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Biztonság

Olvassuk el az alábbi egyszerű útmutatót. Az itt leírtak be nem tartása veszélyekkel járhat, vagy 
törvénysértő lehet.

KORLÁTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEKEN KAPCSOLJUK KI

Kapcsoljuk ki a készüléket olyan helyeken, ahol annak használata tiltott, interferenciát, illetve 
veszélyt okozhat. Például repülőgépen, kórházakban, illetve orvosi berendezések, üzemanyag, 

vegyszerek vagy robbantási területek közelében. A használatot korlátozó helyeken tartsunk be 
minden utasítást.

INTERFERENCIA

A vezeték nélküli eszközök interferencia-érzékenyek lehetnek, ami a teljesítményre kihatással 
lehet.

AKKUMULÁTOROK, TÖLTŐK ÉS EGYÉB TARTOZÉKOK

Ehhez a típusú készülékhez kizárólag a Microsoft Mobile által jóváhagyott akkumulátorokat, 
töltőkészülékeket és tartozékokat használjuk. Ne csatlakoztassunk nem kompatibilis 

termékeket.

A KÉSZÜLÉKET TARTSUK SZÁRAZON

A készülék nem vízálló. Tartsuk szárazon.

ÓVJUK HALLÁSUNKAT

Az esetleges halláskárosodás elkerülése érdekében ne hallgassuk hosszabb időn át nagy 
hangerővel a készüléket. Legyünk elővigyázatosak, ha kihangosításkor a készüléket a 

fülünkhöz tesszük.
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Kezdő lépések

Ismerjük meg a hangszóró használatát.

A tartozék ismertetése
A Hordozható vezeték nélküli hangszóró (MD-12) hangszóróval kiváló hangminőségben fogadhatunk 
hanghívásokat és hallgathatunk zenét telefonunkról vagy egy másik kompatibilis készülékről. Akár 
egyetlen hangszóró is képes betölteni kiváló minőségű, tiszta hanggal a szobát, és ha rezonáló 
felületre, például egy asztalra helyezzük a hangszórót, még erőteljesebb hangzást érhetünk el.

A működéssel és a biztonsággal kapcsolatos további információk telefonunk vagy a másik készülék 
felhasználói útmutatójában olvashatók.

A készülék használata előtt tanulmányozzuk a jelen útmutatót. A készülékhez csatlakoztatott 
eszközök felhasználói útmutatóját is tekintsük meg.

Gombok és részek
Ismerjük meg a hangszórónk gombjait és részeit.

1 Többfunkciós gomb
2 Bluetooth-jelzőfény
3 Az akkumulátor jelzőfénye
4 NFC-terület
5 Audiocsatlakozó (3,5 mm)
6 A töltő csatlakozóaljzata

A készülék felülete nikkelmentes.

A felhasználói útmutatóban említett egyes tartozékokat, például a töltőt, a fülhallgatót vagy az 
adatkábelt külön kell megvásárolni.
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A hangszóró töltése
A hangszóró töltéséhez használhatunk számítógéphez csatlakoztatott USB-kábelt vagy kompatibilis 
töltőt.

A hangszóró használata előtt töltsük fel az akkumulátort.

1. Csatlakoztassunk egy kompatibilis USB-kábelt a számítógéphez, illetve egy kompatibilis töltőt egy 
fali aljzathoz.
2. A kábel micro-USB-csatlakozós végét dugjuk be a hangszóró töltő-csatlakozóaljzatába. Ha az 
akkumulátor teljesen feltöltődött, a piros jelzőfény zöldre vált.
3. Húzzuk ki a kábelt a hangszóróból, majd a számítógépből, illetve húzzuk ki a töltőt a fali aljzatból.

A hangszóró bekapcsolása
Kapcsoljuk be a hangszórót, hogy ellenőrizhessük az akkumulátort.

Nyomjuk meg és 3 másodpercig tartsuk lenyomva a többfunkciós gombot. Ha az akkumulátor teljesen 
feltöltődött, a zöld jelzőfény egyszer felvillan. Ha az akkumulátor jelzőfénye narancssárga, 
nemsokára fel kell tölteni az akkumulátort. Ha a jelzőfény pirosan gyorsan villog, töltsük fel az 
akkumulátort. Ha az akkumulátor rövidesen teljesen le fog merülni, a hangszóró ismétlődő 
hangjelzést ad.
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A hangszóró automatikusan csatlakozik a legutóbb csatlakoztatott készülékhez. Ha a hangszórót 
még soha nem párosítottuk semmilyen készülékkel, vagy ha töröltük a párosításokat, akkor a 
hangszóró párosítás módra vált.

Ha a hangszórót 30 percen belül nem csatlakoztatjuk, akkor kikapcsol.

A hangszóró kikapcsolása
Nyomjuk meg és 4 másodpercig tartsuk lenyomva a többfunkciós gombot. A hangszóró bezárja az 
összes kapcsolatot, majd kikapcsol.
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Alapvető használat

Ismerjük meg a hangszóró alapvető használatát.

Párosítás és csatlakoztatás
A hangszórót a használata előtt csatlakoztatnunk kell egy kompatibilis készülékhez.

A hangszóró csatlakoztatása:

• Bluetooth
• NFC
• Szabványos audiokábel (3,5 mm)

A hangszóró akár nyolc készülékkel is párosítható, de egyidejűleg csak egy készülékhez 
csatlakoztatható.

Ha a csatlakoztatott készülék kikerül a Bluetooth-kapcsolat hatóköréből, a hangszóró 15 percig 
próbálkozik a kapcsolat újbóli létrehozásával. Ha a készülék ismét a hatókörön belülre kerül, a 
hangszóró automatikusan újra létrehozza a kapcsolatot. Ilyen esetben a hangszóró további 15 percig 
csatlakoztatható marad, és csak azután kapcsolódik ki.

A Bluetooth funkció
A Bluetooth funkció használatával vezeték nélküli kapcsolatot hozhatunk létre más kompatibilis 
eszközökkel, például mobiltelefonokkal.

A készülékeknek nem kell egymás látóterében lenniük, de nem lehetnek 10 méternél távolabb 
egymástól. A kapcsolat minőségét a különböző akadályok, például falak vagy más elektronikus 
eszközök károsan befolyásolhatják.

A készülék megfelel a 3.0-s Bluetooth-specifikációnak, amely a következő profilokat támogatja: 
kihangosító (1.6), fülhallgató (1.2), speciális hangtovábbítás (1.3), hang- és video-távvezérlés (1.5). Az 
egyéb eszközök gyártóitól megtudhatjuk, hogy készülékük kompatibilis-e ezzel a készülékkel.
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A hangszóró párosítása és csatlakoztatása Bluetooth használatával
A hangszórót a használata előtt párosítani kell egy kompatibilis készülékkel, majd csatlakoztatni kell 
ahhoz.

1. Amikor a hangszóró ki van kapcsolva, nyomjuk meg és kb. öt másodpercig tartsuk lenyomva a 
többfunkciós gombot. A Bluetooth-jelzőfény gyorsan villog.
2. A készüléken kapcsoljuk be a Bluetooth funkciót, keressünk Bluetooth-készülékeket, majd a 
listából válasszuk ki a hangszórót.
3. Ha szükséges, írjuk be a 0000 jelszót.
Ha a hangszóró párosítva és csatlakoztatva van, a Bluetooth-jelzőfény lassan villog.

Amikor legközelebb bekapcsoljuk a hangszórót, az automatikusan csatlakozik az utoljára 
csatlakoztatott készülékhez. Ha át szeretnénk váltani egy korábban már párosított másik készülékre, 
előbb zárjuk be az aktív kapcsolatot a csatlakoztatott készüléken.

Ha a kapcsolat megszakad, a Bluetooth-jelzőfény ismételten kétszer felvillan.

A hangszóró párosítása és csatlakoztatása az NFC használatával
Ha készülékünk támogatja a Near Field Communication (NFC) funkciót, akkor hangszórónkat 
egyszerűen párosíthatjuk.

A párosítás előtt oldjuk fel a telefon képernyőjének lezárását, és ellenőrizzük, hogy az NFC funkció 
be van kapcsolva a kompatibilis készüléken.

Érintsük egymáshoz a hangszóró és a készülék NFC-területét. A készülék automatikusan csatlakozik 
a hangszóróhoz. Ha a hangszóró ki van kapcsolva, akkor csatlakozás előtt bekapcsolódik.

Tipp: Ha egy korábban már párosított eszközt ismét csatlakoztatni szeretnénk, érintsük 
egymáshoz a készülék és a hangszóró NFC-területét. Újracsatlakozás előtt a hangszóró 
megszakítja az aktív kapcsolatot.

A kapcsolat megszakításához újból érintsük egymáshoz az NFC-területeket.

Az NFC funkcióra vonatkozó további információkat a készülék felhasználói útmutatójában 
olvashatjuk el.
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A párosítások törlése
Ha törölni szeretnénk az összes párosítást és beállítást, állítsuk vissza a hangszóró gyári beállításait.

Ellenőrizzük, hogy ki van-e kapcsolva a hangszóró.

Nyomjuk meg és 8 másodpercnél hosszabb ideig tartsuk lenyomva a többfunkciós gombot.
Felvillan az akkumulátor zöld és piros jelzőfénye, és a hangszóró visszatér párosítás módba.

Ha az összes párosítást töröltük, akkor a hangszórót csak akkor használhatjuk újra, ha előbb újra 
párosítjuk.

Ha a párosítások törlése után ugyanazzal a készülékkel szeretnénk párosítani a hangszórót, előbb a 
másik készüléken is töröljük az adott párosítást.

A hangszóró kézi csatlakoztatása
Ha a készülékünk nem támogatja a Bluetooth funkciót, akkor a hangszórót egy szabványos (3,5 mm-
es) audiokábellel is csatlakoztathatjuk.

Ellenőrizzük, hogy a hangszóró be van-e kapcsolva.

Csatlakoztassunk egy szabványos (3,5 mm-es) audiokábelt a hangszóró és a készülék audio-
csatlakozóaljzatához.
Ha a hangszórót és a készüléket kábellel csatlakoztatjuk egymáshoz, akkor a Bluetooth funkció 
automatikusan kikapcsol, és a Bluetooth-kapcsolat állapotjelzője folyamatosan világít.

Amikor kihúzzuk a kábelt, a Bluetooth funkció bekapcsol, és a hangszóró automatikusan csatlakozik 
az utoljára használt Bluetooth-készülékhez.

Jelzőfények
A hangszórón látható különböző jelzőfények jelentése a következő:

Az akkumulátor jelzőfényei:

Egy hosszú villanás Be- vagy kikapcsolás

Folyamatosan világít Töltés

Nem világít Az akkumulátor teljesen fel van töltve

Bluetooth-jelzőfény:

Gyorsan villog Párosítás

Lassan villog Csatlakoztatva

Kétszer felvillan ismételten Megszakadt a kapcsolat

Folyamatosan világít A Bluetooth ki van kapcsolva

© 2014 Microsoft Mobile. Minden jog fenntartva. 9



Hívások kezdeményezése és fogadása
Fogadnunk kell egy hívást, miközben éppen úton vagyunk? Hangszórónkkal kezelhetjük a 
hanghívásokat.

Ellenőrizzük, hogy a hangszóró be van-e kapcsolva, és csatlakoztatva van-e a kompatibilis 
készülékhez.

1. Hívás kezdeményezéséhez használjuk a telefont.
2. Hívás fogadásához vagy befejezéséhez nyomjuk meg egyszer a többfunkciós gombot.
3. Bejövő hívás elutasításához nyomjuk meg kétszer a többfunkciós gombot.

Tipp: Ha a hangszóró használatakor gyenge a hanghívás minősége, akkor kapcsoljuk ki a Wi-Fi 
funkciót telefonunkon.

Zenehallgatás
Hangszórónkkal az egész szobát be tudjuk tölteni a telefonunkról vagy számítógépünkről lejátszott 
zenével.

Csatlakoztassunk egy telefont vagy egyéb kompatibilis készüléket hangszórónkhoz, és 
készülékünkön indítsuk el valamelyik kedvenc zeneszámunk lejátszását.

Tipp: Ha még erőteljesebb hangzást szeretnénk élvezni, helyezzük a hangszórót rezonáló 
felületre, például egy asztalra.

Figyelmeztetés: Ha folyamatosan nagy hangerőnek tesszük ki magunkat, az károsíthatja a 
hallásunkat. Zenét mérsékelt hangerővel hallgassunk.

A hangszóró alaphelyzetbe állítása
Ha probléma fordul elő, a hangszóró alaphelyzetbe állításával esetleg megoldhatjuk azt.

1. Csatlakoztassunk egy szabványos (3,5 mm-es) audiokábelt a hangszóró audio-
csatlakozóaljzatához.
2. Tartsuk lenyomva a többfunkciós gombot, és közben a hangszórót egy kompatibilis töltőkábel 
segítségével csatlakoztassuk egy számítógéphez, vagy csatlakoztassuk egy fali aljzathoz 
csatlakoztatott kompatibilis töltőhöz.
A hangszóró alaphelyzetbe állításakor a párosítások és az egyéb beállítások nem vesznek el.
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A termékre és a biztonságra vonatkozó információk

A készülékkel való bánásmód
Óvatosan bánjunk a készülékkel, az akkumulátorral és a tartozékokkal. A következő javaslatok segítenek abban, hogy fenntartsuk 
a készülék működőképességét.

• A készüléket tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elektronikus 
áramkörökben korróziót előidéző ásványi anyagokat. Ha a készülék vizes lesz, várjuk meg, amíg teljesen megszárad.

• A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros vagy piszkos helyen.
• A készüléket ne tartsuk túl meleg helyen. A magas hőmérséklet károsíthatja a készüléket vagy az akkumulátort.
• A készüléket ne tartsuk túl hideg helyen. A normál hőmérsékletre való felmelegedéskor a készülék belsejében lecsapódó 

pára károsíthatja a készüléket.
• Ne nyissuk ki a készüléket.
• A nem jóváhagyott módosítások károsíthatják a készüléket, valamint a rádiókészülékekre vonatkozó jogszabályok 

megsértésével járhat.
• A készüléket és akkumulátort ne ejtsük le, ne ütögessük és ne rázogassuk. A durva bánásmód tönkreteheti a készüléket.
• Csak puha, tiszta, száraz kendőt használjunk a készülék felületének tisztításához.

A készülék egyes részei mágnesesek. A készülék vonzhatja a fémből készült tárgyakat. Ne tartsunk a készülékhez közel 
hitelkártyát vagy egyéb mágneses adattároló eszközt, mert az azokon tárolt információk törlődhetnek.

Újrahasznosítás

A használt elektronikai termékeket, akkumulátorokat és csomagolóanyagokat mindig vigyük vissza egy kijelölt gyűjtőhelyre. 
Ezzel megakadályozzuk az ellenőrizetlen szemétkidobást, és elősegítjük az anyagok újrahasznosítását. A készülék minden 
anyaga újrahasznosítható nyersanyagként vagy energiaként. A Microsoft Mobile termékek újrahasznosításának módjáról a 
www.nokia.com/recycle webhelyen olvashatunk.

Áthúzott hulladékgyűjtő embléma

A terméken, az akkumulátorban, az irodalomban vagy a csomagoláson látható áthúzott, kerekes szemétgyűjtő-tartály 
szimbólum arra hívja fel a figyelmet, hogy minden elektromos és elektronikus terméket és akkumulátort az élettartamuk végén 
szelektív gyűjtőhelyre kell juttatnunk. A terméktől ne közösségi/lakossági hulladékként szabaduljunk meg: vigyük el a 
begyűjtőhelyre. A legközelebbi begyűjtőhelyekről a hulladékkezelésért felelős helyi hatóságnál, illetve a www.nokia.com/
support webhelyen található további információ. A készülékre vonatkozó további környezetvédelmi információkat a 
www.nokia.com/ecoprofile webhelyen olvashatjuk el.

Akkumulátor és töltő – tudnivalók
A készülék egy belső, nem eltávolítható, újratölthető akkumulátort tartalmaz. Ne kíséreljük meg eltávolítani az akkumulátort, 
mert ezzel kárt okozhatunk a készülékben.

A Microsoft Mobile további akkumulátor- és töltőtípusokat tehet elérhetővé ehhez a készülékhez.

Az akkumulátorral és a töltővel kapcsolatos biztonság
A töltő vagy egy tartozék kihúzása esetén a hálózati kábelt mindig a csatlakozónál (ne a kábelnél) fogva húzzuk ki a konnektorból.

Ha nem használjuk a töltőt, húzzuk ki az aljzatból. A teljesen feltöltött, de nem használt akkumulátor idővel önmagától is elveszti 
töltését.

Az optimális működés érdekében az akkumulátort mindig 15 °C és 25 °C (59 °F és 77 °F) közötti hőmérsékleten tartsuk. A 
szélsőséges hőmérséklet csökkenti az akkumulátor kapacitását és élettartamát. Előfordulhat, hogy túl meleg vagy túl hideg 
akkumulátorral a készülék átmenetileg nem működik.
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Az akkumulátorokat soha ne dobjuk tűzbe, mivel ez robbanást idézhet elő. Tartsuk be a helyi jogszabályokat. Lehetőség szerint 
hasznosítsuk újra. Soha ne dobjuk a háztartási szemétbe.

Az akkumulátort ne szedjük szét, ne vágjuk el, ne törjük szét, ne hajlítsuk meg, ne szúrjuk ki, és semmilyen egyéb módon ne 
károsítsuk. Ha az akkumulátor szivárog, ügyeljünk arra, hogy a folyadék ne kerüljön a bőrre vagy a szembe. Ha mégis 
megtörténne, azonnal öblítsük le az érintett bőrterületet, vagy forduljunk orvoshoz. Az akkumulátort ne módosítsuk, ne 
próbáljunk bele idegen tárgyakat szerelni, valamint ne merítsük meg vízben és egyéb folyadékokban, illetve ne tegyük ki ezek 
hatásának. A sérült akkumulátorok robbanásveszélyesek.

Az akkumulátort és a töltőt csak a rendeltetésének megfelelő célokra használjuk. Az akkumulátor vagy a töltő nem megfelelő 
alkalmazása, illetve a nem jóváhagyott akkumulátor vagy nem kompatibilis töltő használata tüzet, robbanást, szivárgást okozhat, 
vagy egyéb veszéllyel járhat, és érvénytelenné teheti a garanciát. Ha úgy gondoljuk, hogy az akkumulátor megsérült, akkor a 
további használat előtt vigyük el az akkumulátort egy szervizközpontba. Soha ne használjunk sérült akkumulátort vagy töltőt. 
Zivatar idején ne töltsük készülékünket. A töltőt csak beltérben használjuk.

Beültetett orvosi eszközök
A beültetésre szánt orvosi eszközök gyártóinak javaslata szerint az orvosi eszközzel való esetleges interferencia elkerülése 
érdekében a vezeték nélküli készülékek és az orvosi eszköz között ajánlatos legalább 15,3 centiméter (6 hüvelyk) távolságot 
tartani. Ajánlások az ilyen eszközzel élő személyeknek:

• A vezeték nélküli készülék legalább 15,3 centiméter (6 hüvelyk) távolságra legyen az orvosi eszköztől.
• Kapcsolják ki a vezeték nélküli készüléket, ha feltételezhető, hogy interferencia jött létre.
• Tartsuk be a beültetett orvosi készülék gyártójának utasításait.

Ha kérdésünk van a vezeték nélküli készülék beültetett orvosi eszközzel való használatával kapcsolatban, forduljunk 
háziorvosunkhoz.

A szerzői jogokkal kapcsolatos és egyéb megjegyzések
MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A Microsoft Mobile Oy kijelenti, hogy ez a MD-12 készülék mindenben megfelel az 1999/5/EC irányelv alapvető követelményeinek, 
valamint egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a www.nokia.com/global/
declaration/declaration-of-conformity.

A termékek elérhetősége területenként eltérő lehet. További tájékoztatásért forduljunk a márkakereskedőhöz. Ez az eszköz 
olyan alkatrészt, technológiát vagy szoftvert tartalmazhat, amelyre az Egyesült Államok vagy más országok exportjogszabályai 
vonatkozhatnak. Tilos a jogszabályoktól eltérő magatartás.

A jelen dokumentum tartalmát ebben a formában kell elfogadni. Ez az érvényes jogszabályok által előírtakon kívül nem jelenti 
semmiféle kifejezett vagy vélelmezett garancia vállalását a jelen dokumentum pontosságával, megbízhatóságával vagy 
tartalmával kapcsolatban, beleértve, de nem kizárólagosan az értékesíthetőségre vagy egy adott célra való alkalmasságra 
vonatkozó garanciát. A Microsoft Mobile fenntartja a jogot, hogy a jelen dokumentumot bármikor, előzetes értesítés nélkül 
átdolgozza vagy visszavonja.

A Microsoft Mobile és annak licencadói – az alkalmazandó jogszabályok által lehetővé tett legszélesebb keretek között – 
semmilyen körülmények között nem felelősek semmilyen adatvesztésért vagy bevételkiesésért, illetve bármilyen különös, 
véletlen, következményi vagy közvetett kárért, a károkozás módjára tekintet nélkül.

A jelen dokumentum vagy bármely része semmilyen formában nem másolható, nem továbbítható és nem terjeszthető a Microsoft 
Mobile előzetes írásbeli engedélye nélkül. A Microsoft Mobile a folyamatos fejlesztés elvét alkalmazza. A Microsoft Mobile 
fenntartja magának a jogot, hogy bármely, a jelen dokumentumban ismertetett termékek jellemzőit előzetes bejelentés nélkül 
módosítsa vagy továbbfejlessze.

A Microsoft Mobile nem képvisel és nem vállal garanciát, illetve felelősséget a készülékkel szállított, harmadik fél által készített 
alkalmazások működéséért, tartalmáért vagy végfelhasználói terméktámogatásáért. Az alkalmazás használatával Ön elfogadja 
annak jelen állapotát.

AZ FCC, ILLETVE AZ INDUSTRY CANADA MEGJEGYZÉSE

A készülék megfelel az FCC-szabályzatok 15. részének és az Industry Canada engedélykötelezettségre vonatkozó RSS 
szabványainak. A működés során a következő két feltételnek kell eleget tenni: (1) Az eszköz nem okozhat káros interferenciát; 
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és (2) Az eszköznek el kell bírnia bármilyen vételi interferenciát, azt is, amelyik nem kívánt működést eredményezhet. További 
információk elérhetősége: transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html. A Microsoft Mobile által kifejezetten nem jóváhagyott 
módosítások érvényteleníthetik a felhasználónak a készülék üzemeltetésére vonatkozó jogát.

Megjegyzés: Az eszköz a tesztelése során megfelelt a Class B digitális eszközök korlátozásainak az FCC-szabályzat 15. része 
szerint. Ezeket a korlátozásokat a lakókörnyezetben való telepítés esetén fellépő káros interferenciák elleni megfelelő 
védelemhez tervezték. Ez a készülék rádiófrekvenciás sugárzást generál, használ és sugározhat, valamint ha nem az 
utasításoknak megfelelően van telepítve és használva, káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. Azonban nincs rá 
garancia, hogy ilyen interferencia nem lép fel egy adott telepítés esetén. Ha a készülék káros interferenciát okos a rádió- vagy 
televízióadásban, ami a készülék ki- és bekapcsolásával állapítható meg, akkor a felhasználónak érdemes megpróbálnia elhárítani 
az interferenciát a következő műveletekkel:

• Forgassuk el vagy helyezzük át az antennát.
• Növeljük a távolságot a készülék és a rádió- vagy tévékészülék között.
• Csatlakoztassuk a készüléket egy olyan konnektorhoz, amelyhez nem csatlakozik rádió- vagy tévékészülék.
• Kérjünk segítséget a forgalmazótól vagy egy tapasztalt rádió-, illetve tévészerelőtől.

MEGJEGYZÉS: Az FCC sugárzással kapcsolatos nyilatkozata: Ez a készülék megfelel az FCC nem felügyelt környezetekre 
vonatkozó sugárzáskibocsátási korlátozásainak. Ez az adókészülék nem működtethető más antenna vagy adókészülék mellett 
vagy azzal együtt.

TM & © 2014 Microsoft Mobile. Minden jog fenntartva. A Nokia a Nokia Corporation védjegye. A harmadik felek termékeinek vagy 
cégének neve védjegy is lehet, amelyet az adott védjegy tulajdonosa birtokol.

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.
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