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Pre vašu bezpečnosť

Prečítajte si tieto jednoduché pravidlá. Ich nedodržanie môže byť nebezpečné alebo protizákonné. 
Ak chcete získať ďalšie informácie, prečítajte si celú používateľskú príručku.

VYPÍNAJTE V OBLASTIACH, KDE PLATIA OBMEDZENIA

Zariadenie vypnite, keď používanie mobilných telefónov nie je povolené alebo keď by mohlo 
spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo, napríklad v lietadle, v nemocniciach alebo v blízkosti 

zdravotníckych zariadení, palív, chemikálií alebo oblastí, kde prebiehajú trhacie práce. Dodržiavajte 
všetky pokyny v oblastiach, kde platia obmedzenia.

BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY JE PRVORADÁ

Rešpektujte všetky miestne predpisy. Ako vodič majte pri šoférovaní vždy voľné ruky, aby ste 
sa mohli venovať vedeniu vozidla. Pri šoférovaní musíte mať na zreteli predovšetkým 

bezpečnosť cestnej premávky.

RUŠENIE

Všetky bezdrôtové zariadenia sú citlivé na rušenie, ktoré môže negatívne ovplyvniť ich 
prevádzku.

ODBORNÝ SERVIS

Tento výrobok smie inštalovať a opravovať iba vyškolený personál.

BATÉRIE, NABÍJAČKY A ĎALŠIE PRÍSLUŠENSTVO

Používajte iba batérie, nabíjačky a ďalšie príslušenstvo schválené spoločnosťou Microsoft 
Mobile na použitie s týmto zariadením. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.

UCHOVÁVAJTE ZARIADENIE V SUCHU

Vaše zariadenie nie je odolné voči vode. Uchovávajte ho v suchu.

CHRÁŇTE SI SLUCH

Ak chcete predísť možnému poškodeniu sluchu, vyhnite sa dlhodobému počúvaniu zariadenia 
pri vysokej hlasitosti. Keď počas používania reproduktora držíte zariadenie blízko svojho ucha, 

postupujte veľmi opatrne.
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Začíname

Oboznámte sa so základnými funkciami a majte telefón okamžite k dispozícii.

Tlačidlá a súčasti
Spoznajte tlačidlá a súčasti svojho nového telefónu.

1 Konektor nabíjačky
2 Baterka
3 Konektor headsetu (3,5 mm)
4 Displej
5 Navigačné tlačidlo
6 Tlačidlo Koniec/vypínač
7 Mikrofón
8 Klávesnica
9 Tlačidlo Volať
10 Výberové tlačidlá
11 Slúchadlo
12 Fotoaparát

Oblasť okolo antény je zvýraznená.

Telefón môžete nastaviť tak, aby vyžadoval vami nastavený bezpečnostný kód. Predvolený 
bezpečnostný kód je 12345.

Vloženie karty SIM a batérie
V tejto časti sa dozviete, ako do telefónu vložiť SIM karty.

1. Vypnite telefón. Položte palec na logo, nadvihnite horný okraj zadného krytu a zložte ho.
Upozornenie: Pred zložením akýchkoľvek krytov zariadenie vypnite a odpojte nabíjačku a všetky 
ostatné zariadenia. Pri výmene krytov sa nedotýkajte žiadnych elektronických súčastí. 
Zariadenie vždy uchovávajte a používajte s nasadenými krytmi.

2. Ak je batéria v telefóne, nadvihnutím ju vyberte.
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3. Zasuňte SIM kartu do držiaka tak, aby plôška s kontaktmi smerovala nadol. Ak chcete vložiť druhú 
SIM kartu, zasuňte ju do druhého držiaka .

Dôležité: Toto zariadenie slúži len na používanie so štandardnou SIM kartou (pozri obrázok). 
Použitie nekompatibilných SIM kariet môže spôsobiť poškodenie karty a zariadenia a môže dôjsť 
aj k porušeniu dát uložených na karte. O používaní SIM karty s výrezom mini-UICC sa poraďte 
so svojím mobilným operátorom.

4. Zarovnajte kontakty batérie a vložte batériu dnu.

5. Znova nasaďte zadný kryt a zatláčajte ho nadol, kým nezapadne na miesto.

6. Ak chcete telefón zapnúť, stlačte a podržte tlačidlo , kým sa telefón nezapne.
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Vloženie pamäťovej karty
Čítajte ďalej a zistite, ako do telefónu vložiť pamäťovú kartu.

1. Položte palec na logo, nadvihnite horný okraj zadného krytu a zložte ho.

2. Kartu zatlačte dovnútra plôškou s kontaktmi smerom nadol.
Používajte iba kompatibilné pamäťové karty schválené na použitie s týmto zariadením. 
Nekompatibilné karty môžu spôsobiť poškodenie karty a zariadenia a viesť k porušeniu dát uložených 
na karte.

3. Kartu zatláčajte dovnútra, až kým nezapadne na miesto. Znova nasaďte kryt.

Nabitie batérie
Batéria bola pri výrobe čiastočne nabitá. Skôr ako začnete telefón používať, ju však možno bude 
potrebné znova nabiť.
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1. Zapojte nabíjačku do sieťovej zásuvky.

2. Zapojte nabíjačku do telefónu. Po dokončení odpojte nabíjačku od telefónu a potom od sieťovej 
zásuvky.

Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa na displeji zobrazí indikátor nabíjania 
alebo kým budete môcť telefonovať.

Zablokovanie alebo odblokovanie tlačidiel
Ak sa chcete vyhnúť náhodnému stláčaniu tlačidiel, použite blokovanie tlačidiel.

1. Rýchlo stlačte tlačidlo .

2. Stlačte tlačidlo Zablokuj.

Zablokuj

3. Na odblokovanie tlačidiel stlačte  > Odblokovať.
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Odblokovať

Nastavenie SIM karty, ktorá sa má použiť
Ak máte v telefóne 2 SIM karty, môžete si vybrať, ktorú z nich chcete použiť.

1. Zvoľte položku Menu > Nastavenia > Nast. duálnej SIM.

Nast. duálnej SIM

Nastavenia

Zvoľ

2. Ak chcete vybrať SIM kartu, ktorá sa použije na hovory, zvoľte položku Predvolená SIM pre 
hovory. Ak chcete vybrať SIM kartu, ktorá sa použije na posielanie správ, zvoľte položku Predvolená 
SIM pre správy.

Zvoľ

Nast. duálnej SIM
Predvolená SIM pre hovory

Predvolená SIM pre správy

Vždy žiadať

Vždy žiadať

Zmena hlasitosti
Zvuk môžete ovládať niekoľkými spôsobmi.

1. Hlasitosť zmeníte stlačením navigačného tlačidla doľava alebo doprava.

2. Ku konektoru headsetu môžete pripojiť kompatibilný headset alebo iné kompatibilné zariadenie.
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3. Ak chcete počas telefonovania použiť reproduktor, zvoľte položku Reprod.. Reproduktor môžete 
použiť aj vtedy, keď počúvate rádio.

987654321

Reprod.
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Základné informácie

Zistite, ako môžete svoj nový telefón využívať na maximum.

Objavujte svoj telefón
Objavujte svoj telefón jednoduchým stláčaním tlačidiel.

1. Ak chcete zobraziť aplikácie a funkcie telefónu, stlačte tlačidlo Menu.

Menu

2. Ak chcete prejsť na aplikáciu alebo do funkcie, stlačte navigačné tlačidlo nahor, nadol, doľava alebo 
doprava.

3. Ak chcete otvoriť aplikáciu alebo zvoliť funkciu, stlačte tlačidlo Zvoľ.

Zvoľ

4. Stlačením tlačidla Späť sa vrátite na predošlé zobrazenie.

Späť

5. Na úvodný displej sa vrátite stlačením tlačidla .
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6. Baterku zapnete stlačením navigačného tlačidla dvakrát nahor. Vypnete ju stlačením navigačného 
tlačidla nahor. Nikdy ňou nesvieťte do očí.

Menu

Písanie textu
Písanie pomocou tlačidiel je jednoduché a zábavné.

Opakovane stláčajte príslušné tlačidlo, kým sa nezobrazí požadované písmeno.

Zadanie medzery
Stlačte tlačidlo 0.

Zadanie špeciálneho znaku alebo interpunkčného znamienka
Stlačte a podržte tlačidlo *.

Prepínanie medzi malými a veľkými písmenami
Opakovane stláčajte tlačidlo #.

Zadanie číslice
Stlačte a podržte číselné tlačidlo.

Používanie prediktívneho zadávania textu
Ak chcete urýchliť písanie, telefón môže na základe prvých písmen doplniť celé slovo. Prediktívne 
zadávanie textu vychádza zo zabudovaného slovníka. Táto funkcia nie je k dispozícii pre všetky jazyky.

1. Zvoľte položku Voľby > Slovník a požadovaný jazyk.
2. Začnite písať slovo. Keď sa zobrazí požadované slovo, stlačte tlačidlo 0.

Zmena slova
Opakovane stláčajte tlačidlo *, kým sa nezobrazí požadované slovo.

Pridanie chýbajúceho slova do slovníka
Ak požadované slovo nie je v slovníku, napíšte ho, zvoľte položku Hláskuj a zadajte požadované slovo.

Prepínanie medzi prediktívnym a klasickým zadávaním textu
Opakovane stláčajte tlačidlo #.
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Vypnutie prediktívneho zadávania textu
Zvoľte položku Voľby > Slovník > Slovník vypnutý.

Zmena zvonenia
Nastavenie odlišného zvonenia pre každý profil. Odlišné zvonenie môžete nastaviť aj pre každú SIM 
kartu.

1. Zvoľte položku Menu > Nastavenia > Nastavenia tónov.

Zvoľ

Bluetooth

Nastavenia tónov

Nastavenia

2. Vyberte položku Tón zvonenia. Ak sa zobrazí výzva, zvoľte SIM kartu.

Zvoľ

Hlasitosť zvonenia

Nastav. tónov
Tón zvonenia

3. Vyberte zvonenie a zvoľte položku OK.

OK

Tón zvonenia
Pípne raz
Nokia Tune
Bicycle
Brikabrak
Brook
Coconut

Nastavenie budenia
Telefón môžete používať ako budík.

1. Zvoľte položku Menu > Hodiny > Nastavenie budenia.
Budík

Zvoľ

Nastavenie budenia

Tón budenia

Nastavenie času
Štandardný

2. Zvoľte budenie.
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Budík

Vypnutý

Vypnutý

Vypnutý

Zvoľ

Budík 1

Budík 2

Budík 3

Tip: Môžete nastaviť až päť jednotlivých budení.

3. Hodinu nastavíte stláčaním tlačidla nahor alebo nadol. Minúty nastavíte stlačením tlačidla doprava 
a potom nahor alebo nadol. Stlačte tlačidlo OK.

OK

Nastavte čas budenia:
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Ľudia a správy

Buďte v kontakte s priateľmi a rodinou a zdieľajte svoje súbory, napríklad fotografie, pomocou 
telefónu.

Uskutočnenie alebo prijatie hovoru
Čítajte ďalej a zistite, ako uskutočniť alebo prijať hovor v novom telefóne.

1. Zadajte telefónne číslo.
Ak chcete zadať znak + používaný pri medzinárodných hovoroch, dvakrát stlačte tlačidlo *.

123456789

2. Hovor uskutočníte stlačením tlačidla . Hovor ukončíte stlačením tlačidla .

123456789
Vytáčam

Ukonč.

3. Keď vám niekto volá a chcete hovor prijať, stlačte tlačidlo .

volá
987654321

Uloženie mena a telefónneho čísla
Pridanie nového mena a čísla do telefónu.

1. Vyberte položky Menu > Kontakty.
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Zvoľ

Kontakty

2. Zvoľte položku Pridať kontakt a miesto, kam sa má kontakt uložiť.

Zvoľ

Hľadať

Pridať kontakt

Kontakty

Mená

3. Napíšte meno a stlačte tlačidlo OK. Potom napíšte číslo a stlačte tlačidlo OK.

OK

Meno kontaktu:

Jakub Kováč

Posielanie a prijímanie správ
Buďte v kontakte s rodinou a priateľmi prostredníctvom textových správ.

1. Zvoľte položky Menu > Správy.
2. Zvoľte položku Písať správu.
3. Napíšte správu.

Tip: Ak chcete vložiť špeciálne znaky, napríklad smejka alebo symbol, zvoľte položku Voľby > 
Voľby vloženia.

4. Zvoľte položku Voľby > Odoslať. Ak sa zobrazí výzva, zvoľte SIM kartu, ktorá sa má použiť.
5. Zadajte telefónne číslo a zvoľte položku OK. Vaša správa sa poslala.
6. Ak si chcete prečítať prijatú správu, na úvodnom displeji zvoľte položku Zobraz.
7. Ak si chcete prečítať zvyšok správy, stlačte navigačné tlačidlo nadol.
Môžete odosielať textové správy, ktoré majú viac znakov, ako je limit pre jednu správu. Dlhšie správy 
sa odošlú ako dve alebo viaceré správy. Za takéto správy môže poskytovateľ služieb účtovať 
zodpovedajúce poplatky. Znaky s diakritikou alebo inými značkami a znaky niektorých jazykov 
zaberajú viac miesta, čím obmedzujú počet znakov, ktoré možno odoslať v jednej správe.
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Fotoaparát

S fotoaparátom v telefóne jednoducho nasnímate fotografie alebo nahráte videá.

Fotografovanie
Nasnímajte tie najlepšie momenty pomocou fotoaparátu telefónu.

1. Skôr ako začnete, skontrolujte, či ste vložili pamäťovú kartu. Ak chcete zapnúť fotoaparát, zvoľte 
položku Fot..

Fot.

2. Ak chcete objekt priblížiť alebo oddialiť, stlačte navigačné tlačidlo nahor alebo nadol.

3. Ak chcete nasnímať fotografiu, zvoľte položku Nasnímaj.

Nasnímaj

Nasnímané fotografie si môžete pozrieť, ak zvolíte položky Voľby > Ukáz. fotografie.

Nahratie videa
Okrem fotografovania môžete pomocou telefónu nahrávať aj videá.

1. Skôr ako začnete, skontrolujte, či ste vložili pamäťovú kartu. Ak chcete zapnúť fotoaparát, zvoľte 
položku Fot..
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Fot.

2. Videokameru zapnete stlačením navigačného tlačidla doprava.

3. Ak chcete spustiť nahrávanie, zvoľte položku .

Nahraté videá si môžete pozrieť, ak zvolíte položky  > Ukázať videá.

Zdieľanie fotografie alebo videa
Zdieľajte fotografie a videá pomocou aplikácie Slam.

1. Skôr ako začnete, skontrolujte, či je zapnutý Bluetooth a či sa telefóny zobrazujú v ostatných 
telefónoch. Zvoľte fotografiu, video alebo iný súbor a položku Zdieľať.

Zdieľať

2. Zvoľte položku Cez Slam.

Zvoľ

Cez Slam
Fotka0001.jpg
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3. Presuňte svoj telefón bližšie k druhému telefónu. Aplikácia Slam potom dokončí zdieľanie 
fotografie.
Používanie zariadenia v skrytom režime je z hľadiska ochrany pred škodlivým softvérom bezpečnejšie. 
Neprijímajte žiadosti o spojenie Bluetooth zo zdrojov, ktorým nedôverujete. Keď funkciu Bluetooth 
nepoužívate, môžete ju aj vypnúť.
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Zábava

Máte voľnú chvíľu a chcete sa zabaviť? Informácie o tom, ako môžete počúvať rádio v telefóne.

Počúvanie rádia
Prostredníctvom telefónu môžete počúvať rádio.

1. Pripojte headset a zvoľte položku Menu > Hudba > Rádio. Kábel headsetu slúži ako rádioanténa.

2. Ak chcete prejsť na ďalší kanál, stlačte tlačidlo nadol.

99,0 101
4. 100,00 MHz

3. Rádio zatvoríte, ak zvolíte položky Voľby > Vypnúť.

Zvoľ

Ručné ladenie
Uložiť kanál

Nastav. frekvenciu

Vypnúť

Autoladenie
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Správa a pripojiteľnosť telefónu

Postarajte sa o svoj telefón a jeho obsah. Zistite, ako sa pripájať k príslušenstvu a sieťam, prenášať 
súbory, vytvárať zálohy, zamknúť telefón a udržiavať softvér stále aktualizovaný.

Odstránenie súkromného obsahu z telefónu
Ak si kúpite nový telefón alebo inak chcete zlikvidovať alebo recyklovať telefón, naučte sa, ako môžete 
odstrániť súkromné informácie a obsah.

Pri odstraňovaní súkromného obsahu z telefónu, venujte pozornosť tomu, či odstraňujete obsah z 
pamäte telefónu alebo SIM karty.

1. Ak chcete odstrániť správy, vyberte položku Menu > Správy > Vymazať správy.
2. Prejdite do zložky, ktorú chcete vyprázdniť, a vyberte položku Všetky alebo Všetky prečítané. Ak 
chcete odstrániť všetky správy z telefónu, vyprázdnite všetky zložky samostatne.
3. Ak chcete odstrániť kontakty, vyberte položku Menu > Kontakty > Vymazať > Vymazať všetko a 
príslušné umiestnenie.
4. Ak chcete odstrániť informácie o hovore, vyberte položku Menu > Register > Maž. zozn. hov. > 
Všetky hovory.
5. Presvedčte sa, že všetok súkromný obsah sa odstránil.

Obsah a informácie uložené na pamäťovej karte sa neodstránia.

Odstránenie obsahu z telefónu a obnovenie pôvodných nastavení
Obnovte pôvodné nastavenia telefónu a odstráňte všetky svoje údaje. Potom na úvodnom displeji 
zadajte reťazec *#7370#.

© 2014 Microsoft Mobile. Všetky práva vyhradené. 20



Informácie o výrobku a bezpečnostné informácie

Sieťové služby a poplatky
Vaše zariadenie môžete používať len v sieťach GSM 900, 1800 MHz. Vyžaduje sa predplatenie u poskytovateľa služieb.

Niektoré funkcie si možno budete musieť predplatiť.

Tiesňové hovory
1. Presvedčte sa, že je prístroj zapnutý.
2. Skontrolujte, či je intenzita signálu dostatočná.

Možno bude potrebné vykonať tieto kroky:

• Vložte SIM kartu do zariadenia.
• Vypnite obmedzenia hovorov v zariadení, napríklad blokovanie hovorov, pevný zoznam alebo uzavreté skupiny 

používateľov.
• Ak sú tlačidlá zariadenia zamknuté, odomknite ich.

3. Stláčajte tlačidlo Koniec, kým sa nezobrazí úvodný displej.
4. Napíšte oficiálne tiesňové číslo platné v lokalite, kde sa nachádzate. Čísla tiesňového volania sa v rôznych oblastiach líšia.
5. Stlačte tlačidlo Volať.
6. Poskytnite čo najpresnejšie potrebné informácie. Neukončujte hovor, kým na to nedostanete povolenie.

Dôležité: Ak váš telefón podporuje hovory cez internet, aktivujte celulárne aj internetové hovory. Telefón sa môže pokúšať 
o tiesňové volania prostredníctvom celulárnej siete aj prostredníctvom poskytovateľa služieb internetových hovorov. 
Nadviazanie spojenia za akýchkoľvek okolností nie je možné zaručiť. Nikdy sa nespoliehajte na žiadny bezdrôtový telefón 
ako na jediný prostriedok pre životne dôležitú komunikáciu, napríklad na privolanie lekárskej pomoci.

Starostlivosť o zariadenie
So zariadením, batériou, nabíjačkou a príslušenstvom zaobchádzajte opatrne. Na uchovanie zariadenia vo funkčnom stave 
postupujte podľa nasledujúcich odporúčaní.

• Uchovávajte zariadenie v suchu. Zrážky, vlhkosť a najrôznejšie tekutiny a kondenzáty obsahujú minerály, ktoré spôsobujú 
koróziu elektronických obvodov. Ak sa zariadenie dostane do kontaktu s vodou, odstráňte z neho batériu a nechajte ho 
vyschnúť.

• Nepoužívajte a neuchovávajte zariadenie v prašnom ani špinavom prostredí.
• Neuchovávajte zariadenie v horúcom prostredí. Vysoké teploty môžu poškodiť zariadenie alebo batériu.
• Neuchovávajte zariadenie v chladnom prostredí. Keď sa zariadenie zohreje na svoju normálnu teplotu, môže sa v jeho vnútri 

vytvoriť kondenzát a poškodiť ho.
• Neotvárajte zariadenie inak, než je uvedené v používateľskej príručke.
• Neautorizované úpravy môžu zariadenie poškodiť a môžu byť v rozpore s právnymi predpismi upravujúcimi prevádzku 

rádiofrekvenčných zariadení.
• Zariadenie ani batériu nenechajte spadnúť, neudierajte a netraste nimi. Nebezpečným zaobchádzaním môžete zariadenie 

rozbiť.
• Na čistenie povrchu zariadenia používajte iba jemnú, čistú a suchú handričku.
• Zariadenie nefarbite. Farba môže znemožniť správne fungovanie.
• Ak chcete dosiahnuť optimálnu činnosť zariadenia, vypnite ho a z času na čas z neho vyberte batériu.
• Nenechávajte zariadenie v blízkosti magnetov ani magnetických polí.
• Ak chcete dôležité dáta uchovať v bezpečí, ukladajte ich na minimálne dvoch samostatných miestach, napríklad v zariadení, 

na pamäťovej karte alebo v počítači, prípadne si ich zapíšte.

Recyklovanie

© 2014 Microsoft Mobile. Všetky práva vyhradené. 21



Použité elektronické výrobky, batérie a obalové materiály odneste vždy na určené zberné miesto. Týmto spôsobom prispejete 
k obmedzeniu nekontrolovanej likvidácii odpadu a pomôžete recyklovať materiály. Všetky materiály zariadenia možno obnoviť 
vo forme materiálov a energie. Informácie o recyklácii výrobkov Microsoft Mobile nájdete na stránke www.nokia.com/recycle.

Symbol preškrtnutej odpadovej nádoby

Symbol preškrtnutej odpadovej nádoby na výrobku, batérii, v dokumentácii alebo obale upozorňuje, že všetky elektrické a 
elektronické výrobky a batérie sa musia po skončení svojej životnosti odniesť na osobitné zberné miesto. Nevyhadzujte tieto 
výrobky do netriedeného komunálneho odpadu: recyklujte ich. Informácie o najbližšom mieste recyklácie získate od miestneho 
úradu na likvidáciu odpadu alebo na stránke www.nokia.com/support. Viac informácií o ekologických vlastnostiach zariadenia 
nájdete na webovej stránke www.nokia.com/ecoprofile.

Informácie o batérii a nabíjačke
Zariadenie používajte len s pôvodnou nabíjateľnou batériou BL-4C.

Zariadenie nabíjajte s nabíjačkou AC-11. Typ zásuvky na nabíjačke sa môže líšiť. 

Spoločnosť Microsoft Mobile môže vyrábať ďalšie modely batérií alebo nabíjačiek, ktoré sa môžu použiť s týmto zariadením.

Bezpečnosť batérie a nabíjačky
Pred vybratím batérie zariadenie vždy vypnite a odpojte nabíjačku. Pri odpájaní nabíjačky alebo príslušenstva držte a ťahajte 
zástrčku, nie kábel.

Ak sa nabíjačka nepoužíva, odpojte ju. Ak úplne nabitú batériu nepoužívate, časom sa sama vybije.

Ak chcete dosiahnuť optimálnu činnosť zariadenia, batériu vždy udržiavajte v prostredí s teplotou medzi 15 °C a 25 °C (59 °F 
a 77 °F). Extrémne teploty znižujú kapacitu a životnosť batérie. Zariadenie s horúcou alebo studenou batériou môže krátkodobo 
prestať pracovať.

K náhodnému skratu môže dôjsť, keď sa kovový predmet dotkne kovových prúžkov na batérii. Môže dôjsť k poškodeniu batérie 
alebo iného predmetu.

Nevhadzujte nepotrebné batérie do ohňa - mohli by explodovať. Dodržiavajte miestne predpisy. Ak je to možné, nechajte ich 
recyklovať. Neodhadzujte ich do komunálneho odpadu.

Batériu nerozoberajte, nerozrezávajte, nedrvte, neohýbajte, neprepichujte a ani iným spôsobom nepoškodzujte. Ak z batérie 
vyteká tekutina, zabráňte jej kontaktu s pokožkou alebo očami. Ak dôjde k takémuto kontaktu, okamžite vypláchnite postihnuté 
miesto vodou alebo vyhľadajte lekársku pomoc. Batériu nemodifikujte, nesnažte sa do nej vkladať cudzie predmety, neponárajte 
a nevystavujte ju vplyvu vody ani iných tekutín. Poškodená batéria môže explodovať.

Batériu a nabíjačku používajte iba na také účely, na ktoré sú určené. Nesprávne použitie alebo používanie neschválených, prípadne 
nekompatibilných batérií alebo nabíjačiek môže spôsobiť vznik požiaru, explóziu alebo iné nebezpečenstvo a viesť k strate 
platnosti všetkých povolení a záruk. Ak máte pocit, že je batéria alebo nabíjačka poškodená, nechajte ju pred ďalším používaním 
najprv skontrolovať v autorizovanom servisnom centre. Nikdy nepoužívajte poškodenú batériu ani nabíjačku. Nabíjačky nikdy 
nepoužívajte vonku. Zariadenie nikdy nenabíjajte počas búrky.

Ďalšie bezpečnostné informácie

Malé deti
Váš prístroj a jeho príslušenstvo nie sú hračky. Môžu obsahovať malé súčasti. Uchovávajte ich mimo dosahu malých detí.

Zdravotnícke prístroje
Používanie rádiofrekvenčných prenosových zariadení vrátane bezdrôtových telefónov môže rušiť funkcie nedostatočne 
chránených zdravotníckych zariadení. Ak chcete zistiť, či je zdravotnícky prístroj adekvátne chránený pred externou 
rádiofrekvenčnou energiou, informujte sa u lekára alebo výrobcu prístroja.
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Implantované zdravotnícke prístroje
Výrobcovia implantovaných zdravotníckych prístrojov odporúčajú v rámci ochrany pred možným rušením dodržiavať medzi 
bezdrôtovým zariadením a zdravotníckym prístrojom minimálnu vzdialenosť 15,3 centimetra (6 palcov). Osoby nosiace tieto 
prístroje by sa mali riadiť týmito pokynmi:

• Vždy udržujte bezdrôtový prístroj vo vzdialenosti viac ako 15,3 centimetra (6 palcov) od zdravotníckeho prístroja.
• Nenoste bezdrôtový prístroj v náprsnom vrecku.
• Držte prístroj pri uchu na opačnej strane než je zdravotnícky prístroj.
• Ak existuje akýkoľvek dôvod predpokladať, že bezdrôtové zariadenie spôsobuje rušenie, vypnite ho.
• Postupujte podľa pokynov od výrobcu implantovaného zdravotníckeho prístroja.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa používania bezdrôtových zariadení s implantovanými zdravotníckymi prístrojmi, 
prekonzultujte ich so svojim lekárom.

Schopnosť vnímať zvuky
Výstraha: Pri používaní headsetu sa znižuje vaša schopnosť vnímať okolité zvuky. Nepoužívajte headset tam, kde vás to 
môže vystaviť nebezpečenstvu.

Medzi niektorými bezdrôtovými zariadeniami a niektorými načúvacími prístrojmi môže dochádzať k rušeniu.

Ochrana prístroja pred škodlivým obsahom
Váš prístroj môže byť vystavený vírusom a inému škodlivému obsahu. Vykonajte nasledujúce opatrenia:

• Buďte opatrní pri otváraní správ. Môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj 
alebo počítač.

• Buďte opatrní pri prijímaní požiadaviek na pripojenie, prehliadaní internetu alebo načítavaní obsahu. Nepovoľujte pripojenia 
Bluetooth zo zdrojov, ktorým nedôverujete.

• Inštalujte a používajte iba služby a softvér zo zdrojov, ktorým dôverujete a ktoré poskytujú adekvátnu bezpečnosť a ochranu.
• Inštalujte antivírusové aplikácie a iný bezpečnostný softvér do vášho zariadenia a do každého pripojeného počítača. Naraz 

používajte len jednu antivírusovú aplikáciu. Používanie viacerých aplikácií môže mať vplyv na výkon a funkčnosť prístroja a 
počítača.

• Pri otváraní vopred nainštalovaných záložiek a odkazov na internetové stránky tretích strán vykonajte príslušné opatrenia. 
Spoločnosť Microsoft Mobile sa nehlási k zodpovednosti za takéto stránky ani ju nepreberá.

Vozidlá
Rádiové vlny môžu mať vplyv na nesprávne nainštalované alebo nedostatočne chránené elektronické systémy vo vozidlách. 
Bližšie informácie vám poskytne výrobca vášho vozidla alebo jeho výbavy.

Inštaláciu prístroja vo vozidle môže vykonávať iba kvalifikovaný personál. Chybná inštalácia môže byť nebezpečná a môže mať 
za následok neplatnosť záruky. Pravidelne kontrolujte, či sú všetky bezdrôtové zariadenia vo vašom vozidle správne 
namontované a funkčné. Neskladujte ani neprevážajte horľavé alebo výbušné materiály v tom istom priestore ako zariadenie, 
jeho súčasti alebo príslušenstvo. Prístroj ani jeho príslušenstvo neumiestňujte do oblasti, kde sa rozpína airbag.

Potenciálne explozívne prostredia
Vypnite zariadenie v oblasti s potenciálne výbušným prostredím, napr. na čerpacích staniciach. Iskry môžu spôsobiť výbuch alebo 
oheň, ktoré môžu mať za následok poranenie alebo smrť. Dodržujte obmedzenia v oblastiach s výskytom pohonných hmôt, 
chemických továrňach alebo na miestach, kde prebiehajú trhacie práce. Oblasti s potenciálne výbušným prostredím často 
nemusia byť jasne označené. Patria sem zvyčajne miesta, na ktorých platí inštrukcia vypnúť motor vozidla, podpalubia lodí, miesta 
skladovania alebo prepravy chemikálií a miesta s chemikáliami alebo časticami v ovzduší. O možnosti používať zariadenie 
v blízkosti vozidiel jazdiacich na skvapalnené uhľovodíky (napríklad propán alebo bután) sa poraďte s ich výrobcami.

Informácia o certifikácii (SAR)
Tento mobilný prístroj vyhovuje smerniciam o expozícii rádiovým vlnám.

Ďalšie informácie o SAR nájdete v tlačenej používateľskej príručke alebo na stránke www.nokia.com/sar
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Autorské práva a ďalšie upozornenia
VYHLÁSENIE O ZHODE

Spoločnosť Microsoft Mobile Oy týmto vyhlasuje, že výrobok RM-944 spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia 
Smernice 1999/5/ES. Vyhlásenie o zhode – Declaration of Conformity – nájdete na adrese www.nokia.com/global/declaration/
declaration-of-conformity.

Dostupnosť určitých výrobkov, funkcií, aplikácií a služieb sa môže líšiť v závislosti od regiónu. Spoločnosť Microsoft Mobile môže 
na základe vlastného uváženia zmeniť, opraviť alebo zastaviť ktorúkoľvek zo svojich služieb, a to celkovo alebo čiastočne. Ak 
chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na svojho predajcu alebo na poskytovateľa služieb. Toto zariadenie môže obsahovať 
výrobky, technológiu alebo softvér, na ktoré sa vzťahujú právne predpisy upravujúce oblasť exportu, platné v USA a ostatných 
krajinách. Obchádzanie príslušných právnych predpisov je zakázané. 

Obsah tohto dokumentu sa vykladá „tak, ako je”. Neposkytujú sa žiadne záruky akéhokoľvek druhu, či už výslovné alebo 
implikované, ohľadom správnosti, spoľahlivosti alebo obsahu tohto dokumentu, vrátane, ale nie výhradne, implikovaných záruk 
obchodovateľnosti a vhodnosti na určitý účel, okrem záruk vyžadovaných príslušnými platnými právnymi predpismi. Spoločnosť 
Microsoft Mobile si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia tento dokument zmeniť alebo stiahnuť 
z obehu.

Spoločnosť Microsoft Mobile ani žiadny z jej poskytovateľov licencií nenesie zodpovednosť za akúkoľvek stratu dát alebo príjmu, 
ani za akokoľvek vzniknuté osobitné, náhodné, následné alebo nepriame škody a to v najväčšom možnom rozsahu, prípustnom 
podľa príslušných právnych predpisov.

Rozmnožovanie, prenášanie alebo rozširovanie časti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkoľvek forme bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Microsoft Mobile je zakázané. Spoločnosť Microsoft Mobile uplatňuje politiku 
kontinuálneho vývoja. Microsoft Mobile si vyhradzuje právo meniť a zdokonaľovať ktorýkoľvek z výrobkov opísaných v tomto 
dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

Spoločnosť Microsoft Mobile neposkytuje žiadne vyhlásenia, záruku ani nepreberá zodpovednosť za funkčnosť, obsah ani 
podporu koncových používateľov aplikácií tretích strán dodaných so zariadením. Používaním takejto aplikácie beriete na vedomie, 
že aplikácia sa poskytuje taká, aká je.

Dostupnosť určitých výrobkov, služieb a funkcií sa môže v závislosti od regiónu líšiť. Informujte sa u svojho miestneho predajcu 
o ďalších podrobnostiach a dostupnosti jazykových verzií.

TM & © 2014 Microsoft Mobile. Všetky práva vyhradené. Nokia je ochrannou známkou spoločnosti Nokia Corporation. Produkty 
alebo názvy produktov tretích strán môžu byť chránené ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

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.

Súčasťou tohto produktu je softvér s otvoreným zdrojovým kódom. Ak chcete zobraziť príslušné upozornenia súvisiace 
s ochranou autorských práv a ďalšie upozornenia, súhlasy a potvrdenia, na úvodnom displeji zadajte *#6774#.
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