módszer: Leejtésállóság (rázkódás, ütés) 

o ejtés magassága: 46-122 cm 

 

Ne tegye ki a készüléket a tesztkörülményektől eltérő körülményeknek, mivel a MIL-STD-810G 

szabvány szerinti védelmi besorolás ellenére az eszköz ilyen esetekben nem tekinthető a fenti 

körülmények szerint ellenállónak. Ne tegye ki a terméket az itt felsorolt környezeti hatásoknak: 

 Ne merítse a terméket semmilyen tiszta víztől eltérő folyékony vegyi anyagba (szappanos víz 

stb.). 

 Ne merítse a terméket sós vízbe, például tengervízbe. 

 Ne merítse a terméket hőforrás vizébe. 

 Ne ússzon a termékkel. 

 Ne tegye ki a terméket közvetlen, tartós napsugárzásnak. 

 Ne tegye ki a terméket szélsőséges hőmérsékleti körülményeknek, és extrém magas vagy 

alacsony nyomásnak, valamint nyomásváltozásnak. 

 Ne helyezze a terméket közvetlenül homokra (pl. a tengerparton) vagy sárba. 

 

 Ha a termék vizes lett, alaposan törölje meg egy tiszta, puha ruhával, különösen használat előtt 

törölje le a mikrofont, a hangszórót és a sztereó csatlakozót. 

 Ha a termék vagy a keze vizes lett, törölje meg a termék használata előtt. 

 Ne használja a terméket olyan helyeken, ahol nagynyomású vízzel lefröcskölhetik (pl. csap vagy 

zuhanyfej közelében), és ne merítse vízbe hosszabb időre, mivel a terméket nem úgy tervezték, 

hogy ellenálljon a nagy víznyomásnak. 

 Ne ejtse le a terméket, és ne tegye ki ütésnek a fenti paramétereket meghaladóan. Ha a termék 

leesik vagy ütés éri, az megsértheti vagy eldeformálhatja a fő egységet, ezáltal a termék fenti 

tulajdonságokkal szembeni ellenállóképessége meggyengülhet. 

 Ha a készüléket vizesen használja, előfordulhat, hogy az érintőképernyő és más funkciók nem 

működnek megfelelően. 



 

 A termék csak akkor vízálló, ha a SIM-/Memóriakártya-tartó megfelelően van behelyezve a 

termékbe. 

 Ne nyissa ki vagy zárja be a SIM-/Memóriakártya-tartót olyankor, amikor a termék vizes vagy 

vízbe merül. Ha a kinyitott tartót víz vagy nedvesség éri, a termék károsodhat. 

 A SIM-/Memóriakártya-tartó gumi/műanyag borítással rendelkezik annak érdekében, hogy védje a 

terméket a portól, a víztől és a nedvességtől. Ne sértse fel a gumi/műanyag borítást, mert így por, 

víz vagy nedvesség kerülhet a termékbe, és annak károsodását okozhatja. 

 

Amennyiben a készülék adott terméktulajdonság tekintetében valamely más szabvány 

követelményeinek is megfelel, azok eltérése esetén a magasabb elvárást teljesítő paraméter veendő 

figyelembe. 

 

Jótállás érvényesítést kizáró okok 

A készülék nem rendeltetésszerű, valamint nem szabványszerű használata, továbbá a fenti 

útmutatások be nem tartása és fenti körülmények paraméterein kívül eső használat a készülékre 

vonatkozó jótállás érvénytelenítését eredményezheti. A MIL-STD-810G tesztkörülményeitől eltérő 

körülmények között a termék belsejében található beszivárgásjelző LDI (Liquid Damage Indicator) 

színe megváltozik. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az ilyen okokból eredő károk esetén Ön nem 

jogosult a jótállás körébe tartozó ingyenes javítási szolgáltatások igénybevételére. 

 

Jelen tájékoztatásra a Gazdasági Versenyhivatal VJ/38/2019. számon indult versenyfelügyeleti 

eljárása miatt került sor, amelynek lezárását képező határozatot a következő linken érheti el:  

https://www.gvh.hu/dontesek/versenyhivatali_dontesek/dontesek_2019/vj-38201945 
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