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Jūsu drošībai

Izlasiet šos vienkāršos norādījumus. To neievērošana var būt bīstama vai pretlikumīga. Lai iegūtu 
plašāku informāciju, izlasiet visu lietotāja rokasgrāmatu.

IZSLĒDZIET VIETĀS, KUR TAS PIEPRASĪTS

Izslēdziet ierīci vietās, kur mobilo tālruņu lietošana ir aizliegta vai var izraisīt traucējumus un 
būt bīstama, piem., lidmašīnā, slimnīcās vai medicīnisku ierīču, degvielas, ķīmisku vielu tuvumā 

un vietās, kur iespējami spridzināšanas darbi. Šādās vietās ievērojiet visus norādījumus.

SATIKSMES DROŠĪBA IR PIRMAJĀ VIETĀ

Ievērojiet visus vietējos likumus. Autovadītāja rokām vienmēr jābūt brīvām, lai nekas 
netraucētu vadīt transportlīdzekli. Vadot automašīnu, satiksmes drošībai jābūt pirmajā vietā.

DARBĪBAS TRAUCĒJUMI

Ikviena mobilā ierīce var būt jutīga pret traucējumiem, kas ietekmē tās darbības kvalitāti.

KVALIFICĒTA APKOPE

Šī izstrādājuma uzstādīšanu un remontu drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti.

AKUMULATORI, LĀDĒTĀJI UN CITAS PAPILDIERĪCES

Izmantojiet tikai tādus akumulatorus, lādētājus un citas papildierīces, ko Microsoft Mobile ir 
apstiprinājis lietošanai ar šo ierīci. Nesavienojiet nesaderīgus izstrādājumus.

SARGĀJIET IERĪCI NO MITRUMA

Šī ierīce nav ūdensizturīga. Sargājiet to no mitruma.

DZIRDES AIZSARDZĪBA

Lai novērstu iespējamus dzirdes bojājumus, neklausieties ilgstoši mūziku lielā skaļumā. 
Ievērojiet piesardzību, turot ierīci pie auss, kamēr tiek lietots skaļrunis.
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Darba sākšana

Izprotiet tālruņa pamatfunkcijas un esiet gatavs lietot to vienā mirklī.

Taustiņi un daļas
Izpētiet sava jaunā tālruņa taustiņus un daļas.

1 Lādētāja savienotājs
2 Zibspuldze
3 Austiņu savienotājs (3,5 mm)
4 Ekrāns
5 Ritināšanas taustiņš
6 Beigu/ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš
7 Mikrofons
8 Tastatūra
9 Zvanīšanas taustiņš
10 Izvēles taustiņi
11 Pie auss liekamais skaļrunis
12 Kamera

Antenas zona ir iezīmēta.

Varat iestatīt, lai tālrunis prasītu ievadīt jūsu norādīto drošības kodu. Noklusējuma drošības kods ir 
12345.

SIM kartes un akumulatora ievietošana
Lasiet tālāk, lai uzzinātu, kā tālrunī ievietot SIM kartes.

1. Izslēdziet tālruni. Novietojiet īkšķi uz logotipa un velciet aizmugurējā vāciņa augšējo malu, lai 
noņemtu vāciņu.

Piezīme. Pirms jebkura vāciņa noņemšanas izslēdziet ierīci un atvienojiet to no lādētāja un citām 
ierīcēm. Mainot vāciņus, centieties nepieskarties elektroniskajiem komponentiem. Glabājiet un 
lietojiet ierīci ar uzliktu vāciņu.

2. Ja akumulators ir tālrunī, izņemiet to.
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3. Iebīdiet SIM karti turētājā ar kontaktvirsmu uz leju. Lai ievietotu otru SIM karti, iebīdiet to otrā 
turētājā .

Svarīgi! Šī ierīce ir paredzēta lietošanai tikai ar standarta SIM karti (skatiet attēlu). Lietojot 
nesaderīgas SIM kartes, var sabojāt karti, ierīci un ierīcē saglabātos datus. Lūdzu, sazinieties ar 
savu mobilo operatoru, lai saņemtu informāciju par SIM kartes ar mini-UICC izgriezumu 
lietošanu.

4. Savienojiet akumulatora kontaktus un ievietojiet akumulatoru.

5. Uzlieciet aizmugurējo vāciņu un spiediet to uz leju, līdz tas nofiksējas savā vietā.

6. Lai tālruni ieslēgtu, nospiediet un turiet , līdz tālrunis ieslēdzas.

© 2014 Microsoft Mobile. Visas tiesības aizsargātas. 5



Atmiņas kartes ievietošana
Turpiniet lasīt, lai uzzinātu, kā tālrunī ievietot atmiņas karti.

1. Novietojiet īkšķi uz logotipa un velciet aizmugurējā vāciņa augšējo malu, lai noņemtu vāciņu.

2. Iebīdiet karti ar kontaktvirsmu uz leju.
Izmantojiet tikai saderīgas atmiņas kartes, kas ir apstiprinātas lietošanai ar šo ierīci. Nesaderīgas 
kartes var sabojāt karti, ierīci un ierīcē saglabātos datus.

3. Iebīdiet karti, līdz tā nofiksējas vietā. Uzlieciet vāciņu atpakaļ.

Akumulatora uzlādēšana
Akumulators ir daļēji uzlādēts rūpnīcā, bet tas pirms tālruņa lietošanas, iespējams, ir jāuzlādē 
atkārtoti.
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1. Pievienojiet lādētāju sienas kontaktligzdai.

2. Pievienojiet lādētāju tālrunim. Kad tālrunis ir uzlādēts, atvienojiet lādētāju no tālruņa un pēc tam 
no sienas kontaktligzdas.

Ja akumulators ir pilnībā izlādējies, var paiet vairākas minūtes, pirms tiek parādīts uzlādes indikators 
vai pirms var veikt zvanus.

Taustiņu bloķēšana vai atbloķēšana
Lai izvairītos no nejaušas taustiņu nospiešanas, bloķējiet tastatūru.

1. Īsi nospiediet .

2. Nospiediet Bloķēt.

Bloķēt

3. Lai atbloķētu tastatūru, nospiediet  > Atslēgt.
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Atslēgt

Izmantojamās SIM kartes uzstādīšana
Ja jums tālrunī ir 2 SIM kartes, varat izvēlēties, kuru izmantot.

1. Izvēlieties Izvēlne > Uzstādījumi > Duālās SIM uzstād..

Duālās SIM uzstād.

Uzstādījumi

Paņemt

2. Lai norādītu, kuru SIM izmantot zvaniem, izvēlieties Noklusējuma SIM zvaniem. Lai norādītu, kuru 
SIM izmantot ziņām, izvēlieties Noklusējuma SIM ziņām.

Paņemt

Duālās SIM uzstād.
Noklusējuma SIM zvaniem

Noklusējuma SIM ziņām

Vaicāt vienmēr

Vaicāt vienmēr

Skaļuma maiņa
Audio var regulēt vairākos veidos.

1. Lai mainītu skaļumu, ritiniet pa kreisi vai pa labi.

2. Austiņu savienotājam varat pievienot saderīgas austiņas vai citu saderīgu ierīci.
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3. Lai zvanīšanas laikā tālrunī izmantotu skaļruni, izvēlieties Skaļr.. Skaļruni varat izmantot arī, kad 
klausāties radio.

987654321

Skaļr.
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Pamatfunkcijas

Uzziniet, kā pilnībā izmantot sava jaunā tālruņa iespējas.

Iepazīšanās ar tālruni
Iepazīstieties ar tālruni, vienkārši nospiežot taustiņu.

1. Lai skatītu tālruņa programmas un funkcijas, nospiediet Izvēlne.

Izvēlne

2. Lai pārietu uz pr. vai funkc., nosp. rit. taust. uz augšu, uz leju, pa kr. vai pa labi.

3. Lai atvērtu programmu vai izvēlētos funkciju, nospiediet Paņemt.

Paņemt

4. Lai atgrieztos iepriekšējā skatā, nospiediet Atpakaļ.

Atpakaļ

5. Lai atgrieztos sākuma ekrānā, nospiediet .
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6. Lai izmantotu kabatas lukturīti, divreiz uz augšu nospiediet ritināšanas taustiņu. Lai izslēgtu, 
nospiediet vienreiz uz augšu. Nespīdiniet gaismu acīs.

Izvēlne

Teksta rakstīšana
Rakstīšana, izmantojot tastatūru, ir ērta un aizraujoša.

Atkārtoti spiediet taustiņu, līdz tiek parādīts burts.

Atstarpes ierakstīšana
Nospiediet 0.

Speciālo rakstzīmju vai pieturzīmju rakstīšana
Nospiediet un turiet *.

Pārslēgšanās starp rakstzīmju reģistriem
Atkārtoti spiediet #.

Skaitļa ierakstīšana
Nospiediet un turiet cipara taustiņu.

Ātrā teksta funkcijas izmantošana
Lai rakstītu ātrāk, tālrunis var piedāvāt variantus vārdam, ko sākat rakstīt. Ātrā teksta pamatā ir 
iebūvēta vārdnīca. Šī funkcija nav pieejama visās valodās.

1. Izvēlieties Iesp. > Vārdnīca un valodu.
2. Sāciet rakstīt vārdu. Kad tiek parādīts vajadzīgais vārds, nospiediet 0.

Vārda maiņa
Atkārtoti spiediet *, līdz tiek parādīts vajadzīgais vārds.

Jauna vārda pievienošana vārdnīcai
Ja vārdnīcā nav vajadzīgā vārda, uzrakstiet vārdu, izvēlieties Burtot un ierakstiet vārdu.

Pārslēgšanās starp ātro un tradicionālo teksta ievadi
Atkārtoti spiediet #.
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Ātrā teksta izslēgšana
Izvēlieties Iesp. > Vārdnīca > Izslēgt vārdnīcu.

Zvana signāla mainīšana
Katram profilam uzstādiet citu zvana signālu. Katrai SIM kartei varat arī uzstādīt atšķirīgu zvana 
signālu.

1. Izvēlieties Izvēlne > Uzstādījumi > Signāla uzstādījumi.

Paņemt

Bluetooth

Signāla uzstādījumi

Uzstādījumi

2. Izvēlieties Zvana signāls. Ja tiek prasīts, izvēlieties SIM karti.

Paņemt

Zvana skaļums

Signāla uzstād.
Zvana signāls

3. Izvēlieties zvana signālu un Labi.

Labi

Zvana signāls
Iepīkstas
Nokia Tune
Bicycle
Brikabrak
Brook
Coconut

Modinātāja signāla uzstādīšana
Izmantojiet savu tālruni kā modinātāju.

1. Izvēlieties Izvēlne > Pulkstenis > Uzstādīt signālus.
Modinātājs

Paņemt

Uzstādīt signālus

Signāls

Laika uzstādījumi
Standarta

2. Izvēlieties modinātāja signālu.
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Modinātājs

Izslēgts

Izslēgts

Izslēgts

Paņemt

1. modinātājs

2. modinātājs

3. modinātājs

Padoms. Varat iestatīt piecus dažādus modinātāja signālus.

3. Lai iestatītu stundu, nospiediet taustiņu uz augšu vai uz leju. Lai iestatītu minūtes, nospiediet 
taustiņu pa labi un pēc tam uz augšu vai uz leju. Nospiediet Labi.

Labi

Modinātāja laiks:
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Cilvēki un ziņojumapmaiņa

Sazinieties ar draugiem un ģimenes locekļiem un koplietojiet failus, piemēram, fotoattēlus, 
izmantojot tālruni.

Zvanīšana vai atbildēšana uz zvanu
Lasiet tālāk un uzziniet, kā zvanīt vai atbildēt uz zvanu, izmantojot jauno tālruni.

1. Ierakstiet tālruņa numuru.
Lai ierakstītu +, ko izmanto starptautiskiem zvaniem, divreiz nospiediet *.

123456789

2. Nospiediet , lai zvanītu. Lai pārtrauktu zvanu, nospiediet .

123456789
Zvana

Beigt

3. Kad kāds jums zvana, nospiediet , lai atbildētu.

zvana
987654321

Vārda un tālruņa numura saglabāšana
Pievienojiet tālrunī jaunu kontakta vārdu un numuru.

1. Izvēlieties Izvēlne > Kontakti.
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Paņemt

Kontakti

2. Izvēlieties Pievienot kontaktu un vietu, kur saglabāt kontaktu.

Paņemt

Meklēt

Pievienot kontaktu

Kontakti

Vārdi

3. Ierakstiet vārdu un nospiediet Labi, pēc tam ierakstiet numuru un nospiediet Labi.

Labi

Kontakta vārds:

Džims Brauns

Ziņu sūtīšana un saņemšana
Sazinieties ar draugiem un ģimeni, izmantojot īsziņas.

1. Izvēlieties Izvēlne > Ziņas.
2. Izvēlieties Rakstīt ziņu.
3. Rakstiet ziņu.

Padoms. Lai ievietotu speciālās rakstzīmes, piemēram, smaidiņu vai simbolu, izvēlieties Iesp. > 
Ielikšanas iespējas.

4. Izvēlieties Iesp. > Sūtīt. Ja tiek prasīts, izvēlieties izmantojamo SIM karti.
5. Ierakstiet tālruņa numuru un izvēlieties Labi. Jūsu ziņa ir nosūtīta.
6. Lai lasītu saņemto ziņu, sākuma ekrānā izvēlieties Parādīt.
7. Lai lasītu pārējo ziņas daļu, nospiediet taustiņu uz leju.
Varat nosūtīt īsziņas, kuru garums pārsniedz viena ziņojuma rakstzīmju limitu. Garākas ziņas tiek 
nosūtītas kā divas vai vairākas ziņas. Pakalpojumu sniedzējs var pieprasīt atbilstošu samaksu. 
Rakstzīmes ar diakritiskajām zīmēm, citas zīmes, kā arī dažu valodu iespējas aizņem vairāk vietas, 
tādējādi tiek samazināts vienā ziņā nosūtāmo rakstzīmju limits.
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Kamera

Izmantojot tālruņa kameru, varat ērti fotografēt vai ierakstīt video.

Fotografēšana
Uzņemiet ar savu tālruņa kameru labākos kadrus.

1. Pirms sākat, pārliecinieties, vai ir ievietota atmiņas karte. Lai kameru ieslēgtu, izvēlieties Kam..

Kam.

2. Lai tuvinātu vai tālinātu, nospiediet uz augšu vai uz leju.

3. Lai uzņemtu fotoattēlu, izvēlieties Uzņemt.

Uzņemt

Lai skatītu uzņemtos fotoattēlus, izvēlieties Iesp. > Skatīt fotoattēlus.

Video ierakstīšana
Izmantojot savu tālruni, varat ne tikai fotografēt, bet arī ierakstīt videoklipus.

1. Pirms sākat, pārliecinieties, vai ir ievietota atmiņas karte. Lai kameru ieslēgtu, izvēlieties Kam..

Kam.
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2. Lai ieslēgtu videokameru, nospiediet pa labi.

3. Lai sāktu ierakstīšanu, izvēlieties .

Lai skatītu ierakstītos videoklipus, izvēlieties  > Skatīt video.

Fotoattēla vai videoklipa koplietošana
Koplietojiet fotoattēlus un videoklipus, izmantojot Slam.

1. Pirms sākšanas pārbaudiet, vai ir ieslēgta tehnoloģija Bluetooth un tālruņi ir redzami citiem 
tālruņiem. Izvēlieties fotoattēlu, videoklipu vai citu failu un Kopīgot.

Kopīgot

2. Izvēlieties Izmantojot Slam.

Paņemt

Izmantojot Slam
Photo0001.jpg

3. Novietojiet tālruni pie otra tālruņa un ļaujiet programmai Slam koplietot fotoattēlu.
Ierīces darbināšana slēptajā režīmā ir drošāks veids, kā izvairīties no ļaunprātīgas programmatūras. 
Neakceptējiet Bluetooth savienojumu pieprasījumus no avotiem, kuriem neuzticaties. Kad Bluetooth 
funkciju neizmantojat, varat to arī izslēgt.
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Izklaide

Vai jums ir kāds brīvs brīdis un vēlaties izklaidēties? Uzziniet, kā tālrunī klausīties radio.

Radio klausīšanās
Izmantojiet tālruni, lai klausītos radio.

1. Pievienojiet austiņas un izvēlieties Izvēlne > Mūzika > Radio. Austiņu kabelis darbojas kā 
radioantena.

2. Lai pārietu pie nākamā kanāla, nospiediet taustiņu uz leju.

99,0 101
4. 100,00 MHz

3. Lai aizvērtu radio, izvēlieties Iespēja > Izslēgt.

Paņemt

Manuāla mekl.
Saglabāt staciju

Uzstādīt frekvenci

Izslēgt

Autom. meklēšana
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Tālruņa pārvaldība un savienojumi

Parūpējieties par savu tālruni un tā saturu. Uzziniet, kā izveidot savienojumu ar piederumiem un 
tīkliem, pārsūtīt failus, veikt dublējumkopijas, bloķēt tālruni un uzturēt atjauninātu programmatūru.

Privātā satura noņemšana no tālruņa
Ja iegādājaties jaunu tālruni vai vēlaties izmest vai pārstrādāt savu tālruni, tālāk ir norādīts, kā noņemt 
personisko informāciju un saturu.

Noņemot privāto saturu no tālruņa, pievērsiet uzmanību tam, vai noņemat saturu no tālruņa atmiņas 
vai SIM kartes.

1. Lai noņemtu īsziņas, izvēlieties Izvēlne > Ziņas > Dzēst ziņas.
2. Atveriet mapi, kuras saturs jānoņem, un izvēlieties Visus vai Visas lasītās. Lai noņemtu visas īsziņas 
no tālruņa, iztukšojiet katru mapi atsevišķi.
3. Lai noņemtu kontaktus, izvēlieties Izvēlne > Kontakti > Dzēst > Dzēst visu un atrašanās vietu.
4. Lai noņemtu zvanu informāciju, izvēlieties Izvēlne > Zvanu arhīvs > Notīrīt zvanu žurn. > Visi 
zvani.
5. Pārbaudiet, vai viss personīgais saturs ir noņemts.

Atmiņas kartē saglabātais saturs un informācija netiek noņemta.

Visa satura dzēšana no tālruņa un sākotnējo iestatījumu atiestatīšana
Lai atiestatītu tālruni uz tā sākotnējiem iestatījumiem un dzēstu visus datus, sākuma ekrānā ievadiet 
*#7370#.
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Informācija par izstrādājumu un drošību

Tīkla pakalpojumi un maksa
Ierīci var lietot tikai šeit: GSM 900, 1800 tīkli. Pie pakalpojumu sniedzēja jāiegādājas abonements.

Dažas funkcijas, iespējams, ir jāabonē.

Ārkārtas zvani
1. Pārliecinieties, vai ierīce ir ieslēgta.
2. Pārbaudiet, vai signāls ir pietiekami stiprs.

Iespējams, būs jāveic tālāk norādītās darbības:

• Ievietojiet ierīcē SIM karti.
• Izslēdziet ierīcē zvanu ierobežojumus, piem., zvanu liegumu, fiksētos zvanus vai slēgtās lietotāju grupas.
• Ja ierīces taustiņi ir bloķēti, atbloķējiet tos.

3. Vairākkārt nospiediet beigu taustiņu, līdz tiek parādīts sākuma ekrāns.
4. Ierakstiet atrašanās vietai atbilstošo oficiālo avārijas dienestu numuru. Dažādās vietās avārijas dienestu numuri var atšķirties.
5. Nospiediet zvanīšanas taustiņu.
6. Nepieciešamo informāciju norādiet pēc iespējas precīzāk. Nepārtrauciet sarunu, pirms jums to neatļauj.

Svarīgi! Ja šis tālrunis nodrošina interneta zvanus, aktivizējiet gan mobilā tālruņa zvanus, gan interneta zvanus. Tālrunis 
mēģinās zvanīt uz avārijas dienestu numuriem, izmantojot mobilo tīklu un interneta zvanu pakalpojumu. Savienojuma 
izveidošanu jebkuros apstākļos nav iespējams garantēt. Ja jānodrošina dzīvībai svarīgi sakari (piem., jāsazinās ar 
medicīniskās palīdzības dienestiem), nekad nepaļaujieties tikai uz bezvadu tālruni.

Ierīces apkope
Rīkojieties ar ierīci, akumulatoru, lādētāju un papildierīcēm uzmanīgi. Ieteikumi tālāk palīdzēs nodrošināt ierīces darbību.

• Sargājiet ierīci no mitruma. Atmosfēras nokrišņi, mitrums un visu veidu šķidrumi var saturēt vielas, kas izraisa elektronisko 
shēmu koroziju. Ierīces samirkšanas gadījumā izņemiet akumulatoru un ļaujiet tai pilnībā izžūt.

• Nelietojiet un neglabājiet ierīci putekļainās vai netīrās vietās.
• Neglabājiet ierīci augstā temperatūrā. Augsta temperatūra var bojāt ierīci vai akumulatoru.
• Neglabājiet ierīci aukstumā. Pēc tam ierīcei atsilstot līdz normālai temperatūrai, iekšienē var kondensēties mitrums, kas to 

bojā.
• Neatveriet ierīci citādi, kā norādīts lietotāja rokasgrāmatā.
• Nesankcionētas modifikācijas var sabojāt ierīci un izraisīt radioierīcēm piemērojamo lietošanas noteikumu pārkāpumu.
• Sargājiet ierīci un akumulatoru no kritieniem, triecieniem un kratīšanas. Nevīžīgi lietojot, to var salauzt.
• Ierīces virsmas tīrīšanai lietojiet tikai mīkstu, tīru, sausu drāniņu.
• Nekrāsojiet ierīci. Krāsa var izraisīt nepareizu darbību.
• Lai nodrošinātu optimālu veiktspēju, ik pa laikam izslēdziet ierīci un izņemiet akumulatoru.
• Neglabājiet ierīci magnētu un magnētisku lauku tuvumā.
• Lai nodrošinātu svarīgu datu drošību, glabājiet tos vismaz divās atsevišķās vietās, piem., ierīcē, atmiņas kartē vai datorā, 

vai pierakstiet svarīgo informāciju.

Otrreizēja pārstrāde

Vienmēr nododiet nolietotos elektroniskos izstrādājumus, akumulatorus un iepakojuma materiālus īpašos savākšanas punktos. 
Tādējādi jūs palīdzat novērst nekontrolētu atkritumu izmešanu un veicināt materiālu otrreizēju izmantošanu. Visus ierīces 
materiālus var pārstrādāt citos materiālos un enerģijā. Lai uzzinātu par Microsoft Mobile izstrādājumu atkārtotu pārstrādāšanu, 
skatiet vietni www.nokia.com/recycle.
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Pārsvītrotas atkritumu urnas simbols

Pārsvītrotas atkritumu urnas simbols uz izstrādājuma, akumulatora, iespiestajiem materiāliem vai iepakojuma norāda, ka visi 
elektriskie un elektroniskie izstrādājumi un akumulatori pēc ekspluatācijas laika beigām ir jāsavāc atsevišķi. Neatbrīvojieties no 
šiem izstrādājumiem kā no nešķirojamiem sadzīves atkritumiem. Nogādājiet tos otrreizējai pārstrādei. Informāciju par tuvāko 
otrreizējās pārstrādes vietu jautājiet vietējā atkritumu apsaimniekošanas iestādē vai skatiet vietni www.nokia.com/support. 
Plašāku informāciju par vidi saistībā ar šo ierīci skatiet vietnē www.nokia.com/ecoprofile.

Informācija par akumulatoru un lādētāju
Šo ierīci ir paredzēts lietot tikai ar oriģinālu lādējamu akumulatoru BL-4C.

Lādējiet ierīci, izmantojot lādētāju AC-11. Lādētāja kontaktdakšas tips var atšķirties. 

Microsoft Mobile var izlaist citus šai ierīcei piemērotus akumulatoru vai lādētāju modeļus.

Informācija par akumulatora un lādētāja drošību
Pirms akumulatora izņemšanas vienmēr izslēdziet ierīci un atvienojiet lādētāju. Lai atvienotu lādētāju vai papildierīci, satveriet 
un velciet kontaktdakšu, nevis kabeli.

Ja lādētājs netiek izmantots, atvienojiet to. Pilnībā uzlādēts, bet neizmantots akumulators ar laiku izlādējas.

Akumulatoru uzglabājiet no 15 °C līdz 25 °C grādu temperatūrā (no 59 °F līdz 77 °F), lai nodrošinātu optimālu veiktspēju. Pārmērīgi 
augsta vai zema temperatūra samazina akumulatora jaudu un ekspluatācijas laiku. Ierīce ar karstu vai aukstu akumulatoru kādu 
brīdi var nestrādāt.

Nejaušs īssavienojums var rasties, ja metāla priekšmets saskaras ar akumulatora metāla sloksnīti. Tas var sabojāt gan 
akumulatoru, gan otru priekšmetu.

Nemēģiniet atbrīvoties no akumulatora dedzinot, jo tas var eksplodēt. Ievērojiet vietējos noteikumus. Ja iespējams, nododiet to 
otrreizējai pārstrādei. Nemetiet to ārā kopā ar sadzīves atkritumiem.

Akumulatoru nedrīkst izjaukt, sagriezt, saspiest, saliekt, caurdurt vai citādi bojāt. Ja akumulators tek, uzmanieties, lai šķidrums 
nenonāktu uz ādas vai acīs. Ja tā tomēr ir noticis, nekavējoties skalojiet šīs vietas ar ūdeni vai lūdziet palīdzību mediķiem. 
Akumulatoru nedrīkst modificēt, ievietot tajā svešķermeņus, kā arī ievietot to ūdenī vai citos šķidrumos. Ja akumulators tiek 
bojāts, tas var eksplodēt.

Izmantojiet akumulatoru un lādētāju tikai paredzētajiem mērķiem. Nepareiza lietošana vai neapstiprinātu vai nesaderīgu 
akumulatoru vai lādētāju izmantošana var izraisīt aizdegšanos, eksploziju vai radīt citus bīstamus apstākļus, kā arī anulēt visus 
apstiprinājumus vai garantijas. Ja uzskatāt, ka akumulators vai lādētājs ir bojāts, pirms turpināt lietošanu, nogādājiet to servisa 
centrā. Nekad nelietojiet bojātu akumulatoru vai lādētāju. Lādētāju lietojiet tikai telpās. Nelādējiet ierīci negaisa laikā.

Papildinformācija par drošību

Mazi bērni
Ierīce un tās papildierīces nav rotaļlietas. Tām var būt sīkas detaļas. Glabājiet tās maziem bērniem nepieejamā vietā.

Medicīniskās ierīces
Radioviļņu ierīču, arī mobilo tālruņu darbība var izraisīt nepietiekami aizsargātu medicīnisko ierīču darbības traucējumus. Lai 
noskaidrotu, vai ierīce ir pietiekami aizsargāta pret ārējiem radioviļņiem, sazinieties ar ārstu vai medicīniskās ierīces ražotāju.

Implantētas medicīniskās ierīces
Lai izvairītos no iespējamiem medicīniskās ierīces darbības traucējumiem, implantēto medicīnisko ierīču ražotāji iesaka 
nodrošināt vismaz 15,3 centimetru (6 collu) attālumu starp bezvadu ierīci un medicīnisko ierīci. Personām, kurām ir šādas ierīces, 
ir jāievēro šādi noteikumi:
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• Mobilā ierīce vienmēr jātur vairāk nekā 15,3 centimetru (6 collu) attālumā no medicīniskās ierīces.
• Nenēsājiet bezvadu ierīci krūšu kabatā.
• Mobilā ierīce jātur pie tās auss, kas atrodas medicīniskajai ierīcei pretējā pusē.
• Mobilā ierīce jāizslēdz, ja ir pamats aizdomām par to, ka tā izraisa traucējumus.
• Jāievēro implantētās medicīniskās ierīces ražotāja norādījumi.

Ja rodas jautājumi par mobilās ierīces lietošanu kopā ar implantēto medicīnisko ierīci, jākonsultējas ar veselības aprūpes 
speciālistu.

Dzirde
Uzmanību! Lietojot austiņas, var tikt ietekmēta spēja dzirdēt apkārtējās skaņas. Neizmantojiet austiņas vietā, kur tas var 
apdraudēt jūsu drošību.

Dažas bezvadu ierīces var izraisīt traucējumus atsevišķos dzirdes aparātos.

Ierīces aizsargāšana no kaitīga satura
Šo ierīci apdraud vīrusi un cits kaitīgs saturs. Ievērojiet šādus piesardzības pasākumus:

• Esiet piesardzīgs, atveros ziņas. Tajās var būt ļaunprātīga programmatūra, vai tās var citādi kaitēt ierīcei vai datoram.
• Esiet piesardzīgs, akceptējot savienojuma pieprasījumus, pārlūkojot internetu vai lejupielādējot saturu. Neakceptējiet 

Bluetooth savienojumus no avotiem, kuriem neuzticaties.
• Instalējiet un izmantojiet tikai tādus pakalpojumus un programmatūru, kuru avots ir drošs un piedāvā adekvātu drošību un 

aizsardzību.
• Ierīcē un savienotajā datorā instalējiet pretvīrusu un citu drošības programmatūru. Vienlaikus izmantojiet tikai vienu 

pretvīrusu programmu. Vairāku programmu izmantošana var ietekmēt ierīces un/vai datora veiktspēju un darbību.
• Ja piekļūstat sākotnēji instalētām grāmatzīmēm un saitēm uz trešo personu interneta vietām, veiciet atbilstošus 

piesardzības pasākumus. Microsoft Mobile neapstiprina šādas vietnes un neatbild par tām.

Transportlīdzekļi
Radiosignāli var ietekmēt transportlīdzeklī nepareizi instalētu vai nepietiekami aizsargātu elektronisko sistēmu darbību. Plašāku 
informāciju lūdziet transportlīdzekļa vai aprīkojuma ražotājam.

Ierīces uzstādīšanu automašīnā uzticiet tikai kvalificētam speciālistam. Nepareiza uzstādīšana var būt bīstama, kā arī var liegt 
tiesības uz garantijas apkopi. Regulāri pārbaudiet, vai viss mobilās ierīces aprīkojums transportlīdzeklī ir nostiprināts un darbojas 
pareizi. Nekādā gadījumā neglabājiet ugunsbīstamas vai sprādzienbīstamas vielas kopā ar ierīci, tās detaļām un papildierīcēm. 
Nenovietojiet ierīci vai papildierīces gaisa spilvenu izplešanās zonā.

Potenciāli sprādzienbīstamas vietas
Izslēdziet ierīci sprādzienbīstamās vietās, piemēram, blakus degvielas uzpildes sūkņiem. Dzirkstele var izraisīt eksploziju vai 
aizdegšanos, radot traumas vai izraisot nāvi. Ievērojiet ierobežojumus ar degvielu saistītās vietās; ķīmiskajās rūpnīcās un vietās, 
kur notiek spridzināšanas darbi. Sprādzienbīstamas vietas ne vienmēr ir skaidri norādītas. Tās ir vietas, kur parasti lūdz izslēgt 
transportlīdzekļu dzinēju: telpas zem kuģa klāja, ķimikāliju transportēšanas vai glabāšanas tilpnes, kā arī vietas, kur gaisā ir 
ķimikālijas vai vielu daļas. Informāciju par to, vai ierīci ir droši izmantot tādu transportlīdzekļu tuvumā, kuros tiek izmantotas 
šķidrinātās naftas gāzes (propāns vai butāns), lūdziet transportlīdzekļa ražotājiem.

Informācija par sertifikāciju (SAR)
Šī mobilā ierīce atbilst radioviļņu ietekmes prasībām.

Informāciju par SAR skatiet drukātajā lietotāja rokasgrāmatā vai apmeklējiet vietni www.nokia.com/sar.

Autortiesības un cita informācija
PAZIŅOJUMS PAR ATBILSTĪBU
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Līdz ar šo Microsoft Mobile Oy deklarē, ka šis RM-944 izstrādājums atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem 
ar to saistītajiem noteikumiem. Paziņojums par atbilstību atrodams vietnē www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-
conformity.

Noteiktu izstrādājumu, funkciju, lietotņu un pakalpojumu pieejamība var būt atkarīga no reģiona. Microsoft Mobile var pēc saviem 
ieskatiem mainīt, koriģēt vai pārtraukt savus pakalpojumus pilnībā vai daļēji. Lai saņemtu papildinformāciju, sazinieties ar 
izplatītāju vai pakalpojumu sniedzēju. Šī ierīce var ietvert detaļas, tehnoloģijas vai programmatūru, kuru eksportēšanu regulē 
ASV un citu valstu eksporta likumi un noteikumi. Pretlikumīga rīcība ir aizliegta. 

Šī dokumenta saturs tiek pasniegts tāds, “kāds tas ir”. Izņemot spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktos gadījumus, netiek 
sniegtas nekāda veida garantijas, nedz tiešas, nedz netiešas, ieskaitot arī netiešās kvalitātes vai derīguma garantijas attiecībā 
uz šī dokumenta saturu, pareizību vai ticamību. Microsoft Mobile patur tiesības jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma 
pārstrādāt vai anulēt šo dokumentu.

Ciktāl to pieļauj piemērojamie likumi, Microsoft Mobile vai kāds no tās licences devējiem nekādā gadījumā neatbild par datu vai 
ieņēmumu zaudējumiem, kā arī par tīšiem, nejaušiem, izrietošiem vai netiešiem jebkura veida zaudējumiem.

Šī dokumenta satura daļēja vai pilnīga pavairošana, nodošana vai izplatīšana jebkurā veidā bez Microsoft Mobile rakstiskas 
atļaujas ir aizliegta. Microsoft Mobile īsteno nepārtrauktas attīstības politiku. Microsoft Mobile patur tiesības bez iepriekšēja 
brīdinājuma veikt izmaiņas un uzlabojumus jebkuram no šajā dokumentā aprakstītajiem izstrādājumiem.

Microsoft Mobile nepārstāv, nesniedz garantiju un neuzņemas nekādu atbildību par ierīcē pieejamo trešo personu lietotņu 
funkcionalitāti, saturu vai lietotāju atbalstu. Lietojot lietotni, jūs piekrītat, ka tā tiek pasniegta tāda, kāda tā ir.

Noteiktu izstrādājumu, pakalpojumu un funkciju pieejamība var būt atkarīga no reģiona. Detalizētu informāciju un valodu 
pieejamību noskaidrojiet pie vietējā izplatītāja.

TM & © 2014 Microsoft Mobile. Visas tiesības aizsargātas. Nokia ir Nokia Corporation preču zīme. Trešo pušu produkti/nosaukumi 
var būt attiecīgo īpašnieku preču zīmes.

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.

Šajā izstrādājumā ir iekļauta atvērtā pirmkoda programmatūra. Lai skatītu attiecīgo autortiesību un citu informāciju, atļaujas un 
apliecinājumus, sākuma ekrānā izvēlieties *#6774#.
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