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Turvallisuutesi vuoksi

Lue nämä perusohjeet. Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa olla vaarallista tai lainvastaista.

SULJE LAITE RAJOITETUILLA ALUEILLA

Katkaise laitteesta virta, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriöitä 
tai vaaratilanteen, esimerkiksi ilma-aluksissa, sairaaloissa sekä lääketieteellisten laitteiden, 

polttoaineiden, kemikaalien tai räjäytystyömaiden lähellä. Noudata kaikkia ohjeita rajoitetuilla alueilla.

LIIKENNETURVALLISUUS

Noudata kaikkia paikallisia lakeja. Älä koskaan käytä käsiäsi muuhun kuin ajoneuvon hallintaan 
sitä ajaessasi. Aseta ajaessasi ajoturvallisuus etusijalle.

HÄIRIÖT

Kaikki langattomat laitteet ovat alttiita häiriöille, jotka voivat vaikuttaa laitteiden toimintaan.

VALTUUTETTU HUOLTO

Vain valtuutettu huoltoliike saa asentaa tai korjata tuotteen.

AKUT, LATURIT JA MUUT LISÄLAITTEET

Käytä vain sellaisia akkuja, latureita ja muita lisälaitteita, jotka Microsoft Mobile on hyväksynyt 
käytettäväksi tämän laitteen kanssa. Älä yhdistä yhteensopimattomia tuotteita toisiinsa.

PIDÄ LAITE KUIVANA

Laitteesi ei ole vedenkestävä. Pidä se kuivana.

KUULON SUOJAAMINEN

Älä kuuntele pitkiä aikoja suurella äänenvoimakkuudella. Näin voit estää mahdolliset 
kuulovauriot. Noudata varovaisuutta pitäessäsi laitetta lähellä korvaasi kaiuttimen käytön 

aikana.
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Käytön aloitus

Ota perusasiat haltuun ja aloita puhelimen käyttö nopeasti.

Näppäimet ja osat
Tutustu uuden puhelimesi näppäimiin ja osiin.

1 Laturiliitäntä
2 Kuulokeliitäntä (3,5 mm)
3 Selausnäppäin
4 Lopetus-/virtanäppäin
5 Mikrofoni
6 Soittonäppäin
7 Valintanäppäimet
8 Kuuloke
9 Taskulamppu
10 Kaiutin
11 Antennialue

Vältä antennin alueen koskettamista, kun 
antenni on käytössä. Antennien koskettaminen vaikuttaa radiolähetyksen laatuun ja saattaa lyhentää 
akun käyttöikää lisäämällä lähetystehoa käytön aikana.

Älä kytke laitetta tuotteisiin, jotka tuottavat lähtösignaaleja, sillä ne voivat vahingoittaa laitetta. Älä 
kytke ääniliittimeen jännitelähteitä. Jos kytket ääniliittimeen jonkin ulkoisen laitteen tai kuulokkeen, 
jota ei ole hyväksytty käytettäväksi tämän laitteen kanssa, kiinnitä erityistä huomiota 
äänenvoimakkuuteen.

Jotkin tässä käyttöoppaassa mainitut lisälaitteet, esimerkiksi laturi, kuuloke tai datakaapeli, myydään 
ehkä erikseen.

Huom! Voit määrittää puhelimen pyytämään suojakoodia. Oletuskoodi on 12345, mutta voit 
vaihtaa sen, jotta voit suojata yksityisyytesi ja henkilökohtaiset tietosi. Huomaa kuitenkin, että 
kun vaihdat koodin, sinun täytyy muistaa uusi koodi, sillä Microsoft Mobile ei pysty avaamaan 
tai ohittamaan sitä.

Aseta SIM-kortti, muistikortti ja akku
Opi asettamaan akku sekä SIM- ja muistikortti paikoilleen.

Tärkeää: Tämä laite tukee vain vakiomallisen SIM-kortin käyttöä (katso kuva). 
Yhteensopimattomien SIM-korttien käyttäminen voi vahingoittaa korttia tai laitetta sekä 
vioittaa kortille tallennettuja tietoja. Ota yhteys matkapuhelinoperaattoriin, ennen kuin käytät 
SIM-korttia, johon on leikattu mini-UICC-kortin rajat.
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Käytä vain yhteensopivia muistikortteja, jotka on hyväksytty käytettäväksi tämän laitteen kanssa. 
Yhteensopimattomien korttien käyttäminen voi vahingoittaa korttia ja laitetta sekä vioittaa kortille 
tallennettuja tietoja.

Huom! Katkaise laitteesta virta ja irrota laturi sekä muut laitteet ennen kuorien poistamista. 
Vältä koskettamasta elektronisia osia, kun vaihdat kuoria. Säilytä ja käytä laitetta aina siten, 
että kuoret ovat paikallaan.

1. Paina takakantta peukalolla, nosta sen alaosaa varovasti sormilla ja irrota kansi.

2. Jos akku on puhelimessa, irrota se.

3. Työnnä SIM-kortti sisään liittimet alaspäin.

4. Jos haluat asettaa toisen SIM-kortin, työnnä se paikalleen kontaktipinta alaspäin.

Molemmat SIM-kortit ovat käytettävissä samanaikaisesti, kun laite ei ole käytössä, mutta jos toinen 
SIM-kortti on aktiivinen, esimerkiksi jos meneillään on puhelu, toinen kortti ei ehkä ole käytettävissä.

5. Työnnä muistikortti korttipaikkaan.
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6. Kohdista akun liittimet oikein ja aseta akku paikalleen.

7. Aseta takakansi paikalleen.

Irrota SIM-kortti
Avaa takakansi, poista akku, paina vapautusjousta ja liu'uta SIM-kortti ulos.

Poista muistikortti
Avaa takakansi, poista akku ja vedä muistikortti ulos.

Käynnistä puhelin
Pidä virtanäppäintä painettuna.

Lataa akku
Akkuun on ladattu jonkin verran virtaa tehtaalla, mutta se on ehkä ladattava uudelleen, ennen kuin 
voit käyttää puhelinta.

1. Kytke laturi pistorasiaan.
2. Kytke laturi puhelimeen. Irrota lataamisen jälkeen laturi ensin puhelimesta ja sitten pistorasiasta.

Jos akku on täysin tyhjä, voi kestää jopa 20 minuuttia, ennen kuin akun latauksen symboli tulee 
näyttöön.

Vihje: Voit käyttää USB-latausta, kun pistorasiaa ei ole käytettävissä. Voit myös siirtää tietoja 
latauksen aikana. USB-latauksen teho vaihtelee paljon, ja latauksen alkaminen sekä laitteen 
käynnistyminen voivat kestää pitkään.

Varmista, että tietokoneeseen on kytketty virta.
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Lukitse näppäimistö tai avaa lukitus
Voit estää näppäinten painamisen vahingossa lukitsemalla näppäimistön.

1. Paina lyhyesti .

2. Valitse Lukitse.

Lukitse

Avaa näppäimistön lukitus
Paina -näppäintä ja valitse Avaa.
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Perustoiminnot

Opi käyttämään uutta puhelintasi mahdollisimman tehokkaasti.

Valitse käytettävä SIM-kortti
Jos puhelimessasi on kaksi SIM-korttia, voit valita, kumpaa haluat käyttää.

1. Valitse Valikko > Asetukset > Kaksois-SIM-aset..
2. Valitse puheluihin käytettävä SIM-kortti valitsemalla Puhelujen oletus-SIM ja SIM-kortti.
3. Valitse viesteihin käytettävä SIM-kortti valitsemalla Viestien oletus-SIM ja SIM-kortti.

Tutustu puhelimeesi
Tutustu puhelimeesi yksinkertaisesti näppäintä painamalla.

Tarkastele puhelimen sovelluksia ja toimintoja

Valitse Valikko.

Valikko

Siirry sovellukseen tai toimintoon
Paina selausnäppäintä ylöspäin, alaspäin, vasemmalle tai oikealle.

Avaa sovellus tai valitse toiminto
Valitse Valitse.

Valitse

Palaa edelliseen näkymään
Valitse Edellin..

© 2014 Microsoft Mobile. Kaikki oikeudet pidätetään. 8



Edellin.

Palaa aloitusnäyttöön
Valitse .

Sytytä taskulamppu
Paina aloitusnäytössä selausnäppäintä nopeasti kahdesti ylös.

ValikkoSiirry Mus.

Voit sammuttaa taskulampun painamalla kerran ylös.

Älä osoita lampulla kenenkään silmiin.

Säädä äänenvoimakkuutta
Onko puhelimen soittoääntä vaikea kuulla meluisassa ympäristössä tai soiko puhelin liian kovalla 
äänellä? Voit säätää äänenvoimakkuutta oman mieltymyksesi mukaan.

Säädä äänenvoimakkuutta selaamalla vasemmalle tai oikealle puhelun tai radion kuuntelun aikana.

Vaihda taustakuva
Voit vaihtaa aloitusnäytön taustakuvan.

1. Valitse Valikko > Asetukset > Näyttö-asetukset > Taustakuva.
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2. Valitse taustakuva.

Aseta soittoääni
Aseta puhelimen soittoääni. Voit asettaa eri soittoäänen eri SIM-korteille.

1. Valitse Valikko > Asetukset > Ääni-asetukset.
2. Valitse Soittoääni. Valitse tarvittaessa SIM-kortti.
3. Valitse soittoääni ja OK.

Kirjoita tekstiä
Tekstin kirjoittaminen näppäinten avulla on helppoa ja hauskaa.

Paina näppäintä toistuvasti, kunnes kirjain tulee näkyviin.

Kirjoita väli
Paina 0-näppäintä.

Kirjoita erikoismerkki tai välimerkki
Paina *-näppäintä.

Vaihda kirjainkokoa
Paina toistuvasti #-näppäintä.

Kirjoita numero
Pidä numeronäppäintä painettuna.

Käytä ennustavaa tekstinsyöttöä
Puhelin voi nopeuttaa kirjoittamistasi arvaamalla, mitä alat kirjoittaa. Ennustava tekstinsyöttö 
perustuu sisäiseen sanakirjaan. Tämä ominaisuus ei ole käytettävissä kaikilla kielillä.

1. Valitse Valinn. > Sanakirja ja haluamasi kieli.
2. Ala kirjoittaa sanaa. Kun haluamasi sana näkyy näytössä, paina 0-näppäintä.

Vaihda sanaa
Paina *-näppäintä toistuvasti, kunnes haluamasi sana tulee näkyviin.

Lisää uusi sana sanakirjaan
Jos haluamasi sana ei ole sanakirjassa, kirjoita sana, ohita kaikki ei-toivotut sanat painamalla *-
näppäintä toistuvasti, valitse Sana ja kirjoita sana.

Vaihda ennustavan ja perinteisen tekstinsyötön välillä
Paina toistuvasti #-näppäintä.

Poista ennustava tekstinsyöttö käytöstä
Valitse Valinn. > Sanakirja > Ei käytössä.
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Ihmiset ja viestit

Ota puhelimella yhteyttä ystäviin ja perheeseen.

Soita puhelu
Opi soittamaan puheluja uudella puhelimellasi.

1. Kirjoita puhelinnumero.
Kirjoita kansainvälisissä puheluissa käytetty plusmerkki (+) painamalla kahdesti *-näppäintä.

2. Valitse . Valitse tarvittaessa SIM-kortti, jota haluat käyttää.
3. Lopeta puhelu valitsemalla .

Vastaa puheluun
Valitse .

Tallenna nimi ja puhelinnumero
Tallenna ystäviesi puhelinnumerot ja järjestä niitä. Voit myös mukauttaa osoitekirjaa määrittämällä 
yhteyshenkilöille erilaisia soittoääniä.

1. Valitse Valikko > Puhelinluett. > Lisää nimi.
2. Valitse yhteystietojen tallennuspaikka.
3. Kirjoita nimi ja numero.

Vihje: Tallenna puhelinnumero numeronvalitsimeen kirjoittamalla numero ja valitsemalla 
Valinn. > Tallenna.

Lähetä ja vastaanota viestejä
Pidä yhteyttä ystäviin ja sukulaisiin tekstiviestien avulla.

1. Valitse Valikko > Viestit.
2. Valitse Kirjoita viesti.
3. Kirjoita viesti.

Vihje: Jos haluat lisätä erikoismerkin, esimerkiksi hymiön tai symbolin, valitse Valinn. > 
Lisäysvalinnat.

4. Valitse Valinn. > . Valitse tarvittaessa SIM-kortti, jota haluat käyttää. Kirjoita puhelinnumero tai 
valitse ensin Etsi ja sitten vastaanottaja osoitekirjasta.

Vihje: Voit myös lähettää viestin painamalla .

Voit lähettää yhden viestin merkkirajoitusta pidempiä tekstiviestejä. Rajoitusta pidemmät viestit 
lähetetään kahtena tai useampana viestinä. Palveluntarjoaja voi veloittaa tällaisista viesteistä niiden 
määrän mukaan. Merkit, joissa on aksenttimerkkejä, muut erikoismerkit ja joidenkin kielten merkit 
vievät tavallista enemmän tilaa, jolloin yhdessä viestissä voidaan lähettää tavallista vähemmän 
merkkejä.

Lue viesti
Valitse lukitusnäytöstä Lue.
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Vihje: Voit lukea viestin myöhemmin valitsemalla Valikko > Viestit > Saapuneet.
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Viihde

Onko sinulla vapaa hetki ja kaipaat viihdettä? Opi kuuntelemaan musiikkia tai radiota puhelimella.

Kuuntele musiikkia
Voit kuunnella soittimella MP3-musiikkitiedostoja. Musiikin kuuntelua varten musiikkitiedostot on 
tallennettava muistikortille.

1. Valitse Valikko > Musiikki > Soitin.
2. Valitse Valinn. > Kaikki kappaleet.
3. Valitse kappale.

Kuuntele radiota
Kuuntele FM-radion lempikanaviasi liikkeellä ollessasi.

Radion kuuntelua varten laitteeseen on liitettävä yhteensopiva kuuloke. Kuuloke toimii antennina.

1. Liitä kuulokkeet ja valitse Valikko > Radio.
2. Voit valita edellisen tai seuraavan kanavan selaamalla ylös tai alas.
3. Sulje radio valitsemalla Lopeta.

Katso video
Katso suosikkivideoitasi missä tahansa.

1. Valitse Valikko > Videot.
2. Valitse video, jonka haluat katsoa.

Kaikkia videomuotoja ei tueta.

Keskeytä toisto tai jatka toistoa
Paina selausnäppäintä ja valitse Tauko tai Toista.

Siirry taakse- tai eteenpäin
Paina selausnäppäintä ylös- tai alaspäin ja pidä sitä painettuna.
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Toimisto

Opi käyttämään herätyskelloa ja pidä asiasi järjestyksessä.

Aseta hälytys
Käytä puhelinta herätyskellona.

1. Valitse Valikko > Kello > Aseta hälytykset.
2. Valitse hälytys.

Vihje: Voit asettaa enintään viisi erilaista hälytystä.

3. Aseta tunnit selaamalla ylös- tai alaspäin. Aseta minuutit selaamalla ensin oikealle ja sitten ylös- 
tai alaspäin.
4. Valitse OK.

Lisää kalenterimuistutus
Tarvitseeko sinun muistaa tärkeä tapahtuma? Lisää se kalenteriin.

1. Valitse Valikko > Ekstrat > Kalenteri.
2. Valitse päivämäärä ja Valinn. > Lisää muistutus.
3. Muokkaa muistutuksen tekstiä ja valitse OK.
4. Jos haluat muistutuksen hälytyksenä, valitse Hälytys ja aseta hälytysaika. Valitse muussa 
tapauksessa Ei hälytystä.

Poista kalenterimerkintä
Siirry merkinnän päivämäärän kohdalle ja valitse päivämäärä. Valitse sitten Tänään, poistettava 
muistutus ja Valinn. > Poista.

Muokkaa kellonaikaa ja päivämäärää
Voit asettaa puhelimesi kellonajan itse.

1. Valitse Valikko > Asetukset > Aika-asetukset.
2. Kun haluat asettaa kellonajan, valitse Kello > Aseta aika, aseta kellonaika selausnäppäimellä ja 
valitse OK.
3. Kun haluat asettaa päivämäärän, valitse Päivämäärän asetus, aseta päivämäärä selausnäppäimellä 
ja valitse OK.
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Puhelimen hallinta

Opettele hallitsemaan puhelimessa olevia henkilökohtaisia tietoja ja jakamaan sisältöä USB- ja 
Bluetooth-yhteyksien avulla.

Jaa sisältöä Pikajako-sovelluksen avulla
Jaa kohteita, kuten yhteystietoja, helposti ystävien ja perheenjäsenten kanssa. Sisältö siirtyy 
Bluetooth-yhteydellä, kun viet puhelimesi lähelle toista puhelinta.

1. Ota Bluetooth käyttöön vastaanottavassa puhelimessa ja varmista, että puhelin näkyy muille 
laitteille.
2. Valitse esimerkiksi yhteystieto. Paina valintanäppäintä ja valitse Jaa > Pikajaon kautta.
3. Vie puhelin lähelle toista puhelinta.

Pikajako etsii lähimmän puhelimen ja lähettää kohteen siihen.

Kun käytät laitetta piilotettuna, vältyt varmemmin vahingollisilta ohjelmilta. Älä hyväksy Bluetooth-
yhteyspyyntöjä lähteistä, joihin et luota. Voit myös poistaa Bluetooth-toiminnon käytöstä, kun et 
käytä sitä.

Kopioi sisältöä puhelimen ja tietokoneen välillä
Kopioi valokuvia, videoita, musiikkia ja muuta luomaasi (muistikortille tallennettua) sisältöä 
puhelimen ja tietokoneen välillä.

Sisällön kopioiminen puhelimen muistista edellyttää, että puhelimeen on asennettu muistikortti.

1. Liitä puhelin yhteensopivaan tietokoneeseen yhteensopivalla USB-kaapelilla.
2. Valitse Massamuisti.
3. Avaa tietokoneessasi tiedostonhallinta, kuten Resurssienhallinta, ja selaa puhelimesi kohdalle. 
Hakemistossa näkyy muistikortille tallennettu sisältö.
4. Vedä ja pudota kohteita puhelimen ja tietokoneen välillä.

Poista henkilökohtainen sisältö puhelimestasi
Jos ostat uuden puhelimen tai haluat muusta syystä hankkiutua eroon nykyisestä puhelimestasi tai 
kierrättää sen, voit poistaa henkilökohtaiset tiedot ja sisällön seuraavasti.

Kun poistat henkilökohtaisia tietoja puhelimesta, kiinnitä huomiota siihen, poistatko tietoja 
puhelimen muistista vai SIM-kortilta.

1. Poista viestit valitsemalla Valikko > Viestit > Poista viestejä.
2. Siirry tyhjennettävään kansioon ja valitse Poista kaikki tai Kaikki luetut. Jos haluat poistaa 
puhelimesta kaikki viestit, kaikki kansiot on tyhjennettävä erikseen.
3. Poista yhteystiedot valitsemalla Valikko > Puhelinluett. > Poista > Poista kaikki ja sijainti.
4. Poista puhelutiedot valitsemalla Valikko > Puhelutiedot > Poista viime puh. tiedot > Kaikki.
5. Tarkista, että kaikki henkilökohtainen sisältö on poistettu.

Muistikortille tallennettu sisältö ja tiedot eivät häviä.
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Poista puhelimesta kaikki sisältö ja palauta alkuperäiset asetukset
Palauta puhelimen alkuperäiset asetukset ja poista kaikki henkilökohtaiset tiedot näppäilemällä 
aloitusnäytössä *#7370#.

Tunnusluvut
Oletko koskaan miettinyt, mihin puhelimen erilaisia koodeja tarvitaan?

PIN- tai PIN2-koodi

(4–8 numeroa)

Nämä suojaavat SIM-korttia luvattomalta 
käytöltä, tai ne on annettava, ennen kuin tiettyjä 
toimintoja voi käyttää.

Voit asettaa puhelimen kysymään PIN-koodia, 
kun puhelimeen kytketään virta.

Jos olet unohtanut koodit tai koodeja ei ole 
toimitettu kortin mukana, ota yhteys 
verkkopalvelun tarjoajaan.

Jos kirjoitat koodin väärin 3 kertaa peräkkäin, 
koodin lukitus on avattava PUK- tai PUK2-
koodilla.

PUK- tai PUK2-koodi Näitä tarvitaan PIN- tai PIN2-koodin lukituksen 
avaamiseen.

Jos koodeja ei ole toimitettu SIM-kortin mukana, 
ota yhteys verkkopalvelun tarjoajaan.

Suojakoodi (lukituskoodi, salasana) Tämän avulla voit suojata puhelimesi 
luvattomalta käytöltä.

Voit asettaa puhelimen kysymään määrittämääsi 
suojakoodia. Oletussuojakoodi on 12345.

Pidä koodi omana tietonasi ja säilytä se varmassa 
tallessa erillään puhelimesta.

Jos unohdat koodin ja puhelin on lukittu, puhelin 
on vietävä huoltoon. Tästä voi aiheutua 
lisäkuluja, ja kaikki puhelimessa olevat 
henkilökohtaiset tiedot voivat hävitä.

Lisätietoja saat lähimmästä puhelimen 
asiakastuesta tai puhelimen myyjältä.

IMEI-koodi Verkko tunnistaa puhelimet tämän avulla. Saatat 
tarvita numeroa myös asiakastuen palveluja 
käyttäessäsi.

Saat IMEI-koodin näkyviin näppäilemällä *#06#.
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Tuotetietoja ja turvallisuutta koskevia tietoja

Verkkopalvelut ja kustannukset
Voit käyttää -laitetta vain GSM 900- ja 1800 MHz -verkoissa. Palvelu on tilattava palveluntarjoajalta.

Lisäksi joidenkin toimintojen käyttäminen voi edellyttää palvelun tilaamista.

Hätäpuhelut
1. Varmista, että laitteeseen on kytketty virta.
2. Tarkista, että signaali on riittävän voimakas.

Voit joutua tekemään myös seuraavat toimet:

• Aseta SIM-kortti laitteeseen, jos laite tukee sen käyttöä.
• Poista käytöstä laitteesi puhelunrajoitukset, kuten puhelunesto, sallitut numerot tai rajattu käyttäjäryhmä.
• Jos laitteen näppäimistö on lukittu, avaa sen lukitus.

3. Paina lopetusnäppäintä toistuvasti, kunnes näkyviin tulee aloitusnäyttö.
4. Kirjoita sen alueen yleinen hätänumero, jossa olet. Hätänumerot vaihtelevat alueittain.
5. Paina soittonäppäintä.
6. Anna tarvittavat tiedot niin tarkasti kuin mahdollista. Älä katkaise puhelua, ennen kuin saat luvan siihen.

Kun kytket laitteeseen virran ensimmäisen kerran, järjestelmä kehottaa luomaan Nokia-tilin. Voit soittaa hätäpuhelun tilin 
luomisen aikana painamalla soittonäppäintä.

Tärkeää: Jos puhelin tukee internetpuheluja, ota käyttöön sekä matkapuhelinverkon puhelut että internetpuhelut. Puhelin 
voi yrittää soittaa hätäpuhelut sekä matkapuhelinverkon että internetpalveluntarjoajan kautta. Yhteyksiä ei voida taata 
kaikissa oloissa. Älä koskaan luota ainoastaan matkapuhelimeen välttämättömässä viestinnässä, kuten hätätilanteissa.

Laitteen ylläpito ja huolto
Käsittele laitetta, akkua, laturia ja lisälaitteita varovasti. Seuraavat ohjeet auttavat sinua pitämään laitteesi toimintakunnossa.

• Pidä laite kuivana. Sade, ilmankosteus ja kaikenlaiset nesteet ja kosteus voivat sisältää mineraaleja, jotka syövyttävät 
elektronisia piirejä. Jos laite kastuu, poista akku ja anna laitteen kuivua.

• Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisessä tai likaisessa paikassa.
• Älä säilytä laitetta kuumassa. Korkeat lämpötilat voivat vahingoittaa laitetta tai akkua.
• Älä säilytä laitetta kylmässä. Kun laitteen lämpötila palautuu normaaliksi, sen sisälle voi muodostua kosteutta, joka saattaa 

vahingoittaa laitetta.
• Älä avaa laitetta muulla tavoin kuin käyttöoppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti.
• Hyväksymättömät muutokset saattavat vahingoittaa laitetta ja voivat olla radiolaitteita koskevien määräysten vastaisia.
• Älä pudota, kolhi tai ravista laitetta tai akkua. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa laitetta.
• Puhdista laitteen pinta vain pehmeällä, puhtaalla ja kuivalla kankaalla.
• Älä maalaa laitetta. Maali voi estää laitetta toimimasta kunnolla.
• Laitteen parhaan mahdollisen toiminnan varmistamiseksi siitä kannattaa säännöllisesti katkaista virta ja irrottaa akku.
• Pidä laite etäällä magneeteista ja magneettikentistä.
• Varmista tärkeiden tietojen säilyminen tallentamalla ne ainakin kahteen eri paikkaan, esimerkiksi laitteen muistiin, 

muistikortille tai tietokoneeseen, tai kirjoita tärkeät tiedot muistiin.

Kierrätys

Palauta käytetyt elektroniset tuotteet, akut ja pakkausmateriaalit aina erityisiin keräyspisteisiin. Tällä tavoin ehkäiset 
valvomatonta jätteiden hävittämistä ja edistät materiaalien kierrätystä. Kaikki laitteessa käytetyt materiaalit voidaan kierrättää 
tai niitä voidaan käyttää energiantuotannossa. Katso Nokia-tuotteiden kierrätysohjeet osoitteesta www.nokia.com/recycle.
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Jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti

Tuotteeseen, akkuun, painettuun ohjeeseen tai pakkaukseen merkitty jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti, tarkoittaa, että 
kaikki elektroniset tuotteet ja akut on toimitettava erilliseen keräyspisteeseen, kun tuote on käytetty loppuun. Näitä tuotteita 
ei saa heittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen joukkoon. Toimita ne kierrätyspisteeseen. Voit tarkistaa lähimmän 
kierrätyspisteen sijainnin jätehuollosta vastaavilta paikallisilta viranomaisilta tai osoitteesta www.nokia.com/support. Lisätietoja 
laitteen ympäristöominaisuuksista on osoitteessa www.nokia.com/ecoprofile.

Akku- ja laturitiedot
Käytä laitetta vain alkuperäisen BL-5C-akun kanssa.

Lataa laite AC-18-laturin avulla. Laturin pistoketyyppi voi vaihdella. 

Microsoft Mobile voi hyväksyä myös muiden akku- tai laturimallien käytön tämän laitteen kanssa.

Akkujen ja laturien turvallisuus
Katkaise laitteesta virta ja irrota laturi aina ennen akun poistamista. Kun irrotat laturin tai lisälaitteen johdon, ota kiinni ja vedä 
pistokkeesta, älä johdosta.

Kun laturia ei käytetä, irrota se pistorasiasta. Jos täyteen ladattua akkua ei käytetä, lataus purkautuu itsestään ajan myötä.

Jotta laitteen suorituskyky olisi mahdollisimman hyvä, pidä akku aina 15–25 °C:n lämpötilassa. Äärilämpötilat vähentävät akun 
tehoa ja käyttöaikaa. Laite, jossa on kuuma tai kylmä akku, ei ehkä tilapäisesti toimi.

Akku voi joutua oikosulkuun, jos jokin metalliesine koskettaa akun metalliliuskoja. Tämä voi vahingoittaa akkua tai muuta esinettä.

Älä heitä akkuja tuleen, koska ne voivat räjähtää. Noudata paikallisia määräyksiä. Jos mahdollista, kierrätä ne. Akkuja ei saa heittää 
talousjätteen sekaan.

Älä pura, leikkaa, purista, taivuta tai puhko akkuja äläkä vaurioita niitä muulla tavoin. Jos akku vuotaa, älä päästä nestettä 
kosketuksiin ihon tai silmien kanssa. Mikäli näin käy, huuhtele kosketusalue välittömästi vedellä tai hakeudu lääkäriin. Älä yritä 
muokata akkua tai asettaa akkuun vieraita aineksia, äläkä upota akkua veteen tai muuhun nesteeseen tai altista akkua vedelle 
tai muille nesteille. Vahingoittunut akku voi räjähtää.

Käytä akkua ja laturia vain niiden aiottuun käyttötarkoitukseen. Virheellinen käyttö tai hyväksymättömien tai 
yhteensopimattomien akkujen tai laturien käyttö voi aiheuttaa tulipalo- ja räjähdysriskin tai muita vaaratilanteita, ja se voi tehdä 
laitteesta hyväksynnän vastaisen tai mitätöidä sitä koskevan takuun. Jos epäilet akun tai laturin vioittuneen, vie se 
huoltoliikkeeseen, ennen kuin jatkat sen käyttöä. Älä koskaan käytä vahingoittunutta akkua tai laturia. Käytä laturia vain sisällä. 
Älä lataa laitteen akkua ukonilmalla.

Pienet lapset
Laite ja sen lisälaitteet eivät ole leikkikaluja. Ne voivat sisältää pieniä osia. Pidä ne poissa pienten lasten ulottuvilta.

Lääketieteelliset laitteet
Radiolähetinlaitteet, mukaan lukien matkapuhelimet, voivat haitata vajaasti suojatun lääketieteellisen laitteen toimintaa. 
Keskustele lääkärin tai lääketieteellisen laitteen valmistajan kanssa, jos haluat varmistaa, että laite on riittävän hyvin suojattu 
ulkoista radiotaajuusenergiaa vastaan.

Kehoon istutetut lääketieteelliset laitteet
Kehoon istutettujen lääketieteellisten laitteiden valmistajat suosittelevat, että langaton laite pidetään vähintään 15,3 
senttimetrin päässä lääketieteellisestä laitteesta, jotta vältettäisiin laitteelle mahdollisesti aiheutuva häiriö. Henkilöiden, joilla 
on tällainen laite, tulee toimia seuraavasti:

• Langaton laite tulee aina pitää yli 15,3 senttimetrin päässä lääketieteellisestä laitteesta.
• Langatonta laitetta ei pitäisi kuljettaa rintataskussa.
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• Laite tulee pitää vastakkaisella korvalla lääketieteelliseen laitteeseen nähden.
• Langattomasta laitteesta on katkaistava virta, jos on syytä epäillä, että laite häiritsee lääketieteellistä laitetta.
• Kehoon istutetun lääketieteellisen laitteen valmistajan ohjeita on noudatettava.

Jos sinulla on kysymyksiä, jotka koskevat langattoman laitteen käyttöä kehoon istutetun lääketieteellisen laitteen kanssa, ota 
yhteys terveydenhoidon ammattihenkilöön.

Kuulokyky
Varoitus: Kuulokkeiden käyttäminen voi vaikuttaa kykyysi kuulla ulkopuolisia ääniä. Älä käytä kuulokkeita silloin, kun se 
voi vaarantaa turvallisuutesi.

Jotkin langattomat laitteet saattavat häiritä joitakin kuulolaitteita.

Laitteen suojaaminen haitalliselta sisällöltä
Laitteesi voi altistua viruksille ja muulle haitalliselle sisällölle. Noudata seuraavia varotoimia:

• Ole varovainen avatessasi viestejä. Niissä voi olla vahingollisia ohjelmia, tai ne voivat olla muulla tavoin haitallisia laitteellesi 
tai tietokoneellesi.

• Ole varovainen hyväksyessäsi yhteyspyyntöjä, selatessasi internetiä ja ladatessasi sisältöä. Älä hyväksy Bluetooth-yhteyksiä 
lähteistä, joihin et luota.

• Asenna ja käytä palveluja ja ohjelmistoja vain sellaisista lähteistä, joihin luotat ja joissa on riittävä tietoturva ja suojaus.
• Asenna virustentorjuntaohjelmisto ja muita tietoturvaohjelmistoja laitteeseesi ja siihen liitettäviin tietokoneisiin. Käytä vain 

yhtä virustentorjuntaohjelmistoa kerrallaan. Useiden ohjelmien käyttäminen voi vaikuttaa laitteen ja/tai tietokoneen 
suorituskykyyn ja toimintaan.

• Jos käytät valmiiksi asennettuja kirjanmerkkejä ja linkkejä kolmansien osapuolten internetsivustoihin, noudata turvallisuutta 
koskevia varotoimia. Microsoft Mobile ei tue näitä sivustoja eikä vastaa niistä.

Ajoneuvot
Radiosignaalit saattavat vaikuttaa ajoneuvojen väärin asennettuihin tai vajaasti suojattuihin elektronisiin järjestelmiin. Lisätietoja 
saat ajoneuvon tai sen laitteiden valmistajalta.

Vain valtuutettu huoltoliike saa asentaa laitteen ajoneuvoon. Virheellinen asennus voi olla vaarallista ja se voi mitätöidä takuun. 
Tarkista säännöllisesti, että ajoneuvosi kaikki langattomat laitteet ovat kunnolla paikallaan ja toimivat oikein. Älä säilytä tai kuljeta 
syttyviä tai räjähdysalttiita materiaaleja samassa tilassa laitteen, sen osien tai lisälaitteiden kanssa. Älä aseta laitetta tai 
lisälaitteita alueelle, jolle turvatyyny laajenee täyttyessään.

Räjähdysalttiit alueet
Katkaise laitteesta virta, kun olet räjähdysalttiilla alueella, esimerkiksi bensiinipumppujen lähellä. Kipinät voivat aiheuttaa 
räjähdyksen tai tulipalon, joka voi johtaa henkilövahinkoihin tai jopa kuolemaan. Noudata rajoituksia alueilla, joilla käsitellään 
polttoaineita, kemiallisissa tuotantolaitoksissa ja räjäytystyömailla. Räjähdysalttiita alueita ei aina ole merkitty selvästi. Niitä ovat 
tavallisesti alueet, joilla kehotetaan sammuttamaan moottori, veneiden kannenalustilat, kemiallisten aineiden siirto- ja 
varastointitilat sekä alueet, joiden ilmassa on kemikaaleja tai hiukkasia. Tarkista nestekaasua (esimerkiksi propaania tai butaania) 
käyttävien ajoneuvojen valmistajilta, voiko tätä laitetta käyttää kyseisten ajoneuvojen lähellä.

Hyväksyntätietoja (SAR)
Tämä langaton laite täyttää suositukset, jotka koskevat altistumista radioaalloille.

Lisätietoja hyväksyntätiedoista (SAR) on painetussa oppaassa sekä osoitteessa www.nokia.com/sar.

Tekijänoikeudet ja muita huomautuksia
VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
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Microsoft Mobile Oy vakuuttaa, että tämä RM-1035 -laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja direktiivin muiden 
soveltuvien säännösten mukainen. Vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta on kopio osoitteessa www.nokia.com/global/
declaration/declaration-of-conformity.

Tuotteiden, toimintojen, sovellusten ja palvelujen saatavuus voi vaihdella alueittain. Microsoft Mobile voi muuttaa tai korjata 
tarjoamiaan palveluja tai lopettaa niiden tarjoamisen kokonaan tai osittain. Päätöksen asiassa tekee yksin Microsoft Mobile. 
Lisätietoja saat jälleenmyyjältä tai palveluntarjoajaltasi. Tämä laite saattaa sisältää hyödykkeitä, tekniikkaa tai ohjelmia, joihin 
sovelletaan Yhdysvaltojen ja muiden maiden vientilakeja ja -määräyksiä. Käyttäjän tulee noudattaa tällaisia lakeja ja 
määräyksiä. 

Tämän asiakirjan sisältö tarjotaan sellaisena kuin se on. Sen virheettömyydestä, luotettavuudesta, sisällöstä tai soveltumisesta 
kaupankäynnin kohteeksi tai johonkin tiettyyn tarkoitukseen ei anneta mitään nimenomaista tai konkludenttista takuuta, ellei 
soveltuvalla lainsäädännöllä ole toisin määrätty. Microsoft Mobile varaa itselleen oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa tai poistaa 
sen jakelusta milloin tahansa ilman etukäteisilmoitusta.

Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, Microsoft Mobile tai sen lisenssinantajat eivät vastaa tietojen tai tulojen 
menetyksestä eivätkä mistään erityisistä, satunnaisista, epäsuorista tai välillisistä vahingoista.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, siirtäminen tai jakeleminen kokonaan tai osittain missä tahansa muodossa on kielletty 
ilman Microsoft Mobilen myöntämää kirjallista ennakkolupaa. Microsoft Mobile kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää siksi 
oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa mainittuun tuotteeseen ilman ennakkoilmoitusta.

Microsoft Mobile ei tee lupauksia laitteen mukana toimitettujen kolmansien osapuolten sovellusten toimivuudesta, sisällöstä tai 
käyttäjätuesta, ei anna niistä takuuta eikä ota niistä mitään vastuuta. Käyttämällä sovellusta hyväksyt, että sovellus toimitetaan 
sellaisena kuin se on.

Tuotteiden, palvelujen ja toimintojen saatavuus voi vaihdella alueittain. Lisätietoja ja tietoja eri kieliversioiden saatavuudesta 
saat paikalliselta jälleenmyyjältä.

TM & © 2014 Microsoft Mobile. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia on Nokia Oyj:n tavaramerkki. Kolmannen osapuolen tuotteiden 
nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä.

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.

Tämä tuote on lisensoitu MPEG-4 Visual Patent Portfolio -lisenssin perusteella (i) henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön 
niiden tietojen yhteydessä, jotka yksityistä ja ei-kaupallista toimintaa harjoittava kuluttaja on koodannut MPEG-4 Visual -
standardin mukaisesti, ja (ii) käytettäväksi lisensoidun videotoimittajan toimittaman MPEG-4-videon yhteydessä. Käyttäjällä ei 
ole oikeutta mihinkään muuhun käyttöön. Lisätietoja, mukaan lukien myynninedistämiskäyttöön sekä sisäiseen ja kaupalliseen 
käyttöön liittyviä tietoja, antaa MPEG LA, LLC. Katso www.mpegla.com.
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