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Ohutuse tagamine

Lugege läbi järgmised lihtsad juhised. Juhiste eiramine võib tekitada ohtlikke olukordi või olla 
seadustega vastuolus. Lisateavet leiate täielikust kasutusjuhendist.

VÄLJALÜLITAMINE KEELUALADES

Kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud või kui see võib põhjustada häireid või olla ohtlik (nt 
lennukis, haiglas või meditsiiniseadmete, kütuse või kemikaalide läheduses või lõhkamistööde 

piirkonnas), lülitage seade välja. Järgige kõiki keelupiirkondade kohta käivaid juhiseid.

OHUTU LIIKLEMINE

Järgige kõiki kohalikke seadusi. Mõlemad käed peavad olema vabad auto juhtimiseks. Sõiduki 
juhtimisel tuleb esmajoones silmas pidada liiklusohutust.

HÄIRED

Kõiki mobiilsideseadmeid võivad mõjutada häired, mis põhjustavad tõrkeid seadme töös.

PROFESSIONAALNE TEENINDUS

Toodet võib paigaldada ja remontida üksnes vastava kvalifikatsiooniga spetsialist.

AKUD, LAADIJAD JA MUUD TARVIKUD

Kasutage ainult neid akusid, laadijaid ja tarvikuid, mille Microsoft Mobile on selle seadme jaoks 
heaks kiitnud. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.

SEADE TULEB HOIDA KUIV

Seade ei ole niiskuskindel. Hoidke seade kuiv.

KUULMISE KAITSMINE

Võimalike kuulmiskahjustuste ärahoidmiseks ärge kuulake seadet pidevalt valju heliga. Kui 
kasutate valjuhääldit, olge seadme kõrva ääres hoidmisel ettevaatlik.
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Alustamine

Tutvuge telefoni põhitoimingutega ja saategi seda probleemitult kasutada.

Klahvid ja muud osad
Tutvuge uue telefoni klahvide ja muude osadega.

1 Laadimisliides
2 Taskulamp
3 Peakomplektipesa (3,5 mm)
4 Ekraan
5 Juhtnupp
6 Lõpetamis-/toiteklahv
7 Mikrofon
8 Klahvistik
9 Helistamisklahv
10 Valikuklahvid
11 Kuular
12 Kaamera

Antenniala on esile tõstetud.

Saate seadistada telefoni küsima teie määratud turbekoodi. Vaikimisi turbekood on 12345.

SIM-kaardi ja aku paigaldamine
Sellest teemast saate teada, kuidas telefoni SIM-kaarti paigaldada.

1. Lülitage telefon välja. Asetage pöial logole ja tõmmake tagakaane eemaldamiseks seda ülaservast.
Märkus. Enne korpuse eemaldamist lülitage seade välja ning eraldage laadija ja muud 
lisaseadmed. Korpuse vahetamisel vältige elektrooniliste komponentide puudutamist. Hoidke 
ja kasutage seadet alati koos korpusega.

2. Kui aku on telefonis, eemaldage see.
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3. Lükake SIM-kaart hoidikusse, nii et klemmid jäävad allapoole.
NB! Selles seadmes on ette nähtud kasutada ainult tavalist SIM-kaarti (vt joonist). Ühildumatute 
SIM-kaartide kasutamine võib kahjustada kaarti või seadet ja rikkuda kaardile salvestatud 
andmed. Kui soovite teavet mini-UICC väljalõikega SIM-kaardi kasutamise kohta, võtke 
ühendust oma mobiilsideoperaatoriga.

4. Seadke aku ja akupesa kontaktelemendid kohakuti ja sisestage aku.

5. Pange tagakaas kohale ja vajutage seda, kuni see paika lukustub.

6. Telefoni sisselülitamiseks vajutage klahvi  seni, kuni telefon sisse lülitub.
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Mälukaardi paigaldamine
Sellest teemast saate teada, kuidas telefoni mälukaarti paigaldada.

1. Asetage pöial logole ja tõmmake tagakaane eemaldamiseks seda ülaservast.

2. Lükake kaart sisse nii, et kontaktelemendid jääksid allapoole.
Kasutage üksnes käesoleva seadme jaoks ette nähtud ühilduvaid mälukaarte. Kaardid, mis seadmega 
ei ühildu, võivad kahjustada kaarti ja seadet ning rikkuda kaardile salvestatud andmed.

3. Lükake kaart sisse, nii et see oma kohale lukustub. Pange kaas tagasi.

Aku laadimine
Telefoni aku on tehases osaliselt laetud, kuid on võimalik, et enne, kui saate telefoni kasutada, tuleb 
seda uuesti laadida.
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1. Ühendage laadija vooluvõrku.

2. Ühendage laadija telefoniga. Kui aku on laetud, lahutage laadija esmalt telefonist ja seejärel 
vooluvõrgust.

Kui aku on täiesti tühjaks saanud, võib kuluda mitu minutit, enne kui ekraanil kuvatakse laadimistähis 
või enne kui telefoniga saab helistada.

Klahvide lukustamine või avamine
Klahvide tahtmatu vajutamise vältimiseks kasutage klahvilukku.

1. Vajutage kiiresti klahvi .

2. Vajutage klahvi Lukusta.

Lukusta

3. Klahvistiku vabastamiseks vajutage  > Ava.
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Ava

Helitugevuse muutmine
Heli saate mitmel viisil reguleerida.

1. Kerige helitugevuse muutmiseks vasakule või paremale.

2. Peakomplektiliidesesse saate ühendada ühilduva peakomplekti või muu ühilduva seadme.

3. Helistamise ajal valjuhääldi kasutamiseks telefonis valige Kõlar. Valjuhääldit saab kasutada ka 
raadio kuulamisel.

987654321

Kõlar
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Põhitoimingud

Saate teada, kuidas oma uue telefoni võimalusi paremini ära kasutada.

Telefoniga tutvumine
Saate oma telefoniga ühe lihtsa klahvivajutusega tutvuda.

1. Telefonis leiduvate rakenduste ja funktsioonide nägemiseks vajutage klahvi Menüü.

Menüü

2. Rakenduse või funktsiooni avamiseks vajutage juhtnuppu üles, alla, vasakule või paremale.

3. Rakenduse avamiseks või funktsiooni valimiseks vajutage Vali.

Vali

4. Eelmisesse vaatesse naasmiseks vajutage Tagasi.

Tagasi

5. Avakuvale naasmiseks vajutage klahvi .
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6. Taskulambi kasutamiseks vajutage juhtnuppu kaks korda üles. Väljalülitamiseks vajutage 
juhtnuppu üks kord üles. Ärge suunake valgusvihku kellelegi silma.

Menüü

Teksti sisestamine
Klahvistiku abil kirjutamine on lihtne ja lõbus.

Vajutage klahvi korduvalt, kuni kuvatakse soovitud täht.

Tühiku tippimine
Vajutage klahvi 0.

Erimärgi või kirjavahemärgi tippimine
Vajutage klahvi * ja hoidke seda all.

Täheregistrite vaheldumisi aktiveerimine
Vajutage korduvalt klahvi #.

Numbri tippimine
Vajutage ja hoidke all numbriklahvi.

Sisestusabi kasutamine
Kirjutamise kiirendamiseks arvab telefon, mida te kirjutama hakkate. Sisestusabi põhineb seadmes 
asuval sõnastikul. See funktsioon ei pruugi kõigis keeltes saadaval olla.

1. Valige Valik. > Sõnastik ja keel.
2. Alustage sõna tippimist. Soovitud sõna kuvamisel vajutage klahvi 0.

Sõna muutmine
Vajutage korduvalt klahvi *, kuni kuvatakse soovitud sõna.

Uue sõna lisamine sõnastikku
Kui teie soovitud sõna pole sõnastikus, kirjutage sõna, valige Tähth. ja tippige sõna.

Sisestusabi ja tavalise tekstisisestuse vaheldumisi aktiveerimine
Vajutage korduvalt klahvi #.
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Sisestusabi väljalülitamine
Valige Valik. > Sõnastik > Väljas.

Helina vahetamine
Iga profiili jaoks saate määrata omaette helina.

1. Valige Menüü > Seaded > Tooniseaded.

Vali

Bluetooth

Tooniseaded

Seaded

2. Valige Helina toon.

Vali

Helina tugevus

Tooniseaded
Helina toon

3. Valige soovitud helin ja seejärel OK.

OK

Helina toon
Üks piiks
Nokia Tune
Bicycle
Brikabrak
Brook
Coconut

Äratuse seadmine
Saate oma telefoni kasutada äratuskellana.

1. Valige Menüü > Kell > Sea äratused.
Äratuskell

Vali

Sea äratused

Äratushelin

Ajaseaded
Harilik

2. Valige äratus.
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Äratuskell

Väljas

Väljas

Väljas

Vali

Äratus1

Äratus2

Äratus3

Näpunäide. Saate seada kuni viis äratust.

3. Tunni määramiseks vajutage juhtnuppu üles või alla. Minutite määramiseks vajutage paremale ja 
siis üles või alla. Vajutage klahvi OK.

OK

Märkige äratuse aeg:
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Inimesed ja sõnumside

Suhelge telefoni abil oma sõprade ja perega ning andke oma failid (nt fotod) ühiskasutusse.

Helistamine ja kõnele vastamine
Lugege edasi, et teada saada, kuidas oma uue telefoniga helistada ja kõnesid vastu võtta.

1. Tippige telefoninumber.
Plussmärgi (+) sisestamiseks vajutage kaks korda klahvi *.

123456789

2. Helistamiseks vajutage klahvi . Kõne lõpetamiseks vajutage klahvi .

123456789
Helistamine

Lõpeta

3. Kui keegi helistab teile, vajutage vastamiseks klahvi .

helistab
987654321

Nime ja telefoninumbri salvestamine
Saate oma telefoni salvestada uue nime ja numbri.

1. Valige Menüü > Kontaktid.

Vali

Kontaktid
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2. Valige Lisa kontakt ja koht, kuhu soovite kontakti salvestada.

Vali

Otsi

Lisa kontakt

Kontaktid

Nimed

3. Kirjutage nimi ja vajutage klahvi OK, seejärel tippige number ning vajutage klahvi OK.

OK

Kontakti nimi:

Jaan Tamm

Sõnumite saatmine ja vastuvõtmine
Sõprade ja perekonnaga sidepidamiseks saate kasutada lühisõnumeid.

1. Valige Menüü > Sõnumid.
2. Valige Kirjuta sõnum.
3. Sisestage oma sõnum.

Näpunäide. Erimärgi (nt emotikoni või sümboli) lisamiseks valige Valik. > Sisestusvalikud.

4. Valige Valik. > Saada.
5. Tippige telefoninumber ja valige OK. Teie sõnum on saadetud.
6. Vastuvõetud sõnumi lugemiseks valige avakuval Näita.
7. Ülejäänud sõnumi lugemiseks vajutage juhtnupu alumist serva.
Saate saata lühisõnumeid, mille märkide arv ületab ühe sõnumi jaoks seatud märgilimiidi. Pikemad 
sõnumid saadetakse kahe või enama sõnumina. Teenusepakkuja võib teile arve esitada, mille alusel 
tuleb tasuda iga sõnumi eest. Rõhumärkidega tähed, muud tärgid või mõnele keelele omased märgid 
võtavad rohkem ruumi ning ühes sõnumis saadetavate tähemärkide arv on väiksem.
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Kaamera

Telefoni kaameraga saate hõlpsalt pildistada ja videoid salvestada.

Pildistamine
Parimad hetked saate jäädvustada telefoni kaameraga.

1. Enne alustamist kontrollige, kas olete mälukaardi sisestanud. Kaamera sisselülitamiseks valige 
Kaam..

Kaam.

2. Suurendamiseks või vähendamiseks vajutage juhtnupu üla- või allserva.

3. Pildistamiseks valige Pildista.

Pildista

Tehtud fotode vaatamiseks valige Valik. > Kuva fotod.

Video salvestamine
Lisaks pildistamisele saate telefoniga ka videoid salvestada.

1. Enne alustamist kontrollige, kas olete mälukaardi sisestanud. Kaamera sisselülitamiseks valige 
Kaam..
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Kaam.

2. Videokaamera sisselülitamiseks vajutage juhtnupu paremat serva.

3. Salvestamise alustamiseks valige .

Salvestatud videote vaatamiseks valige  > Kuva videod.

Foto või video ühiskasutusse andmine
Slami abil saate fotosid ja videoid ühiskasutusse anda.

1. Enne alustamist veenduge, et Bluetooth on sisse lülitatud ja telefonid on teistele telefonidele 
nähtavad. Valige foto, video või muu fail ja valik Jaga.

Jaga

2. Valige Slämmi kaudu.

Vali

Slämmi kaudu
Foto0001.jpg
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3. Asetage oma telefon teise telefoni lähedusse ja laske Slamil foto ühiskasutusse anda.
Seadme kasutamine varjatud režiimis aitab kaitsta seadet ründevara eest. Ärge nõustuge 
ebausaldusväärsete seadmete Bluetooth-ühenduse loomise taotlustega. Kui te ei kasuta Bluetooth-
ühendust, võite selle funktsiooni välja lülitada.
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Meelelahutus

Teil on aega ja vajate meelelahutust? Selles teemas tutvustatakse raadio kuulamist telefonis.

Raadio kuulamine
Telefoni kaudu saate raadiot kuulata.

1. Ühendage peakomplekt ja valige Menüü > Muusika > Raadio. Peakomplekti juhe toimib ühtlasi 
raadioantennina.

2. Järgmise kanali juurde liikumiseks vajutage juhtnupu alumist serva.

99,0 101
4. 100,00 MHz

3. Raadio sulgemiseks valige Valikud > Lülita välja.

Vali

Käsitsi otsing
Salvesta jaam

Vali sagedus

Lülita välja

Automaatotsing
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Telefonihaldus ja ühenduvus

Saate kanda oma telefoni ja selle sisu eest hoolt. Lisateave selle kohta, kuidas luua ühendus 
lisatarvikute ja võrkudega, luua varukoopiaid ja hoida tarkvara ajakohasena.

Privaatse sisu eemaldamine telefonist
Kui ostate uue telefoni või soovite mõnel muul põhjusel telefoni ära visata või taaskasutusse anda, 
siis toimige oma isikliku teabe ja sisu eemaldamiseks järgmiselt.

Telefonist privaatse sisu eemaldamisel pange tähele, kas eemaldate sisu telefonimälust või SIM-
kaardilt.

1. Sõnumite eemaldamiseks valige Menüü > Sõnumid > Kustuta sõnumeid.
2. Avage kaust, mille soovite tühjendada, ja valige Kõik või Kõik loetud. Telefonist kõikide sõnumite 
eemaldamiseks tühjendage kõik kaustad eraldi.
3. Kontaktide eemaldamiseks valige Menüü > Kontaktid > Kustuta > Kustuta kõik ja asukoht.
4. Kõneteabe eemaldamiseks valige Menüü > Kõneregister > Logi kustutamine > Kõik kõned.
5. Kontrollige, kas kogu teie isiklik sisu on eemaldatud.

Mälukaardil olevat sisu ja teavet ei eemaldata.

Kogu sisu eemaldamine telefonist ja algseadete taastamine
Telefoni lähtestamiseks algseadetele ja kõigi andmete kustutamiseks sisestage avakuval *#7370#.
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Toote- ja ohutusteave

Võrguteenused ja hinnad
Seda seadet saab kasutada ainult GSM-võrkudes sagedustel 900, 1800. Teil peab olema teenusepakkujaga sõlmitud leping.

Mõned funktsioonid tuleb võib-olla tellida.

Hädaabikõned
1. Kontrollige, kas seade on sisse lülitatud.
2. Kontrollige signaali tugevust.

Võimalik, et peate tegema ka järgmist:

• Sisestage seadmesse SIM-kaart.
• Lülitage seadmes kõnepiirangud nagu määratud numbrid või piiratud kasutajarühm välja.
• avama seadme klahvid (kui need on lukus).

3. Vajutage lõpetamisklahvi korduvalt kuni avakuva kuvamiseni.
4. Tippige piirkonnas kehtiv hädaabinumber. Hädaabinumbrid on piirkonniti erinevad.
5. Vajutage helistamisklahvi.
6. Kirjeldage olukorda võimalikult täpselt. Ärge lõpetage kõnet enne, kui selleks on luba antud.

NB! Kui teie telefon toetab Interneti kaudu helistamist, aktiveerige nii mobiilsidevõrgu- kui ka Interneti-kõned. Telefon 
võib proovida hädaabikõnesid teha nii mobiilsidevõrgu kui ka Interneti-kõnede teenuse pakkuja kaudu. Ühenduse saamine 
pole igas olukorras garanteeritud. Ärge kunagi lootke väga kriitilistes olukordades (näiteks kiirarstiabi vajaduse korral) 
ainuüksi mobiiltelefoni olemasolule.

Seadme hooldamine
Käsitsege oma seadet, akut, laadijat ja tarvikuid ettevaatlikult. Järgmised soovitused aitavad seadme töös hoida.

• Hoidke seade kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad korrodeerida elektronskeeme. Kui seade 
saab märjaks, eemaldage aku ja laske seadmel täielikult kuivada.

• Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ega määrdunud kohtades.
• Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrge temperatuur võib seadet või akut kahjustada.
• Ärge hoidke seadet külmas. Seni, kuni seade normaaltemperatuurini soojeneb, võib selle sees tekkida kondensaatniiskus 

ning see võib seadet kahjustada.
• Seadme avamine on lubatud vaid kasutusjuhendis esitatud juhiste järgi.
• Seadme loata muutmine võib seadme rikkuda ja olla vastuolus raadioaparatuurile kehtestatud normidega.
• Ärge raputage, koputage ega pillake seadet ega akut maha. Seadme hoolimatu kasutamine võib seda kahjustada.
• Kasutage seadme pinna puhastamiseks ainult pehmet, puhast ja kuiva riidelappi.
• Ärge seadet värvige. Seadme värvimine võib takistada selle õiget töötamist.
• Seadme optimaalse töö tagamiseks lülitage see aeg-ajalt välja ja eemaldage aku.
• Ärge jätke seadet magnetite lähedusse või magnetvälja mõjualasse.
• Andmete turvamiseks salvestage need vähemalt kahte kohta (nt seadmesse, mälukaardile või arvutisse) või kirjutage oluline 

teave üles.

Kasutuselt kõrvaldamine

Kasutatud ja mittevajalikud elektroonikatooted, akud ja pakendid viige alati selleks ette nähtud kogumispunkti. Nii aitate 
vähendada kontrollimatut jäätmeteket ja toetate materjalide taaskasutust. Kõiki seadme materjale saab kasutada energia 
tootmise toormena. Teavet Microsoft Mobile'i toodete ringlussevõtu kohta leiate aadressilt www.nokia.com/recycle.
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Läbikriipsutatud prügikasti märk

Läbikriipsutatud prügikasti märk teie seadmel, akul, kasutusjuhendis või pakendil tuletab meelde, et kõik äravisatavad elektri- 
ja elektroonikaseadmed ja akud tuleb viia spetsiaalsesse kogumispunkti. Ärge visake neid tooteid olmejäätmete hulka, mis ei 
kuulu sorteerimisele. Viige need jäätmekogumispunkti. Teavet lähima jäätmekogumispunkti kohta saate kohalikult 
jäätmekäitlusettevõttelt või veebilehelt www.nokia.com/support. Keskkonna-alast lisateavet leiate veebilehelt www.nokia.com/
ecoprofile.

Aku- ja laadijateave
Kasutage selles seadmes ainult laetavat originaalakut BL-4C.

Laadige seadet laadijaga AC-11. Laadimispistiku tüüp võib erineda. 

Microsoft Mobile võib pakkuda ka teistsuguseid selle seadme jaoks sobivaid aku- või laadijamudeleid.

Aku ja laadija ohutusteave
Enne aku eemaldamist lülitage seade alati välja ja eraldage laadija. Tarviku või laadija vooluvõrgust eemaldamiseks tõmmake 
alati pistikust, mitte juhtmest.

Kui laadijat ei kasutata, eraldage see vooluvõrgust. Täielikult laetud aku, mida ei kasutata, laeb ennast aja jooksul ise tühjaks.

Hoidke akut parima jõudluse tagamiseks alati temperatuurivahemikus 15–25 °C (59–77 °F). Äärmuslikud temperatuurid 
vähendavad aku mahtuvust ja lühendavad selle tööiga. Kui aku on liiga kuum või külm, võib seade ajutiselt töötamast lakata.

Kui mõni metallese puutub kokku aku metallklemmidega, võib tekkida juhuslik lühis. Vastasel juhul võib see akut või muud eset 
kahjustada.

Ärge hävitage akut põletamise teel – aku võib plahvatada. Järgige kohalikke eeskirju. Kui võimalik, viige aku ohtlike jäätmete 
kogumispunkti. Ärge visake akut olmejäätmete hulka.

Ärge akut demonteerige, lõigake, muljuge, painutage, torgake ega muul viisil kahjustage. Aku lekke korral vältige akuvedeliku 
kokkupuudet naha ja silmadega. Kui see siiski juhtub, loputage kokkupuutunud kohti viivitamatult veega, vajaduse korral 
pöörduge arsti poole. Ärge modifitseerige akut ega sisestage sellesse võõrkehi. Ärge kastke akut vette või mõnda muusse 
vedelikku, hoidke seda niiskuse eest. Aku võib plahvatada, kui seda vigastada.

Kasutage akut ja laadijat ainult selleks ette nähtud eesmärgil. Aku ebaõige kasutamine või Nokia heakskiiduta või ühildumatute 
akude või laadijate kasutamine võib põhjustada tule-, plahvatus- või lekkeohu või muid ohtlikke olukordi ning muuta kehtetuks 
seadme nõuetelevastavuse ja garantii. Kui arvate, et aku või laadija on kahjustatud, laske see enne kasutamise jätkamist 
teeninduskeskuses üle vaadata. Ärge kunagi kasutage katkist akut ega laadijat. Kasutage laadijat üksnes siseruumides. Ärge 
laadige akut äikesetormi ajal.

Ohutusalane lisateave

Väikelapsed
Seade ja selle lisavarustus ei ole mänguasjad. Need võivad sisaldada väikseid osi. Hoidke need lastele kättesaamatus kohas.

Meditsiiniaparatuur
Mobiiltelefonid ja teised raadiolaineid edastavad seadmed võivad tekitada häireid ebapiisavalt varjestatud meditsiiniaparatuuri 
töös. Konsulteerige arsti või meditsiiniseadme tootjaga, et teha kindlaks, kas seade on väliste raadiolainete eest piisavalt 
kaitstud.

Meditsiinilised implantaatseadmed
Võimaliku häire vältimiseks soovitavad meditsiiniliste implantaatseadmete tootjad jätta mobiilsideseadme ja meditsiiniseadme 
vahele vähemalt 15,3 sentimeetrit (6 tolli). Meditsiiniliste seadmete kasutajad peaksid arvestama järgmiste nõuannetega.
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• Hoidke mobiilsideseade meditsiinilisest aparatuurist alati vähemalt 15,3 sentimeetrit (6 tolli) kaugusel.
• Ärge kandke mobiilsideseadet rinnataskus.
• Hoidke helistamisel mobiilsideseadet meditsiiniseadmest kaugemale jääva kõrva ääres.
• Kui teile tundub, et meditsiiniseadme töös esineb häireid, lülitage mobiilsideseade välja.
• Järgige tootja poolt implantaatseadmele antud juhiseid.

Kui teil on mobiilsideseadme ja implantaatseadme koostöötamise kohta küsimusi, arutage neid oma arstiga.

Kuulmine
Hoiatus: Peakomplekti kasutamine võib summutada ümbritsevaid helisid. Kui see võib teid ohtu seada, ärge peakomplekti 
kasutage.

Teatud traadita side seadmed võivad tekitada häireid kuuldeaparaatide töös.

Seadme kaitsmine ohtliku sisu eest
Seda seadet võivad ohustada viirused ning muu kahjulik sisu. Võtke kasutusele järgmised ettevaatusabinõud.

• Olge sõnumite avamisel ettevaatlik. Need võivad sisaldada viiruslikku tarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või 
arvutit.

• Olge ühenduse loomise taotluste aktsepteerimisel, veebilehtede sirvimisel ja sisu allalaadimisel ettevaatlik. Ärge 
aktsepteerige tundmatute seadmete Bluetooth-ühenduse loomise taotlusi.

• Installige ja kasutage vaid selliseid teenuseid ja tarkvara, mis pärinevad usaldusväärsetest ning viiruste eest kaitstud 
allikatest.

• Installige seadmesse ja seadmega ühendatud arvutisse viirusetõrje- ja muu turbetarkvara. Kasutage korraga ainult ühte 
viirusetõrjetarkvara. Mitme tarkvara korraga kasutamine võib halvendada seadme ja/või arvuti jõudlust ning tööd.

• Kui avate seadmesse eelinstallitud järjehoidjate ja linkide kaudu kolmandate poolte hallatavaid veebisaite, võtke kasutusele 
vastavad ettevaatusabinõud. Microsoft Mobile ei kiida neid veebisaite mingil moel heaks ega võta nende osas mingit 
vastutust.

Sõidukid
Raadiosignaalid võivad häirida valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektroonikasüsteeme mootorsõidukites. 
Lisateavet saate sõiduki või selle tarvikute tootjalt.

Laske seade autosse paigaldada vaid vastava ala spetsialistil. Vale paigaldus võib olla ohtlik ning tühistada seadmele antud 
garantii. Kontrollige regulaarselt, kas kõik mobiilsideseadme lisatarvikud autos on kindlalt paigas ja töökorras. Ärge vedage ega 
hoidke lenduvaid ega plahvatusohtlikke aineid mobiilsideseadme, selle osade või lisatarvikutega samas auto osas. Ärge asetage 
seadet või tarvikuid turvapadja avanemispiirkonda.

Plahvatusohtlik piirkond
Plahvatusohtlikus piirkonnas (nt tanklaautomaatide läheduses) lülitage seade välja. Sädemed võivad põhjustada plahvatuse või 
tulekahju, mille tagajärjeks võivad olla vigastused või isegi surm. Järgige kütuse käitlemise piirkondades, keemiatehastes või 
plahvatusohtlikes piirkondades kehtestatud piiranguid. Võimalikud plahvatusohtlikud piirkonnad ei pruugi olla selgelt tähistatud. 
Need on tavaliselt alad, kus soovitatakse mootor välja lülitada, nt laeva sisemus, kemikaalide tarne- või ladustushooned ja 
piirkonnad, kus õhk võib sisaldada kemikaale või kergesti süttivaid osakesi. Küsige vedelgaasitoitel (nt propaan või butaan) 
töötavate sõidukite tootjatelt, kas nende sõidukite läheduses on seadet ohutu kasutada.

Sertifitseerimisinfo (SAR)
Käesolev mobiilsideseade vastab raadiosageduslike lainete piirnormile.

SAR-i kohta leiate lisateavet trükitud kasutusjuhendist või aadressilt www.nokia.com/sar.
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Autoriõigused ja muud teatised
VASTAVUSKINNITUS

Käesolevaga kinnitab Microsoft Mobile Oy selle RM-945 toote vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud 
direktiivist tulenevatele muudele asjakohastele sätetele. Vastavuskinnituse (Declaration of Conformity) koopia leiate aadressilt 
www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity.

Toodete, funktsioonide, rakenduste ja teenuste kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Microsoft Mobile võib oma äranägemisel 
mis tahes oma pakutavat teenust täielikult või osaliselt muuta või parandada või lõpetada selle pakkumise. Lisateavet saate 
edasimüüjalt või oma teenusepakkujalt. Käesolev seade võib sisaldada tooteid, tehnoloogiaid või tarkvara, millele rakenduvad 
USA ja teiste riikide ekspordiseadused. Seadusevastane levitamine on keelatud. 

Selle dokumendi sisu on ära toodud "nagu on". Kui seadus ei määra teisiti, ei anta käesoleva dokumendi õigsuse, usaldatavuse 
või sisu suhtes mingeid garantiisid, ei otseseid ega kaudseid, sealhulgas, kuid mitte ainult, kaudseid garantiisid kaubandusliku 
sobivuse või teatud otstarbel kasutamise suhtes. Microsoft Mobile jätab endale õiguse käesolevat dokumenti mis tahes ajal 
muuta või selle tühistada ilma ette teatamata.

Suurimal kohaldatavate õigusaktidega lubatud määral ei ole Microsoft Mobile ega tema litsentsiandjad ühelgi juhul vastutavad 
mis tahes andmekao või saamata jäänud tulu ega mis tahes viisil tekkinud eriliste, juhuslike, põhjuslike ega kaudsete kahjude 
eest.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik paljundamine, üleandmine või levitamine mis tahes kujul on ilma Microsoft Mobile'i 
eelneva kirjaliku loata keelatud. Microsoft Mobile tegutseb pideva arengu nimel. Microsoft Mobile jätab endale õiguse teha 
käesolevas dokumendis kirjeldatud toodetele parandusi ja muudatusi sellest ette teatamata.

Microsoft Mobile ei anna seadmesse installitud kolmandate osapoolte rakendustele mingit garantiid ega vastuta selliste 
rakenduste töökindluse, sisu ega lõppkasutajale osutatava tugiteenuse eest. Rakenduse kasutamisega nõustute, et see 
rakendus on teile antud kujul "nagu on".

Mõne kindla toote, teenuse või funktsiooni kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Lisateavet, sh teavet keelevalikute kohta, 
küsige oma kohalikult edasimüüjalt.

TM & © 2014 Microsoft Mobile. Kõik õigused on reserveeritud. Nokia on Nokia Corporationi kaubamärk. Kolmanda osapoole 
tooted/nimetused võivad olla vastava omaniku kaubamärgid.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Microsoft Mobile is under 
license.

Toode sisaldab avatud lähtekoodiga tarkvara. Kehtivate autoriõiguste ja muude teatiste, õiguste ning nõusolekukinnituste 
vaatamiseks valige avakuval *#6774#.

© 2014 Microsoft Mobile. Kõik õigused kaitstud. 23

http://www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity

	Sisukord
	Ohutuse tagamine
	Alustamine
	Klahvid ja muud osad
	SIM-kaardi ja aku paigaldamine
	Mälukaardi paigaldamine
	Aku laadimine
	Klahvide lukustamine või avamine
	Helitugevuse muutmine

	Põhitoimingud
	Telefoniga tutvumine
	Teksti sisestamine
	Sisestusabi kasutamine
	Helina vahetamine
	Äratuse seadmine

	Inimesed ja sõnumside
	Helistamine ja kõnele vastamine
	Nime ja telefoninumbri salvestamine
	Sõnumite saatmine ja vastuvõtmine

	Kaamera
	Pildistamine
	Video salvestamine
	Foto või video ühiskasutusse andmine

	Meelelahutus
	Raadio kuulamine

	Telefonihaldus ja ühenduvus
	Privaatse sisu eemaldamine telefonist

	Toote- ja ohutusteave
	Võrguteenused ja hinnad
	Hädaabikõned
	Seadme hooldamine
	Aku- ja laadijateave
	Aku ja laadija ohutusteave

	Ohutusalane lisateave
	Väikelapsed
	Meditsiiniaparatuur
	Meditsiinilised implantaatseadmed
	Kuulmine
	Seadme kaitsmine ohtliku sisu eest
	Sõidukid
	Plahvatusohtlik piirkond
	Sertifitseerimisinfo (SAR)

	Autoriõigused ja muud teatised


