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Hei!

See juhend pole veel kõik...

See kasutusjuhend sisaldab uusimal saadaoleval tarkvaraversioonil põhinevaid suuniseid. Kui teie 
seadet ei ole uusimale saadaolevale tarkvaraversioonile uuendatud, võib esineda erinevusi mõne 
funktsiooni kättesaadavuses ja funktsionaalsuses.

Microsoft Mobile'i teenusetingimuste ja privaatsuspõhimõtetega tutvumiseks minge aadressile 
www.nokia.com/privacy.
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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.

KLAASIST OSAD

Seadme ekraan on valmistatud klaasist. Seadme kukkumisel kõvale pinnale või tugeva löögi 
korral võib klaas puruneda. Kui klaas puruneb, ärge puudutage seadme klaasist osi ega 

proovige klaasitükke seadmest eemaldada. Ärge kasutage seadet enne, kui vastava kvalifikatsiooniga 
spetsialist on klaasi välja vahetanud.

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 Micro-USB-pesa
2 Peakomplektipesa (3,5 mm AHJ)
3 Helitugevusnupud
4 Juhtnupp
5 Lõpetamis-/toiteklahv
6 Tagakaane vabastusava
7 Mikrofon
8 Helistamisklahv
9 Valikuklahvid
10 Kuular
11 Kaamera välklamp
12 Kaamera objektiiv. Enne kaamera 
kasutamist eemaldage objektiivilt kaitsekile.
13 Tagakaane avamistööriist. Kui kaotate tööriista, võite kasutada ka kirjaklambrit.
14 Antenniala
15 Valjuhääldi

Näpunäide. Kui te oma telefoni parajasti ei kasuta, lukustage klahvid. Valige Menüü ja vajutage 
klahvi *. Vabastamiseks valige Ava ja vajutage klahvi *.

Telefon kasutab S40 tarkvara.

Ärge puudutage signaali edastavat või vastu võtvat antenni. Antennide puudutamine mõjutab 
raadioside kvaliteeti, võib suurendada töötava seadme energiatarvet ning lühendada seetõttu aku 
kasutusiga.

Ärge ühendage seadmega signaali edastavaid seadmeid, kuna see võib seadet kahjustada. Ärge 
ühendage heliliidesesse ühtki toiteallikat. Kui ühendate selle seadme heliliidesesse heakskiiduta 
välisseadme või peakomplekti, olge helitugevuse suhtes ettevaatlik.

Juhendis esitatud kuvapildid võivad erineda teie telefoni kuvadest.

SIM-kaardi ja aku paigaldamine
Selles teemas tutvustatakse, kuidas paigaldada SIM-kaarti ja akut.

SIM1-kaardi hoidikut saab kasutada nii 3G kui ka 2G SIM-kaartide jaoks.

1. Suruge tööriista avasse, kuni kaas vabaneb. Eemaldage tagakaas. 

2

2
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2. Kui aku on telefonis, eemaldage see. 

3. Lükake SIM-kaart hoidikusse, nii et klemmid jäävad allapoole. 

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

5. Vajutage tagakaant, kuni see paika lukustub. Telefoni sisselülitamiseks vajutage toitenuppu 
ja hoidke seda all, kuni telefon väriseb.

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.

NB! SIM-kaardi kahjustamise vältimiseks eemaldage aku alati enne kaardi sisestamist või 
eemaldamist.
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NB! Seade kasutab micro-SIM-kaarti ehk mini-UICC SIM-kaarti. Ühildumatute SIM-kaartide või 
SIM-kaardi adapterite kasutamine võib kaarti või seadet kahjustada ja rikkuda kaardile 
salvestatud andmed.

Mälukaardi paigaldamine
Sellest teemast saate teada, kuidas telefoni mälukaarti paigaldada.

Kasutage üksnes käesoleva seadme jaoks ette nähtud ühilduvaid mälukaarte. Kaardid, mis seadmega 
ei ühildu, võivad kahjustada kaarti ja seadet ning rikkuda kaardile salvestatud andmed.

1. Suruge tööriista avasse, kuni kaas vabaneb. Eemaldage tagakaas ja tõstke aku üles.

2. Libistage mälukaart sisse, nii et selle kontaktala jääb allapoole.

3. Kaardi eemaldamiseks tõmmake see välja.

NB! Ärge võtke mälukaarti seadmest välja, kui rakendus seda kasutab. Selline teguviis võib 
kahjustada kaarti ja seadet ning rikkuda kaardile salvestatud andmed.

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

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

Kui aku on täiesti tühjaks saanud, võib kuluda kuni 20 minutit, enne kui ekraanil kuvatakse 
laadimistähis.

Näpunäide. Kui laadijat ei saa vooluvõrku ühendada, saate laadida USB-laadijaga. Laadimise ajal 
saab andmeid üle kanda. USB-laadija toitevõimsus võib olla väga erinev ning seadme laadimise 
alustamiseks ja seadme töö taastamiseks võib kuluda palju aega.

Veenduge, et arvuti on sisse lülitatud.

Sisu kopeerimine vanast telefonist

Kontaktide, kalendrikirjete ja muu kraami uude telefoni üleviimine on väga lihtne.

1. Lülitage Bluetooth-funktsioon mõlemas telefoni sisse. Bluetoothi sisselülitamiseks oma uues 
telefonis valige Menüü > Seaded > Ühenduvus > Bluetooth.
2. Valige oma uues telefonis Menüü > Seaded > Sünkr./varundus > Kop. seadmest.
3. Valige kopeeritavad andmed ja seejärel Valmis.
4. Valige leitud seadmete loendist oma vana telefoni nimi.
5. Kui palutakse, looge ühekordne pääsukood (nt 123) ja valige OK.
6. Veenduge, et mõlemas telefonis kasutataks sama koodi.
7. Täitke mõlema telefoni ekraanil kuvatavad juhised.

Näpunäide. Valige Menüü  > Rakend. > Minu rakend-d > Ülekandm., et ühilduvast telefonist 
kiiresti kontakte kopeerida.
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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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Ekraanitähised
Telefoni ekraanitähised näitavad teile kellaaega, aku laetuse taset, signaalitugevust ja palju muud 
teavet.

  Teil on lugemata sõnumeid.

  Teil on saatmata või nurjunud sõnumeid.

  Klahvid on lukus.

  Määratud on äratus.

  Bluetooth on sisse lülitatud.

  Telefon on ühendatud GSM-võrku.

  Kõik sissetulevad kõned suunatakse edasi teisele numbrile.

  Telefon on ühendatud peakomplektiga.

  Telefon on USB-kaabli abil ühendatud mõne muu seadmega, näiteks arvutiga.

Praegu ühendatud mobiilsidevõrgu tüüp võib olla tähistatud ühe tähega, tähekombinatsiooniga või 
tähtede ja numbrite kombinatsiooniga. Näiteks , sõltuvalt teie võrguteenusepakkujast.

Ikoonid võivad sõltuvalt piirk-st või teenusep-st erineda.

Aku kasutusaja pikendamine
Võtke oma telefonist maksimumi, kasutades akut just teile vajaliku aja jooksul. Telefoni energia 
säästmiseks on mitmesuguseid võimalusi.

• Laadige aku alati täielikult täis.
• Vaigistage ebavajalikud helid, nagu klahvivajutuse helid.
• Eelistage valjuhääldile juhtmega kõrvaklappe.

Energia säästmiseks saate teha järgmist.

Taustvalguse ereduse vähendamine Valige Menüü > Seaded > Ekraan > Taustvalgustus ja 
muutke valiku Taustvalg. tugevus väärtust.

Taustvalguse lühikese aja järel 
väljalülitamine

Valige Menüü > Seaded > Ekraan > Taustvalgustus ja 
muutke valiku Taustvalg. ajalõpp väärtust.
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Võrguühenduste kasutamine ainult 
vajadusel

• Lülitage Bluetooth sisse ainult vajadusel.
• Kui kuulate muusikat või kasutate telefoni millekski 

muuks, kuid ei soovi helistada ega kõnesid vastu võtta, 
siis lülitage sisse lennurežiim. Valige Menüü > Seaded > 
Profiilid > Lennuprofiil > Aktiveeri.

Avakuva isikupärastamine
Kas soovite oma lemmikrakendusi otse avakuvalt avada? Avakuvale saate üksusi lisada, neilt sealt 
eemaldada ja neid ümber korraldada.

1. Liikuge avakuval kerides üles või alla ja valige Valikud > Isikupärasta vaade.
2. Valige riba ja üksus (nt Teatised).
3. Valige Valmis > Jah.

Näpunäide. Rakenduste lisamiseks liikuge avakuval olles otsetee ribani ja valige Valikud > 
Muuda otseteed.

Helina vahetamine

Telefoni helina määramine.

1. Valige Menüü > Seaded > Toonid ja liikuge soovitud helinavalikutele.
2. Valige juhtnupu abil Ava rak. Failid.
3. Valige Helinad > Helinad.
4. Valige helin.

Näpunäide. Hääletu ja tavalise profiili vahetamiseks vajutage klahvi # ja hoidke seda all.

Loo määramine helinaks
Soovi korral saate helinaks määrata ka mõne muusikapleieris leiduva loo.

1. Helina määramisel liikuge juhtnupu abil vasakule, et valida Ava rak. Failid ja valige laul.
2. Saate märkida loo osa, mida soovite helinana kasutada. Valige Jah.
3. Alguspunkti teisaldamiseks  liikuge juhtnupu abil vasakule või paremale. Lõpp-punkti samamoodi 
teisaldamiseks  vajutage juhtnuppu alla. Kui olete valmis, valige Valmis.
4. Valige Salvesta.
Töödeldud helin ei kirjuta algset helinat ega heliklippi üle. Eelmääratud helinaid ei saa muuta ja kõik 
helinavormingud pole toetatud.
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Nokia Pood

Teenuse Nokia Pood kaudu saate laadida telefoni alla mobiilimänge, rakendusi, teemasid, taustpilte 
ja helinaid.

Valige Menüü > Pood.

Paljud üksused on saadaval tasuta; mõned tuleb osta, tasudes nende eest kas krediitkaardiga või 
lastes ostusumma telefoniarvele lisada.

Saadaolevad makseviisid sõltuvad teie asukohariigist ja võrguteenuse pakkujast.

Lisateavet teenuse Nokia Pood kohta leiate veebisaidilt store.nokia.com.

Teksti sisestamine
Soovite kirjutada märkme või kasutada sõnumis mitut keelt? Klahvistiku abil kirjutamine on lihtne ja 
lõbus.

Vajutage klahvi korduvalt, kuni kuvatakse soovitud täht.

Erimärgi või kirjavahemärgi tippimine
Vajutage klahvi * ja valige märk.

Täheregistrite ja tekstisisestusviiside vaheldumisi aktiveerimine
Vajutage klahvi #. See ei pruugi kõigis keeltes saadaval olla.

Numbri tippimine
Vajutage klahvi #, hoidke seda all ja valige Numbrirežiim. Täherežiimi naasmiseks vajutage klahvi # 
ja hoidke seda all.

Sisestusabi sisse- või väljalülitamine
Valige Valikud > Ennustav tekstisis. ja Sisse või Välja. Kõiki keeli ei toetata.

Kirjutamiskeele muutmine
Valige Valikud > Kirjutamiskeel.
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Inimesed ja sõnumside

Suhelge telefoni abil oma sõprade ja perega ning andke oma failid (nt fotod) ühiskasutusse. Ka liikvel 
olles hoiavad suhtlusvõrgustikuteenused sind uusimate värskendustega kursis.

Helistamine ja kõnele vastamine
Sellest teemast saate teada, kuidas oma uue telefoniga helistada ja kõnesid vastu võtta.

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

2. Vajutage klahvi .
3. Kõne lõpetamiseks vajutage klahvi .
Kui keegi helistab teile, vajutage vastamiseks klahvi .

Näpunäide. Kas teie sõbra hääl on liiga vali või liiga vaikne? Vajutage helitugevuse muutmiseks 
helitugevusnuppe.

Hoiatus: Lennuprofiilis ei saa helistada, kõnesid vastu võtta ega kasutada muid funktsioone, 
mis nõuavad võrguühendust. Helistamiseks vahetage profiili.

Lülitage seade välja, kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või 
olla ohtlik (nt lennukis, meditsiiniseadmete, kütuse või kemikaalide läheduses või lõhkamistööde 
piirkonnas).

Helistamine viimati valitud numbril
Vajutage avakuval olles klahvi , valige number ja vajutage klahvi .

Vastamata kõnede kuvamine
Vajutage avakuval olles klahvi Kuva. Tagasi helistamiseks valige number ja vajutage klahvi .

Näpunäide. Vastamata kõnede vaatamiseks valige Menüü  > Kontaktid > Logi > Vastam. 
kõned. Telefon registreerib vastamata ja vastatud kõned ainult siis, kui teie kasutatav võrk 
toetab seda funktsiooni ning seade on sisse lülitatud ja asub võrgu teeninduspiirkonnas.

Nime ja telefoninumbri salvestamine

Lisage oma telefoni uusi kontakte.

1. Valige Menüü  > Kontaktid.
2. Valige Lisa uus.
3. Sisestage telefoninumber ja valige OK.
4. Sisestage nimi ja valige Salvesta.
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Kontaktide suhtlusteabe lisamine
Kui logite suhtlusvõrgustikuteenustesse sisse, saate sõprade teabe lisada telefoni kontaktiloendisse.

1. Valige Menüü  > Kontaktid.
2. Valige Nimed > Valikud > Suhtluskontod.
3. Valige, kas soovite importida kõik või ainult need, mis on juba kontaktiloendis.

Kontolt pärit teave kuvatakse kontaktiloendis.

Sõnumi saatmine

Tekst- ja MMS-sõnumite abil saate kiiresti oma sõprade ja perekonnaga ühendust võtta.

1. Valige Menüü > Sõnumid.
2. Valige Koosta sõnum.
3. Sisestage oma sõnum.
4. Manuse (nt foto või video) lisamiseks valige Valikud > Lisa objekt.
5. Kontakti lisamiseks adressaadiväljale valige Saada > Kontaktid. Numbri sisestamiseks valige Nr või 
e-post.
6. Valige Saada.
Multimeediumsõnumeid saavad vastu võtta ja kuvada vaid ühilduvad seadmed. Erinevates seadmetes 
võidakse sõnumeid kuvada erinevalt.

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.

Kõneposti kontrollimine

Kas suunasite kõned kõnepostkasti, kui te ei saanud nendele vastata? Sel viisil saate helistajate jäetud 
teateid kuulata siis, kui teile sobib.

Kõneposti kasutamiseks tuleb teil see teenus arvatavasti esmalt tellida. Lisateabe saamiseks 
pöörduge oma võrguteenusepakkuja poole.
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Enne tavakõneposti kasutamist peate oma võrguteenusepakkujalt küsima kõneposti numbri. Numbri 
leiate tellimuse kinnitusest või oma võrguteenusepakkuja tugiteenuste veebisaidilt.

Kõneposti häälestamiseks valige Menüü > Sõnumid > Veel > Tavakõneteated > Tavakõneteated > 
Tavakõneposti nr ja tippige oma tavakõneposti number.

1. Kõneposti kontrollimiseks, kui kõnele jäi vastamata, valige avakuval Kuva.
2. Valige Valikud > Helista saatjale.

Näpunäide. Kõneposti kiiresti helistamiseks vajutage ja hoidke avakuval all klahvi 1.

Kõneposti kuulamine hiljem
Valige Menüü > Sõnumid > Veel > Tavakõneteated > Tavakõneteated > Kuula tavakõneteat..

Mail for Exchange
Kas soovite, et tööga seotud meilid, kontaktid ja kalender oleksid käepärast nii arvuti taga istudes 
kui ka telefonis, kui olete liikvel? Olulise sisu saate sünkroonida telefoni ja Microsoft Exchange'i 
serveri vahel.

Mail for Exchange'i saab seadistada ainult siis, kui teie ettevõte kasutab Microsoft Exchange'i serverit. 
Lisaks peab teie ettevõtte IT-administraator aktiveerima teie konto jaoks Microsoft Exchange 
ActiveSynci.

Enne seadistamist veenduge, et teil on olemas järgmised andmed:

• ettevõtte e-posti aadress;
• Exchange'i serveri nimi (selle saamiseks pöörduge oma ettevõtte IT-osakonna poole);
• võrgudomeeni nimi (selle saamiseks pöörduge oma ettevõtte IT-osakonna poole);
• töövõrgu parool.

Sõltuvalt Exchange'i serveri konfiguratsioonist tuleb teil seadistamise ajal tippida veel lisateavet. Kui 
teil puudub õige teave, pöörduge selle saamiseks oma ettevõtte IT-osakonna poole.

Seadistamise ajal saate määrata e-posti sünkroonimissageduse telefoni ja serveri 
vahel.Sünkroonitakse ainult konto seadistamise ajal määratud sisu. Täiendava sisu sünkroonimiseks 
muutke Mail for Exchange'i kontosätteid.

Mail for Exchange'i kasutamisel võib lukukoodi kasutamine olla kohustuslik.

Selle seadmega on võimalik sidet pidada Microsoft Exchange'i ActiveSynci toega serveritega. Selle 
seadmega koos ei anta teile ja te ka ei saa endale mingeid Microsofti intellektuaalomandiga seotud 
õigusi ühegi sellise serveritarkvara ega serveriseadme osas, mis on selle seadme kaudu 
juurdepääsetavad, ega ka mingit õigust kasutada Microsoft Exchange'i ActiveSynci väljaspool seda 
seadet.
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E-posti konto seadistamine

Kas kasutate rohkem kui ühte e-posti aadressi? Telefonis saate kasutada mitut e-posti kontot.

E-posti konto seadistamiseks ning e-kirjade saatmiseks ja vastuvõtmiseks on vaja Interneti-
ühendust.

1. Valige Menüü > E-post.
2. Valige e-posti teenus ja logige sisse.

Näpunäide. Kui teil pole veel e-posti aadressi, saate luua häälestamise ajal Nokia E-posti konto.

Kui soovite oma tööalast või muud e-posti kontot, kontakte ja kalendrit telefoniga sünkroonida, siis 
saate lisada telefoni Mail for Exchange'i konto. Valige Menüü > Mail Exch. ja e-posti konto ning 
sisestage seejärel nõutud andmed.

E-posti konto hiljem lisamine
Valige Menüü > E-post > Lisa konto ja e-posti teenus ning logige sisse.

E-kirja saatmine

Kas soovite saata e-kirju ka liikvel olles? Telefonis saate e-kirju lugeda ja saata ka siis, kui te ei istu 
oma töölaua taga.

1. Valige Menüü > E-post ja soovitud e-posti konto.
2. Valige postkastis Valikud > Koosta uus.
3. Adressaadi lisamiseks kontaktide seast valige Lisa. Saate aadressi ka käsitsi sisestada. Saate lisada 
rohkem kui ühe adressaadi.
4. Sisestage teema ja e-kirja tekst.
5. Faili, nt foto, manustamiseks valige Valikud > Manusta.
6. Valige Saada.

E-kirjale vastamine
E-kirjale vastamiseks avage e-kiri ja valige Valikud > Vasta.
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Suhtlusvõrgustikuteenuste kasutamine

Rakenduse Teatised abil näete, millega teie sõbrad tegelevad.

Logige oma suhtlusvõrgustikuteenustesse sisse.

1. Valige Menüü > Rakend..
2. Valige Minu rakend-d > Teatised.

Näpunäide. Viimaste uuenduste vaatamiseks lisage Teatised telefoni avakuvale.

Teatiste väljalülitamine
Valige rakenduses Teatised Valikud > Seaded, liikuge juhtnupu abil vasakule või paremale ja seejärel 
valige Salvesta..
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Kaamera

Milleks kanda kaasas eraldi kaamerat, kui teie telefonis on mälestusväärsete hetkede 
jäädvustamiseks kõik vajalik juba olemas? Telefoni kaameraga saate hõlpsalt pildistada ja videoid 
salvestada.

Pildistamine

Parimad hetked saate jäädvustada telefoni kaameraga.

1. Kaamera sisselülitamiseks valige Menüü  > Kaamera.
2. Kasutage suurendamiseks või vähendamiseks helitugevusnuppe.
3. Pildistamiseks valige .

Näpunäide. Video salvestamiseks vajutage juhtnuppu paremale ja valige .

Fotod salvestatakse kausta Menüü > Fotod.

Kasutage välklampi ohutust kaugusest. Inimese või looma vahetus läheduses ärge välklampi 
kasutage. Ärge katke pildistamise ajal välklampi kinni.

Kaamera väljalülitamine
Valige .

Autoportree tegemine

Telefoni kaamera abil on lihtne teha autoportree.

1. Kaamera sisselülitamiseks valige Menüü  > Kaamera.
2. Valige  > .
3. Hoidke telefoni nii, et kaamera on teie poole ja järgige hääljuhiseid. Kui telefon on valmis, teeb see 
automaatselt foto.
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Panoraampildi tegemine

Soovite pildistada ilusat maastikku või mõne linna siluetti? Kasutage imelise foto tegemiseks 
panoraamrežiimi.

1. Kaamera sisselülitamiseks valige Menüü  > Kaamera.
2. Valige  > .
3. Esimese foto tegemiseks valige .
4. Järgmise foto tegemiseks liigutage telefoni aeglaselt paremale, kuni tähis on ekraani keskel.
5. Kui olete teinud neli fotot, siis telefon salvestab panoraamvõtte automaatselt.

Näpunäide. Telefoni abil saab teha nii rõht- kui ka püstpaigutuses panoraamfotosid.

Foto või video saatmine

Oma parimad võtted saate sõpradele ja perele saata nii MMS-sõnumi või e-kirjaga kui ka Bluetoothi 
kaudu.

1. Valige Menüü > Fotod.
2. Valige foto ja seejärel Valikud > Jaga ning soovitud saatmisviis.

Näpunäide. Video saatmiseks valige Menüü > Videod, seejärel video, mida soovite saata, ja siis 
Valikud > Jaga.

Mitme foto või video korraga saatmine
Avage fotosid või videoid sisaldav kaust, valige Valikud > Märgi ja seejärel soovitud valik. Saatmiseks 
valige Valikud > Jaga märgituid ja soovitud saatmisviis.
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Internet

Selles teemas tutvustatakse veebi sirvimist.

Veebi sirvimine

Saate end uudistega kurssi viia ja külastada lemmikveebisaite ka liikvel olles.

1. Valige Menüü > Internet.
2. Valige aadressiriba.
3. Kirjutage veebiaadress.

Näpunäide. Internetist otsimiseks kirjutage aadressiribale otsingusõna. Kui teil palutakse, 
valige vaikeotsingumootor.

Suurendamine
Valige lehe jaotis.

Näpunäide. Lehe kuvamiseks ühes veerus ning suurema ja loetavama tekstiga, mida pole vaja 
suurendada, valige Valikud > Seaded ja määrake valiku Mahuta ekraanile olekuks Sees.

Veebisaidi lisamine lemmikute hulka

Kui külastate mõnda veebisaiti sageli, saate need hõlpsamaks juurdepääsuks lisada lemmikute hulka.

1. Valige Menüü > Internet.
2. Avage veebisait.
3. Valige Valikud > Lisa lemmikutesse.

Lemmikveebisaidi avamine
Avage vahekaart Lemmikud ja valige soovitud lemmik.
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Meelelahutus

Teil on aega ja vajate meelelahutust? Sellest teemast saate teada, kuidas oma telefonis muusikat või 
raadiot kuulata.

Raadio kuulamine

Telefoni kaudu saate kuulata FM-raadiojaamu – valige lihtsalt jaam.

Raadio kuulamiseks tuleb seadmega ühendada ühilduv peakomplekt. Peakomplekt toimib antennina.

Valige Menüü > Raadio.

Raadio sulgemine
Vajutage lõpetamisklahvi.

Raadio seadmine taustal mängima
Valige Valikud > Esita taustal.

Taustal mängiva raadio sulgemine
Vajutage ja hoidke all lõpetamisklahvi.

Loo esitamine

Saate esitada telefoni mällu või mälukaardile talletatud muusikapalu.

1. Valige Menüü > Muusika.
2. loo valimiseks. Esituse peatamiseks või jätkamiseks valige  või .

Praeguse loo algusse liikumine
Vajutage juhtnuppu vasakule.

Eelmise loo valimine
Vajutage juhtnuppu kaks korda vasakule.

Järgmise loo valimine
Vajutage juhtnuppu paremale.
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Edasi- või tagasikerimine
Vajutage juhtnuppu paremale või vasakule ja hoidke seda all.

Pleieri sulgemine
Vajutage lõpetamisklahvi.

Muusikapleieri seadmine taustal mängima
Valige Valikud > Esita taustal.

Taustal mängiva muusikapleieri sulgemine
Vajutage ja hoidke all lõpetamisklahvi.
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Kontor

Selles teemas tutvustatakse, kuidas kalendri abil oma asju korras hoida.

Kalendrikirje lisamine
Kas teil on vaja mõnda kohtumist meeles pidada? Lisage see oma kalendrisse.

1. Valige Menüü  > Kalender.
2. Valige kuupäev ja Kuva > Lisa.
3. Valige soovitud kirjetüüp.
4. Täitke väljad ja valige Salvesta.

Näpunäide. Kirje kustutamiseks valige soovitud kirje ja seejärel Valikud > Kustuta.

Kellaaja ja kuupäeva muutmine

Telefoni kellaaja saate määrata käsitsi.

Valige Menüü > Seaded > Kuupäev ja kell.

Ajavööndi muutmine reisil olles
Valige Kp./kellaaja sead. > Ajavöönd:, liikuge oma asukoha ajavööndi valimiseks juhtnupu abil 
vasakule või paremale ja valige Salvesta.

Äratuse seadmine
Saate oma telefoni kasutada äratuskellana.

1. Valige Menüü  > Rakend. > Äratuskell.
2. Valige Valikud > Lisa uus äratus, määrake äratuse kellaaeg ja valige Salvesta.

Näpunäide. Olemasoleva äratuse muutmiseks valige äratus, seejärel valige Ava, muutke äratuse 
kellaaega ja valige Salvesta.

Äratuse kordamine
Määrake seade Kordus: väärtuseks Sees, valige soovitud päevad ja Valmis.
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Telefonihaldus ja ühenduvus

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

Sisu jagamine Slämmi abil

Slämmi abil on sisu jagamine senisest veelgi hõlpsam.

1. Valige Menüü > Seaded > Ühenduvus > Bluetooth > Sisse.
2. Valige telefoni teiste jaoks nähtavaks tegemiseks Telefoni leitavus > Alati nähtav.
3. Valige näiteks foto, mida soovite teistega jagada, ja seejärel Valikud > Jaga > Slämmi kaudu.
4. Viige oma telefon teise telefoni lähedusse.

Slämm otsib üles lähima telefoni ja saadab üksuse sellesse telefoni.

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.

Sisu kopeerimine telefonist arvutisse ja vastupidi

Fotode ja muu sisu kopeerimiseks telefonist ühilduvasse arvutisse ja vastupidi saate kasutada USB-
kaablit (müügil eraldi).

1. Ühendage telefon ja arvuti ühilduva USB-kaabli abil.
2. Valige Mälukaart.
3. Avage arvutis failihaldur, nt Windows Explorer, ja sirvige oma telefonini.
4. Pukseerige üksused telefonist arvutisse või vastupidi.
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Sisu varundamine mälukaardile

Kas soovite olla kindel, et teie olulised failid ei lähe kaotsi? Telefoni mälus oleva sisu saate varundada 
ühilduvale mälukaardile.

1. Valige Menüü > Seaded > Sünkr./varundus.
2. Valige Varundamine.
3. Valige andmed, mida soovite varundada, ja siis valige Valmis.

Varundustaaste
Valige Varundustaaste ja andmed, mida soovite taastada. Seejärel valige Valmis.

Telefoni tarkvara uuendamine
Telefoni tarkvara saate uuendada juhtmevabalt. Saate määrata telefoni ka automaatselt uuendusi 
otsima.

1. Valige Menüü > Seaded > Telefon > Seadmeuuendused.
2. Valige Laadi telef. tarkv., et kontrollida, kas uuendus on saadaval, ja see alla laadida.

Uuendamine võib kesta mitu minutit. Kui ilmneb probleeme, pöörduge oma võrguteenuse pakkuja 
poole.

Pärast uuendamist minge veebilehele www.nokia.com/support ja hankige uus kasutusjuhend.

Võrguteenuse pakkuja võib uuendused raadiosideühenduse kaudu otse telefoni saata. Selle 
võrguteenuse kohta lisateabe saamiseks pöörduge oma võrguteenuse pakkuja poole.

Teatud teenuste kasutamise või sisu (sealhulgas tasuta sisu) allalaadimisega võib kaasneda suures 
mahus andmete ülekandmine, mis võib olla tasuline.

Enne uuendama asumist ühendage seadmega laadija või veenduge, et seadme aku oleks piisavalt 
täis.

Hoiatus: Tarkvarauuenduse installimise käigus ei saa seadet kasutada (ka mitte 
hädaabikõnedeks). Seadet saab uuesti kasutada pärast installimise lõpulejõudmist ja seadme 
taaskäivitumist.

Pääsukoodid
Kas olete kunagi mõelnud, mille jaoks kasutatakse telefoni erinevaid koode?

PIN- või PIN2-kood

(4–8-numbriline)

Need kaitsevad teie SIM-kaarti loata kasutamise 
eest või on nõutavad mõnele funktsioonile 
juurdepääsuks.
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Soovi korral saate määrata, et telefon küsiks 
sisselülitamisel PIN-koodi.

Kui olete koodid unustanud või te pole neid koos 
kaardiga saanud, pöörduge oma 
võrguteenusepakkuja poole.

Kui sisestate koodi 3 korda järjest valesti, siis 
kood blokeeritakse ja blokeeringu tühistamiseks 
läheb vaja PUK- või PUK2-koodi.

PUK või PUK2 Neid koode läheb vaja PIN- või PIN2-koodi 
blokeeringu tühistamiseks.

Kui te ei saanud seda koos SIM-kaardiga, 
pöörduge oma võrguteenusepakkuja poole.

Turbekood (lukukood, parool) See aitab teil oma telefoni loata kasutamise eest 
kaitsta.

Soovi korral saate valida, et telefon küsiks teie 
määratud lukukoodi. Lukukood on vaikimisi 
12345.

Ärge avaldage koodi teistele, hoidke seda kindlas 
kohas, telefonist eraldi.

Kui olete koodi unustanud ja teie telefon on 
lukus, tuleb abi saamiseks pöörduda 
teenindusse. Telefoni avamise eest võidakse 
teilt küsida lisatasu ja kõik telefonis leiduvad 
isiklikud andmed võidakse kustutada.

Lisateabe saamiseks pöörduge lähimasse 
hoolduskeskusse või telefoni müüja poole.

IMEI Seda numbrit kasutatakse telefonide 
tuvastamiseks võrgus. Samuti võib juhtuda, et 
peate selle numbri andma hoolduskeskuse 
töötajale.

IMEI-koodi vaatamiseks valige *#06#.
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Toote- ja ohutusteave

Võrguteenused ja hinnad
Seda seadet saab kasutada ainult GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz ja WCDMA 900, 2100 MHz võrgud. Teil peab olema 
teenusepakkujaga sõlmitud leping.

Teatud funktsioonide kasutamiseks ja sisu allalaadimiseks on vaja võrguühendust ning sellega võivad kaasneda andmesidetasud. 
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 SIM-kaart seadmesse, kui seade seda toetab.
• Lülitage seadmes kõnepiirangud nagu määratud numbrid või piiratud kasutajarühm välja.
• Veenduge, et seadmes poleks aktiveeritud lennuprofiil.
• Avage 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.

Seadme esmakordsel sisselülitamisel palutakse teil luua Nokia konto. Konto seadistamise ajal hädaabinumbril helistamise 
vajadusel vajutage helistamisklahvi.

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.

Pikemaajalise kasutamise käigus võib seade soojeneda. Enamasti on see normaalne. Kui seadme töös esineb häireid, pöörduge 
lähimasse volitatud teeninduskeskusse.
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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 toodete ringlussevõtu kohta leiate veebilehelt www.nokia.com/recycle.

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.

Teave digitaalõiguste halduse (DRM-i) kohta
Käesoleva seadme kasutamisel järgige kõiki seadusi, austage kohalikke tavasid ja teiste isikute privaatsust ning seaduslikke 
õigusi, sealhulgas autoriõigusi. Autoriõigustega kaitstud fotode, muusika ja muu sisu kopeerimiseks, muutmiseks ning 
edasisaatmiseks võib olla seatud piiranguid.

DRM-kaitsega (digitaalteoste autorikaitse) sisuga koos edastatakse ka litsents, mis määratleb teie õigused sisu kasutamisel.

Selle seadme kaudu pääsete juurde tehnoloogiaga OMA DRM 2.0 kaitstud sisule. Kui teatud DRM-i tarkvaral sisu kaitsmine nurjub, 
võivad sisu omanikud taotleda, et selle DRM-i tarkvara õigus pääseda juurde uuele DRM-kaitsega sisule tühistataks. Tühistamine 
võib takistada ka teie seadmesse talletatud selle DRM-kaitsega sisu uuendamist. Sellise DRM-i tarkvara tühistamine ei mõjuta 
muud tüüpi DRM-kaitsega või DRM-kaitseta sisu kasutamist.

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

Laadige seadet laadijaga AC-20 või AC-18. 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 heakskiiduta või ühildumatute akude 
või laadijate kasutamine võib põhjustada tule-, plahvatus- või või muid ohtlikke olukordi ning muuta kehtetuks seadme 
nõuetelevastavuse ja garantii. Kui arvate, et aku või laadija on kahjustatud, laske see enne kasutamise jätkamist 
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teeninduskeskuses üle vaadata. Ärge kunagi kasutage katkist akut ega laadijat. Kasutage laadijat üksnes siseruumides. Ärge 
laadige akut äikesetormi ajal.

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.

• 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.
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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.

Tugiteenuste sõnumid
Selleks et saaksite kasutada kõiki telefoni ja teenuste pakutavaid võimalusi, saadab Microsoft Mobile teile tasuta kohandatud 
tekstsõnumeid. Sõnumid sisaldavad näpunäiteid, nõuandeid ja tugiteavet.

Kui te ei soovi neid sõnumeid saada, valige Menüü > Seaded > Nokia konto > Uudis./pakkum..

Kui kasutate telefoni esimest korda, saadetakse Microsoft Mobile'ile ülaltoodud teenuse pakkumiseks teie 
mobiiltelefoninumber, telefoni seerianumber ja mõni mobiiliteenuse tellimuse identifikaator. See teave (või osa sellest) võidakse 
saata Microsoft Mobile'ile ka tarkvara uuendamise korral. Seda teavet võidakse kasutada vastavalt veebisaidil www.nokia.com 
esitatud privaatsuspõhimõtetele.

Autoriõigused ja muud teatised
VASTAVUSKINNITUS

Käesolevaga kinnitab Microsoft Mobile Oy selle RM-953 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 toodete osas 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".

Kaartide, mängude, muusika ja videote allalaadimise ning piltide ja videote üleslaadimisega võib kaasneda suure hulga andmete 
ülekandmine. Teie teenusepakkuja võib rakendada andmesidetasu. Mõne kindla toote, teenuse või funktsiooni kättesaadavus 
võib piirkonniti erineda. Lisateavet, sh teavet keelevalikute kohta, küsige oma kohalikult edasimüüjalt.
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FCC TEAVE

Käesolev seade on kooskõlas FCC määrustiku 15. osaga. Seadme töö peab vastama kahele tingimusele: (1) seade ei tohi 
põhjustada kahjulikke häireid; (2) seade peab vastu võtma kõik häired, sealhulgas ka häired, mis võivad põhjustada seadme töös 
tõrkeid. Lisateavet on valiku transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html kirjelduses. Kõik seadme muudatused ja 
modifikatsioonid, mis on tehtud ilma Microsoft Mobile'i heakskiiduta, võivad muuta seadme kasutamise võimatuks.

Märkus. Seadet on testitud ja see vastab B-klassi digitaalseadmele määratud piirangutele, kooskõlas FCC määrustiku 15. osaga. 
Piirangud pakuvad mõistlikku kaitset kahjulike häirete eest elurajoonides. Seade genereerib, kasutab ja kiirgab 
raadiosageduslikku energiat ja kui seda ei paigaldata ega kasutata juhistele vastavalt, võib see põhjustada raadiosideühenduses 
kahjulikke häireid. Siiski ei saa garanteerida häirete täielikku puudumist. Kui see seade häirib raadio- või telesignaali vastuvõttu 
(selle saate kindlaks teha seadet välja ja sisse lülitades), soovitame häire kõrvaldamiseks rakendada ühte või mitut järgmistest 
meetmetest.

• Suunake või paigutage vastuvõtuantenn ümber.
• Suurendage seadme ja vastuvõtja vahelist vahemaad.
• Ühendage seade vastuvõtjast erinevasse pistikupessa.
• Konsulteerige edasimüüja või kogenud raadio-/TV-tehnikuga.

TM © 2014 Microsoft Mobile. Kõik õigused on reserveeritud. Nokia on Nokia Corporation registreeritud 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.

Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.

Käesoleva toote suhtes kehtib litsents MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) isiklikuks ja mittekaubanduslikuks kasutamiseks, 
mis on seotud vastavalt standardile MPEG-4 Visual Standard kodeeritud informatsiooniga, mida tarbija kasutab isiklikuks 
mittekaubanduslikuks otstarbeks, ning (ii) kasutamiseks seoses MPEG-4 videoga, mille tarnijaks on litsentsitud videotarnija. Mis 
tahes muul otstarbel kasutamiseks ei anta ega kohaldata ühtki litsentsi. Lisateavet, sealhulgas reklaami-, ettevõttesisese ja 
ärikasutusega seotud teavet on võimalik saada MPEG LA, LLC käest. Vt www.mpegla.com.
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