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Jūsų saugumui

Perskaitykite šiuos paprastus nurodymus. Nepaisydami šių nurodymų, galite sukelti pavojų arba 
nusižengti įstatymams. Norėdami gauti daugiau informacijos, skaitykite išsamų vartotojo vadovą.

IŠJUNKITE DRAUDŽIAMOSE ZONOSE

Išjunkite prietaisą, kai mobiliuoju telefonu naudotis neleidžiama arba kai jis gali sukelti trikdžius 
ar pavojų, pvz., lėktuve, ligoninėse ar prie medicinos įrangos, degalų, cheminių medžiagų arba 

sprogdinimo zonose. Laikykitės visų nurodymų draudžiamose zonose.

SAUGUMAS KELYJE YRA SVARBIAUSIAS

Nepažeiskite vietinių įstatymų. Jūsų rankos visada turi būti laisvos, kad važiuodami galėtumėte 
valdyti transporto priemonę. Važiuodami pirmiausia turėtumėte pasirūpinti saugumu.

TRIKDŽIAI

Visi belaidžio ryšio prietaisai gali būti jautrūs trikdžiams, kurie gali turėti įtakos jų veikimui.

KVALIFIKUOTA TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

Šį gaminį įdiegti arba taisyti gali tik kvalifikuoti specialistai.

BATERIJOS, KROVIKLIAI IR KITI PRIEDAI

Su šiuo prietaisu naudokite tik „Microsoft Mobile“ aprobuotas baterijas, kroviklius ir kitus 
priedus. Nejunkite nesuderinamų prietaisų.

NELEISKITE PRIETAISUI SUDRĖKTI

Jūsų prietaisas nėra atsparus vandeniui. Neleiskite jam sudrėkti.

SAUGOKITE KLAUSĄ

Kad išvengtumėte galimo klausos pažeidimo, neklausykite garsiai sklindančio garso ilgą laiką. 
Jei naudojate garsiakalbį, atsargiai laikykite prietaisą prie ausies.
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Pradžia

Gaukite pagrindinės informacijos ir ilgai nedelsdami paleiskite savo telefoną veikti.

Klavišai ir dalys
Išstudijuokite savo naujojo telefono klavišus ir dalis.

1 Kroviklio jungtis
2 Žibintuvėlis
3 Ausinių jungtis (3,5 mm AHJ)
4 Slinkties klavišas
5 Baigimo (jungimo) klavišas
6 Mikrofonas
7 Skambinimo klavišas
8 Pasirinkimo klavišai
9 Ausinis priedas
10 Antenos sritis

Kai antena perduodami ar priimami duomenys, 
nelieskite jos. Liečiant anteną gali pablogėti 
ryšio kokybė, o veiklos metu padidėjusios energijos sąnaudos gali sutrumpinti baterijos veikimo laiką.

Kai kurie šiame vartotojo vadove minimi priedai gali būti parduodami atskirai.

Telefono parengimas
Įdėkite SIM kortelę ir bateriją.

1. Uždėkite nykštį ant logotipo ir atsargiai patraukite už galinio dangtelio šonų, kad nuimtumėte galinį 
dangtelį.

Pastaba: Prieš nuimdami dangtelius, išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo kroviklio ar kito 
prietaiso. Keisdami dangtelius stenkitės neliesti elektroninių detalių. Prietaisą visada laikykite 
ir naudokite su uždėtais dangteliais.

2. Jei baterija įdėta į telefoną, išimkite ją.

© 2014 „Microsoft Mobile“. Visos teisės saugomos įstatymo. 4



3. Įstumkite SIM kortelę po laikikliu kontaktų sritimi žemyn.
Svarbu žinoti: Šis prietaisas skirtas naudoti tik su standartine SIM kortele (žr. paveikslėlį). 
Naudodami nesuderinamas SIM korteles galite pažeisti kortelę arba prietaisą ir sugadinti 
kortelėje laikomus duomenis. Prieš naudodami SIM kortelę, turinčią „mini-UICC“ išpjovą, 
pasitarkite su mobiliojo ryšio operatoriumi.

4. Sulygiuokite baterijos kontaktus ir įdėkite bateriją.

5. Spauskite galinį dangtelį žemyn tol, kol užsifiksuos vietoje.

6. Jei norite įjungti, palaikykite nuspaudę .

Baterijos įkrovimas
Baterija buvo iš dalies įkrauta gamykloje, tačiau, prieš naudodami telefoną, tikriausiai turėsite įkrauti 
ją iš naujo.

1. Įjunkite įkroviklį į kištukinį lizdą sienoje.
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2. Prijunkite įkroviklį prie telefono. Baigę krauti, ištraukite įkroviklį iš telefono, tada ištraukite iš 
kištukinio lizdo sienoje.

Jei baterija visiškai išsikrovusi, gali užtrukti iki 20 min., kol pasirodys įkrovos indikatorius.

Klavišų užrakinimas

Kai nenaudojate telefono, užrakinkite klavišus.

Kad užrakintumėte pasirinkite Meniu ir paspauskite *. Norėdami atrakinti, pasirinkite Atrakinti ir 
paspauskite funkcinį klavišą „fn“. *.

Patarimas: Galite telefoną nustatyti, kad būtų prašoma įvesti nustatytą užrakinimo kodą. 
Gamintojo nustatytas užrakto kodas yra 12345.
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Pagrindinės funkcijos

Sužinokite, kaip išnaudoti naujojo telefono pranašumus.

Telefono naudojimas
Išstudijuokite savo telefoną paprastu klavišų spustelėjimu.

1. Jei telefone norite matyti programas ir funkcijas, paspauskite Meniu.

Meniu

2. Norėdami naudotis programa arba funkcija, slinkties klavišą spauskite aukštyn, žemyn, kairėn arba 
dešinėn.

3. Norėdami atidaryti programą arba pasirinkti funkciją, paspauskite Rinktis.

Rinktis

4. Jei norite grįžti į ankstesnį rodinį, paspauskite Atgal.

Atgal

5. Jei norite grįžti į pradinį ekraną, paspauskite .
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6. Jei norite naudoti žibintuvėlį, dukart paspauskite slinkties klavišą. Jei norite išjungti, paspauskite 
vieną kartą. Nešvieskite į akis.

Meniu

Garsio keitimas
Galite valdyti garsą kelias būdais.

1. Jei norite pakeisti garsumą pokalbio metu arba klausydamiesi radijo, spustelėkite slinkties klavišą 
į kairę arba į dešinę.

Garso stiprumas

2. Prie ausinės-mikrofono jungties galite prijungti suderinamą ausinę-mikrofoną arba kitą suderinamą 
įrenginį.

3. Jei skambindami telefone norite naudoti garsiakalbį, pasirinkite Garsiak.. Garsiakalbį galite naudoti 
ir klausydamiesi radijo.
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Garsiak.

00:15:08
987654321

Skambėjimo tono keitimas
Nustatykite kiekvienos aplinkos skirtingą skambėjimo toną.

1. Pasirinkite Meniu > Parametrai > Tonų parametrai.

Rinktis

Vaizdo parametrai

Tonų parametrai
Parametrai

2. Pasirinkite Skambėjimo tonas.

Rinktis

Skambėjimo
garsumas

Tonų param.
Skambėjimo tonas

„Nokia Tune“

3. Išsirinkite skambėjimo toną ir pasirinkite Gerai.

Airy

Bold
Brook
Gerai

Skamb. tonas

Beach

Teksto rašymas
Rašyti su klaviatūra lengva ir linksma.

Paspauskite klavišą kelis kartus, kol bus rodoma raidė.

Tarpo įvedimas
Paspauskite 0.

Specialiojo rašmens arba skyrybos ženklo įvedimas
Palaikykite nuspaudę *.
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Rašmenų didžiųjų ir mažųjų raidžių perjungimas
Kelis kartus paspauskite #.

Skaitmens įvedimas
Palaikykite nuspaudę skaitmenų klavišą.

Nuspėjamojo teksto naudojimas
Kad rašytumėte greičiau, jūsų telefonas gali nuspėti, kad bandote parašyti. Nuspėjamasis tekstas yra 
pagrįstas įtaisytuoju žodynu. Ši funkcija gali veikti ne visomis kalbomis.

1. Pasirinkite Funk. > Žodynas kalbą.
2. Pradėkite rašyti žodį. Pasirodžius norimam žodžiui, paspauskite 0.

Žodžio keitimas
Paspauskite * kelis kartus, kol bus rodomas norimas žodis.

Naujo žodžio įtraukimas į žodyną
Jei norimo žodžio nėra žodyne, įrašykite žodį, pasirinkite Rašyba, ir įveskite žodį.

Nuspėjamojo ir įprasto teksto perjungimas
Kelis kartus paspauskite #.

Nuspėjamojo teksto išjungimas
Pasirinkite Funk. > Žodynas > Išjungti žodyną.
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Asmenys ir žinutės

Susisiekite su draugais ir šeima telefonu.

Skambinimas arba atsiliepimas į skambutį
Perskaitykite ir sužinokite, kaip naujuoju telefonu paskambinti arba atsakyti į skambutį.

1. Įveskite telefono numerį.
Jei norite įvesti simbolį +, naudojamą tarpt. skamb., dukart pasp. *.

3456789
12

2. Jei norite skambinti, paspauskite . Jei norite baigti skambutį, paspauskite .

123456789

Skambina

3. Kai kas nors jums paskambina, paspauskite  ir atsakykite.

skambina
987654321

Vardo ir telefono numerio išsaugojimas
Įtraukite į telefoną naują vardą ir numerį.

1. Pasirinkite Meniu > Adresų knyga.

Rinktis
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2. Pasirinkite Naujas adresatas ir kur norite išsaugoti adresatą.

Rinktis

Ieškoti

Naujas adresatas

Vardai

3. Įrašykite vardą ir paspauskite Gerai, tada įveskite numerį ir paspauskite Gerai.

Gerai

Adresato vardas:

Tadas Petronis

Numerių išsaugojimas 5 atskirose telefonų knygose
Jei norite naudoti atskiras telefonų knygas, išsaugokite adresatus telefono atmintyje.

Norėdami naudoti kelias telefonų knygas, pasirinkite Meniu > Adresų knyga > Parametrai > 
Daugiagrupė telefonų knyga > Telefonų knygos stilius > Daugiagr. tel. knyg..

1. Jei norite įtraukti adresatą į telefonų knygą, pasirinkite Meniu > Adresų knyga > Parametrai > 
Daugiagrupė telefonų knyga > Tvarkyti adresatus.
2. Pasirinkite adresatą ir pažymėkite telefonų knygą.
3. Pasirinkite Atlikta ir išsaugokite keitimus.

Norimos naudoti telefonų knygos pasirinkimas
Pasirinkite Daugiagrupė telefonų knyga > Pasirinkta telefonų knyga ir norimą naudoti telefonų 
knygą.

Telefonų knygos pervardijimas
Pasirinkite Daugiagrupė telefonų knyga > Pervardyti telefonų knygas ir telefonų knygą, įrašykite 
vardą ir pasirinkite Gerai.

Pranešimų siuntimas ir gavimas
Palaikykite ryšį su draugais ir šeima rašydami tekstinius pranešimus.

1. Pasirinkite Meniu > Pranešimai.
2. Pasirinkite Naujas pranešimas.
3. Parašykite pranešimą.

Patarimas: Norėdami įterpti specialiųjų rašmenų, pvz., šypsenėlę arba simbolį, pasirinkite 
Funk. > Įterpimo funkcijos.

4. Pasirinkite Funk. > Siųsti.
5. Įveskite telefono numerį ir pasirinkite Gerai. Pranešimas išsiųstas.
6. Norėdami perskaityti gautą pranešimą, pradiniame ekrane pasirinkite Rodyti.
7. Jei norite perskaityti likusią pranešimo dalį, paspauskite žemyn.
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Galite siųsti tekstinius pranešimus, viršijančius vienam pranešimui nustatytą didžiausią rašmenų 
skaičių. Ilgi pranešimai išskaidomi ir siunčiami dviem ar daugiau pranešimų. Paslaugos teikėjas gali 
imti mokestį už kiekvieną atskirai siunčiamą pranešimo dalį. Simboliai su kirčiais, kiti ženklai ar kitos 
kalbų parinktys užima daugiau vietos ir mažina vienu pranešimu siunčiamų simbolių skaičių.
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Pramogos

Turite laisvo laiko ir norite pramogauti? Sužinokite, kaip klausytis radijo telefone.

Radijo klausymasis
Klausykitės radijo per telefoną.

1. Prijunkite ausines-mikrofoną ir pasirinkite Meniu > Radijas. Ausinės-mikrofono laidas veikia kaip 
radijo antena.

2. Jei norite perjungti kitą kanalą, paspauskite žemyn.

99,0 101
4. 100,00 MHz

3. Jei norite uždaryti radiją, pasirinkite Funkcijos > Išjungti.

Rinktis

Rankinė paieška

Išsaugoti kanalą

Autom. paieška

Išjungti
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Raštinės

Sužinokite, kaip naudoti kalendorių, kad galėtumėte geriau organizuoti dienotvarkę.

Signalo nustatymas
Telefoną naudojimas kaip žadintuvo.

1. Pasirinkite Meniu > Laikrodis > Signalų nustatymas.

Rinktis

Signalo tonas

Žadintuvas

Signalų nustatymas

Standartinis

2. Pasirinkite signalą.

Rinktis

2 signalas

Signalų nustatymas

1 signalas

Išjungti

Išjungti

Patarimas: Galite nustatyti penkis skirtingus signalus.

3. Valandų nust.: pasp. aukštyn arba žemyn. Minučių nust.: pasp. dešinėn, tada – aukštyn arba žemyn. 
Paspauskite Gerai.

:0008
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Telefono tvarkymas

Sužinokite, kaip tvarkyti asmeninius duomenis telefone.

Asmeninio turinio pašalinimas iš telefono
Jei perkate naują telefoną arba dėl kitos priežasties norite atsikratyti telefonu ar atiduoti jį perdirbti, 
štai kaip galite pašalinti asmeninę informaciją ir turinį.

Kai šalinate iš telefono asmeninį turinį, atkreipkite dėmesį, ar šalinate turinį iš telefono atminties, ar 
iš SIM kortelės.

1. Jei norite pašalinti žinutes, pasirinkite Meniu > Pranešimai > Ištrinti pranešimus.
2. Pereikite į aplanką, kurį norite ištuštinti, ir pasirinkite Visus arba Visus skaitytus. Jei norite pašalinti 
iš telefono visas žinutes, ištuštinkite visus aplankus atskirai.
3. Jei norite pašalinti kontaktus, pasirinkite Meniu > Adresų knyga > Ištrinti > Visus ir vietą.
4. Jei norite pašalinti skambučių informaciją, pasirinkite Meniu > Ryšių duomenys > Ištr. ryšių 
žurnalą > Visus ryšius.
5. Patikrinkite, ar pašalinote asmeninį turinį.

Turinio šalinimas iš telefono ir pradinių parametrų atkūrimas
Norėdami iš naujo nustatyti pradinius telefono parametrus ir pašalinti visus savo duomenis, 
pradiniame ekrane įveskite *#7370#.
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Garantinės priežiūros taisyklės

Reikia pagalbos įsigijus telefoną?

Pagalbos ir patarimų kreipkitės į parduotuvę, kurioje įsigijote telefoną.
Garantijos suteikimo tikslais laikykite kvitą, kaip pirkimo įrodymą.
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Produkto ir saugumo informacija

Tinklo paslaugos ir mokesčiai
Galite naudoti tik savo prietaisą, esantį (E)GSM 900, 1800 MHz tinklai. Turite sudaryti sutartį su paslaugų teikėju.

Tam tikras funkcijas reikės užsakyti.

Skambučiai skubios pagalbos tarnyboms
1. Įsitikinkite, kad prietaisas įjungtas.
2. Suraskite vietą, kurioje signalas pakankamai stiprus.

Gali būti, kad taip pat turėsite atlikti šiuos veiksmus:

• Įdėkite SIM kortelę į įrenginį, jei jis ją palaiko.
• Išjunkite skambinimo apribojimus įrenginyje, pvz., ryšių draudimą, apribotąjį rinkimą arba uždarąją vartotojų grupę.
• Jei prietaiso klavišai užrakinti, atrakinkite juos.

3. Paspauskite baigimo klavišą kelis kartus, kol bus rodomas pradinis ekranas.
4. Surinkite jūsų vietovėje galiojantį oficialų skubios pagalbos tarnybos numerį. Įvairiose vietovėse skubios pagalbos tarnybų 
telefono numeriai skiriasi.
5. Spauskite skambinimo klavišą.
6. Pateikite kuo tikslesnę būtiną informaciją. Neužbaikite pokalbio tol, kol jums neleis.

Svarbu žinoti: Jei jūsų telefonas palaiko skambučius internetu, įjunkite ir skambučių internetu, ir korinio ryšio funkcijas. 
Telefonas gali bandyti užmegzti ryšius su skubios pagalbos tarnybomis ir per korinio ryšio, ir per jūsų ryšių internetu 
teikėjo tinklus. Neįmanoma užtikrinti ryšio visomis sąlygomis. Norėdami užmegzti ryšį svarbiais atvejais (pavyzdžiui, 
prireikus medicinos pagalbos), niekada nepasikliaukite vien tik belaidžiu telefonu.

Prietaiso priežiūra
Atsargiai elkitės su prietaisu, akumuliatoriumi, krovikliu ir priedais. Toliau pateikti patarimai padės jums užtikrinti prietaiso 
veikimą.

• Neleiskite prietaisui sudrėkti. Krituliuose, drėgmėje ir visų rūšių skysčiuose gali būti mineralų, kurie koroziškai veikia 
elektrines grandines. Jei prietaisas sudrėko, išimkite akumuliatorių ir išdžiovinkite prietaisą.

• Prietaiso nenaudokite ir nelaikykite dulkėtose arba purvinose vietose.
• Nelaikykite prietaiso aukštoje temperatūroje. Aukšta temperatūra gali sugadinti prietaisą arba akumuliatorių.
• Nelaikykite prietaiso šaltoje temperatūroje. Prietaisui įšilus iki normalios temperatūros, jame gali kondensuotis drėgmė ir jį 

sugadinti.
• Neatidarykite prietaiso kitaip, nei nurodyta šiame vartotojo vadove.
• Atlikus neteisėtas modifikacijas galima sugadinti prietaisą ir pažeisti radijo prietaisus reglamentuojančius teisės aktus.
• Prietaiso arba baterijos negalima mėtyti, trankyti arba purtyti. Neatsargiai elgdamiesi galite sudaužyti prietaisą.
• Prietaiso paviršių valykite tik minkšta, švaria, sausa šluoste.
• Prietaiso negalima dažyti. Nudažytas prietaisas gali veikti netinkamai.
• Kad prietaisas geriau veiktų, retkarčiais jį išjunkite ir išimkite bateriją.
• Laikykite prietaisą toliau nuo magnetų arba magnetinių laukų.
• Norėdami išsaugoti svarbius duomenis, laikykite juos mažiausia dviejose atskirose vietose, pvz., prietaise, atminties 

kortelėje arba kompiuteryje, arba svarbią informaciją užsirašykite.

Perdirbimas

Visada atiduokite savo nebenaudojamus elektroninius gaminius, baterijas ir pakuotės medžiagas į specialų surinkimo punktą. 
Taip padėsite išvengti nekontroliuojamo atliekų išmetimo ir skatinsite medžiagų perdirbimą. Visas prietaiso medžiagas galima 
atkurti kaip medžiagas ir energiją. Apie gaminių perdirbimą skaitykite svetainėje www.nokia.com/recycle.
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Perbrauktos šiukšlių dėžės su ratukais ženklas

Perbrauktas šiukšlių dėžės su ratukais ženklas ant jūsų gaminio, baterijos, jo aprašuose ar ant jo pakuotės primena, kad visus 
nebetinkamus naudoti elektrinius ir elektroninius gaminius ir baterijas reikia atiduoti į atskiras surinkimo vietas. Neišmeskite šių 
gaminių kaip kitų nerūšiuotų šiukšlių – nuvežkite juos perdirbti. Informacijos apie artimiausią perdirbimo punktą ieškokite 
vietinėje atliekų surinkimo įmonėje arba eikite į svetainę www.nokia.com/support. Išsamesnės informacijos apie prietaiso 
aplinkosaugos atributus ieškokite svetainėje www.nokia.com/ecoprofile.

Informacija apie baterijas ir kroviklius
Prietaise galima naudoti tik originalią BL-5CB pakartotinai įkraunamą bateriją.

Įkraukite prietaisą naudodami AC-11 kroviklį. Kroviklių kištukų tipai gali būti skirtingi. 

„Microsoft Mobile“ gali pagaminti papildomų, šiam prietaisui tinkamų, baterijų ar įkroviklių modelių.

Bateriją galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, bet galų gale ji vis tiek susidėvės. Kai kalbėjimo ir laukimo laikas pasidarys daug 
trumpesnis negu įprastai, pakeiskite akumuliatorių.

Baterijos ir kroviklio saugumas
Prieš išimdami bateriją būtinai išjunkite prietaisą ir atjunkite kroviklį. Norėdami atjungti kroviklį arba priedą, traukite už kištuko, 
bet ne už laido.

Jei nenaudojate kroviklio, atjunkite jį. Jei visiškai įkrauta baterija bus palikta nenaudojama, per kurį laiką ji išsikraus.

Visada laikykite bateriją 15–25 °C temperatūroje, kad optimaliai veiktų. Kraštutinės temperatūros mažina baterijos talpą ir 
trumpina jos veikimo trukmę. Prietaisas su karšta arba šalta baterija kurį laiką gali neveikti.

Netyčinis trumpasis jungimas gali įvykti, kai metalinis daiktas paliečia metalines juosteles ant baterijos. Taip galite sugadinti 
bateriją ar kitus daiktus.

Negalima baterijų išmesti į ugnį, nes jos gali sprogti. Laikykitės vietinių taisyklių. Jei įmanoma, atiduokite baterijas perdirbti. 
Neišmeskite jų su buitinėmis šiukšlėmis.

Neardykite, nepjaustykite, nespauskite, nelenkite, nepradurkite ir kitaip nepažeiskite baterijų. Jei iš baterijos teka skystis, 
saugokitės, kad jo nepatektų ant odos ir į akis. Ant odos arba į akis patekusį skystį nedelsdami plaukite vandeniu arba kreipkitės 
medicinos pagalbos. Nekeiskite baterijos konstrukcijos, nebandykite įkišti į bateriją pašalinių daiktų, nenardinkite ir nepilkite ant 
jos vandens ar kitų skysčių. Pažeistos baterijos gali sprogti.

Bateriją ir kroviklį naudokite tik pagal paskirtį. Netinkamai naudojant arba naudojant neaprobuotas ar nesuderinamas baterijas 
ar kroviklius gali kilti gaisro, sprogimo arba kiti pavojai ir galite netekti visų patvirtinimų ir garantijų. Jei manote, kad baterija arba 
kroviklis pažeistas, prieš toliau naudodami nuneškite apžiūrėti į techninės priežiūros centrą. Niekada nenaudokite pažeistos 
baterijos arba kroviklio. Neįkraukite prietaiso žaibavimo metu. Kroviklius naudokite tik patalpose.

Maži vaikai
Jūsų prietaisas ir jo priedai – ne žaislai. Juose gali būti smulkių detalių. Laikykite juos mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Medicininiai prietaisai
Radijo siųstuvai, taip pat ir belaidžiai telefonai, veikdami gali trikdyti nepakankamai apsaugotus medicininius prietaisus. 
Pasikonsultuokite su gydytoju arba medicininio prietaiso gamintoju, kad galėtumėte nuspręsti, ar jie yra pakankamai apsaugoti 
nuo išorinės radijo dažnio energijos.

Implantuoti medicinos prietaisai
Medicininių prietaisų gamintojai rekomenduoja, kad tarp belaidžio ryšio prietaiso ir implantuoto medicininio prietaiso būtų 
išlaikomas mažiausiai 15,3 centimetro atstumas, kad būtų išvengta galimo medicininio prietaiso trikdymo. Asmenys, turintys 
tokius prietaisus:
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• turėtų visada laikyti belaidžio ryšio prietaisą didesniu nei 15,3 centimetro atstumu nuo medicininio prietaiso;
• nesinešioti belaidžio prietaiso vidinėje kišenėje.
• turėtų belaidžio ryšio prietaisą glausti prie ausies, esančios priešingoje pusėje nei medicininis prietaisas;
• išjungti belaidžio ryšio prietaisą, jei yra bet kokia priežastis įtarti, kad vyksta trikdymas;
• turėtų laikytis implantuoto medicininio prietaiso gamintojo nurodymų.

Iškilus klausimams dėl jūsų belaidžio ryšio prietaiso naudojimo su implantuotu medicininiu prietaisu, teiraukitės savo sveikatos 
priežiūros įstaigos darbuotojų.

Klausa
Perspėjimas: Kai naudojate ausines, galite prasčiau girdėti aplinkos garsus. Nenaudokite ausinių, jei tai gali kelti grėsmę 
jūsų saugumui.

Kai kurie belaidžiai prietaisai gali trikdyti kai kurias pagalbines klausos priemones.

Saugokite prietaisą nuo kenksmingos medžiagos
Jūsų prietaisui gali pakenkti virusai ir kita kenksminga medžiaga. Imkitės šių atsargumo priemonių:

• Būkite atsargūs atidarydami pranešimus. Juose gali būti kenkėjiškos programinės įrangos arba jie gali kitaip pakenkti jūsų 
prietaisui arba kompiuteriui.

• Būkite atsargūs priimdami prisijungimo prašymus, naršydami internetą arba parsisiųsdami medžiagą.
• Diekite ir naudokite tik patikimų ir siūlančių tinkamą apsaugą šaltinių paslaugas ir programinę įrangą.
• Įdiekite antivirusinę ir kitą saugumo programinę įrangą savo prietaise ir bet kuriame prijungtame kompiuteryje. Vienu metu 

naudokite tik vieną antivirusinę programą. Naudojant daugiau programų, prietaisas ir (arba) kompiuteris gali prasčiau veikti.
• Jei naudosite gamintojo įrašytas žymas ir trečiųjų šalių interneto svetainių nuorodas, imkitės atitinkamų atsargumo 

priemonių. „Microsoft Mobile“ neremia tokių svetainių ir dėl jų neprisiima jokios atsakomybės.

Transporto priemonės
Radijo signalai gali veikti netinkamai įrengtas arba nepakankamai apsaugotas transporto priemonių elektronines sistemas. 
Daugiau informacijos kreipkitės į transporto priemonės arba jos įrangos gamintoją.

Tik kvalifikuoti specialistai turėtų įrengti prietaisą transporto priemonėje. Neteisingai įrengiant gali kilti pavojų ir gali nustoti 
galioti garantija. Dažnai tikrinkite, ar visa belaidžio ryšio prietaiso įranga, esanti transporto priemonėje, pritvirtinta teisingai ir 
veikia gerai. Nelaikykite ir negabenkite degių arba sprogių medžiagų tame pačiame skyriuje kartu su prietaisu, jo dalimis arba 
priedais. Jų išsiskleidimo vietoje nelaikykite prietaiso arba priedų.

Potencialiai sprogios aplinkos
Išjunkite prietaisą galimai sprogioje aplinkoje, pvz., arti degalų siurblių. Dėl kibirkščių gali įvykti sprogimas ar kilti gaisras ir būti 
sunkiai ar netgi mirtinai sužaloti žmonės. Vietose, kur yra degalų, chemijos gamyklose ar vietose, kur vykdomi sprogdinimo darbai, 
laikykitės taikomų ribojimų. Galimai sprogios aplinkos sritys gali būti neaiškiai pažymėtos. Tai paprastai būna sritys, kur 
rekomenduojama išjungti automobilio variklį, patalpos laive žemiau denio, cheminių medžiagų perdavimo ar laikymo patalpos ir 
sritys, kur ore yra chemikalų ar dalelių. Pasiteiraukite transporto priemonių, kurioms naudojamos skystosios dujos (propanas 
arba butanas), gamintojų, ar šis prietaisas gali būti saugiai naudojamas jų aplinkoje.

Informacija apie pažymas (SAR)
Šis mobilusis prietaisas atitinka direktyvų reikalavimus, taikomus radijo bangų poveikiui.

Norėdami gauti informacijos apie SAR, perskaitykite spausdintą vartotojo vadovą.
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Autorių teisės ir kita informacija
ATITIKIMO DEKLARACIJA

Šiuo dokumentu „Microsoft Mobile Oy“ deklaruoja, kad šis RM-962 gaminys atitinka esminius direktyvos 1999/5/EB reikalavimus 
ir kitas jam taikomas sąlygas. Atitikties deklaracijos kopiją galima rasti svetainėje www.nokia.com/global/declaration/
declaration-of-conformity.

Atsižvelgiant į regioną, tam tikri produktai, funkcijos, programos ir paslaugos gali skirtis. „Microsoft Mobile“ išskirtinai savo 
nuožiūra gali iš dalies arba visiškai keisti arba taisyti paslaugas arba jas nutraukti. Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės 
į pardavėją arba paslaugų teikėją. Šiame prietaise gali būti reikmenų, technologijų ar programinės įrangos, kuriems gali būti 
taikomi eksporto iš JAV ir kitų šalių įstatymai bei taisyklės. Įstatymams prieštaraujantys nukrypimai yra draudžiami. 

Šio dokumento turinys atspindi esamą padėtį. Išskyrus taikytinos teisės reikalavimus, dėl šio dokumento tikslumo, patikimumo 
ir turinio nepateikiame jokių garantijų, nei konkrečiai išreikštų, nei numanomų, įskaitant garantijas dėl galimybės panaudoti šią 
informaciją komerciniais ar konkrečiai paskirčiai pritaikytais tikslais. „Microsoft Mobile“ pasilieka teisę bet kuriuo metu ir be 
išankstinio įspėjimo šį dokumentą keisti arba jį atšaukti.

Kiek leidžia galiojantys įstatymai, nei „Microsoft Mobile“, nei jos licencijų teikėjai jokiomis aplinkybėmis neprisiima atsakomybės 
už bet kurių duomenų ar pajamų praradimą arba specifinius, atsitiktinius, aplinkybių nulemtus ar netiesioginius nuostolius, kad 
ir kokios priežastys būtų juos sukėlusios.

Draudžiama bet kokiu būdu atgaminti, persiųsti ar platinti visą dokumentą ištisai ar bet kurią jo dalį be išankstinio raštiško 
bendrovės „Microsoft Mobile“ leidimo. Bendrovės „Microsoft Mobile“ veikla pagrįsta nuolatiniu tobulinimu. „Microsoft Mobile” 
pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti ir tobulinti bet kuriuos šiame dokumente aprašytus gaminius.

„Microsoft Mobile“ neteikia jokių pareiškimų, garantijos su prietaisu pateiktų trečiųjų šalių programų funkcijoms, medžiagai arba 
pagalbai galutiniam vartotojui ir neprisiima atsakomybės už tai. Naudodami programą, pripažįstate, kad ji pateikta tokia, kokia 
yra.

Atsižvelgiant į regioną, tam tikri produktai, paslaugos ir funkcijos gali skirtis. Dėl išsamesnės informacijos ir galimybių gauti įrangą 
tam tikromis kalbomis teiraukitės vietinio pardavėjo.

TM © 2014 „Microsoft Mobile“. Visos teisės saugomos. „Nokia“ yra registruotasis „Nokia Corporation“ prekės ženklas. Trečiųjų 
šalių produktai / pavadinimai gali būtų atitinkamų savininkų prekių ženklai.
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