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Pre va¹u bezpeènos»

Preèítajte si tieto jednoduché pravidlá. Ich nedodr¾anie mô¾e by» 
nebezpeèné alebo protizákonné. Preèítajte si celú pou¾ívateåskú 
príruèku, kde nájdete ïal¹ie informácie.

ZAPÍNAJTE OBOZRETNE
Nezapínajte prístroj, keï je pou¾ívanie bezdrôtových 
telefónov zakázané, alebo keï by mohol spôsobi» 
ru¹enie alebo nebezpeèenstvo.

BEZPEÈNOS« CESTNEJ PREMÁVKY JE PRVORADÁ
Re¹pektujte v¹etky miestne predpisy. Ako vodiè majte 
pri ¹oférovaní v¾dy voåné ruky, aby ste sa mohli 
venova» riadeniu vozidla. Pri riadení vozidla musíte 
ma» na zreteli predov¹etkým bezpeènos» cestnej 
premávky.

RU©ENIE
V¹etky bezdrôtové prístroje sú citlivé na ru¹enie, 
ktoré mô¾e negatívne ovplyvni» ich prevádzku.

VYPNITE V NEMOCNICI
Re¹pektujte v¹etky zákazy. Vypnite prístroj v blízkosti 
zdravotníckych prístrojov.
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VYPNITE V LIETADLE
Re¹pektujte v¹etky zákazy. Bezdrôtové prístroje mô¾u 
v lietadlách spôsobova» ru¹enie.

VYPNITE PRI ÈERPANÍ POHONNÝCH HMÔT
Nepou¾ívajte prístroj na èerpacej stanici. 
Nepou¾ívajte ho v blízkosti palív alebo chemikálií.

VYPNITE V BLÍZKOSTI ODSTRELOV
Re¹pektujte v¹etky zákazy. Nepou¾ívajte prístroj 
na miestach, kde prebiehajú trhacie práce.

POU®ÍVAJTE UVÁ®LIVO
Pou¾ívajte iba v polohe podåa in¹trukcií v produktovej 
dokumentácii. Nedotýkajte sa zbytoène miest, kde sa 
nachádza anténa.

ODBORNÝ SERVIS
Tento výrobok smie in¹talova» a opravova» iba 
vy¹kolený personál.

DOPLNKY A BATÉRIE
Po¾ívajte iba schválené doplnky a batérie. 
Neprepájajte nekompatibilné výrobky.

ODOLNOS« VOÈI VODE
Vá¹ prístroj nie je odolný voèi vode. Uchovávajte ho 
v suchu.
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ZÁLO®NÉ KÓPIE
Nezabúdajte si zálohova» alebo písomne zaznamena» 
v¹etky dôle¾ité údaje, ktoré máte ulo¾ené vo svojom 
prístroji.

PRIPOJENIE K INÝM ZARIADENIAM
Pri pripájaní k akémukoåvek inému zariadeniu si 
v jeho návode na pou¾itie preèítajte podrobné 
bezpeènostné pokyny. Neprepájajte nekompatibilné 
výrobky.

TIESÒOVÉ VOLANIA
Presvedète sa, ¾e na prístroji je zapnutá funkcia 
telefónu a telefón je funkèný. Stláèajte tlaèidlo Koniec, 
kým sa nevyma¾e displej a nevrátite sa 
k pohotovostnému displeju. Navoåte tiesòové èíslo 
a potom stlaète Hovor. Uveïte svoju polohu. 
Neukonèujte hovor, kým k tomu nedostanete povolenie.

■ O va¹om prístroji
Bezdrôtový prístroj, opísaný v tejto príruèke, je schválený pre 
pou¾itie v sie»ach GSM 900 a 1800. Ïal¹ie informácie o sie»ach 
si vy¾iadajte od svojho poskytovateåa slu¾ieb.

Pri pou¾ívaní funkcií tohto prístroja dodr¾ujte v¹etky zákony 
a re¹pektujte súkromie a zákonné práva iných vrátane autorských 
práv. 
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Výstraha: Pri pou¾ívaní v¹etkých funkcií tohto prístroja, 
okrem budíka, musí by» prístroj zapnutý. Nezapínajte 
prístroj, ak by pou¾itie bezdrôtového prístroja mohlo 
spôsobi» ru¹enie alebo nebezpeèenstvo.

■ Slu¾by siete
Aby ste telefón mohli pou¾íva», potrebujete slu¾bu poskytovateåa 
bezdrôtových slu¾ieb. Mnohé funkcie si vy¾adujú ¹peciálne 
funkcie siete. Takéto funkcie nie sú dostupné vo v¹etkých sie»ach; 
v niektorých sie»ach si vyu¾ívanie slu¾ieb siete vy¾aduje osobitné 
dojednanie s va¹ím poskytovateåom slu¾ieb. Vá¹ poskytovateå 
slu¾ieb vás pouèí, ako slu¾by pou¾íva», a vysvetlí vám, aké 
poplatky za ne úètuje. V niektorých sie»ach mô¾u existova» 
obmedzenia, ktoré ovplyvòujú va¹e mo¾nosti vyu¾ívania slu¾ieb 
siete. Niektoré siete napríklad nemusia podporova» v¹etky 
¹pecifické jazykové znaky a slu¾by.

Vá¹ poskytovateå slu¾ieb mohol po¾iada», aby boli niektoré 
funkcie vo va¹om prístroji deaktivované alebo neboli aktivované. 
V takomto prípade sa tieto funkcie neobjavia v menu vá¹ho 
prístroja. Vá¹ prístroj mô¾e by» tie¾ ¹peciálne nakonfigurovaný, 
napríklad mô¾u by» zmenené názvy, poradie a ikony polo¾iek 
menu. Informujte sa podrobnej¹ie u svojho poskytovateåa slu¾ieb. 
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■ Podpora spoloènosti Nokia na webe
Nav¹tívte stránky www.nokia.com/support alebo miestnu 
webovú stránku spoloènosti Nokia, kde nájdete najnov¹iu verziu 
tejto príruèky, dodatoèné informácie, súbory na stiahnutie a 
slu¾by pre vá¹ výrobok Nokia.

1. Zaèíname

■ Vlo¾enie SIM karty a batérie
Pred vybratím batérie prístroj v¾dy vypnite a odpojte od 
nabíjaèky.

Uchovávajte v¹etky SIM karty mimo dosahu malých detí.

O dostupnosti a mo¾nostiach pou¾ívania slu¾ieb SIM karty 
sa informujte u dodávateåa svojej SIM karty. Mô¾e ním by» 
poskytovateå slu¾ieb alebo iný dodávateå.

Tento prístroj je urèený na pou¾ívanie s batériou BL-5C.

1. Stiahnutím zadného krytu ju vyberiete (1). Zdvihnite 
batériu a vyberte ju (2).

2. Opatrne nadvihnite dr¾iak SIM karty z lô¾ka telefónu 
(3). Vlo¾te SIM kartu do dr¾iaka tak, aby sa skosený 
roh karty nachádzal na pravej hornej strane a plô¹ka 
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so zlatými kontaktmi bola obrátená smerom nadol (4). 
Zatvorte dr¾iak SIM karty a zatlaèením ho zaistite (5). 

3. Znova vlo¾te batériu a nasaïte zadný kryt (6, 7). 

Poznámka: Pred odobratím krytov prístroj v¾dy vypnite 
a odpojte nabíjaèku a v¹etky ostatné zariadenia. 
Pri výmene krytov sa nedotýkajte ¾iadnych 
elektronických súèastí. Prístroj v¾dy uchovávajte 
a pou¾ívajte s nasadenými krytmi.
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■ Nabíjanie batérie
Výstraha: Pou¾ívajte iba batérie, nabíjaèky 
a doplnky, schválené spoloènos»ou Nokia pre 
pou¾itie s týmto konkrétnym modelom. 
Pri pou¾ití akýchkoåvek iných typov mô¾u strati» 
platnos» v¹etky povolenia a záruky a vystavujete 
sa nebezpeèenstvu.

Skontrolujte si èíslo modelu ka¾dej nabíjaèky, ktorú chcete 
pou¾i» s týmto prístrojom. Toto zariadenie je kon¹truované 
na pou¾ívanie s napájaním z nabíjaèky AC-3.
O schválených doplnkoch, ktoré sú v predaji, sa informujte 
u svojho predajcu. Keï odpájate sie»ovú ¹núru 
akéhokoåvek doplnku, uchopte a »ahajte zástrèku, 
nie ¹núru.
1. Zapojte nabíjaèku do zásuvky v stene.
2. Zapojte nabíjaèku do prístroja. Stµpec 

indikátora stavu batérie zaène 
rolova». Po úplnom nabití batérie 
stµpec prestane rolova».

Tip: Po úplnom nabití batérie odpojte nabíjaèku, 
u¹etríte tým energiu.
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Ak je batéria úplne vybitá, mô¾e trva» niekoåko minút, 
kým sa na displeji objaví indikátor nabíjania a kým budete 
môc» zaèa» telefonova».

■ Zapnutie a vypnutie
Stlaète a podr¾te tlaèidlo Koniec.

Pou¾ívajte zariadenie iba 
v normálnej prevádzkovej polohe.

Vá¹ prístroj má zabudovanú anténu.

Poznámka: Podobne ako pri 
iných rádiofrekvenèných prístrojoch sa zbytoène 
nedotýkajte antény, keï ju prístroj vyu¾íva. Nedotýkajte 
sa celulárnej antény napríklad poèas hovoru. Kontakt 
s vysielacou alebo prijímacou anténou zhor¹uje kvalitu 
rádiovej komunikácie a mô¾e spôsobi», ¾e prístroj bude 
pracova» s vy¹¹ím výkonom, ne¾ je normálne potrebné, 
a zní¾i sa výdr¾ batérie.

Poznámka: Nedotýkajte 
sa tejto zásuvky, preto¾e je 
urèená iba pre autorizovaného 
servisného technika. 
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2. Vá¹ prístroj

■ Tlaèidlá a súèasti
• Názov siete alebo logo operátora (1)

• Intenzita signálu siete (2) 

• Úroveò nabitia batérie (3)

• Slúchadlo (4)

• Reproduktor (5) 

• Blesk fotoaparátu (6)

• Funkcie výberového 
tlaèidla (7)

• Výberové tlaèidlá (8)

• Tlaèidlo Navi™ (9), 
ïalej tlaèidlo posuvu 

• Tlaèidlo Hovor (10)

• Tlaèidlo Koniec 
a vypínaè (11)

• Klávesnica (12)
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• Zásuvka nabíjaèky (13)

• Zásuvka headsetu (14)

Výstraha: Tlaèidlo posuvu v tomto zariadení mô¾e 
obsahova» nikel. Dlhodobé pôsobenie niklu na poko¾ku 
mô¾e vyvola» alergiu na nikel.

■ Hlavné funkcie
Vyberte Menu pre prístup k nasledovným funkciám:

Správy — ak chcete vytvori», posla», otvori» a spravova» 
správy

Kontakty — ak chcete uklada» mená a telefónne èísla 
na SIM kartu alebo do pamäte telefónu

Register — pre prístup k telefónnym èíslam zme¹kaných, 
prijatých a volaných hovorov 

Nastavenia — ak chcete nastavi» rôzne funkcie vá¹ho 
prístroja

Hodiny — ak chcete spravova» alarmy a nastavova» èas 

Rádio — ak chcete spravova» funkcie rádia

Pripomienky — ak chcete spravova» upozornenia 
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Hry — ak chcete nastavi» efekty pre hry alebo spú¹»anie 
hier nain¹talovaných vo va¹om prístroji

Ïal¹ie — ak chcete získa» prístup k funkciám Kalkulaèka, 
Konvertor, Výkaz, Èasovaè, Kalendár, Stopky, Skladateå, 
Demo a Baterka.

Slu¾by SIM — ak chcete pou¾íva» ïal¹ie slu¾by, ak ich 
podporuje va¹a SIM karta

■ Volanie a prijímanie hovorov
Ak chcete zavola», zadajte telefónne èíslo vrátane 
medzimestskej predvoåby a predvoåby krajiny, ak je to 
potrebné. Voåbu èísla spustíte stlaèením tlaèidla Hovor. 
Stlaèením navigaèného tlaèidla doprava a doåava mô¾ete 
poèas hovoru zvý¹i» resp. zní¾i» hlasitos» v slúchadle alebo 
headsete.

Prichádzajúci hovor prijmete stlaèením tlaèidla Hovor. 
Hovor mô¾ete odmietnu» bez jeho prijatia stlaèením 
tlaèidla Koniec.
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■ Reproduktor
V prípade dostupnosti si mô¾ete poèas hovoru vybra» 
mo¾nos» Reprod. a pou¾i» reproduktor alebo mo¾nos» 
Hands. a pou¾i» slúchadlo telefónu. 

Výstraha: Keï je zapnutý reproduktor, nedr¾te 
prístroj pri uchu, preto¾e hlasitos» mô¾e by» 
veåmi vysoká.

■ Písanie textu
Text mô¾ete zadáva» tradièným  alebo prediktívnym 

 spôsobom zadávania textu. Ak chcete pou¾i» 
tradièný spôsob zadávania textu, opakovane stláèajte 
príslu¹né tlaèidlo, kým sa nezobrazí dané písmeno. 
Re¾im prediktívneho zadávania textu zapnete poèas 
písania výberom Voåby > Slovník a po¾adovaného jazyka. 
Vypnú» ho mô¾ete výberom Voåby > Slovník > 
Slovník vypnutý. 

Ak pou¾ívate prediktívny spôsob zadávania textu, tlaèidlá 
pre potrebné písmená stlaèíte v¾dy iba raz. Ak sa zobrazilo 
po¾adované slovo, stlaète tlaèidlo 0 a zaènite písa» 
nasledujúce slovo. Ak chcete slovo zmeni», opakovane 
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stláèajte tlaèidlo *, kým sa nezobrazí po¾adované slovo. 
Ak je za slovom zobrazený otáznik (?), slovo sa 
nenachádza v slovníku. Ak chcete slovo ulo¾i» do slovníka, 
vyberte Hláskuj, zadajte slovo (pou¾itím tradièného 
spôsobu zadávania textu) a vyberte OK.

Tipy na písanie textu - Medzeru vlo¾íte stlaèením 
tlaèidla 0. Ak chcete rýchlo prepína» medzi spôsobmi 
zadávania textu, opakovane stláèajte tlaèidlo # a sledujte 
indikátor v hornej èasti displeja. Ak chcete vlo¾i» èíslicu, 
stlaète a podr¾te príslu¹né èíselné tlaèidlo. Ak pou¾ívate 
tradièný spôsob zadávania textu a chcete vlo¾i» ¹peciálny 
znak, stlaèením tlaèidla * zobrazíte zoznam znakov. 
Pri prediktívnom spôsobe zadávania textu stlaète a 
podr¾te tlaèidlo *. Ak chcete vráti» spä» vymazaný text 
správy v okne úprav, vyberte Voåby > Anulova» zmaz..

■ Správa
Slu¾by prenosu správ mo¾no pou¾íva» len vtedy, ak to 
podporuje vá¹ poskytovateå slu¾ieb. 

Vá¹ prístroj podporuje odosielanie textových správ, prekraèujú-
cich limit poètu znakov v jedinej správe. Dlh¹ie správy sa odo¹lú 
ako séria dvoch alebo viacerých správ. Za takéto správy mô¾e 
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poskytovateå slu¾ieb úètova» zodpovedajúce poplatky. Znaky 
obsahujúce diakritické znamienka alebo iné znaèky a znaky 
niektorých jazykov zaberajú viac miesta, èím sa obmedzuje poèet 
znakov, ktoré mo¾no odosla» v jednej správe. 

1. Vyberte Menu > Správy > Vytvori» správu.

2. Napí¹te text správy.

3. Ak chcete správu odosla», vyberte Voåby > Odosla», 
zadajte telefónne èíslo príjemcu a vyberte OK. 

Poznámka: Vá¹ prístroj vás mô¾e informova» o odoslaní 
správy na èíslo centra správ, naprogramované vo va¹om 
prístroji. Prístroj vás ale nemô¾e informova», èi bola 
správa doruèená na zamý¹åané miesto urèenia. Viac 
podrobností o slu¾bách správ získate od svojho 
poskytovateåa slu¾ieb. 

Ak chcete vymaza» v¹etky preèítané správy alebo správy 
v danej zlo¾ke, vyberte Menu > Správy > Vymaza» správy 
> V¹etky preèít. alebo po¾adovanú zlo¾ku.
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■ Kontakty
Mená a telefónne èísla mô¾ete uklada» do pamäte 
telefónu a do pamäte SIM karty. Do interného telefónneho 
zoznamu mô¾ete ulo¾i» a¾ 500 mien.

Ak chcete vyhåada» kontakt, v pohotovostnom re¾ime 
stlaète navigaèné tlaèidlo nadol a zadajte prvé písmená 
håadaného mena. Stlaèením navigaèného tlaèidla prejdite 
na po¾adované meno.

Mô¾ete tie¾ vybra» Menu > Kontakty a niektorú 
z nasledujúcich mo¾ností:

Prida» kontakt— ak chcete uklada» mená a telefónne èísla 
do telefónneho zoznamu

Kopírova»— ak chcete kopírova» mená a telefónne èísla, 
v¹etky naraz alebo jednotlivo, z interného telefónneho 
zoznamu do zoznamu SIM karty alebo naopak

■ Rádio
FM rádio potrebuje anténu, nezávislú od antény bezdrôtového 
prístroja. Aby FM rádio správne fungovalo, musí by» do prístroja 
zapojený kompatibilný headset alebo doplnok.
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Výstraha: Poèúvajte hudbu pri rozumnej hlasitosti. 
Dlhodobé pôsobenie vysokej hlasitosti vám mô¾e 
po¹kodi» sluch. Keï je zapnutý reproduktor, nedr¾te 
prístroj pri uchu, preto¾e hlasitos» mô¾e by» veåmi 
vysoká.

Ak chcete poèúva» FM rádio, vyberte Menu > Rádio. 
Po zapnutí rádia sú k dispozícii nasledovné mo¾nosti: 
Vypnú», Ulo¾i» kanál, Autoladenie, Ruèné ladenie, 
Nastavi» frekv., Zru¹i» kanál, Premenova», Budenie rádiom 
a Reproduktor alebo Headset.

■ Blesk fotoaparátu
Ak chcete vypnú» alebo zapnú» blesk fotoaparátu, vyberte 
Menu > Ïal¹ie > Baterka > Zapnutá alebo Vypnutá.

■ Multizoznam
Vá¹ prístroj podporuje a¾ pä» samostatných telefónnych 
zoznamov pre viacerých pou¾ívateåov. Ak je aktivovaný 
telefónny multizoznam, zobrazujú sa iba kontakty 
aktívneho telefónneho zoznamu. 

Ak chcete aktivova» telefónny multizoznam, vyberte 
Menu > Kontakty > Nastavenia > Rozèlenený telefónny 
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zoznam > ©týl telefónneho zoznamu > Rozèl. zoznam. 
Ak chcete aktivova» telefónny zoznam, vyberte Menu > 
Kontakty > Nastavenia > Rozèlenený telefónny zoznam > 
Aktuálny telefónny zoznam a po¾adovaný telefónny 
zoznam alebo Zdieåané kont..

Jednotlivý kontakt mô¾e by» uvedený vo viacerých 
telefónnych zoznamoch. Kontakty v zlo¾ke Zdieåané kont. 
sú prístupné zo v¹etkých telefónnych zoznamov. 
Ak chcete priradi» kontakt do niektorého alebo viacerých 
telefónnych zoznamov, vyberte Menu > Kontakty > 
Nastavenia > Rozèlenený telefónny zoznam > Spravova» 
kontakty. Prejdite na po¾adovaný kontakt a vyberte ho. 
Oznaète telefónne zoznamy, do ktorých chcete ulo¾i» 
kontakt a vyberte Hotovo > Áno. 

Ak chcete premenova» telefónne zoznamy, vyberte Menu 
> Kontakty > Nastavenia > Rozèlenený telefónny zoznam 
> Premenova» telefónne zoznamy a po¾adovaný telefónny 
zoznam.
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3. Informácie o batérii

■ Nabíjanie a vybíjanie
Vá¹ prístroj je napájaný nabíjateånou batériou. Batériu mô¾ete 
nabi» a vybi» niekoåkostokrát, ale nakoniec sa opotgrebuje. 
Keï sa hovorový èas a èas pohotovosti podstatne skrátia oproti 
normálnym hodnotám, batériu vymeòte. Pou¾ívajte iba batérie 
schválené spoloènos»ou Nokia a batériu nabíjajte iba 
nabíjaèkami, schválenými spoloènos»ou Nokia a urèenými pre 
tento prístroj.

Keï prvý raz pou¾ívate náhradnú batériu alebo ste batériu dlho 
nepou¾ívali, bude mo¾no potrebné zapoji» nabíjaèku a potom 
ju odpoji» a znova zapoji», aby sa zaèalo nabíjanie.

Keï nabíjaèku nepou¾ívate, odpojte ju od siete a od prístroja. 
Nenechávajte plne nabitú batériu zapojenú do nabíjaèky, preto¾e 
prebíjanie mô¾e skráti» jej ¾ivotnos». Ak úplne nabitú batériu 
nepou¾ívate, èasom sa vybije.

Ak je batéria úplne vybitá, mô¾e trva» niekoåko minút, kým sa 
na displeji objaví indikátor nabíjania a kým budete môc» zaèa» 
telefonova».

Pou¾ívajte batériu iba pre úèely, pre ktoré je urèená. Nikdy 
nepou¾ívajte po¹kodenú nabíjaèku alebo batériu.
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Neskratujte batériu. K náhodnému skratu mô¾e dôjs», keï kovový 
predmet - napríklad minca, sponka alebo pero - spôsobí priame 
prepojenie kladnej (+) a zápornej (-) svorky batérie. (Svorky majú 
tvar kovových prú¾kov na batérii.) Mô¾e k tomu dôjs» napríklad 
keï nosíte náhradnú batériu vo vrecku alebo kabelke. Pri 
skratovaní svoriek mô¾e dôjs» k po¹kodeniu batérie alebo 
predmetu, ktorý skrat spôsobil.

Kapacita a ¾ivotnos» batérie sa zní¾i, ak ju ponecháte na horúcich 
alebo chladných miestach, napríklad v uzavretom aute v lete 
alebo v zime. Sna¾te sa batériu v¾dy udr¾iava» v teplote medzi 
15 °C a 25 °C (59 °F a 77 °F). Prístroj s horúcou alebo studenou 
batériou mô¾e doèasne presta» pracova», a to aj v prípade, ¾e je 
batéria úplne nabitá. Výkonnos» batérií je zvlá¹» obmedzená pri 
teplotách hlboko pod bodom mrazu.

Nevhadzujte nepotrebné batérie do ohòa - mohli by explodova». 
Batéria mô¾e vybuchnú» aj pri po¹kodení. Pou¾ité batérie 
likvidujte v súlade s miestnymi právnymi predpismi. Prosíme, 
recyklujte ich v¹ade, kde to je mo¾né. Neodhadzujte ich do 
komunálneho odpadu.

Èlánky ani batérie nerozoberajte a nerozbíjajte. Ak z batérie uniká 
tekutina, zabráòte kontaktu tejto tekutiny s poko¾kou a oèami. 
V prípade zasiahnutia okam¾ite opláchnite zasiahnutú poko¾ku 
alebo oèi vodou alebo vyhåadajte lekársku pomoc.
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■ Návod na autentizáciu batérií Nokia
V záujme vlastnej bezpeènosti v¾dy pou¾ívajte originálne batérie 
Nokia. Aby ste zaistili, ¾e dostanete originálnu batériu Nokia, 
kúpte si ju od autorizovaného predajcu produktov Nokia, overte, 
¾e na obale sa nachádza logo originálneho doplnku Nokia, 
a skontrolujte holografický ¹títok nasledujúcim postupom.

Ani úspe¹né splnenie v¹etkých ¹tyroch krokov nie je 
stopercentnou zárukou autenticity batérie. Ak máte akýkoåvek 
dôvod domnieva» sa, ¾e va¹a batéria nie je autentická originálna 
batéria Nokia, viac ju nepou¾ite a odneste ju do najbli¾¹ieho 
autorizovaného servisného strediska Nokia alebo k 
autorizovanému predajcovi a tam po¾iadajte o radu. 
Autorizované servisné stredisko Nokia alebo autorizovaný 
predajca preskúma autenticitu batérie. Ak autenticitu nemo¾no 
potvrdi», vrá»te batériu tam, kde ste ju kúpili. 

Autentizácia hologramu
1. Pri pohåade na holografický ¹títok 

by ste mali z jedného uhla vidie» 
symbol spojených rúk Nokia a pri 
pohåade z iného uhla logo Nokia 
Original Enhancements.
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2. Pri nakláòaní hologramu doåava, 
doprava, dolu a hore by ste mali 
postupne na jednotlivých stranách 
vidie» 1, 2, 3, resp. 4 bodky.

3. Zo¹kriabte boènú stranu ¹títku, 
aby ste odkryli 20-ciferný kód, 
napríklad 
12345678919876543210. 
Otoète batériu tak, aby èísla 
smerovali nahor. 20-ciferný kód 
zaèína èíslicami v hornom riadku 
a pokraèuje èíslicami na dolnom 
riadku.

4. Overte, ¾e 20-ciferný kód je 
platný, riaïte sa návodom 
na stránke www.nokia.com/
batterycheck.
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Ak chcete vytvori» textovú správu, uveïte 20-ciferný kód, 
napríklad 12345678919876543210  a odosla» na 
+44 7786 200276.

Odoslanie bude spoplatnené podåa vnútro¹tátneho alebo 
medzi¹tátneho cenníka operátora.

Dostanete správu s informáciou, èi bol kód overený.

Èo ak va¹a batéria nie je autentická?

Ak nemô¾ete potvrdi», ¾e va¹a batéria Nokia s hologramom na 
¹títku je autentická batéria od spoloènosti Nokia, nepou¾ívajte ju. 
Odneste ju do najbli¾¹ieho autorizovaného servisného strediska 
Nokia alebo k predajcovi a po¾iadajte o pomoc. Pou¾itie batérie, 
ktorá nie je schválená výrobcom, mô¾e by» nebezpeèné a mô¾e 
spôsobi» zhor¹enie parametrov a po¹kodenie vá¹ho prístroja 
a jeho doplnkov. Pri takomto pou¾ití mô¾u navy¹e strati» platnos» 
v¹etky povolenia a záruky, vz»ahujúce sa na prístroj.

Viac sa o originálnych batériách Nokia dozviete na stránkach 
www.nokia.com/battery. 
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Starostlivos» a údr¾ba

Vá¹ prístroj je výrobok so ¹pièkovou kon¹trukciou a vyhotovením 
a je treba, aby ste s ním zaobchádzali starostlivo. Nasledujúce 
odporúèania vám pomô¾u dodr¾a» podmienky záruky.

• Uchovávajte prístroj v suchu. Zrá¾ky, vlhkos» a najrôznej¹ie 
tekutiny a kondenzáty obsahujú minerály, ktoré spôsobujú 
koróziu elektronických obvodov. Keï sa vá¹ prístroj zamoèí, 
vyberte batériu a nechajte prístroj úplne vysu¹i»; a¾ potom 
doò znova vlo¾te batériu.

• Nepou¾ívajte a neuchovávajte prístroj v pra¹nom a ¹pinavom 
prostredí. Mô¾e dôjs» k po¹kodeniu jeho pohyblivých súèastí 
a elektroniky.

• Neuchovávajte prístroj v horúcom prostredí. Vplyvom vysokej 
teploty mô¾e dôjs» ku skráteniu ¾ivotnosti elektronických 
zariadení, po¹kodeniu batérie a deformácii èi roztaveniu 
niektorých plastov.

• Neuchovávajte prístroj v chladnom prostredí. Keï sa prístroj 
zohreje na svoju normálnu teplotu, mô¾e sa v jeho vnútri 
vytvori» kondenzát a po¹kodi» dosky s elektronickými 
obvodmi.

• Nepokú¹ajte sa prístroj otvori» inak ne¾ je uvedené v tomto 
návode.
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• Nenechajte prístroj spadnú», neudierajte a netraste ním. 
Hrubým zaobchádzaním mô¾ete po¹kodi» vnútorné dosky 
s obvodmi a jemnú mechaniku.

• Na èistenie prístroja nepou¾ívajte agresívne chemikálie, 
èistièe obsahujúce rozpú¹»adlá a silné saponáty.

• Prístroj nefarbite. Farba mô¾e zanies» pohyblivé èasti prístroja 
a znemo¾ni» jeho správne fungovanie.

• Pou¾ívajte iba dodávanú alebo schválenú náhradnú anténu. 
Neschválené antény, úpravy alebo doplnky mô¾u prístroj 
po¹kodi» a mô¾u by» v rozpore s právnymi predpismi, 
upravujúcimi prevádzku rádiofrekvenèných zariadení.

• Nabíjaèky nepou¾ívajte vonku.

• V¾dy si zálohujte dáta, ktoré si chcete uchova», napríklad 
kontakty a záznamy v kalendári.

• Ak chcete prístroj z èasu na èas resetova», aby ste zvý¹ili jeho 
výkon, vypnite prístroj a vyberte z neho batériu.

Tieto odporúèania sa vz»ahujú v rovnakej miere na vá¹ prístroj, 
batériu, nabíjaèku a v¹etky doplnky. Ak ktorékoåvek z týchto 
zariadení nepracuje správne, zverte ho najbli¾¹iemu 
autorizovanému servisnému stredisku.
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Likvidácia
Pre¹krtnutý symbol odpadovej nádoby s kolieskami 
na va¹om výrobku, dokumentácii alebo obale znamená, 
¾e v Európskej únii sa musia v¹etky elektrické a 
elektronické prístroje, batérie a akumulátory po skonèení 
ich ¾ivotnosti odnies» na zvlá¹tnu skládku. Nevyhadzujte 
tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu.

Vrátením výrobkov na osobitnú skládku zabránite 
mo¾nému po¹kodenia ¾ivotného prostredia alebo 
åudského zdravia spôsobeného nekontrolovanou 
likvidáciou odpadu podporíte udr¾ateåné opätovné 
vyu¾ívanie materiálnych zdrojov. Informácie o zbere 
odpadu sú k dispozícii od predajcu výrobku, miestnych 
úradov zodpovedných za likvidáciu odpadu, národných 
organizácií kontrolujúcich výrobcov alebo miestneho 
obchodného zástupcu spoloènosti Nokia. Ïal¹ie 
informácie nájdete v Eko-deklarácii produktu a 
v národných sekciách na stránkach www.nokia.com.
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Ïal¹ie bezpeènostné informácie

■ Malé deti
Vá¹ prístroj a jeho doplnky mô¾u obsahova» drobné súèiastky. 
Uchovávajte ich mimo dosahu malých detí.

■ Prevádzkové prostredie
Nezabúdajte dodr¾iava» v¹etky osobitné predpisy platné v mieste, 
kde sa nachádzate, a v¾dy svoje zariadenie vypnite, keï je 
zakázané ho pou¾íva» alebo keï by jeho pou¾itie mohlo spôsobi» 
ru¹enie alebo nebezpeèenstvo. Pou¾ívajte zariadenie iba 
v normálnych prevádzkových polohách. Tento prístroj vyhovuje 
smerniciam pre expozíciu rádiofrekvenèným ¾iarením pri 
pou¾ívaní buï v normálnej polohe pri uchu alebo vo vzdialenosti 
najmenej 2,2 cm (7/8 palca) od tela. Keï nosíte telefón upevnený 
na tele pomocou ochranného puzdra, závesu na opasok alebo 
dr¾iaka, tieto nesmú obsahova» kovy a musia medzi zariadením 
a telom zabezpeèi» uvedenú minimálnu vzdialenos». 

Pre prenos dátových súborov a správ potrebuje tento prístroj 
kvalitné spojenie so sie»ou. V niektorých prípadoch mo¾no prenos 
dátových súborov alebo správ odlo¾i», kým takéto spojenie 
nebude k dispozícii. Dbajte na dodr¾anie vy¹¹ie uvedených 
pokynov o vzdialenosti od tela, kým prenos neskonèí.
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Niektoré súèasti prístroja sú magnetické. Prístroj mô¾e pri»ahova» 
kovové materiály. Neklaïte kreditné karty alebo iné magnetické 
pamä»ové médiá do blízkosti prístroja, preto¾e mô¾e dôjs» 
k vymazaniu údajov, ktoré sú na nich ulo¾ené.

■ Zdravotnícke prístroje
Pou¾ívanie akýchkoåvek rádiofrekvenèných vysielacích zariadení, 
vrátane bezdrôtových telefónov, mô¾e ru¹i» funkcie nedostatoène 
chránených zdravotníckych prístrojov. Ak chcete zisti», èi je 
prístroj adekvátne chránený pred externou rádiofrekvenènou 
energiou, alebo ak máte iné otázky, informujte sa u lekára alebo 
výrobcu prístroja. Vypnite prístroj v zdravotníckom zariadení, ak 
vás k tomu vyzývajú nariadenia, vyvesené v priestoroch 
zariadenia. Nemocnice a zdravotnícke zariadenia mô¾u vyu¾íva» 
zariadenia, ktoré by mohli by» citlivé na vonkaj¹ie 
rádiofrekvenèné zdroje.

Implantované prostriedky zdravotníckej techniky
Výrobcovia zdravotníckej techniky odporúèajú dodr¾iava» 
minimálny odstup 15,3 cm (6 palcov) medzi bezdrôtovým 
zariadením a implantovaným prostriedkom zdravotníckej 
techniky, ako je kardiostimulátor alebo defibrilátor, na ochranu 
pred mo¾nou interferenciou s týmto prostriedkom. Osoby nosiace 
tieto zariadenia majú:

• v¾dy udr¾iava» zapnuté bezdrôtové zariadenie od zdravotníckeho 
zariadenia vo vzdialenosti väè¹ej ako 15,3 cm (6 palcov),
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• nenosi» bezdrôtový prístroj v náprsnom vrecku,

• dr¾a» bezdrôtový prístroj pri uchu na opaènej strane, ne¾ je 
prostriedok zdravotníckej techniky, aby sa minimalizovalo 
riziko interferencie,

• vypnú» bezodkladne bezdrôtové zariadenie, ak je akýkoåvek 
dôvod predpoklada», ¾e vznikla interferencia,

• preèíta» si a dodr¾iava» pokyny výrobcu implantovaného 
zdravotníckeho zariadenia.

V prípade akýchkoåvek otázok týkajúcich sa pou¾ívania 
bezdrôtového zariadenia s implantovaným zariadením 
konzultujte s va¹im lekárom. 

Naèúvacie prístroje
Medzi niektorými digitálnymi bezdrôtovými zariadeniami a 
urèitými typmi naèúvacích prístrojov mô¾e dochádza» k ru¹eniu. 
Ak dôjde k ru¹eniu, obrá»te sa na svojho poskytovateåa slu¾ieb.

■ Vozidlá
Rádiofrekvenèné signály mô¾u ru¹i» nesprávne in¹talované alebo 
nedostatoène tienené elektronické systémy v motorových 
vozidlách, napríklad elektronické systémy vstrekovania paliva, 
elektronické systémy, brániace pre¹mykovaniu (zablokovaniu) 
kolies pri brzdení, elektronické systémy riadenia rýchlosti jazdy, 
airbagové systémy. Podrobnej¹ie informácie si vy¾iadajte od 



33

zastúpenia alebo od výrobcu buï vá¹ho vozidla alebo zariadenia, 
ktorým ste vozidlo vybavili.

Servis prístroja a jeho in¹taláciu do vozidla smie vykonáva» iba 
kvalifikovaný personál. Chybná in¹talácia alebo servis mô¾u by» 
nebezpeèné a mô¾u spôsobi» neplatnos» v¹etkých záruk, 
vz»ahujúcich sa na prístroj. Pravidelne kontrolujte, èi je v¹etko 
príslu¹enstvo bezdrôtového prístroja vo va¹om vozidle správne 
upevnené a funkèné. Neuchovávajte a neprevá¾ajte horåavé 
kvapaliny, plyny alebo výbu¹né materiály v rovnakom priestore 
ako prístroj, jeho súèasti alebo doplnky. Ak máte vozidlo vybavené 
airbagom, myslite na to, ¾e airbagy sa rozpínajú s veåkou silou. 
Neumiestòujte ¾iadne predmety, vrátane in¹talovaných alebo 
prenosných bezdrôtových zariadení, do oblasti pred airbagom 
alebo do oblastí, kam sa airbag rozpína. Ak je bezdrôtové 
zariadenie vo vozidle in¹talované nesprávne a airbag sa nafúkne, 
mô¾e dôjs» k vá¾nym zraneniam.

Pou¾ívanie vá¹ho prístroja poèas letu v lietadle je zakázané. 
Pred nástupom do lietadla prístroj vypnite. Pou¾ívanie 
bezdrôtových telefónnych prístrojov v lietadle mô¾e ohrozi» 
prevádzku lietadla, ru¹i» sie» bezdrôtových telefónov a mô¾e 
by» v rozpore so zákonom.
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■ Potenciálne explozívne prostredia
Vypnite svoj prístroj, keï sa nachádzate v prostredí s potenciálne 
výbu¹nou atmosférou, a re¹pektujte v¹etky znaèky a pokyny. 
Medzi prostredia s potenciálne výbu¹nou atmosférou patria 
priestory, kde sa be¾ne odporúèa vypnú» motor vozidla. Iskry 
v takýchto priestoroch mô¾u spôsobi» explóziu alebo po¾iar s 
následnými zraneniami, mo¾no i smrteånými. Vypínajte prístroj 
na èerpacích staniciach, napríklad pri benzínových pumpách 
v servisných strediskách. Re¹pektujte obmedzenia na pou¾ívanie 
rádiových zariadení v priestoroch skladovania a distribúcie palív, 
v chemických prevádzkach a na miestach, kde prebiehajú trhacie 
práce. Miesta s potenciálne explozívnou atmosférou sú spravidla, 
ale nie v¾dy, jasne oznaèené. Patria medzi ne podpalubia lodí, 
chemické prepravné alebo skladovacie zariadenia, vozidlá, 
jazdiace na skvapalnené uhåovodíky (napríklad propán alebo 
bután) a priestory, kde vzduch obsahuje chemikálie alebo èastice, 
napríklad zrno, prach alebo kovové prá¹ky.
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■ Tiesòové volania
Dôle¾ité: Bezdrôtové telefóny, vrátane tohto prístroja, 
pou¾ívajú pre svoju prevádzku rádiofrekvenèné signály, 
bezdrôtové siete, pozemné siete a funkcie, 
programované u¾ívateåmi. Preto nemo¾no zaruèi» 
spojenie za ka¾dých okolností. Nikdy sa nespoliehajte 
na akékoåvek bezdrôtové zariadenie ako na jediný 
prostriedok pre ¾ivotne dôle¾itú komunikáciu, napríklad 
pre privolanie lekárskej pomoci.

Tiesòové volanie uskutoèníte takto:
1. Ak je prístroj vypnutý, zapnite ho. Skontrolujte, èi je intenzita 

signálu dostatoèná. 

Niektoré siete mô¾u vy¾adova», aby bola v prístroji správne 
vlo¾ená platná SIM karta.

2. Stláèajte tlaèidlo Koniec, kým sa nevyma¾e displej a prístroj 
nie je pripravený na volanie. 

3. Navoåte oficiálne tiesòové èíslo, platné v oblasti, kde sa 
nachádzate. Tiesòové èísla sa v rôznych oblastiach lí¹ia.

4. Stlaète tlaèidlo Hovor.

Ak máte aktivované niektoré funkcie, budete ich mo¾no musie» 
vypnú», aby ste mohli uskutoèni» tiesòové volanie. Vyhåadajte si 
podrobnej¹ie informácie v tomto návode alebo sa informujte 
u poskytovateåa slu¾ieb.
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Pri tiesòovom volaní èo najpresnej¹ie podajte v¹etky potrebné 
informácie. Vá¹ bezdrôtový prístroj mô¾e by» jediným 
komunikaèným prostriedkom na mieste nehody. Neukonèujte 
hovor, kým k tomu nedostanete povolenie.

■ Informácia o certifikácii (SAR)
Tento mobilný prístroj vyhovuje smerniciam pre expozíciu 
rádiovými vlnami.
Vá¹ mobilný prístroj je rádiový vysielaè a prijímaè. 
Je skon¹truovaný tak, aby neprekraèoval limity na expozíciu 
rádiovými vlnami, odporúèané medzinárodnými smernicami. 
Tieto smernice boli vypracované nezávislou vedeckou 
organizáciou ICNIRP a zahàòajú bezpeènostné rezervy pre 
zabezpeèenie ochrany v¹etkých osôb nezávisle od veku a 
zdravotného stavu.

Expozièné smernice pre mobilné prístroje pou¾ívajú meraciu 
jednotku, ktorá je známa ako ¹pecifický absorbovaný výkon alebo 
SAR (Specific Absorption Rate). Limit SAR, stanovený 
v smerniciach ICNIRP, je 2,0 wattu na kilogram (W/kg) a je 
priemernou hodnotou na 10 gramov tkaniva. Merania SAR 
sa vykonávajú v ¹tandardných prevádzkových polohách a 
s prístrojom, vysielajúcim na najvy¹¹ej certifikovanej výkonovej 
úrovni vo v¹etkých skúmaných frekvenèných pásmach. Skutoèná 
hodnota SAR prístroja, ktorý je v prevádzke, mô¾e by» ni¾¹ia ako 
maximálna hodnota, preto¾e prístroj je kon¹truovaný tak, aby 
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pou¾íval najni¾¹í výkon, postaèujúci pre komunikáciu so sie»ou. 
Veåkos» tohto výkonu ovplyvòujú mnohé faktory, napríklad 
vzdialenos» od základòovej stanice siete. Najvy¹¹ia hodnota 
SAR v zmysle smerníc ICNIRP pri pou¾ívaní prístroja pri uchu 
je 0,98 W/kg.

Pri pou¾ití príslu¹enstva prístroja a doplnkov sa hodnoty SAR 
mô¾u zmeni». Hodnoty SAR sa mô¾u odli¹ova» v závislosti od 
metodiky ich uvádzania a stanovovania v jednotlivých krajinách 
a od frekvenèného pásma siete. Ïal¹ie informácie o SAR mô¾ete 
nájs» medzi produktovými informáciami na stránkach 
www.nokia.com.


