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ביטחונך למען
 מידע לקבלת. חוקית בלתי ואף מסוכנת להיות עלולה עליהן הקפדה-אי. הבאות הפשוטות ההנחיות את קרא
.למשתמש המלא המדריך את קרא, נוסף

הגבלה בהם שיש באזורים כבה
 להוות או הפרעות לחולל עלול השימוש כאשר או, אסור סלולרי בטלפון השימוש כאשר ההתקן את כבה
 לכל ציית. פיצוץ אזורי או כימיקלים, דלק, רפואי ציוד ליד או חולים בבתי, במטוסים, לדוגמה, סכנה

.הגבלה בהם שיש באזורים ההוראות
לכל קודמת בדרכים זהירות
 לבך תשומת. הנהיגה במהלך הרכב לתפעול חופשיות ידיך את תמיד שמור. המקומיים החוקים לכל ציית

.בדרכים לבטיחות ובראשונה בראש מוקדשת להיות חייבת נהיגה במהלך
הפרעות

.שלהם הביצועים על להשפיע העלולות, מהפרעות לסבול עלולים הסלולריים ההתקנים כל
מוסמך שירות

.זה מוצר לתקן או להתקין רשאי מוסמך שירות טכנאי רק
אחרים ואביזרים מטענים, סוללות
 התקן עם לשימוש Microsoft Mobile ידי-על שאושרו אחרים ובאביזרים במטענים, בסוללות רק השתמש

.תואמים שאינם מוצרים לחבר אין. זה
יבש יישאר שההתקן הקפד
.יבש שיישאר הקפד. מים בפני עמיד אינו שברשותך ההתקן

שמיעתך על הגן
 בעת זהירות נהג. ארוכים זמן פרקי למשך גבוהות קול בעוצמות לשמע תאזין אל, לשמיעה נזק למנוע כדי

.בשימוש הרמקול כאשר האוזן ליד ההתקן החזקת
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העבודה תחילת
.במהירות שלך הטלפון את והפעל היסודות את למד

וחלקים מקשים
.שלך החדש בטלפון החלקים ואת המקשים את הכר

מטען מחבר1
פנס2
)מ"מ 3.5 (אישית לדיבורית מחבר3
מסך4
גלילה מקש5
הפעלה/סיום מקש6
מיקרופון7
מקשים לוח8
שיחה מקש9

בחירה מקשי10
אפרכסת11
מצלמה12

.מסומן האנטנה אזור
 כברירת המוגדר האבטחה קוד. מגדיר שאתה האבטחה קוד את לבקש שברשותך הטלפון את להגדיר באפשרותך

.12345 הוא מחדל

והסוללה SIM-ה כרטיס הכנסת
.לטלפון SIM כרטיס להכניס כיצד ללמוד כדי לקרוא המשך

 את להסיר כדי האחורי הכיסוי של העליון הקצה את ומשוך הסמל על האגודל את הנח. הטלפון את כבה. 1
.הכיסוי

 מנגיעה הימנע. אחר התקן וכל המטען את ונתק ההתקן את כבה, כלשהם כיסויים הסרת לפני: הערה
 בו ולהשתמש ההתקן את לאחסן תמיד הקפד. כלשהם כיסויים החלפת במהלך אלקטרוניים ברכיבים

.עליו כשהכיסויים

.אותה הוצא, הטלפון בתוך נמצאת הסוללה אם. 2
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 אותו החלק, שני SIM כרטיס להכניס כדי. מטה כלפי פונה המגעים כשאזור המחזיק תוך אל SIM-ה את החלק. 3
. השני המחזיק תוך אל

 תואמים לא SIM בכרטיסי השימוש. בלבד) איור ראה (סטנדרטי SIM כרטיס עם לשימוש מיועד ההתקן: חשוב
 ההתקן מפעיל עם היוועץ. בכרטיס השמורים לנתונים נזק לגרום ועלול להתקן או לכרטיס נזק לגרום עלול
.mini-UICC מסוג חשמלי מפסק עם SIM בכרטיס השימוש לגבי שלך הנייד

.בפנים הסוללה את והנח הסוללה מגעי את בשורה סדר. 4

.במקומו שיינעל עד עליו ולחץ האחורי הכיסוי את החזר. 5

.יופעל שהטלפון עד  על ארוכה לחיצה לחץ, הטלפון את להפעיל כדי. 6
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זיכרון כרטיס הכנסת
.לטלפון זיכרון כרטיס להכניס כיצד ללמוד כדי להלן המידע את קרא

.הכיסוי את להסיר כדי האחורי הכיסוי של העליון הקצה את ומשוך הסמל על האגודל את הנח. 1

.מטה כלפי פונה המגעים אזור כאשר פנימה הכרטיס את דחוף. 2
 לכרטיס נזק לגרום עלולים תואמים לא כרטיסים. זה בהתקן לשימוש שאושרו תואמים זיכרון בכרטיסי רק השתמש
.בכרטיס השמורים לנתונים וכן ולהתקן

.הכיסוי את החזר. במקומו שיינעל עד פנימה הכרטיס את דחוף. 3

הסוללה טעינת
 להשתמש שתוכל לפני מחדש אותה לטעון עליך שיהיה ייתכן אך, במפעל חלקי באופן נטענה שלך הסוללה
.בטלפון
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.בקיר לשקע המטען את חבר. 1

.בקיר מהשקע מכן ולאחר, מהטלפון המטען את נתק, מסיים שאתה לאחר. לטלפון המטען את חבר. 2

.שיחות לבצע יהיה שניתן עד או יוצג הטעינה שמחוון עד דקות מספר שיחלפו ייתכן, לחלוטין ריקה הסוללה אם

המקשים של נעילה ביטול או נעילה
.מקשים בנעילת השתמש, מקשים על בטעות מהקשה להימנע כדי

. על במהירות לחץ. 1

.נעילה על לחץ. 2

נעילה

.פתיחה >  על לחץ, המקשים נעילת לביטול. 3

פתיחה
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להשתמש יש SIM כרטיס באיזה הגדר
.להשתמש מהם באיזה לבחור באפשרותך, בטלפון SIM כרטיסי שני לך יש אם

.כפול SIM הגדרות > הגדרות > תפריט בחר. 1
כפול SIM הגדרות

הגדרות

בחירה

 להשתמש SIM באיזה לבחור כדי. לשיחות מחדל ברירת SIM בחר, שיחות עבור להשתמש SIM באיזה לבחור כדי. 2
.להודעות מחדל ברירת SIM בחר, הודעות עבור

בחירה

כפול SIM הגדרות
SIM לשיחות מחדל ברירת

SIM להודעות מחדל ברירת

פעם בכל אישור

פעם בכל אישור

הקול עוצמת שינוי
.דרכים במספר השמע על לשלוט באפשרותך

.הקול עוצמת לשינוי ימינה או שמאלה גלול. 1

.הדיבורית למחבר אחר תואם התקן או תואמת אישית דיבורית לחבר באפשרותך. 2

 האזנה בעת ברמקול להשתמש גם באפשרותך .שמע' ע בחר, שיחה ביצוע בעת בטלפון ברמקול לשימוש. 3
.לרדיו
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987654321

שמע' ע
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יסודות
.שברשותך החדש מהטלפון המרב את להפיק כיצד למד

בטלפון סיור
.מקש על פשוטה לחיצה באמצעות שלך בטלפון סיור ערוך

.תפריט על לחץ, שלך הטלפון של והתכונות היישומים את להציג כדי. 1

תפריט

.ימינה או שמאלה, למטה, למעלה הגלילה מקש על לחץ, תכונה או ליישום לעבור כדי. 2

.בחירה על לחץ, התכונה את לבחור או היישום את לפתוח כדי. 3

בחירה

.חזרה על לחץ, הקודמת לתצוגה לחזור כדי. 4

חזרה

. על לחץ, הבית למסך לחזור כדי. 5
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 האור את תכוון אל. אחת פעם למעלה לחץ, לכיבוי. פעמיים למעלה הגלילה מקש על לחץ, בפנס להשתמש כדי. 6
.אנשים של עיניים לעבר

תפריט

טקסט כתיבת
.ומהנה קלה היא המקשים לוח באמצעות כתיבה
.האות להצגת עד ושוב שוב המקש על לחץ

רווח הקלדת
.0 על לחץ

ניקוד סימן או מיוחד תו הקלדת
.* על ארוכה לחיצה לחץ
תווים רישיות בין מעבר
.ושוב שוב # על לחץ

מספר הקלדת
.מספר מקש על ארוכה לחיצה לחץ

חזוי בטקסט שימוש
 זו תכונה. מובנה מילון על מבוסס חזוי טקסט. לכתוב מתחיל אתה מה מנחש הטלפון, הכתיבה את להאיץ כדי
.השפות כל עבור זמינה אינה

.השפה ואת מילון > 'אפש בחר. 1
.0 על לחץ, מוצגת הרצויה המילה כאשר. מילה לכתוב התחל. 2

מילה שינוי
.תוצג הרצויה שהמילה עד ושוב שוב * על לחץ

למילון חדשה מילה הוספת
.המילה את והקלד איות בחר, המילה את כתוב, במילון נמצאת אינה הרצויה המילה אם

מסורתי לטקסט חזוי טקסט בין מעבר
.ושוב שוב # על לחץ
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חזוי טקסט ביטול
.מופסק המילון > מילון > 'אפש בחר

הרינגטון סוג שינוי
.SIM כרטיס לכל שונה רינגטון להגדיר באפשרותך. פרופיל לכל שונה רינגטון הגדר

.צליל הגדרות > הגדרות > תפריט בחר. 1

בחירה

Bluetooth

צליל הגדרות

הגדרות

.SIM כרטיס בחר, תתבקש אם. צלצול סוג בחר. 2

בחירה

צלצול עוצמת

צליל הגדרות
צלצול סוג

.אישור באפשרות ובחר, רינגטון בחר. 3

אישור

צלצול סוג
יחיד צפצוף
Tune Nokia

Bicycle
Brikabrak

Brook
Coconut

התראה הגדרת
.מעורר כשעון שלך בטלפון השתמש

.התראות הגדרת > שעון > תפריט בחר. 1
מעורר שעון

בחירה

התראות הגדרת

מעורר. ש צליל

שעה הגדרות
רגיל

.התראה בחר. 2
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מעורר שעון

מופסק

מופסק

מופסק

בחירה

1התראה

2התראה

3התראה

.שונות התראות חמש עד להגדיר באפשרותך: עצה
 ולאחר ימינה המקש על לחץ, הדקות את לכוון כדי. מטה או מעלה כלפי המקש על לחץ, השעה את לכוון כדי. 3

.אישור על לחץ. מטה או מעלה כלפי המקש על מכן

אישור

התראה שעת הגדרת
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והודעות אנשים
.הטלפון בעזרת, תמונות כגון, שלך הקבצים את ושתף ומשפחה חברים עם קשר צור

לשיחה מענה או שיחה ביצוע
.שברשותך החדש בטלפון לשיחה לענות או שיחה לבצע כיצד ולמד להלן המידע את קרא

.הטלפון מספר את הקלד. 1
.פעמיים * על לחץ, בינלאומיות שיחות עבור המשמש + התו את להזין כדי

123456789

. על לחץ, השיחה לסיום. השיחה לביצוע  על לחץ. 2
123456789

מחייג

'שיח' ס

.לענות כדי  על לחץ, אליך מתקשר מישהו כאשר. 3
אליך מחייג

987654321

טלפון ומספר שם של שמירה
.שלך לטלפון חדשים ומספר שם הוסף

.קשר אנשי > תפריט בחר. 1

בחירה

קשר אנשי
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.הקשר איש את לשמור ברצונך והיכן קשר איש הוספת בחר. 2

בחירה

חיפוש

קשר איש הוספת

קשר אנשי

שמות

.אישור על ולחץ, הטלפון מספר את הקלד מכן לאחר, אישור על ולחץ השם את כתוב. 3

אישור

:קשר איש שם

בראון בני

הודעות של וקבלה שליחה
.טקסט הודעות באמצעות משפחתך ובני חבריך עם קשר על שמור

.הודעות > תפריט בחר. 1
.הודעה יצירת בחר. 2
.שלך ההודעה את כתוב. 3

.הוספה אפשרויות > 'אפש בחר, סימן או הבעה סמל כגון, מיוחד תו להוספת: עצה
.להשתמש יש שבו SIM-ה כרטיס את בחר, תתבקש אם. שליחה > 'אפש בחר. 4
.תישלח שלך ההודעה. אישור ובחר, טלפון מספר הקלד. 5
.הבית במסך הצגה בחר, שהתקבלה הודעה לקרוא כדי. 6
.מטה כלפי המקש על לחץ, ההודעה המשך את לקרוא כדי. 7

 תישלחנה יותר ארוכות הודעות. אחת הודעה של התווים ממגבלת שחורגות טקסט הודעות לשלוח באפשרותך
 אחרים סימנים, הטעמות בעלי תווים .בהתאם השירות ספק ידי-על שתחויב ייתכן. יותר או הודעות שתי של כסדרה

.אחת בהודעה לשלוח שניתן התווים מספר את ומגבילים, יותר רב מקום צורכים מסוימות שפות של ואפשרויות
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מצלמה
.בקלות וידאו קטעי להקליט או תמונות לצלם באפשרותך, שלך הטלפון מצלמת באמצעות

תמונה צילום
.שלך הטלפון מצלמת בעזרת ביותר הטובים הרגעים את לכוד

.מצלמה בחר, המצלמה את להפעיל כדי. זיכרון כרטיס שהכנסת ודא, שתתחיל לפני. 1

מצלמה

.למטה או למעלה לחץ, התצוגה את להקטין או להגדיל כדי. 2

.צילום בחר, תמונה לצלם כדי. 3

צילום

.תצלומים הצגת > 'אפש בחר, שצילמת התמונות את להציג כדי

וידאו הקלטת
.הטלפון באמצעות וידאו להקליט גם באפשרותך, תמונות צילום מלבד

.מצלמה בחר, המצלמה את להפעיל כדי. זיכרון כרטיס שהכנסת ודא, שתתחיל לפני. 1

מצלמה
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.ימין לצד לחץ, הווידאו מצלמת את להפעיל כדי. 2

. בחר, ההקלטה להתחלת. 3

.וידיאו הצגת >  בחר, שהקלטת הווידאו סרטוני את להציג כדי

וידאו או תמונה שיתוף
.Slam בעזרת שלך והווידאו התמונות את שתף

 אחר קובץ או וידאו, תמונה בחר. אחרים לטלפונים גלוי ושהטלפון מופעל Bluetooth-ש ודא, שתתחיל לפני. 1
.שיתוף ובחר

שיתוף

.Slam באמצעות בחר. 2

בחירה

Slam באמצעות
Photo0001.jpg

.התמונה את לשתף Slam-ל ותן השני לטלפון קרוב הטלפון את הנח. 3
 Bluetooth לחיבור בקשות תאשר אל. זדונית מתוכנה להימנע יותר בטוחה דרך היא נסתר במצב ההתקן הפעלת

.בה משתמש כשאינך Bluetooth פונקציית את לבטל באפשרותך. בהם בוטח שאינך ממקורות
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בידור
.בטלפון לרדיו להאזין כיצד למד? לבידור זקוק ואתה פנאי רגע לך יש

לרדיו האזנה
.לרדיו להאזין כדי בטלפון השתמש

.רדיו כאנטנת פועל האישית הדיבורית כבל. רדיו > מוזיקה > תפריט ובחר, אישית דיבורית חבר. 1

.מטה כלפי לחץ, הבא לערוץ לעבור כדי. 2

99.0 101
4.100.00MHz

.כיבוי > אפשרויות על לחץ, הרדיו את לסגור כדי. 3

בחירה

ידני כוונון
ערוץ שמירת

תדר הגדרת

כיבוי

אוטומטי כוונון
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והקישוריות הטלפון ניהול
 לנעול, גיבויים ליצור, קבצים להעביר, ולרשתות לאביזרים להתחבר כיצד למד. שלו התוכן ועל הטלפון על שמור
.מעודכנת התוכנה על ולשמור הטלפון את

מהטלפון פרטי תוכן הסרת
 מידע להסרת הדרך את תמצא להלן, שלך הטלפון את למחזר או להשליך ברצונך אם או, חדש טלפון תרכוש אם

.אישי ותוכן
.SIM-ה מכרטיס או הטלפון מזיכרון תוכן מסיר אתה אם לב שים, מהטלפון הפרטי התוכן הסרת בעת

.הודעות מחיקת > הודעות > תפריט בחר, הודעות להסיר כדי. 1
 כל את רוקן, מהטלפון ההודעות כל את להסיר כדי. שנקראו כל או הכל ובחר לרוקן שברצונך התיקייה אל עבור. 2

.בנפרד התיקיות
.המיקום ואת הכל מחיקת > מחיקה > קשר אנשי > תפריט בחר, קשר אנשי להסיר כדי. 3
.השיחות כל > שיחות יומן ניקוי > שיחות יומן > תפריט בחר, שיחות פרטי להסיר כדי. 4
.הוסר שלך האישי התוכן שכל בדוק. 5

.מוסרים אינם הזיכרון בכרטיס המאוחסנים ומידע תוכן
המקוריות ההגדרות ושחזור מהטלפון התוכן כל הסרת
.#7370#* הקלד, הבית במסך, שלך הנתונים כל את להסיר כדי שלו המקוריות להגדרות הטלפון לאיפוס
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בטיחות ומידע מוצר מידע
ועלויות רשת שירותי
 .שירות ספק אצל מנוי דרוש. GSM 900 ,1800 רשתותב רק בהתקן להשתמש באפשרותך

.מסוימות לתכונות להירשם עליך שיהיה ייתכן, בנוסף

חירום שיחות
.פועל שההתקן ודא. 1
.מספקת האות שעוצמת ודא. 2

:הבאות הפעולות את גם לבצע שתצטרך ייתכן
.להתקן SIM כרטיס הכנס•
.סגורה משתמשים קבוצת או קבועים טלפון מספרי, שיחות חסימת כגון, בהתקן שיחות הגבלות בטל•
.הנעילה את בטל, נעולים ההתקן מקשי אם•
..יוצג הבית שמסך עד ושוב שוב הסיום מקש על לחץ. 3
.למיקום בהתאם משתנים חירום שיחות מספרי. הנוכחי למיקומך בהתאם הרשמי החירום מספר את הקלד. 4
.החיוג מקש על לחץ. 5
.זאת לעשות שתתבקש עד השיחה את תנתק אל. האפשרית ביותר המדויקת בצורה הדרוש המידע את ספק. 6

 לנסות עשוי הטלפון. אינטרנט בשיחות תומך שלך הטלפון אם, האינטרנט שיחות את והן הסלולרי הטלפון שיחות את הן הפעל: חשוב
 אל לעולם. תנאי בכל חיבורים להבטיח ניתן לא. האינטרנט שיחות של השירות ספק דרך והן סלולריות ברשתות הן חירום שיחות לבצע
.רפואיים חירום במצבי כמו, חיונית תקשורת לניהול בלבד סלולרי טלפון על תסמוך

שברשותך ההתקן על שמירה
.ההתקן של תקינה פעולה על לשמור לך יסייעו הבאות ההצעות. בזהירות שברשותך ובאביזרים במטען, בסוללה, בהתקן טפל

 הסר, נרטב ההתקן אם. חשמליים מעגלים ששוחקים מינרלים להכיל עלולים הנוזלים סוגי וכל לחות, רטיבות. יבש יישאר שההתקן הקפד•
.להתייבש להתקן ואפשר הסוללה את

.מלוכלכים או מאובקים במקומות ההתקן את תאחסן ואל תשתמש אל•
.לסוללה או להתקן נזק לגרום עשויות גבוהות טמפרטורות. גבוהות בטמפרטורות ההתקן מאחסון הימנע•
.בו שתפגע לחות בתוכו להצטבר עלולה, הרגילה לטמפרטורה וחוזר מתחמם כשההתקן. קרות בטמפרטורות ההתקן את תאחסן אל•
.למשתמש זה במדריך הוסבר שלא באופן ההתקן את תפתח אל•
.רדיו בהתקני השימוש את המסדירות תקנות להפר ואף להתקן להזיק עלולים מאושרים בלתי שינויים•
.אותו לשבור עלול אגרסיבי טיפול. הסוללה או ההתקן את תנער או תפיל אל•
.ויבשה נקייה, רכה במטלית רק השתמש ההתקן של המשטח לניקוי•
.נאותה הפעלה למנוע עלול צבע. ההתקן את תצבע אל•
.לעת מעת הסוללה את והסר ההתקן את כבה, מיטביים ביצועים לקבל כדי•
.מגנטיים משדות או ממגנטים ההתקן את הרחק•
 רשום או, במחשב או זיכרון בכרטיס, בהתקן כגון, לפחות נפרדים מקומות בשני אותם אחסן, חשובים נתונים של הבטיחות על לשמור כדי•

.חשוב מידע לעצמך
מיחזור

 השלכה למנוע תסייע כך. המיועדים האיסוף מקומות אל, בהם השימוש לאחר האריזה וחומרי, הסוללות, האלקטרוניים המוצרים את תמיד העבר
 מוצרי את למחזר כיצד בדוק .ואנרגיה כחומרים ההתקן של החומרים כל את לשחזר ניתן. חומרים מיחזור ותעודד אשפה של מבוקרת לא

Microsoft Mobile בכתובת שברשותך www.nokia.com/recycle.
הגלגלים בעל המחוק המיחזור סל סמל
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 החשמליים והמוצרים הסוללות כל את להעביר שיש לך מזכיר, האריזה או התיעוד, הסוללה, המוצר שעל הגלגלים בעל המחוק המיחזור סל סמל
 אודות מידע לקבלת .למיחזור אותם קח: הרגיל העירוני האשפה לפח אלה מוצרים תשליך אל. המוצרים חיי בתום נפרד לאיסוף והאלקטרוניים

 נוסף מידע לקבלת. www.nokia.com/support בכתובת בקר או, המקומית האשפה איסוף לרשות פנה, אליך ביותר הקרובה המיחזור נקודת
.www.nokia.com/ecoprofile ראה, ההתקן של הסביבתיים המאפיינים על

והמטען הסוללה אודות מידע
 .BL-4C מסוג מקורית נטענת סוללה עם רק שברשותך בהתקן השתמש

 .להשתנות עשוי למטען שנדרש התקע סוג. AC-11 מטען באמצעות ההתקן את טען
Microsoft Mobile זה התקן עבור מטענים או סוללות של נוספים זמינים דגמים לייצר עשויה.

ובמטען בסוללה בשימוש בטיחות
.הכבל את ולא אותו ומשוך בתקע אחוז, כלשהו אביזר או מטען לנתק כדי. המטען את ונתק ההתקן את תמיד כבה, הסוללה הסרת לפני
.בשימוש אינה אם גם הזמן במשך תתרוקן לחלוטין טעונה סוללה. אותו נתק, בשימוש נמצא אינו המטען כאשר
 של החיים משך ואת הקיבולת את מקטינות קיצוניות טמפרטורות. מיטביים ביצועים לקבלת 25°C-ו 15°C שבין בטמפרטורה הסוללה את שמור

.זמני באופן לפעול להפסיק עלול קרה או חמה סוללה בעל התקן. הסוללה
.השני לחפץ או לסוללה נזק לגרום עלול זה. הסוללה גבי-שעל המתכת ברצועות נוגע מתכתי כשחפץ להיגרם עלול מקרי חשמלי קצר
.רגילה כאשפה סוללות להשליך אין. האפשר במידת סוללות מחזר. המקומיות לתקנות ציית. להתפוצץ עלולות הן כי, לאש סוללות תשליך אל
 .בעיניים או בעור הנוזל של ממגע הימנע, סוללה נזילת של במקרה. אחרת דרך בכל לסוללה נזק לגרום או לנקב, לכופף, למעוך, לחתוך, לפרק אין
 ,הסוללה אל זרים חפצים להכניס תנסה, תשנה אל. רפואית עזרה לקבלת פנה או במים הנגועים האזורים את מיד שטוף, שכזה מגע מתרחש אם
.פגומות הן אם להתפוצץ עלולות סוללות. אחרים לנוזלים או למים תחשוף או תטבול או

 ליצור עלול מאושרים שאינם תואמים לא במטענים או בסוללות שימוש או נכון לא שימוש. נועדו שלהן למטרות ורק אך ובמטען בסוללה השתמש
 אל אותם קח, נפגעו המטען או שהסוללה חושש אתה אם. אחריות כתבי או אישורים לשלילת לגרום ועלול, אחר מפגע או פיצוץ, שריפה סכנת
 ההתקן את להטעין אין. בלבד מבנה בתוך במטען השתמש. פגומים במטען או בסוללה להשתמש אין. בהם להשתמש שתמשיך לפני השירות מוקד

.ברקים סופת במהלך

נוסף בטיחות מידע
קטנים ילדים
.קטנים ילדים של יד מהישג אלה חלקים הרחק. קטנים חלקים להכיל עשויים הם. צעצועים אינם שלו והאביזרים שברשותך ההתקן

רפואיים מכשירים
 .כהלכה מוגנים שאינם רפואיים התקנים של לפעולה להפריע עלולה, סלולריים טלפונים לרבות, רדיו גלי שמשדר אלקטרוני מכשיר כל של הפעלה
.חיצונית רדיו אנרגיית מפני כהלכה מסוכך הוא אם לקבוע כדי הרפואי ההתקן ביצרן או ברופא היוועץ

מושתלים רפואיים מכשירים
 בין') אינץ 6 (סנטימטרים 15.3 של מינימלי מרחק על ממליצים מושתלים רפואיים התקנים של היצרנים, פוטנציאליות מהפרעות להימנע כדי

:נדרשים כאלה מכשירים בעלי. הרפואי להתקן סלולרי התקן
.הרפואי מהמכשיר') אינץ 6 (סנטימטרים 15.3-מ הגדול במרחק הסלולרי ההתקן את לשמור תמיד להקפיד•
.החזה בכיס האלחוטי ההתקן את לשאת לא•
.הרפואי המכשיר של לצד הנגדי שבצד לאוזן הסלולרי ההתקן את להצמיד•
.כלשהי הפרעה שיש לחשוש סיבה יש כאשר מיד הסלולרי ההתקן את לכבות•
.המושתל הרפואי המכשיר עבור היצרן להנחיות לציית•

.המטפל ברופא היוועץ, מושתל רפואי מכשיר עם הסלולרי בהתקן השימוש על לשאלות
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שמיעה
 שהיא במקומות האישית בדיבורית תשתמש אל. להיפגע עלולה הסביבה את לשמוע יכולתך, האישית בדיבורית שימוש במהלך: אזהרה
.בטחונך את בהם לסכן עלולה

.מסוימים שמיעה עזרי של התקינה לפעולה להפריע עלולים מסוימים אלחוטיים התקנים

מזיק מתוכן שברשותך ההתקן על הגן
:הבאים הזהירות באמצעי נקוט. אחר מזיק ולתוכן לווירוסים חשוף להיות עלול שלך ההתקן

.למחשב או להתקן אחרת בדרך להזיק או זדוניות תוכנות להכיל עלולות הן. הודעות פתיחת בעת זהירות במשנה נהג•
 בוטח שאינך ממקורות Bluetooth חיבורי תאשר אל. תוכן הורדת או באינטרנט גלישה, לקישוריות בקשות קבלת בעת זהירות במשנה נהג•

.בהם
.נאותות והגנה אבטחה המאפשרים, בהם בוטח שאתה ממקורות רק בשירותים והשתמש תוכנות התקן•
 השימוש. פעם בכל בלבד אחד וירוס-אנטי ביישום השתמש. מקושר מחשב ובכל שלך בהתקן אחרות אבטחה ותוכנות וירוס-אנטי תוכנת התקן•

.המחשב או/ו ההתקן של והתפעול הביצועים על להשפיע עלול אחד מיישום ביותר
 Microsoft. המתאימים הזהירות באמצעי נקוט, שלישי-צד גורמי של אינטרנט לאתרי מראש מותקנים וקישורים לסימניות ניגש אתה אם•

Mobile אתרים לאותם באחריות נושאת או תומכת אינה.

רכב כלי
 הרכב כלי של היצרן אצל ברר, נוסף למידע. כהלכה מסוככות או מותקנות שאינן רכב בכלי אלקטרוניות מערכות על להשפיע עלולים רדיו אותות

.שברשותך הציוד של או
 לעת מעת ודא. שלך האחריות תוקף את ולבטל מסוכנת להיות עלולה שגויה התקנה. מוסמך טכנאי ידי-על ורק אך תבוצע ברכב ההתקן התקנת

 בו שנמצאים בתא נפיצים או דליקים חומרים תישא ואל תאחסן אל. כשורה ופועל למקומו היטב מחוזק ברכבך שמותקן הסלולרי הציוד שכל
.האוויר כרית של ההתנפחות בטווח כלשהם אביזרים או שברשותך ההתקן את תניח אל. שלו אביזרים או חלקים, ההתקן

נפץ חומרי סביבת
 לגרום העלולים, שריפה או פיצוץ ליצור עלולים ניצוצות. דלק משאבות בקרבת כגון, פוטנציאלית פיצוץ סכנת בעלות בסביבות ההתקן את כבה

 שאזורים ייתכן. נפץ חומרי עם עבודה בו שמתבצעת מקום ובכל כימיים במפעלים; דלק עם באזורים להגבלות לב שים. למוות או בנפש לפגיעה
 כלי של ירכתיים, שלך המנוע את לכבות מתבקש אתה שבהם אזורים כלל בדרך אלה. ברור באופן יסומנו לא פוטנציאלית פיצוץ סכנת בהם שיש
 ניתן אם היצרן אצל ברר. שונים חלקיקים או כימיקלים מכיל האוויר שבהם ומקומות כימיקלים מחסני או לכימיקלים שינוע מתקני, שייט

).בוטאן או פרופאן כמו (מעובה פחמימני בגז שמשתמש רכב כלי בקרבת זה בהתקן בבטחה להשתמש

)SAR (אישור מידע
.רדיו לגלי החשיפה הנחיות את תואם זה סלולרי התקן

.www.nokia.com/sar אל עבור או המודפס למשתמש במדריך עיין, SAR אודות מידע לקבלת

נוספות והודעות יוצרים זכויות
תאימות הצהרת

Microsoft Mobile Oy מוצר כי בזאת מצהירה RM-944 1999/5 בהנחיה אחרים רלוונטיים ולתנאים המחייבות לדרישות תואם זה/EC .ניתן 
.www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity בכתובת התאימות הצהרת של עותק למצוא

 ,בלבד דעתה שיקול לפי, עשויה Microsoft Mobile. לאזור מאזור להשתנות עשויה מסוימים ושירותים יישומים, תכונות, מוצרים של הזמינות
 להכיל עשוי זה התקן. שלך השירותים ספק אל או המשווק אל פנה, נוסף למידע. חלקו או כולו, משירותיה אחד כל להפסיק או לתקן, לשנות
 .בהחלט אסורה החוק את הנוגדת פעולה. אחרות ומדינות ב"ארה של ולתקנות ייצוא לחוקי הכפופים תוכנה או טכנולוגיות, חומרים

 ,משתמעת או מפורשת, שהוא סוג מכל אחריות תינתן לא, החל החוק לפי הנדרשת האחריות מלבד). as is" (שהוא כפי "ניתן זה מסמך תוכן
 Microsoft. זה מסמך של לתוכן או לאמינות, לדיוק הנוגעת מסוימת למטרה והתאמה לסחירות משתמעת אחריות, הגבלה ללא אך, לרבות

Mobile מוקדמת הודעה ללא עת בכל ממנו לסגת או זה מסמך לשנות הזכות את לעצמה שומרת.
 לאובדן באחריות מקרה בשום ישאו לא מטעמה הרישיונות ממעניקי אחד כל או Microsoft Mobile, החל הדין פי על המותרת המרבית במידה
.כלשהי מסיבה שייגרמו עקיפים או תוצאתיים, מקריים, מיוחדים ולנזקים, הכנסה או נתונים של כלשהו
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 .אסורים Microsoft Mobile-מ מראש בכתב היתר לקבל מבלי, שהיא צורה בכל כולו של או זה ממסמך כלשהו חלק של הפצה או העברה, שכפול
Microsoft Mobile מתמשך פיתוח של מדיניות לפי פועלת .Microsoft Mobile אחד בכל ושיפורים שינויים לבצע הזכות את לעצמה שומרת 

.מוקדמת הודעה ללא זה במסמך המתוארים מהמוצרים
Microsoft Mobile יישומי של קצה במשתמשי לתמיכה או לתוכן, לפונקציונליות כלשהי אחריות נוטלת או אחריות או מצג כל מספקת אינה 

.שהוא כפי מסופק שהיישום מצדך אישור מהווה ביישום שלך השימוש. להתקן המצורפים שלישי-צד
 פנה, שפה אפשרויות של הזמינות על ולמידע נוספים לפרטים. לאזור מאזור להשתנות עשויה מסוימים ותכונות שירותים, מוצרים של הזמינות
.שלך המקומי למשווק

TM  & ©2014 Microsoft Mobile .שמורות הזכויות כל. Nokia של מסחרי סימן הוא Nokia Corporation .עשויים שלישי צד של מוצרים/שמות 
.להם המיוחסים הבעלים של מסחריים סימנים להיות

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.
הבית במסך #6774#* בחר, נוספים ואישורים הרשאות, ובהודעות החלות היוצרים בזכויות לעיון. פתוח קוד תוכנת כולל זה מוצר .
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