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Безопасност

Прочетете тези лесни инструкции. Неспазването им може да бъде опасно или
противозаконно. За допълнителна информация прочетете цялото ръководство.

ВКЛЮЧВАЙТЕ САМО КОГАТО Е БЕЗОПАСНО
Не включвайте устройството, когато използването на безжични
телефони е забранено или може да причини смущения или опасност.

НА ПЪРВО МЯСТО, БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО
Спазвайте всички местни закони. Ръцете ви винаги трябва да са свободни
за управляване на автомобила, докато шофирате. Вашият първи
приоритет при шофиране трябва да бъде безопасността на пътя.

СМУЩЕНИЯ
Всички безжични устройства се влияят от смущения, които могат да
влошат работата им.

ИЗКЛЮЧВАЙТЕ В ОБЛАСТИ С ОГРАНИЧЕНИЯ
Спазвайте всички ограничения. Изключвайте устройството във
въздухоплавателни средства, в близост до медицинско оборудване,
гориво, химични вещества или взривоопасни райони.

КВАЛИФИЦИРАН СЕРВИЗ
Само квалифициран сервизен персонал може да инсталира или
ремонтира този продукт.

АКСЕСОАРИ И БАТЕРИИ
Използвайте само одобрени аксесоари и батерии. Не свързвайте
несъвместими продукти.

ВОДОУСТОЙЧИВОСТ
Вашето устройство не е водоустойчиво. Пазете го сухо.
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Начални стъпки

Поставяне на СИМ картата и батерията
Този телефон е предназначен за употреба с батерия BL-5CB.

Безопасно сваляне на батерията. Преди да извадите батерията, винаги
изключвайте устройството и разкачайте зарядното устройство.

1 Поставете пръст във вдлъбнатината в долната част на устройството и
внимателно повдигнете и отворете задния панел (1).

2 Повдигнете батерията и я извадете (2).
3 Поставете СИМ картата (3). Уверете се, че контактите на СИМ картата са

обърнати надолу, а скосеният й ъгъл сочи към долната част на устройството.
4 Поставете обратно батерията (4) и задния панел (5, 6, 7).

Изваждане на СИМ картата

Натиснете пружината за освобождаване (1) и плъзнете СИМ картата навън (2).

Зареждане на батерията
Вашата батерия е частично заредена в завода. Ако устройството показва ниско
зареждане, направете следното:

1 Свържете зарядното устройство с контакт на стената.
2 Свържете зарядното устройство с телефона.
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3 Когато устройството показва, че е напълно заредено, откачете зарядното
устройство от телефона, след това изключете и от електрическата мрежа.

Съвет: За да спестите енергия, откачете зарядното устройство, когато батерията е
напълно заредена.

Не е необходимо да зареждате батерията точно определено време и можете да
използвате устройството, докато се зарежда. Ако батерията е напълно разредена,
може да минат няколко минути, преди индикацията за зареждането да се появи
на дисплея или преди да е възможно да се осъществяват повиквания.

Включване и изключване

Натиснете и задръжте клавиша за прекратяване.

Използвайте телефона само в нормалното му работно положение.

Вашето устройство може да има вградена и външна антена. По време на предаване
или приемане избягвайте ненужен допир с антената. Контактът с антени влияе
върху качеството на комуникация и може да принуди устройството да работи на
по-високо ниво на мощност и да съкрати живота на батерията.
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Вашият телефон

Клавиши и части

1 Слушалка
2 Дисплей
3 Клавиши за избор
4 Клавиш Navi™ (клавиш за

превъртане)
5 Клавиш за повикване
6 Клавиш за край и захранване
7 Клавиатура
8 Микрофон
9 Светкавица
10 Конектор за слушалки (3,5 мм)
11 Отвор за каишка за китка
12 Конектор за зарядно

устройство

Основни функции
Изберете Меню и едно от следните:

Съобщения Създаване, изпращане и администриране на съобщения.
Контакти Запаметяване на имена и телефонни номера.
Регистър Достъп до пропуснати, получени и набрани повиквания.
Настройки Настройка на различни функции на устройството.
Часовник Задаване на час за алармата.
Радио Администриране на функциите за радио.
Напомняния Администриране на напомняния.
Игри Използване или настройка на игрите в устройството.
Екстри Достъп до различни приложения.
СИМ-услуги Използване на поддържани услуги на СИМ картата.
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Повиквания
За да осъществите повикване, въведете телефонния номер, включително
кодовете за международно и междуградско набиране, ако е необходимо, и
натиснете клавиша за повикване. За да отговорите на повикване, натиснете
клавиша за повикване. За да прекратите или откажете повикване, натиснете
клавиша за край.

За да използвате по време на разговор високоговорител или слушалка, изберете
Вис.гов. или С.ръце. За да регулирате силата на звука по време на разговор,
превъртете наляво или надясно.

Когато силата на звука е голяма, не дръжте устройството близо до ухото си.

Писане на текст
За въвеждане на текст можете да използвате традиционния метод или въвеждане
на предсказуем текст. Не всички езици поддържат въвеждането на предсказуем
текст.

Използване на традиционно въвеждане на текст 
Натиснете даден клавиш няколко пъти, докато се покаже желаната буква.

Активиране на въвеждането на предсказуем текст 
Изберете Опции > Речник и желания език.

Деактивиране на въвеждането на предсказуем текст
Изберете Опции > Речник > Речник изключен.

Когато използвате въвеждане на предсказуем текст, натискайте всеки клавиш
веднъж за една буква. Ако се покаже желаната дума, натиснете 0 и започнете да
пишете следващата дума. Ако след думата се покаже ?, тя не е в речника.

Смяна на дума
Натиснете * няколко пъти, докато се покаже желаната дума.

Добавяне на дума
Изберете Набор, въведете думата чрез традиционно въвеждане на текст и
изберете ОК.

Добавяне на интервал
Натиснете 0.

Смяна на метода за въвеждане на текст
Натиснете # няколко пъти и погледнете индикатора в горната част на дисплея.

Добавяне на цифра
Натиснете и задръжте желания цифров клавиш.
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Добавяне на специален символ
Натиснете *, ако използвате традиционно въвеждане на текст; натиснете и
задръжте *, ако използвате въвеждане на предсказуем текст.

Отмяна на изтриването на съобщение
Изберете Опции > Отмени изчиств..

Съобщение
Услугите за съобщения могат да се използват само ако се поддържат от вашия
мобилен оператор.

Устройството ви поддържа текстови съобщения, надхвърлящи ограничението за
едно съобщение. По-дългите съобщения ще бъдат изпращани като две или повече
съобщения. Доставчикът на услуги може съответно да таксува това. Символи с
ударения, други знаци или някои езикови опции заемат повече място и
ограничават броя на символите, които могат да се изпратят в едно съобщение.

Писане и изпращане на съобщение
1 Изберете Меню > Съобщения > Писане на съобщение.
2 Напишете съобщението. Индикаторът за дължина на съобщението показва

броя символи, които можете да въведете в съобщението.
3 Изберете Опции > Изпрати, въведете телефонния номер на получателя или

го изберете от списъка с контакти и изберете ОК.

Изтриване на съобщения
Изберете Меню > Съобщения > Изтрий съобщенията > Всички прочетени или
желаната папка.

Контакти
Можете да запаметявате имена и телефонни номера в паметта на телефона и СИМ-
картата. Списъкът с контакти може да съдържа до 500 контакта, съхранени в
паметта на телефона.

Търсене на контакт
Превъртете надолу в режим на готовност, въведете първите символи или букви на
името и превъртете до желания контакт.

Запаметяване на контакти в списъка с контакти
Изберете Меню > Контакти > Добави контакт.

Копиране на контакти между паметта на телефона и на СИМ картата
Изберете Меню > Контакти > Копиране.
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Многостранен телефонен указател
Вашият телефон поддържа до пет отделни телефонни указателя за няколко
потребителя. Когато многостранният телефонен указател е активиран, само
контактите в активния телефонен указател са видими.

Всеки контакт може да се съдържа в един или няколко телефонни указателя.
Контактите в Сподел. съдърж. са достъпни от всички телефонни указатели.

Изберете Меню > Контакти > Настройки > Мулти-телефонен указател и
съответните опции.

Активиране на многостранния телефонен указател
Изберете Вид телефонен указател > Мулти т. указател.

Активиране на телефонен указател
Изберете Текущ телефонен указател и желания телефонен указател или
Сподел. съдърж..

Включване на контакт в един или повече телефонни указатели
Изберете Управление на контакти и желания контакт.

Преименуване на телефонен указател
Изберете Преименуване на телефонен указател и желания телефонен указател.

FM радио
FM радиото изисква антена, която е различна от антената на безжичното
устройство. За да работи правилно FM радиото, към устройството трябва да се
свържат съвместими слушалки. Възможно е да се наложи да закупите отделно
съвместими слушалки.

За да отворите радиото, изберете Меню > Радио. За да регулирате силата на звука
на радиото, превъртете наляво или надясно.

Трябва да има поне един запаметен канал, за да работи правилно
радиочасовникът.

Предупреждение:
Продължителното слушане на силен звук може да увреди слуха ви. Слушайте
музика при умерено силно ниво на звука и не дръжте устройството близо до ухото
си, когато се използва високоговорителят.

Команди за бърз достъп за фенерчето в режим на готовност
За включване превъртете нагоре два пъти. За изключване превъртете веднъж
нагоре.

Не насочвайте фенерчето към очите.
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Обща информация
Информация за вашето устройство
Описаното в това ръководство безжично устройство е
одобрено за използване в мрежи EGSM 900 и 1800 MHz. За
повече информация относно мрежите се свържете с
вашия мобилен оператор.

Предупреждение:
За да използвате функциите на това устройство, с
изключение на алармения часовник, устройството трябва
да бъде включено. Не включвайте устройството, когато
използването на безжични устройства може да причини
смущения или опасност.

Когато използвате това устройство, спазвайте всички
закони и зачитайте местните обичаи, личния живот и
законните права на другите, включително авторските
права. Защитата на авторски права може да не позволи
някои изображения, музика и друго съдържание да бъдат
копирани, модифицирани или прехвърляни.

Направете резервни копия или съхранявайте записи в
писмена форма на цялата важна информация, запаметена
в устройството ви.

Когато установявате връзка с някое друго устройство,
прочетете ръководството за неговото използване за
подробни инструкции за безопасност. Не свързвайте
несъвместими продукти.

Изображенията в това ръководство могат да се
различават от дисплея на вашето устройство.

Услуги на мрежата
За да си служите с устройството, трябва да ползвате
услугите на доставчик на услуги. Някои функции не са
налични за всички мрежи; други функции може да
изискват специално договаряне с вашия доставчик на
услуги, за да можете да ги ползвате. Услугите на мрежата
са свързани с пренос на данни. Проверете при доставчика
си на услуги за подробности относно такси във вашата
мрежа и при роуминг в други мрежи. Вашият доставчик
на услуги може да ви обясни какви такси ще се прилагат.

Възможно е по искане на вашия доставчик на услуги,
определени функции на вашето устройство да бъдат
блокирани или да не бъдат активирани. В такъв случай
тези функции няма да фигурират в менюто на вашето
устройство. Вашето устройство може да има и
персонализирани елементи, например имена на
менютата, ред на менютата и иконите.

Поддръжка
Ако искате да научите повече за начините за използване
на вашия продукт или не сте сигурни как би трябвало да
функционира устройството, направете справка в
ръководството на потребителя или посетете страниците

за поддръжка на адрес www.nokia.com/support, или
местния уеб сайт на Nokia, а от мобилно устройство -
www.nokia.mobi/support.

Ако това не разреши проблема ви, направете следното:

• Рестартирайте устройството: изключете
устройството и извадете батерията. След около
минута поставете батерията обратно и включете
устройството.

• Възстановете оригиналните фабрични настройки,
както е описано в ръководството на потребителя.

Ако проблемът остане неразрешен, свържете се с Nokia
за варианти за поправка. Посетете www.nokia.com/
repair. Винаги преди да дадете устройството си за ремонт,
архивирайте данните, запаметени в него.

Аксесоари

Предупреждение:
Използвайте само батерии, зарядни устройства и
аксесоари, одобрени от Nokia за употреба с този
конкретен модел. Използването на други видове може да
обезсили одобрение или гаранция и може да бъде опасно.
В частност, използването на неодобрени зарядни
устройства или батерии може да породи риск от пожар,
експлозия, изтичане или друга опасност.

За наличност на одобрени аксесоари проверете при
вашия търговски посредник. Когато изключвате
захранващия кабел на някой аксесоар, хванете и
дръпнете куплунга, а не кабела.

Батерия
Информация за батериите и зарядните устройства
Устройството ви се захранва от зареждаема батерия.
Батерията, предназначена за употреба с това устройство,
е BL-5CB. Nokia може и да произвежда резервни батерии
съвместими с това устройство. Това устройство е
предназначено за употреба при захранване с ток от
следните зарядни устройства: AC-3. Номерът на модела
зарядно устройство може да е различен в зависимост от
вида на контакта. видовете куплунги се означават като :
E, EB, X, AR, U, A, C, K или UB.

Батерията може да бъде зареждана и разреждана
стотици пъти, но в даден момент се изтощава
окончателно. Когато времето за разговори и времето в
режим на готовност станат забележимо по-кратки от
нормалното, сменете батерията. Използвайте само
одобрени от Nokia батерии и зареждайте батерията само
с одобрени от Nokia зарядни устройства, предназначени
за това устройство.

Ако батерията се използва за първи път или не е
използвана дълго време, може да е необходимо да
включите зарядното, а след това да го изключите и
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включите отново, за да започне зареждането на
батерията. Ако батерията е напълно разредена, може да
минат няколко минути, преди индикацията за
зареждането да се появи на дисплея или преди да е
възможно да се осъществяват повиквания.

Безопасно сваляне на батерията. Преди да извадите
батерията, винаги изключвайте устройството и
разкачайте зарядното устройство.

Правилно зареждане. Изключете зарядното устройство,
когато не се използва, от електрическия контакт и от
устройството. Не оставяйте напълно заредената батерия
включена в зарядното устройство, тъй като
презареждането може да скъси живота й. Ако изцяло
заредена батерия се остави неизползвана, тя ще се
саморазреди след известно време.

Избягвайте крайни температури. винаги се старайте да
съхранявате батерията между 15 и 25 °C (59 и 77 °F).
Крайните температури намаляват капацитета и живота на
батерията. Устройство с гореща или студена батерия
може временно да не работи. Работата на батерията е
особено ограничена при температури значително под
нулата.

Не свързвайте батерията на късо. Късо съединение може
да възникне случайно, когато метален предмет, например
монета, кламер или писалка, осъществи пряк контакт с
положителния (+) и отрицателния (-) полюс на батерията.
(Тези полюси изглеждат като метални ленти на
батерията.) Това може да се случи например когато
носите резервна батерия в джоба или в чантата си. Късото
съединение между полюсите може да повреди батерията
или свързания с нея предмет.

Изхвърляне. Не изхвърляйте батериите в огън, защото
могат да се взривят. Изхвърляйте батериите в
съответствие с местните закони и разпоредби. Моля,
рециклирайте батериите, когато е възможно. Не ги
изхвърляйте като битови отпадъци.

Изтичане. Не разглобявайте, не срязвайте, не отваряйте,
не мачкайте, не прегъвайте, не пробивайте и не режете
клетките или батериите. В случай на протичане на
батерията, предотвратете контакта на течността от нея с
кожата или очите. Ако това се случи, веднага изплакнете
засегнатите области с вода или потърсете медицинска
помощ.

Повреда. Не модифицирайте, не преработвайте, не се
опитвайте да влагате чужди тела в батерията или да я
потапяте или излагате на вода или други течности.
Батериите може да се взривят, ако се повредят.

Правилна употреба. Използвайте батерията само за
целта, за която е предназначена. Неправилното
използване на батерията може да доведе до пожар,
експлозия или друга опасност. Ако устройството или

батерията бъдат изпуснати, особено върху твърда
повърхност, и решите, че батерията е била повредена,
занесете я в сервизен център за проверка, преди да
продължите да я използвате. Никога не използвайте
повредени зарядно устройство или батерия. Дръжте
батериите далеч от достъпа на малки деца.

Проверка на автентичността на батерии Nokia
За вашата безопасност винаги ползвайте оригинални
батерии на Nokia. За да се уверите, че получавате
оригинална батерия на Nokia, купете я от оторизиран
сервизен център или представител на Nokia и внимателно
огледайте холограмния етикет, като следвате посочените
по-долу стъпки:

Холограма за установяване на автентичността
1 Върху холограмния етикет трябва да виждате

символа с докосващите се ръце на Nokia под един
ъгъл и логото Nokia Original Enhancements, ако
гледате под друг ъгъл.

2 Когато накланяте холограмата наляво, надясно,
надолу и нагоре, трябва да виждате 1, 2, 3 и 4 точки
на съответната страна.

Успешното завършване на стъпките не е пълна гаранция
за автентичността на батерията. Ако не можете да
потвърдите автентичността на батерията или имате
причина да смятате, че вашата батерия с холограм на
етикета не е оригинална батерия на Nokia, трябва да се
въздържате от ползването й, и да я занесете до най-
близкия оторизиран сервизен център или представител
на Nokia за съдействие.

За да научите повече за оригиналните батерии на Nokia,
посетете www.nokia.com/battery.
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Грижа за устройството
Вашето устройство е продукт с изключителен дизайн и
изработка и с него трябва да се работи грижливо.
Следните предложения ще ви помогнат да запазите
обхвата на гаранцията си.

• Пазете устройството сухо. Валежите, влажността и
всички видове течности или влага могат да
съдържат минерали, които да доведат до корозия
на електронните схеми. Ако устройството ви все пак
се намокри, извадете батерията и оставете
устройството да изсъхне напълно, преди да я
поставите обратно.

• Не използвайте и не съхранявайте устройството на
прашни, замърсени места. Подвижните части и
електронните му компоненти могат да се повредят.

• Не съхранявайте устройството при високи или ниски
температури. високите температури могат да скъсят
живота на електронните устройства, да повредят
батериите и да деформират или разтопят някои
пластмаси. Когато устройството се затопли до
нормална температура, във вътрешността му може
да се образува влага, която и да повреди
електронните платки.

• Не се опитвайте да отваряте устройството по
различен от указания в това ръководство начин.

• Не изпускайте, не удряйте и не клатете
устройството. При грубо боравене може да се счупят
вътрешните платки и фината механика.

• Не използвайте разяждащи химикали, почистващи
разтвори или силни препарати за почистване на
устройството. Използвайте само мека, чиста и суха
кърпа за почистване на повърхността на
устройството.

• Не боядисвайте устройството. Боите могат да
полепнат по подвижните части и да попречат на
нормалната му работа.

• Използвайте само доставената или одобрена
резервна антена. Неодобрени антени, модификации
или приставки могат да повредят устройството и да
доведат до нарушение на законите и разпоредбите,
приложими към радиосъоръженията.

• Използвайте зарядните устройства в закрити
помещения.

• Направете резервни копия на всички данни, които
искате да съхранявате, например контакти и
календарни бележки.

• За да пренастройвате периодично устройството за
оптимална работа, изключете го и отстранете
батерията.

Тези предложения се отнасят по са еднакво приложими
за вашето устройство, за батерията, зарядното устройство
или който и да е аксесоар.

Рециклиране
винаги връщайте вашите използвани електронни
продукти, батерии и опаковки в предназначените за това
събирателни пунктове. По този начин ще допринасяте за
предотвратяването на безконтролното изхвърляне на
отпадъци и ще съдействате за рециклирането на
материали. Проверете информацията за екологичност на
продукта и как да рециклирате продукти Nokia на адрес
www.nokia.com/werecycle или www.nokia.mobi/
werecycle.

Знакът със зачеркнатия контейнер в документацията,
батерията или опаковката на вашия продукт напомня, че
всички електрически и електронни продукти, батерии и
акумулатори трябва да се предават в специален
събирателен пункт в края на техния експлоатационен
период. Изискването се прилага в Европейския съюз. Не
изхвърляйте тези продукти като битови отпадъци, които
не подлежат на разделно събиране. За повече
информация, свързана с околната среда, разгледайте
екодекларациите на продукта на www.nokia.com/
environment.

Допълнителна информация за безопасност
Няма никел в повърхността на устройството.

Малки деца
Вашето устройство и неговите аксесоари не са играчки. Те
може да съдържат малки части. Дръжте ги далеч от
достъпа на малки деца.

Работна среда
Това устройство отговаря на указанията за предпазване
от радиочестотно лъчение при нормално положение до
ухото или на най-малко 2,2 сантиметра (7/8 инча) от
тялото. Всякакви калъфи за носене, щипки за колан или
други приспособления за носене до тялото не трябва да
съдържат метал и трябва да придържат устройството на
горепосоченото разстояние от тялото.

Изпращането на файлове с данни или съобщения изисква
качествена връзка с мрежата. Файловете с данни или
съобщенията може да се забавят, докато такава връзка
не стане налична. Спазвайте инструкциите за разстояние,
докато прехвърлянето завърши.

Някои от частите на устройството са магнитни.
Устройството може да привлече метални предмети. Не
поставяйте кредитни карти или други магнитни носители
близо до устройството, тъй като съхранената в тях
информация може да бъде изтрита.
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Медицински устройства
Работата на радио-предавателното оборудване,
включително и безжичните телефони, може да
предизвика смущения във функционирането на
неподходящо защитени медицински устройства. За да
определите дали едно медицинско устройство е
подходящо предпазено от външна радиочестотна
енергия, се консултирайте с лекар или с производителя
на медицинското устройство. Изключете устройството,
ако обявените разпоредби инструктират да направите
това. Възможно е болниците или други здравни
заведения да използват оборудване, чувствително към
външна радиочестотна енергия.

Имплантирани медицински устройства
Производителите на медицински устройства препоръчват
спазване на минимално разстояние от 15,3 сантиметра (6
инча) между безжично устройство и имплантирано
медицинско устройство, например пейсмейкър или
имплантиран сърдечен дефибрилатор, за избягване на
евентуални смущения. Лицата, които имат такива
устройства трябва:

• Да държат винаги безжичното устройство на повече
от 15,3 сантиметра (6 инча) от медицинското
устройство.

• Да не носят безжичното устройство в джоб на
гърдите.

• Трябва да държат безжичното устройство до ухото,
противоположно на медицинското устройство.

• Да изключат веднага безжичното устройство, ако
има каквато и да било причина да подозират, че
възникват смущения.

• Да следват указанията на производителя за
имплантираното медицинско устройство.

Ако имате въпроси относно употребата на вашето
безжично устройство с имплантирано медицинско
устройство, се консултирайте с вашия лекар.

Слухови апарати
Някои дигитални безжични устройства могат да
предизвикат смущения в определени слухови апарати.

Моторни превозни средства
Радиочестотните сигнали може да повлияят на
електронни системи в моторните превозни средства,
които са неправилно инсталирани или нямат
подходящата защита, например електронни системи за
впръскване на гориво, електронни антиблокиращи
спирачни системи, електронни системи за контрол на
скоростта и системи на въздушните възглавници. За
повече информация , проверете при производителя на
вашия автомобил или неговото оборудване.

Устройството трябва да се обслужва или монтира в
превозни средства само от квалифициран персонал.
Неправилният монтаж или обслужване крият опасности

и може да обезсилят вашата гаранция. Редовно
проверявайте дали цялото безжично оборудване в
автомобила е монтирано и функционира правилно. Не
съхранявайте и не пренасяйте запалими течности, газове
или взривни вещества в едно и също купе с устройството,
частите и аксесоарите му. Помнете, въздушните
възглавници се отварят с голяма сила Не поставяйте
вашето устройство или аксесоари в зоната, в която се
отваря въздушната възглавница.

Изключете устройството, преди да се качите на борда на
самолета. Използването на безжични устройства в
самолет може да бъде опасно за функционирането на
самолета и да е незаконно.

Потенциално взривоопасни среди
Изключвайте устройството си в райони с потенциална
опасност от експлозия. Спазвайте всички оповестени
инструкции. Искри в такива райони могат да предизвикат
експлозия или пожар, което да доведе до наранявания
или смърт. Изключвайте устройството, когато се намирате
на бензиностанция или газостанция. Спазвайте
ограниченията при складове, места за съхранение на
гориво и разпространение; химически заводи; или където
се извършват взривове. Районите с потенциална опасност
от експлозия често, но невинаги са ясно маркирани. Те
включват райони, в които бихте били посъветвани да
изключите двигателя на автомобила си, под палубата на
кораби, комплекси за съхранение на прехвърляне на
химикали, в които въздухът съдържа химикали или
частици като гранули, прах или метален прах. Трябва да
проверите при производителите на автомобили втечнен
газ (например пропан или бутан), за да определите дали
това устройство може да се ползва в близост до тях.

Спешни повиквания
Важно:  Това устройство работи, като използва
радиосигнали, безжични мрежи, наземни мрежи и
програмирани от потребителя функции. Ако устройството
поддържа гласови повиквания през Интернет (Интернет
повиквания), активирайте както Интернет повикванията,
така и клетъчния телефон. Устройството може да се опита
да извърши спешни повиквания както през клетъчната
мрежа, така и през вашия доставчик на Интернет
повиквания, ако и двете са активирани. Не може да се
гарантира връзка при всички условия. Никога не трябва
да разчитате единствено на което и да е безжично
устройство за осъществяване на крайно необходими
комуникации, например бърза медицинска помощ.

За осъществяване на спешно повикване:

1 Ако устройството не е включено, включете го.
Проверете дали силата на сигнала е достатъчна. В
зависимост от вашето устройство може да се
наложи да извършите следното:

• Поставете СИМ-картата, ако вашето
устройство използва такава.
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• Премахнете определени ограничения за
повикване, които сте активирали във вашето
устройство.

• Променете вашия профил от "Офлайн" или
"Полет" на активен профил.

2 Натиснете клавиша за прекратяване колкото пъти е
необходимо, за да изчистите дисплея и подготвите
устройството за повиквания.

3 Въведете официалния авариен номер за вашето
местонахождение към съответния момент.
Аварийните номера са различни в различните
райони.

4 Натиснете клавиша за повикване.

При спешно повикване предайте цялата необходима
информация колкото е възможно по-точно. Вашето
безжично устройство може да е единственото средство за
комуникация на мястото на произшествието. Не
прекратявайте разговора, докато не получите
разрешение за това.

Сертификационна информация (SAR)
Това мобилно устройство отговаря на указанията за
радиочестотно облъчване.

Вашето мобилно устройство представлява радио приемо-
предавател. То е проектирано така, че да не надвишава
граничните стойности за излагане на радиовълни,
препоръчани от международните указания. Тези
указания са разработени от независимата научна
организация ICNIRP и включват граници на безопасност,
за да се гарантира защита на всички хора независимо от
тяхната възраст и здравословно състояние.

В указанията за излагане на въздействието на мобилни
устройства се използва единица за измерване, известна
като Specific Absorption Rate (Специфична интензивност на
поглъщане), или SAR. Граничната стойност на SAR,
посочена в указанията на ICNIRP, е 2,0 W/kg, осреднено за
10 грама тъкан. Тестовете за SAR се провеждат, като се
използват стандартните експлоатационни позиции, като
устройството предава с най-високото си гарантирано
ниво на мощност на всички изпитвани честотни ленти.
Действителното ниво на SAR на функциониращо
устройство може да бъде под максималната стойност,
защото устройството е проектирано да използва само
толкова мощност, колкото му е необходима, за да се
свърже с мрежата. Използваната мощност се променя в
зависимост от редица фактори, например колко сте близо
до базова станция на мрежата.

Съгласно указанията на ICNIRP най-високата стойност на
SAR за използване на устройството до ухото e 1,16 W/kg.

Използването на аксесоари може да доведе до различни
стойности на SAR. Стойностите на SAR може да варират в
зависимост от националните изисквания за отчитане и
изпитване и от честотната лента на мрежата.

Допълнителна информация за SAR можете да получите
при информацията за продукти на адрес www.nokia.com.
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ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

С настоящото NOKIA CORPORATION декларира, че
изделието RH-125 съответства на основните изисквания,
както и на други приложими разпоредби на Директива
1999/5/EC. Копие на Декларацията за съответствие може
да се намери на http://www.nokia.com/phones/
declaration_of_conformity/.

© 2009 Nokia. Всички права запазени.

Nokia, Nokia Connecting People и Navi са търговски марки
или запазени търговски марки на Nokia Corporation. Nokia
tune е звукова марка на Nokia Corporation. Други
наименования на продукти и фирми, използвани в този
документ, може да са търговски марки или търговски
наименования на съответните им притежатели.

Забранено е възпроизвеждането, прехвърлянето,
разпространението или съхранението на част или цялото
съдържание на този документ под каквато и да e форма,
без предварителното писмено разрешение на Nokia.
Nokia провежда политика на постоянно развитие. Nokia
си запазва правото да прави изменения и подобрения на
всеки от продуктите, описани в този документ, без
предизвестие.

ДО МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН, ПОЗВОЛЕНА ОТ ПРИЛОЖИМОТО
ПРАВО, ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА NOKIA ИЛИ НЕИН
ЛИЦЕНЗОДАТЕЛ НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА ЗАГУБА НА ДАННИ
ИЛИ ЗА ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ, НИТО ЗА СТРАНИЧНИ ИЛИ
НЕПРЕКИ ВРЕДИ НЕЗАВИСИМО ОТ ТЯХНАТА ПРИЧИНА.

СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТОЗИ ДОКУМЕНТ Е ОГРАНИЧЕНО ДО
ИЗРИЧНО ПОСОЧЕНОТО В НЕГО. ОСВЕН В СЛУЧАИТЕ, КОГАТО
ПРИЛОЖИМОТО ПРАВО ГО ИЗИСКВА, НЕ СЕ ДАВАТ НИКАКВИ
ГАРАНЦИИ ОТ КАКЪВТО И ДА БИЛО ВИД, НИТО ИЗРИЧНИ,
НИТО МЪЛЧАЛИВИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО
МЪЛЧАЛИВИ ГАРАНЦИИ ЗА ГОДНОСТ ЗА ОБИЧАЙНО ИЛИ ЗА
ОПРЕДЕЛЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, ОТНОСНО ТОЧНОСТТА,
ДОСТОВЕРНОСТТА ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТОЗИ ДОКУМЕНТ.
NOKIA ЗАПАЗВА ПРАВОТО СИ ДА ИЗМЕНЯ ИЛИ ДА ОТТЕГЛЯ
ТОЗИ ДОКУМЕНТ ВЪВ ВСЕКИ МОМЕНТ БЕЗ ПРЕДИЗВЕСТИЕ.
Наличността на определени продукти, приложения и
услуги за тези продукти може да се различава според
региона. За подробности и за наличност на езикови
опции, моля проверете при вашия представител на Nokia.
Това устройство може да съдържа елементи, технология
или софтуер, по отношение на които се прилагат закони
и разпоредби, регулиращи износа от САЩ и други
държави. Забранява се нарушаването на закона.
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