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For din egen sikkerhet

Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig ikke å følge dem. Les den fullstendige 
brukerveiledningen hvis du vil ha mer informasjon.

SLÅ AV ENHETEN I OMRÅDER MED BEGRENSNINGER

Slå av enheten der bruk av mobiltelefon ikke er tillatt, eller hvor det kan forårsake forstyrrelser 
eller farer, for eksempel i fly, på sykehus eller i nærheten av medisinsk utstyr, brennstoff, 

kjemikalier og sprengingsområder. Overhold alle instruksjoner i sikkerhetsbegrensede områder.

VEISIKKERHET ER VIKTIGST

Overhold alle lokale lovbestemmelser. Ha alltid hendene frie til å styre bilen når du kjører. 
Trafikksikkerheten bør alltid komme først når du kjører.

FORSTYRRELSE

Alle trådløse enheter kan fra tid til annen utsettes for forstyrrelser som kan påvirke ytelsen.

KVALIFISERT SERVICE

Bare kvalifisert personale kan installere eller reparere dette produktet.

BATTERIER, LADERE OG ANNET EKSTRAUTSTYR

Bruk bare batterier, ladere og annet ekstrautstyr som er godkjent av Microsoft Mobile for bruk 
sammen med denne enheten. Ikke koble sammen produkter som ikke er kompatible.

OPPBEVAR ENHETEN PÅ ET TØRT STED

Enheten tåler ikke vann. Oppbevar den på et tørt sted.

BESKYTT HØRSELEN DIN

For å unngå mulige hørselsskader bør du ikke bruke et høyt volumnivå over lengre perioder. 
Vær forsiktig med å holde enheten nær øret når høyttaleren er i bruk.
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Komme i gang

Lær deg det grunnleggende og få telefonen oppe og gå på null komma niks.

Taster og deler
Utforsk tastene og delene på den nye telefonen.

1 Laderkontakt
2 Lommelykt
3 Headsetkontakt (3,5 mm AHJ)
4 Blatast
5 Avslutnings-/av/på-tast
6 Mikrofon
7 Ringetast
8 Valgtaster
9 Øreplugg
10 Antenneområde

Unngå å berøre antenneområdet når antennen 
er i bruk. Berøring av antennen påvirker 
kvaliteten på kommunikasjonen og kan redusere batteriets levetid som følge av høyere strømforbruk.

Det kan hende at noe av ekstrautstyret som er nevnt i denne brukerveiledningen, selges separat.

Gjør telefonen klar
Sett inn SIM-kort og batteri.

1. Plasser tommelen på logoen og dra forsiktig i sidekanten på bakdekselet for å fjerne dekselet.
Merk: Slå av enheten og koble fra laderen og andre enheter før du fjerner dekslene. Unngå å 
berøre elektroniske komponenter når du skifter deksel. Oppbevar og bruk alltid enheten med 
dekselet på plass.

2. Løft ut batteriet hvis det er satt inn.
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3. Skyv SIM-kortet under holderen med kontaktområdet vendt ned.
Viktig: Denne enheten er utformet for bruk med bare et standard SIM-kort (se figuren). Bruk 
av inkompatible SIM-kort kan forårsake skade på kortet eller enheten, og data som er lagret på 
kortet, kan bli ødelagt. Rådfør deg med mobiloperatøren angående bruk av SIM-kort som har 
et mini-UICC-utsnitt.

4. Juster batterikontaktene og sett deretter inn batteriet.

5. Trykk bakdekselet ned til det låses på plass.

6. Hold inne  for å slå telefonen på.

Lade batteriet
Batteriet ble delvis ladet på fabrikken, men du må kanskje lade det opp igjen før du kan bruke 
telefonen.

1. Sett laderen i en stikkontakt.
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2. Koble laderen til telefonen. Koble laderen fra telefonen og deretter fra stikkontakten når batteriet 
er ferdig ladet.

Hvis batteriet er fullstendig utladet, kan det ta opptil 20 minutter før ladeindikatoren vises.

Låse tastene

Lås tastene når telefonen ikke er i bruk.

Velg Meny og trykk på * for å låse. Velg Opphev og trykk på * for å låse opp.

Tips: Du kan angi at telefonen skal spørre etter låsekoden som du definerer. Standardlåsekoden 
er 12345.
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Grunnleggende

Lær hvordan du får mest mulig ut av den nye telefonen.

Utforske telefonen
Utforsk telefonen med et enkelt tastetrykk.

1. Hvis du vil se programmene og funksjonene på telefonen, trykker du på Meny.

Meny

2. Du går til et program eller en funksjon ved å trykke blatasten opp, ned, til venstre eller til høyre.

3. Trykk på Velg for å åpne programmet eller velge funksjonen.

Velg

4. Hvis du vil gå tilbake til forrige visning, trykker du på Tilbake.

Tilbake

5. Hvis du vil gå tilbake til startskjermen, trykker du på .
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6. Trykk blatasten opp to ganger for å bruke lommelykten. Trykk opp én gang for å slå den av. Ikke 
rett lyset mot øynene til noen.

Meny

Endre volumet
Du kan styre lyden på flere måter.

1. Bla til venstre eller høyre for å endre volumet under en samtale eller når du lytter til radio.
Volum

2. Du kan koble et kompatibelt headset eller en annen kompatibel enhet til headsetkontakten.

3. Velg Høytt. for å bruke høyttaleren på telefonen når du ringer. Du kan også bruke høyttaleren når 
du hører på radio.

Høytt.

00:15:08
987654321
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Endre ringetonen
Angi forskjellige ringetoner for hver profil.

1. Velg Meny > Innstillinger > Tone- innstillinger.

Velg

Display-
innstillinger

Tone- innstillinger
Innstillinger

2. Velg Ringetone.

Velg

Ringevolum

Toneinnst.
Ringetone

Nokia Tune

3. Velg en ringetone, og velg deretter OK.

Airy

Bold
Brook
OK

Ringetone

Beach

Skrive inn tekst
Å skrive med tastaturet er enkelt og morsomt.

Trykk flere ganger på en tast helt til bokstaven vises.

Taste inn et mellomrom
Trykk på 0.

Taste inn et spesialtegn eller et skilletegn
Hold inne *.

Bytte mellom stor og liten bokstav
Trykk på # flere ganger.

Taste inn et tall
Hold inne en talltast.
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Bruke ordforslag
Telefonen kan hjelpe deg å skrive raskere ved å gjette hvilket ord du er i ferd med å skrive. Ordforslag 
er basert på en innebygget ordliste. Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle språk.

1. Velg Valg > Ordliste og språket.
2. Begynn å skrive et ord. Når riktig ord vises, trykker du på 0.

Endre et ord
Trykk på * flere ganger helt til riktig ord vises.

Legge til et nytt ord i ordlisten
Hvis det aktuelle ordet ikke finnes i ordlisten, skriver du inn ordet, velger Stave og taster inn ordet.

Bytte mellom ordforslag og vanlig tekst
Trykk på # flere ganger.

Deaktivere ordforslag
Velg Valg > Ordliste > Ordliste av.
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Personer og meldinger

Kontakt venner og familie med telefonen.

Foreta eller besvare et anrop
Les videre for å lære hvordan du foretar eller besvarer et anrop med den nye telefonen.

1. Tast inn telefonnummeret.
Du taster inn plusstegnet (+), som brukes for utenlandsnumre, ved å trykke på * to ganger.

3456789
12

2. Trykk på  for å foreta anropet. Trykk på  for å avslutte anropet.

123456789

Ringer til

3. Når noen ringer deg, trykker du på  for å svare.

ringer
987654321

Lagre et navn og telefonnummer
Legg til et nytt navn og nummer på telefonen.

1. Velg Meny > Kontakter.

Velg
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2. Velg Legg til kontakt og hvor du vil lagre kontakten.

Velg

Søk

Legg til kontakt

Navn

3. Skriv inn navnet, og trykk på OK. Skriv deretter inn nummeret, og trykk på OK.

OK

Kontaktnavn:

Jonas Bakke

Lagre numre i fem separate telefonbøker
Hvis du vil bruke separate telefonbøker, lagrer du kontaktene i telefonminnet.

Hvis du vil ta flere telefonbøker i bruk, velger du Meny > Kontakter > Innstillinger > Flere 
telefonbøker > Telefonbokstil > Flere telefonbøker.

1. Velg Meny > Kontakter > Innstillinger > Flere telefonbøker > Administrer kontakterfor å legge til 
en kontakt som mottaker.
2. Velg en kontakt, og merk en telefonbok.
3. Velg Utført og lagre endringene.

Velge hvilken telefonbok som skal brukes
Velg Flere telefonbøker > Gjeldende telefonbok og telefonboken du vil bruke.

Endre navn på en telefonbok
Velg Flere telefonbøker > Endre navn på telefonbøker og den aktuelle telefonboken, skriv inn navnet 
og velg OK.

Sende og motta meldinger
Hold kontakten med venner og familie med tekstmeldinger.

1. Velg Meny > Meldinger.
2. Velg Skriv melding.
3. Skriv meldingen.

Tips: Hvis du vil sette inn spesialtegn, for eksempel et smilefjes eller symbol, velger du Valg > 
Sett inn valg.

4. Velg Valg > Send.
5. Tast inn et telefonnummeret og velg deretter OK. Meldingen sendes.
6. For å lese melding du har mottatt, velger du Vis på startskjermen.
7. Trykk ned for å lese resten av meldingen.
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Du kan sende tekstmeldinger som er lengre enn tegnbegrensningen for en enkeltmelding. Lengre 
meldinger sendes som to eller flere meldinger. Det kan hende at tjenesteleverandøren belaster deg 
tilsvarende. Tegn med aksenter, andre merker eller noen språkalternativer bruker mer plass og 
begrenser antallet tegn som kan sendes i en enkeltmelding.
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Underholdning

Har du et ledig øyeblikk og trenger litt underholdning? Lær hvordan du hører på radio på telefonen 
din.

Høre på radio
Bruk telefonen til å høre på radio.

1. Koble til et headset, og velg Meny > Radio. Headsetkabelen fungerer som radioantenne.

2. Trykk ned for å gå til neste kanal.

99,0 101
4. 100,00 MHz

3. Velg Valg > Slå av for å lukke radioen.

Velg

Manuell søking

Lagre kanal

Autosøking

Slå av
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Kontor

Lær hvordan du bruker kalenderen til å være organisert.

Angi en alarm
Bruk telefonen som vekkerklokke.

1. Velg Meny > Klokke > Still inn alarmer.

Velg

Alarmtone

Klokkealarm

Still inn alarmer

Standard

2. Velg en alarm.

Velg

Alarm2

Still inn alarmer

Alarm1

Av

Av

Tips: Du kan angi opptil fem ulike alarmer.

3. Trykk opp eller ned for å angi timen. Trykk til høyre og deretter opp eller ned for å angi minuttene. 
Trykk på OK.

:0008
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Telefonbehandling

Lær hvordan du kan håndtere personlige data på telefonen.

Fjerne privat innhold fra telefonen
Hvis du kjøper en ny telefon eller av andre årsaker vil kaste eller resirkulere telefonen, kan du fjerne 
personlig informasjon og innhold som beskrevet her.

Når du fjerner privat innhold fra telefonen, må du være oppmerksom på om du fjerner innhold fra 
telefonminnet eller SIM-kortet.

1. Hvis du vil fjerne meldinger, velger du Meny > Meldinger > Slett meldinger.
2. Gå til mappen du vil tømme, og velg Alle eller Alle leste. Hvis du vil fjerne alle meldinger fra 
telefonen, må du tømme alle mappene hver for seg.
3. Du fjerner kontakter ved å velge Meny > Kontakter > Slett > Slett alle og plasseringen.
4. Hvis du vil fjerne informasjon om anrop, velger du Meny > Anropslogg > Tøm anropslogg > Alle 
anrop.
5. Kontroller at alt det personlige innholdet ditt er fjernet.

Fjerne alt innhold fra telefonen og gjenopprette de opprinnelige innstillingene
Hvis du vil tilbakestille telefonen til de opprinnelige innstillingene og fjerne alle data, taster du inn 
*#7370# på startskjermen.
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Retningslinjer for ettersalg

Trenger du veiledning etter at du har kjøpt telefonen?

Kontakt butikken der du kjøpte den for å få hjelp og råd.
Behold kvitteringen som kjøpsbevis til bruk i forbindelse med garantien.
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Produkt- og sikkerhetsinformasjon

Nettverkstjenester og kostnader
Du kan bare bruke -enheten på nettverkene (E)GSM 900, 1800 MHz. Du må ha et abonnement hos en tjenesteleverandør.

Det kan også hende at du må abonnere på noen av funksjonene.

Nødnumre
1. Kontroller at enheten er slått på.
2. Kontroller at du har tilstrekkelig signalstyrke.

Det kan også hende at du må gjøre følgende:

• Sett et SIM-kort inn i enheten hvis enheten støtter dette.
• Deaktiver samtalebegrensninger som er aktivert på enheten, for eksempel anropssperring, tillatte numre eller lukket 

brukergruppe.
• Lås opp tastene på enheten hvis de er låst.

3. Trykk flere ganger på slutt-tasten til startskjermen vises.
4. Tast inn nødnummeret som gjelder der du befinner deg. Nødnumre varierer fra land til land.
5. Trykk på ringetasten.
6. Gi nødvendig informasjon så nøyaktig og tydelig som mulig. Ikke avbryt samtalen før du får beskjed om å gjøre det.

Viktig: Hvis telefonen støtter Internett-anrop, aktiverer du både Internett-anrop og mobiltelefonanrop. Telefonen kan 
forsøke å foreta nødanrop både via mobilnettverkene og gjennom leverandøren av Internett-anropstjenesten. 
Forbindelse kan ikke garanteres under alle forhold. Du må aldri stole utelukkende på trådløse telefoner for viktige samtaler 
som medisinsk nødhjelp.

Ta vare på enheten
Håndter enheten, batteriet, laderen og ekstrautstyret varsomt. Følgende råd bidrar til at enheten fungerer som den skal.

• Oppbevar enheten på et tørt sted. Nedbør, fuktighet og alle typer væsker kan inneholde mineraler som vil føre til rust på 
elektroniske kretser. Hvis enheten blir våt, må du ta ut batteriet og la den tørke.

• Ikke bruk eller oppbevar enheten i støvete eller skitne omgivelser.
• Oppbevar ikke telefonen i varme omgivelser. Høye temperaturer kan skade enheten eller batteriet.
• Ikke oppbevar telefonen i kalde temperaturer. Når enheten oppnår normal temperatur igjen, kan det dannes fuktighet inne 

i enheten som kan skade den.
• Ikke åpne enheten på annen måte enn den som beskrevet i brukerveiledningen.
• Uautoriserte endringer kan forårsake skade på enheten og innebære brudd på lovgivning for radioenheter.
• Ikke slipp, slå eller rist enheten eller batteriet. Hardhendt håndtering kan ødelegge den.
• Bruk kun en myk, tørr klut til å rengjøre enhetens overflate.
• Ikke mal enheten. Maling kan føre til at enheten ikke fungerer som den skal.
• For å sikre at enheten fungerer best mulig, bør den fra tid til annen slås av, og batteriet fjernes.
• Hold enheten borte fra magneter eller magnetfelt.
• Du bør lagre viktige data på minst to atskilte steder, for eksempel på enheten, minnekortet eller datamaskinen, eller notere 

viktig informasjon.

Retur

Returner alltid brukte elektroniske produkter, batterier og emballasje til et egnet innsamlingssted. Ved å returnere produktene 
til innsamling er du med på å forhindre ukontrollert avhending og fremme gjenbruk av materialressurser. Alle materialer i enheten 
kan gjenvinnes som materialer eller produsere energi. Du finner informasjon om resirkulering av produkter på www.nokia.com/
recycle.
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Symbol med en utkrysset avfallsdunk

Symbolet med en utkrysset avfallsdunk på produktet, batteriet, emballasjen eller i brukerhåndboken innebærer at alle elektriske 
og elektroniske produkter og batterier ikke må kastes sammen med annet avfall. Ikke kast disse produktene som usortert, 
kommunalt avfall: men resirkuler dem. Hvis du ønsker informasjon om hvor du finner nærmeste resirkuleringspunkt, kan du 
kontakte lokale avhendingsmyndigheter eller gå til www.nokia.com/support. Hvis du vil ha mer miljøinformasjon, finner du 
produktets miljøerklæring på www.nokia.com/ecoprofile.

Batteri- og laderinformasjon
Enheten må bare brukes sammen med et originalt, oppladbart batteri av typen BL-5CB.

Lad enheten med laderen AC-11. Typen plugg på laderen kan variere. 

Microsoft Mobile kan gjøre ytterligere batteri- eller ladermodeller tilgjengelige for denne enheten.

Batteriet kan lades og utlades hundrevis av ganger, men det vil etter hvert bli oppbrukt. Når samtale- og standbytiden er merkbart 
kortere enn normalt, bør du erstatte batteriet.

Sikkerhetsinformasjon for batteri og lader
Slå alltid av enheten og koble fra laderen før du tar ut batteriet. Når du kobler fra en lader eller ekstrautstyr, bør du holde i 
kontakten og trekke den ut, og ikke dra i ledningen.

Ta laderen ut av kontakten når den ikke er i bruk. Hvis et fullt oppladet batteri ikke brukes, lades det ut over tid.

Forsøk alltid å oppbevare batteriet i temperaturer mellom 15 °C og 25 °C for å sikre at enheten fungerer best mulig. Ekstreme 
temperaturer reduserer kapasiteten og levetiden til batteriet. Hvis batteriet er for varmt eller for kaldt, kan det hende at enheten 
ikke fungerer i en kortere periode.

En kortslutning kan skje når en metallgjenstand berører metallpolene på batteriet. Dette kan skade batteriet eller det andre 
objektet.

Batterier kan eksplodere hvis de utsettes for ild. Overhold lokale forskrifter. Resirkuler der dette er mulig. Batterier må ikke 
kastes sammen med vanlig avfall.

Du må ikke demontere, kutte, knuse, bøye, punktere eller skade batteriet på andre måter. Hvis batteriet lekker, må du ikke la 
væsken komme i kontakt med huden eller øynene. Hvis dette skulle skje, må du skylle huden eller øynene med rent vann eller 
kontakte lege. Du må ikke modifisere, forsøke å innføre fremmedlegemer i batteriet eller senke det ned i eller utsette det for 
vann eller andre væsker. Batterier kan eksplodere hvis de er skadet.

Bruk batteriet og laderen bare til de formålene de er beregnet for. Feil bruk eller bruk av ikke-godkjente eller inkompatible 
batterier eller ladere kan medføre risiko for brann, eksplosjon eller andre farer, og kan oppheve all godkjenning eller garanti. 
Hvis du tror at batteriet eller laderen er skadet, bør du ta det med til et servicested før du fortsetter å bruke det. Bruk aldri en 
lader eller et batteri som er skadet. Ikke lad enheten i tordenvær. Bruk kun laderen innendørs.

Små barn
Enheten og tilbehøret er ikke leker. De kan inneholde små deler. Oppbevar delene utilgjengelig for små barn.

Medisinsk utstyr
Bruk av radiosendere, inkludert mobiltelefoner, kan forstyrre medisinsk utstyr som ikke tilstrekkelig beskyttet. Rådfør deg med 
en lege eller produsenten av det medisinske utstyret for å fastslå om utstyret er tilstrekkelig beskyttet mot ekstern RF-energi.

Implantert medisinsk utstyr
For å unngå potensielle forstyrrelser anbefaler produsenter av implantert medisinsk utstyr at det alltid er minst 15,3 centimeter 
mellom en trådløs enhet og det medisinske utstyret. Personer som har slikt utstyr, bør:

• Alltid oppbevare den trådløse enheten mer enn 15,3 centimeter unna det medisinske utstyret.
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• Ikke oppbevar den trådløse enheten i en brystlomme.
• Holde den trådløse enheten mot øret på motsatt side av det medisinske utstyret.
• Slå av den trådløse enheten hvis det er grunn til å mistenke at det forekommer forstyrrelser.
• Følge instruksjonene fra produsenten av det implanterte medisinske utstyret.

Hvis du har spørsmål om bruk av den trådløse enheten din sammen med implantert medisinsk utstyr, tar du kontakt med lege 
eller annet helsepersonell.

Hørsel
Advarsel: Når du bruker hodetelefoner, kan din evne til å høre lyder utenfra bli påvirket. Ikke bruk hodetelefonene i 
situasjoner hvor det kan medføre sikkerhetsrisikoer.

Noen trådløse enheter kan forstyrre enkelte høreapparater.

Beskytt enheten mot skadelig innhold
Enheten kan bli utsatt for virus og annet skadelig innhold. Ta følgende forholdsregler:

• Vær forsiktig når du åpner meldinger. De kan inneholde skadelig programvare eller på annen måte forårsake skade på 
enheten eller datamaskinen.

• Vær forsiktig med å godta tilkoblingsforespørsler, surfe på Internett eller laste ned innhold.
• Installer og bruk bare tjenester og programvare fra pålitelige kilder som tilbyr tilstrekkelig sikkerhet og beskyttelse.
• Installer antivirusprogramvare og annen sikkerhetsprogramvare på enheten og eventuelle tilkoblede datamaskiner. Bruk 

kun ett antivirusprogram om gangen. Bruker du flere, kan dette påvirke ytelsen og bruken av enheten og/eller datamaskinen.
• Vær forsiktig ved bruk av forhåndsinstallerte bokmerker og koblinger til tredjeparters nettområder. Microsoft Mobile gir 

ikke sin tilslutning til eller påtar seg noe ansvar for slike områder.

Kjøretøy
Radiosignaler kan påvirke elektroniske systemer i kjøretøyer hvis de er feil installert eller ikke tilstrekkelig skjermet. Du kan be 
om ytterligere informasjon fra bilprodusenten eller utstyrsprodusenten.

Bare kvalifisert personell bør installere enheten i kjøretøy. Feil installering kan være farlig og kan oppheve garantien. Kontroller 
regelmessig at alt utstyr for den trådløse enheten er riktig montert i kjøretøyet og fungerer som det skal. Brennbare eller 
eksplosive væsker, gasser eller stoffer må ikke oppbevares sammen med enheten, deler av den eller ekstrautstyr. Plasser ikke 
enheten eller tilbehør i området der kollisjonsputen utløses.

Potensielt eksplosive omgivelser
Slå av enheten når du er på et område med eksplosjonsfare, for eksempel nær bensinpumper. Gnister kan føre til eksplosjon 
eller brann, som kan resultere i personskade eller tap av liv. Overhold restriksjoner i områder med brennstoffer, på kjemiske 
anlegg eller der det pågår sprengning. Områder med eksplosjonsfare er ikke alltid tydelig merket. Dette omfatter vanligvis 
områder der du blir anbefalt å slå av motoren, under dekk på båter, på anlegg for tapping eller lagring av kjemikalier og i områder 
hvor luften inneholder kjemikalier eller partikler. Kontakt produsenten av kjøretøy som bruker flytende petroleumsgass (for 
eksempel propan eller butan), for å kontrollere om denne enheten trygt kan brukes i nærheten av kjøretøyet.

Sertifiseringsinformasjon (SAR)
Denne mobilenheten oppfyller retningslinjene for radiobølgestråling.

Hvis du vil ha informasjon om SAR, se den trykte brukerhåndboken.

Opphavsrett og andre meldinger
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Microsoft Mobile Oy erklærer herved at dette RM-962 produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante 
bestemmelser i EU-direktiv 1999/5/EF. En kopi av samsvarserklæringen er tilgjengelig på www.nokia.com/global/declaration/
declaration-of-conformity.

Tilgjengelighet til produkter, funksjoner, apper og tjenester kan variere fra region til region. Microsoft Mobile kan, etter eget 
skjønn, endre, korrigere eller avslutte tjenestene sine, helt eller delvis. Hvis du vil ha mer informasjon, ta kontakt med 
forhandleren eller tjenesteleverandøren. Denne enheten kan inneholde varer, teknologi eller programvare som er underlagt 
eksportlover og -forskrifter fra USA og andre land. Det er ulovlig å fravike slik lovgivning. 

Innholdet i dette dokumentet leveres "som det er". Unntatt som påkrevet etter gjeldende lov, gis ingen garanti av noe slag, 
verken eksplisitt eller implisitt, inkludert, men ikke begrenset til, de implisitte garantiene for salgbarhet, egnethet for bestemte 
formål, hva angår nøyaktigheten, påliteligheten eller innholdet i dette dokumentet. Microsoft Mobile forbeholder seg retten til 
å revidere dette dokumentet eller trekke det tilbake, når som helst og uten varsel.

Verken Microsoft Mobile eller noen av deres lisensgivere skal under noen omstendigheter, og uansett årsak, være ansvarlige for 
verken direkte eller indirekte tap av data, eller tapte inntekter eller hvilket som helst annet tap, herunder spesifikke, vilkårlige, 
etterfølgende, konsekvensmessige eller indirekte tap, så langt dette tillates av gjeldende lovgivning.

Kopiering, overføring eller distribusjon av deler av eller hele innholdet i dette dokumentet i enhver form, uten på forhånd å ha 
mottatt skriftlig tillatelse fra Microsoft Mobile, er forbudt. Microsoft Mobile har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. 
Microsoft Mobile forbeholder seg retten til uten varsel å endre og forbedre alle produktene som er omtalt i dette dokumentet.

Microsoft Mobile gir ingen inneståelser eller garantier for, og tar heller ikke noe ansvar for, funksjonalitet, innhold eller 
sluttbrukerstøtte for tredjepartsprogrammer som leveres med enheten. Ved å ta i bruk programmet, samtykker du i at 
programmet leveres "som det er".

Tilgjengelighet til bestemte produkter, tjenester og funksjoner kan variere fra region til region. Forhør deg hos nærmeste 
forhandler hvis du ønsker mer informasjon eller vil vite hvilke språk som er tilgjengelige.

TM © 2014 Microsoft Mobile. Med enerett. Nokia er et registrert varemerke tilhørende Nokia Corporation. Tredjepartsprodukter/-
navn kan være varemerker tilhørende respektive eiere.
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