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Bezpieczeństwo

Zapoznaj się uważnie z podanymi tu w skrócie wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych
wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem. Więcej informacji
znajdziesz na dalszych stronach tej instrukcji.

NIE RYZYKUJ
Nie włączaj urządzenia w miejscach, w których zabrania się korzystać z
telefonów komórkowych, ani wtedy, gdy może to spowodować zakłócenia
lub inne zagrożenia.

NAJWAŻNIEJSZE JEST BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM
Stosuj się do wszystkich lokalnie obowiązujących przepisów. Prowadząc
samochód, nie zajmuj rąk niczym innym. W trakcie jazdy miej przede
wszystkim na uwadze bezpieczeństwo na drodze.

ZAKŁÓCENIA
Wszystkie urządzenia bezprzewodowe mogą być podatne na zakłócenia,
które z kolei mogą wpływać na jakość połączeń.

OBSZARY O OGRANICZONYM DOSTĘPIE
Przestrzegaj wszystkich ograniczeń. Wyłącz urządzenie w samolocie, przy
aparaturze medycznej, na stacjach benzynowych, w składach chemikaliów i
w rejonach odpalania ładunków wybuchowych.

PROFESJONALNY SERWIS
Instalować i naprawiać ten produkt może wyłącznie wykwalifikowany
personel.

BATERIE I AKCESORIA
Używaj jedynie zatwierdzonych do użytku baterii i akcesoriów. Nie podłączaj
niekompatybilnych produktów.

WODOODPORNOŚĆ
To urządzenie nie jest wodoodporne. Chroń je przed wilgocią.
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Pierwsze kroki

Wkładanie karty SIM i baterii
Ten telefon powinien być zasilany z baterii BL-4C.

Bezpieczne wyjmowanie baterii. Przed każdym wyjęciem baterii należy urządzenie
wyłączyć i odłączyć je od ładowarki.

1 Wysuń tylną obudowę w dół (1) i zdejmij ją.
2 Unieś baterię i wyjmij z telefonu (2).
3 Włóż kartę SIM (3). Sprawdź, czy złote złącza karty SIM są skierowane w dół, a jej

ścięty róg wsunięty do końca gniazda.
4 Włóż baterię i załóż tylną obudowę (4, 5).

Wyjmowanie karty SIM

Naciśnij sprężynkę zwalniającą (1) i wysuń kartę SIM (2).

Ładowanie baterii
Bateria została częściowo naładowana w fabryce. Jeśli urządzenie wskazuje niski
poziom naładowania, wykonaj następujące czynności:

1 Podłącz ładowarkę do gniazdka sieci elektrycznej.
2 Kabel ładowarki podłącz do urządzenia.
3 Gdy urządzenie będzie wskazywać pełne naładowanie, odłącz ładowarkę od

urządzenia, a następnie od gniazdka sieci elektrycznej.
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Wskazówka: Aby oszczędzać energię, odłącz ładowarkę, gdy bateria będzie już w pełni
naładowana.

Nie ma potrzeby ładowania baterii przez określony czas, a z urządzenia można korzystać
podczas ładowania. Jeśli bateria była całkowicie rozładowana, może upłynąć kilka
minut, zanim na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik ładowania lub zanim będzie można
nawiązywać połączenia.

Włączanie i wyłączanie

Naciśnij i przytrzymaj klawisz zakończenia.

Używaj telefonu w przewidzianej dla niego pozycji.

Urządzenie to może mieć anteny wewnętrzne i zewnętrzne. Nie dotykaj bez potrzeby
anteny podczas transmisji lub odbioru fal radiowych. Kontakt z antenami wpływa na
jakość komunikacji radiowej. może zwiększyć ilość pobieranej przez urządzenie energii
i skrócić żywotność baterii.

Twój telefon

Klawisze i inne elementy

1 Lampa błyskowa
2 Przelotka paska na rękę
3 Słuchawka
4 Wyświetlacz
5 Klawisze wyboru
6 Klawisz Navi™; nazywany

dalej klawiszem przewijania

7 Klawisz połączenia
8 Klawisz zakończenia/wyłącznik
9 Klawiatura
10 Złącze ładowarki
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11 Złącze zestawu słuchawkowego
12 Mikrofon

Nie podłączaj produktów, które na wyjściu generują sygnał, ponieważ może on
uszkodzić urządzenie. Do złącza Nokia AV nie podłączaj żadnego źródła napięcia.

Gdy do złącza Nokia AV podłączasz jakiś zestaw słuchawkowy lub urządzenie
zewnętrzne, które nie zostało zatwierdzone przez firmę Nokia do użytku z omawianym
urządzeniem, zwróć szczególną uwagę na poziomy głośności.

Funkcje podstawowe
Wybierz Menu i skorzystaj z następujących opcji:

Wiadomości  — aby tworzyć wiadomości, wysyłać je, otwierać i zarządzać nimi
Kontakty  — aby opisy i numery telefonów zapisywać na karcie SIM i w pamięci telefonu
Spis połączeń  — aby uzyskać dostęp do numerów telefonów połączeń odebranych,
nieodebranych i nawiązywanych
Ustawienia  — aby skonfigurować różne funkcje telefonu
Zegar  — aby ustawić godzinę alarmu
Radio  — aby zarządzać funkcjami radia
Przypomnienia  — aby zarządzać przypomnieniami
Gry  — aby ustawić efekty w grze lub uruchomić jedną z zainstalowanych w urządzeniu
gier
Dodatki  — aby uzyskać dostęp do różnych aplikacji, takich jak kalkulator lub stoper
Usługi SIM  — aby korzystać z dodatkowych usług, jeśli umożliwia to karta SIM

Nawiązywanie i odbieranie połączeń

Nawiązywanie połączenia
Wprowadź numer telefonu, w razie potrzeby wraz z numerem kierunkowym, i naciśnij
klawisz połączenia.

Odbieranie połączeń
Naciśnij klawisz połączenia.

Kończenie i odrzucanie połączeń
Naciśnij klawisz zakończenia.

Używanie głośnika i słuchawki
Podczas połączenia wybierz Głośnik lub Zst. gł..

6 Twój telefon



Regulacja głośności
Podczas połączenia przewiń w lewo lub w prawo, aby dostosować głośność słuchawki
w telefonie bądź słuchawek.

Ostrzeżenie:
Dłuższe narażenie na głośne dźwięki może spowodować uszkodzenie słuchu. Muzyki
słuchaj na umiarkowanym poziomie głośności i nie trzymaj urządzenia w pobliżu ucha,
jeśli używasz głośnika.

Wpisz tekst

Używanie tradycyjnej metody wpisywania tekstu 
Naciskaj odpowiedni klawisz, aż pojawi się żądana litera.

Włączanie przewidywania tekstu
Wybierz Opcje > Słownik i żądany język.

Wyłączanie przewidywania tekstu
Wybierz Opcje > Słownik > Bez słownika.

W metodzie słownikowej każdą literę wprowadzisz jednym naciśnięciem klawisza. Jeśli
wyświetlone słowo jest tym właściwym, naciśnij 0 i zacznij wpisywać następne słowo.
Znak ? na końcu wpisanego słowa oznacza, że tego słowa nie ma w słowniku.

Zmiana słowa
Naciskaj klawisz *, aż pojawi się żądane słowo.

Dodawanie słowa
Wybierz Literowanie, wprowadź słowo metodą tradycyjną, a następnie wybierz OK.

Dodawanie spacji
Naciśnij 0.

Zmiana metody wprowadzania tekstu
Naciśnij kilkakrotnie #, aż na wyświetlaczu pokaże się odpowiedni wskaźnik.

Dodawanie numeru
Naciśnij i przytrzymaj żądany klawisz numeryczny.

Dodawanie znaków specjalnych
Naciśnij * podczas używania tradycyjnej metody wprowadzania tekstu. Jeżeli używasz
słownikowej metody wprowadzania tekstu, naciśnij i przytrzymaj *.
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Cofanie czyszczenia wiadomości
Wybierz Opcje > Cofnij wyczyść.

Wiadomość
Z usług wiadomości można korzystać tylko wtedy, gdy udostępnia je usługodawca.

To urządzenie umożliwia wysyłanie wiadomości tekstowych, w których liczba znaków
przekracza limit ustalony dla pojedynczej wiadomości. Dłuższe wiadomości zostaną
wysłane w postaci dwóch lub więcej wiadomości. Za każdą z nich usługodawca może
naliczyć odpowiednią opłatę. Znaki akcentowane, symbole oraz litery
charakterystyczne dla języka polskiego (ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż) i znaki cyrylicy zajmują
więcej miejsca, ograniczając tym samym liczbę znaków, z których może się składać
pojedyncza wiadomość. Wskaźnik w górnej części wyświetlacza pokazuje liczbę
znaków, które można jeszcze wprowadzić do tworzonej wiadomości oraz liczbę
wiadomości, w których zostanie wysłany pisany tekst. Na przykład 673/2 oznacza, że
można jeszcze wprowadzić 673 znaki do wiadomości, która będzie wysłana w postaci
dwóch następujących po sobie wiadomości. W zakresie kodowania znaków mogą być
dostępne dwie opcje: Pełna obsługa – telefon będzie wysyłał do kompatybilnych
telefonów wszystkie znaki standardu Unicode, takie jak ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż i znaki
cyrylicy, zawarte w wiadomości tekstowej, pod warunkiem jednak, że sieć to umożliwia.
Uproszczona obsługa – telefon będzie próbował zamienić znaki standardu Unicode na
ich odpowiedniki z innego niż Unicode zbioru znaków. Na przykład litery "ń" zostaną
zamienione na "n". Znaki standardu Unicode, dla których nie ma odpowiedników spoza
zbioru Unicode, będą wysyłane bez zmian. W niektórych modelach telefonów Nokia nie
ma możliwości wyłączenia trybu UNICODE poprzez zmianę sposobu obsługi znaków.
Aby nie włączać trybu UNICODE, należy unikać wpisywania znaków diakrytycznych, w
tym liter charakterystycznych dla języka polskiego.

Pisanie i wysyłanie wiadomości
1 Wybierz Menu > Wiadomości > Wpisz tekst wiadomości.
2 Wpisywanie wiadomości. Wskaźnik na wyświetlaczu pokazuje liczbę znaków, które

można jeszcze wprowadzić do tworzonej wiadomości.
3 Wybierz Opcje > Wyślij, wprowadź numer telefonu odbiorcy lub wybierz go z

Kontaktów, a następnie wybierz OK.

Usuwanie wiadomości
Wybierz Menu > Wiadomości > Usuń wybrane wiadomości > Przeczytane lub
żądany folder.

Kontakty
Opisy i numery telefonów można zapisywać w pamięci telefonu i w pamięci karty SIM.
Przechowywana w pamięci telefonu lista kontaktów może zawierać do 500 pozycji.
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Wyszukiwanie kontaktu
W trybie gotowości przewiń w dół, wprowadź kilka pierwszych liter nazwy kontaktu, a
następnie przewiń do żądanego kontaktu.

Zapisywanie kontaktów na liście kontaktów
Wybierz Menu > Kontakty > Dodaj kontakt.

Kopiowanie kontaktów między pamięcią telefonu a kartą SIM
Wybierz Menu > Kontakty > Kopiuj.

Różne spisy telefonów
W telefonie można mieć do pięciu dedykowanych spisów telefonów, po jednym dla
każdego użytkownika. Gdy uaktywnisz taki dedykowany spis, zobaczysz tylko kontakty
zapisane w aktywnym spisie telefonów.

Określony kontakt może być przypisany do jednego lub do kilku spisów telefonów. Tak
zwane Kontakty dzielone dostępne są z każdego spisu telefonów.

Wybierz Menu > Kontakty > Ustawienia > Wieloczęściowy spis telefonów i
odpowiednie opcje.

Włączanie wieloczęściowego spisu telefonów
Wybierz Styl spisu telefonów > Wieloksiąg telef..

Włączanie spisu telefonów
Wybierz Bieżący spis telefonów i żądany spis telefonów lub Kontakty dzielone.

Przypisywanie kontaktu do jednego lub kilku spisów telefonów
Wybierz Zarządzanie kontaktami i żądany kontakt.

Zmiana nazwy spisu telefonów
Wybierz Zmień nazwy spisów telefonów i żądany spis telefonów.

Radio
Radio FM odbiera sygnały z anteny innej niż antena bezprzewodowego urządzenia. Aby
można było słuchać radia FM, do urządzenia musi być podłączony kompatybilny zestaw
słuchawkowy.

Aby otworzyć radio, wybierz Menu > Radio lub naciśnij i przytrzymaj *.

Wybierz jedną z opcji:

Wyłącz radio  — Zamknij radio.
Zapisz kanał  — Zapisz aktywny kanał.
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Autostrojenie  — Włącz automatyczne strojenie kanałów radiowych. Aby rozpocząć
automatyczne strojenie, przewiń w górę lub w dół.
Strojenie ręczne  — Nastrój kanały radiowe ręcznie. Aby zmienić częstotliwość,
przewiń w górę lub w dół.
Ust. częstotliwość  — Wprowadź żądaną częstotliwość.
Usuń kanał  — Usuń zapisany kanał.
Zmień nazwę  — Zmień nazwę zapisanego kanału.
Budzik radiowy  — Zarządzaj funkcjami budzika radiowego.
Głośnik lub Zest. słuchaw. — Słuchaj radia przez głośnik lub słuchawki.

Aby wyregulować głośność radia, przewiń w lewo lub w prawo.

Ostrzeżenie:
Dłuższe narażenie na głośne dźwięki może spowodować uszkodzenie słuchu. Muzyki
słuchaj na umiarkowanym poziomie głośności i nie trzymaj urządzenia w pobliżu ucha,
jeśli używasz głośnika.

Włączanie lub wyłączanie latarki
Wybierz Menu > Dodatki > Latarka.
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Informacje ogólne
Kilka słów o urządzeniu

Opisane w tej instrukcji urządzenie bezprzewodowe zostało
zatwierdzone do użytku w sieciach EGSM 900 i 1800 MHz. Aby
uzyskać więcej informacji o sieciach komórkowych,
skontaktuj się ze swoim usługodawcą.

W urządzeniu mogą być już zainstalowane zakładki i łącza do
witryn internetowych osób trzecich, co umożliwia uzyskanie
dostępu do takich witryn. Pamiętaj jednak, że witryny osób
trzecich nie są powiązane z firmą Nokia i że firma Nokia nie
wspiera tych witryn, nie promuje ich i nie odpowiada za nie.
Odwiedzając takie witryny, zachowaj ostrożność co do
bezpieczeństwa lub materiałów.

Ostrzeżenie:
Wszystkie funkcje tego urządzenia poza budzikiem działają
dopiero po jego włączeniu. Nie włączaj tego urządzenia, jeśli
może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia.

Korzystając z tego urządzenia, stosuj się do wszystkich
przepisów prawa, przestrzegaj lokalnych obyczajów, szanuj
prywatność i uzasadnione prawa innych osób, w tym prawa
autorskie. Ze względu na ochronę praw autorskich
kopiowanie, modyfikacja, lub przesyłanie niektórych zdjęć,
utworów muzycznych i innych materiałów może być
niemożliwe.

Rób kopie zapasowe wszystkich zapisywanych w urządzeniu
ważnych informacji lub prowadź ich pisemny zapis.

Zanim podłączysz dodatkowe urządzenie, zapoznaj się z
instrukcją jego obsługi i przepisami bezpieczeństwa. Nie
podłączaj niekompatybilnych produktów.

Zdjęcia w tej instrukcji obsługi mogą się różnić od
pokazywanych na wyświetlaczu urządzenia.

Więcej ważnych informacji o swoim urządzeniu znajdziesz w
instrukcji obsługi.

Usługi sieciowe

Aby używać tego urządzenia, trzeba mieć dostęp do usług
świadczonych przez dostawców usług bezprzewodowych.
Niektóre funkcje nie są dostępne we wszystkich sieciach;
korzystanie z innych funkcji może wymagać dokonania
szczególnych uzgodnień z usługodawcą. Usługi sieciowe
wiążą się z przesyłaniem danych. Zapytaj usługodawcę o
szczegółowe informacje o opłatach w sieci macierzystej i w
sieciach związanych z roamingiem. Usługodawca wyjaśni,
jakie opłaty będą miały zastosowanie.

Usługodawca mógł zażądać, aby pewne funkcje były
zablokowane lub nie były uruchomione. Takie funkcje nie
będą wówczas dostępne w menu urządzenia. Twoje

urządzenie może mieć indywidualne elementy, takie jak
nazwy menu, porządek menu i ikony.

Pomoc techniczna

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak używać
produktu, lub nie masz pewności co do tego, jak powinno
działać urządzenie, sprawdź w instrukcji obsługi lub przejdź
do witryny pomocy pod adresem www.nokia.com/support,
do lokalnej witryny firmy Nokia lub za pomocą urządzenia
mobilnego do strony www.nokia.mobi/support.

Jeżeli problemu nie uda się rozwiązać, wykonaj następujące
czynności:

• Uruchom urządzenie ponownie: wyłącz urządzenie i
wyjmij baterię. Po około minucie włóż baterię z
powrotem i włącz urządzenie.

• Przywróć fabryczne ustawienia urządzenia zgodnie z
informacjami zawartymi w instrukcji obsługi.

Jeśli nadal nie można rozwiązać problemu, skontaktuj się z
firmą Nokia celem uzyskania informacji o naprawie. Zob.
www.nokia.com/repair. Przed wysłaniem urządzenia do
naprawy zawsze utwórz kopię zapasową zapisanych w nim
danych.

Akcesoria

Ostrzeżenie:
Korzystaj wyłącznie z baterii, ładowarek i innych akcesoriów
zatwierdzonych przez firmę Nokia do użytku z tym właśnie
modelem urządzenia. Użycie akcesoriów innego typu może
unieważnić jakiekolwiek zatwierdzenie do użytku lub
gwarancję na urządzenie i może być niebezpieczne. W
szczególności użycie niezatwierdzonych do użytku
ładowarek lub baterii może wiązać się z ryzykiem pożaru,
eksplozji, wycieku elektrolitu lub powstania innego
zagrożenia.

O dostępności zatwierdzonych do użytku akcesoriów
dowiesz się od sprzedawcy. Odłączając przewód
któregokolwiek z akcesoriów, chwytaj za wtyczkę — nie za
przewód.

Bateria
Wzmianka o bateriach i ładowarkach
Źródłem zasilania urządzenia jest bateria przeznaczona do
wielokrotnego ładowania. W tym urządzeniu należy używać
baterii BL-4C. Firma Nokia może dla tego urządzenia
udostępnić dodatkowe modele baterii. Do ładowania baterii
w tym urządzeniu przeznaczone są następujące ładowarki:
AC-3. Właściwy do użytku model ładowarki zależy od typu
złącza ładowania. Poszczególne typy tego złącza wyróżnione
są symbolami: E, EB, X, AR, U, A, C, K lub UB.

Bateria może być ładowana i rozładowywana setki razy, ale
w końcu ulegnie zużyciu. Jeśli czas rozmów i czas gotowości
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stanie się zauważalnie krótszy niż normalnie, wymień baterię
na nową. Używaj tylko baterii zatwierdzonych przez firmę
Nokia. Baterię ładuj wyłącznie za pomocą ładowarek
zatwierdzonych przez firmę Nokia i przeznaczonych dla tego
urządzenia.

Jeśli nowa bateria ma być użyta po raz pierwszy lub jeśli
bateria nie była przez dłuższy czas używana, to żeby taką
baterię naładować, może trzeba będzie ładowarkę
podłączyć, następnie odłączyć i ponownie podłączyć. Jeśli
bateria była całkowicie rozładowana, może upłynąć kilka
minut, zanim na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik
ładowania i będzie można nawiązywać połączenia.

Bezpieczne wyjmowanie baterii. Przed każdym wyjęciem
baterii należy urządzenie wyłączyć i odłączyć je od ładowarki.

Właściwe ładowanie. Jeśli nie używasz ładowarki, odłącz ją
od urządzenia i gniazdka sieciowego. Nie pozostawiaj
naładowanej do pełna baterii podłączonej do ładowarki,
ponieważ przeładowanie baterii skraca jej żywotność. Jeśli
naładowana do pełna bateria nie będzie używana, z
upływem czasu rozładuje się samoistnie.

Unikaj ekstremalnych temperatur. Baterię staraj się zawsze
przechowywać w temperaturze między 15°C a 25°C (59°F a
77°F). Ekstremalne temperatury zmniejszają pojemność i
skracają żywotność baterii. Urządzenie z przegrzaną lub
nadmiernie ochłodzoną baterią może chwilowo nie działać.
Sprawność baterii jest szczególnie niska w temperaturach
znacznie poniżej zera.

Nie dopuść do zwarcia biegunów baterii. Może to nastąpić
przypadkowo, gdy metalowy przedmiot, na przykład
moneta, spinacz lub długopis, spowoduje bezpośrednie
połączenie dodatniego (+) i ujemnego (-) bieguna baterii.
(Bieguny baterii wyglądają jak metalowe paski). Zdarzenie
takie może mieć miejsce, gdy zapasową baterię nosi się w
kieszeni lub portmonetce. Zwarcie biegunów może uszkodzić
baterię lub przedmiot, który te bieguny ze sobą połączy.

Utylizacja. Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia, ponieważ
mogą eksplodować. Zużytych baterii należy pozbywać się
zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami. O ile to tylko
możliwe, należy je oddać do recyklingu. Nie wyrzucaj baterii
do domowych pojemników na śmieci.

Wyciek. Baterii i ogniw nie wolno demontować, przecinać,
otwierać, zgniatać, zginać, przekłuwać ani rozrywać na
kawałki. Jeśli nastąpi wyciek, nie dopuść do kontaktu płynu
z baterii ze skórą lub oczami. Gdy jednak dojdzie do takiego
wypadku, natychmiast obmyj skażone miejsce strumieniem
wody lub poszukaj fachowej pomocy medycznej.

Uszkodzenia. Baterii nie wolno modyfikować, przerabiać,
wkładać do niej obcych obiektów, zanurzać lub w inny sposób
narażać na kontakt z wodą lub innymi cieczami. Uszkodzone
baterie mogą eksplodować.

Prawidłowe użytkowanie. Bateria powinna być używana
tylko zgodnie z jej przeznaczeniem. Niewłaściwe
obchodzenie się z baterią może być przyczyną pożaru,
eksplozji i wystąpienia innych zagrożeń. Jeśli urządzenie lub
bateria spadnie, szczególnie na twardą powierzchnię, i
podejrzewasz, że bateria uległa uszkodzeniu, poddaj ją
badaniu w punkcie serwisowym, zanim zaczniesz jej
ponownie używać. Nigdy nie należy używać uszkodzonej
ładowarki lub baterii. Baterię przechowuj w miejscu
niedostępnym dla małych dzieci.

Sprawdzanie oryginalności baterii firmy Nokia
Dla własnego bezpieczeństwa należy używać tylko
oryginalnych baterii firmy Nokia. Aby mieć pewność, że
kupowana bateria jest oryginalna, trzeba ją nabyć w centrum
usługowym Nokia lub u autoryzowanego sprzedawcy i
zbadać jej etykietę z hologramem, wykonując niżej
wymienione czynności.

Hologram identyfikacyjny
1 Patrząc pod pewnym kątem na etykietę z hologramem,

powinien się ukazać znany użytkownikom telefonów
Nokia rysunek splatających się rąk, a pod innym kątem
– logo Nokia Original Enhancements.

2 Na odchylanym w lewo, w prawo, w dół i do góry
hologramie powinny być widoczne odpowiednio 1, 2,
3 i 4 punkciki z każdej strony.

Pozytywny rezultat badań etykiety nie daje całkowitej
pewności, że opatrzona nią bateria jest rzeczywiście
oryginalna. Jeśli nie będzie można stwierdzić, że dana bateria
jest baterią oryginalną, lub w przypadku pojawienia się
jakichkolwiek wątpliwości co do oryginalności baterii z
hologramem firmy Nokia na etykiecie, nie powinno się jej
używać, natomiast należy ją zanieść do najbliższego
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autoryzowanego sprzedawcy lub centrum usługowego
Nokia, aby uzyskać tam pomoc w rozstrzygnięciu takich
wątpliwości.

Więcej o oryginalnych bateriach Nokia można przeczytać w
witrynie www.nokia.com/battery.

Jak dbać o swoje urządzenie
To urządzenie wyróżnia się najwyższej klasy konstrukcją i
jakością wykonania, dlatego też wymaga właściwej obsługi.
Przestrzeganie poniższych wskazówek pozwoli zachować
ważność gwarancji.

• Urządzenie powinno być zawsze suche. Opady, duża
wilgotność i wszelkiego rodzaju ciecze mogą zawierać
związki mineralne powodujące korozję obwodów
elektronicznych. W przypadku zawilgocenia
urządzenia wyjmij z niego baterię i nie wkładaj jej z
powrotem, dopóki urządzenie całkowicie nie
wyschnie.

• Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w miejscach
brudnych i zapylonych. Może to spowodować
uszkodzenie jego ruchomych części i podzespołów
elektronicznych.

• Nie przechowuj urządzenia w wysokiej lub niskiej
temperaturze. Wysokie temperatury mogą być
przyczyną krótszej żywotności urządzeń
elektronicznych, uszkodzeń baterii i odkształceń lub
stopienia elementów plastikowych. Gdy wychłodzone
urządzenie powróci do swojej normalnej temperatury,
w jego wnętrzu może gromadzić się wilgoć, powodując
uszkodzenie podzespołów elektronicznych.

• Nie próbuj otwierać urządzenia w sposób inny od
przedstawionego w tej instrukcji.

• Nie upuszczaj, nie uderzaj urządzenia i nie potrząsaj
nim. Nieostrożne obchodzenie się z urządzeniem może
spowodować uszkodzenia wewnętrznych
podzespołów elektronicznych i delikatnych
mechanizmów.

• Do czyszczenia urządzenia nie stosuj żrących
chemikaliów, rozpuszczalników ani silnych
detergentów. Do czyszczenia powierzchni urządzenia
używaj tylko miękkiej, czystej i suchej szmatki.

• Nie maluj urządzenia. Farba może zablokować jego
ruchome części i uniemożliwić prawidłowe działanie.

• Używaj tylko anteny dostarczonej wraz z urządzeniem
lub anteny zastępczej, która została zatwierdzona do
użytku. Stosowanie nieautoryzowanych anten,
modyfikacje lub podłączenia mogą spowodować
uszkodzenie urządzenia, a przy tym może to stanowić
naruszenie przepisów dotyczących urządzeń
radiowych.

• Z ładowarek korzystaj tylko w pomieszczeniach
zamkniętych.

• Rób kopie zapasowe wszystkich danych, które chcesz
przechowywać. Do takich należą na przykład kontakty
i notatki kalendarza.

• Aby urządzenie działało optymalnie, warto je od czasu
do czasu zresetować. W celu wyłącz zasilanie
urządzenia i wyjmij z niego baterię.

Wskazówki te dotyczą w równej mierze urządzenia, baterii,
ładowarki i każdego innego akcesorium.

Recykling
Zużyte produkty elektroniczne, baterie i opakowania należy
oddawać do specjalnych punktów zbiórki takich materiałów.
Zapobiega to niekontrolowanemu zaśmiecaniu środowiska i
promuje inicjatywy wtórnego wykorzystania surowców. O
ochronie środowiska i recyklingu produktów firmy Nikia
można przeczytać na stronach www.nokia.com/werecycle i
nokia.mobi/werecycle.

Umieszczony na produkcie, baterii, dokumentacji lub
opakowaniu przekreślony symbol pojemnika na śmieci ma
przypominać, że wszystkie zużyte już produkty elektryczne,
elektroniczne, baterie i akumulatory muszą być składowane
w specjalnie przeznaczonym do tego punkcie. To wymaganie
ma zastosowanie w Unii Europejskiej. Takich produktów nie
wolno umieszczać razem z nieposortowanymi odpadami
komunalnymi. Więcej o ochronie środowiska (Eco-
Declarations) można przeczytać na stronie www.nokia.com/
environment.

Dodatkowe informacje o bezpieczeństwie
Żaden element obudowy urządzenia nie zawiera niklu.

Małe dzieci
Twoje urządzenie i jego akcesoria to nie zabawki. Produkty
te mogą zawierać drobne części. Należy je przechowywać w
miejscach niedostępnych dla małych dzieci.

Środowisko pracy
To urządzenie spełnia wytyczne co do oddziaływania fal
radiowych na organizm człowieka, gdy jest używane w
normalnej pozycji przy uchu lub w odległości co najmniej 2,2
centymetra (7/8 cala) od ciała. Etui, zaczep do paska lub
futerał, w którym nosi się urządzenie, nie może zawierać
metalu i powinien utrzymywać odległość urządzenia od ciała
nie mniejszą niż podana wyżej.

Do przesyłania plików z danymi lub wiadomości potrzebne
jest dobre połączenie z siecią. Wysłanie plików z danymi lub
wiadomości może się opóźnić do czasu uzyskania takiego
połączenia. Od początku do końca transmisji należy
przestrzegać wskazówek co do utrzymywania właściwej
odległości urządzenia od ciała.
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Niektóre części urządzenia są namagnesowane. Urządzenie
może przyciągać przedmioty metalowe. Nie trzymaj w
pobliżu urządzenia kart kredytowych ani innych
magnetycznych nośników danych, ponieważ zapisane na
nich informacje mogą zostać skasowane.

Aparatura medyczna
Praca każdego urządzenia radiowego, w tym telefonu
komórkowego, może powodować zakłócenia w
funkcjonowaniu nienależycie zabezpieczonych urządzeń
medycznych. Skontaktuj się z lekarzem lub producentem
urządzenia medycznego, aby dowiedzieć się, czy jest
właściwie zabezpieczone przed oddziaływaniem fal
radiowych (RF). Wyłączaj swoje urządzenie wszędzie tam,
gdzie wymagają tego wywieszone napisy. Szpitale i inne
placówki służby zdrowia mogą używać aparatury czułej na
działanie zewnętrznych fal radiowych.

Wszczepiane urządzenia medyczne
Minimalna odległość między wszczepionym urządzeniem
medycznym, takim jak stymulator serca lub kardiowerter-
defibrylator, a urządzeniem bezprzewodowym, zalecana
przez producentów urządzeń medycznych w celu uniknięcia
zakłóceń pracy urządzenia medycznego, wynosi 15,3
centymetra (6 cali). Osoby z takimi urządzeniami powinny:

• Nosić urządzenie bezprzewodowe w taki sposób, żeby
jego odległość od urządzenia medycznego była zawsze
większa niż 15,3 centymetra (6 cali).

• Nie nosić urządzenia bezprzewodowego w kieszeni na
piersi.

• Urządzenie bezprzewodowe trzymać przy uchu po
przeciwnej w stosunku do urządzenia medycznego
stronie ciała.

• Wyłączyć urządzenie bezprzewodowe w przypadku
podejrzenia, że doszło do zakłóceń.

• Stosować się do zaleceń producenta wszczepionego
urządzenia medycznego.

Wątpliwości co do używania urządzenia bezprzewodowego
i wszczepionego aparatu medycznego należy rozstrzygnąć z
lekarzem.

Aparaty słuchowe
Niektóre cyfrowe urządzenia bezprzewodowe mogą zakłócać
działanie aparatów słuchowych.

Pojazdy mechaniczne
Sygnały radiowe (RF) mogą mieć wpływ na działanie
nieprawidłowo zainstalowanych lub niewłaściwie
zabezpieczonych w pojazdach mechanicznych układów
elektronicznych, takich jak elektroniczne układy wtrysku
paliwa, antypoślizgowe układy zabezpieczające przed
blokowaniem kół podczas hamowania, elektroniczne układy
kontroli szybkości i systemy poduszek powietrznych. Więcej
na ten temat dowiesz się od producenta samochodu lub
producenta wyposażenia.

Instalować i naprawiać to urządzenie w samochodzie może
tylko wykwalifikowany personel. Niewłaściwa instalacja lub
naprawa zagraża bezpieczeństwu i może unieważnić
gwarancję na urządzenie. Regularnie sprawdzaj, czy
wszystkie elementy urządzenia bezprzewodowego w
samochodzie są odpowiednio zamocowane i czy działają
prawidłowo. W pobliżu urządzenia, jego części i akcesoriów
nie wolno przechowywać ani przewozić łatwopalnych cieczy,
gazów czy materiałów wybuchowych. Pamiętaj, że poduszki
powietrzne są wyzwalane z ogromną siłą. Nie trzymaj
swojego urządzenia lub akcesoriów w strefie wybuchu
poduszki powietrznej.

Wyłącz urządzenie jeszcze przed wejściem na pokład
samolotu. Używanie bezprzewodowych urządzeń
telekomunikacyjnych w samolocie może być prawnie
zabronione oraz może stanowić zagrożenie dla działania
systemów pokładowych.

Warunki fizykochemiczne grożące eksplozją
Wyłącz urządzenie, gdy znajdziesz się w obszarze, w którym
istnieje zagrożenie wybuchem. Stosuj się wtedy do
wszystkich wywieszonych instrukcji. W takich warunkach
iskrzenie może być przyczyną eksplozji lub pożaru, co w
konsekwencji grozi obrażeniami ciała lub nawet śmiercią.
Wyłączaj urządzenie w punktach tankowania paliwa, na
przykład w pobliżu dystrybutorów na stacjach serwisowych.
Przestrzegaj ograniczeń obowiązujących na terenach
składów, magazynów i dystrybucji paliw, zakładach
chemicznych oraz w rejonach prowadzenia kontrolowanych
wybuchów. Miejsca zagrożone wybuchem są najczęściej, ale
nie zawsze, wyraźnie oznakowane. Do takich należą
pomieszczenia pod pokładem łodzi, miejsca składowania lub
przepompowywania chemikaliów oraz magazyny, w których
powietrze zawiera chemikalia, cząstki zbóż, kurzu lub pyły
metali. Wymienić tu trzeba również miejsca, w których ze
względów bezpieczeństwa zalecane jest wyłączenie silnika
samochodu. Jeśli pojazd napędzany jest ciekłym gazem
(propan, butan), należy zapytać producenta, czy w pobliżu
pojazdu można bezpiecznie używać urządzenia
bezprzewodowego.

Telefony alarmowe
Ważne:  To urządzenie działa z użyciem sygnałów
radiowych, sieci bezprzewodowych, sieci naziemnych i
funkcji zaprogramowanych przez użytkownika. Jeśli twoje
urządzenie obsługuje połączenia głosowe przez internet
(połączenia internetowe), uaktywnij zarówno połączenia
internetowe, jak i połączenia przez sieć komórkową. Jeśli oba
te rodzaje połączeń będą aktywne, urządzenie może
próbować wywołać numer alarmowy przez sieć komórkową
i przez internet. Nie ma jednak gwarancji, że połączenie
będzie można nawiązać w każdych warunkach. W sytuacjach
krytycznych, takich jak konieczność wezwania pomocy
medycznej, nie powinno się więc polegać wyłącznie na
urządzeniu bezprzewodowym.

Aby połączyć się z numerem alarmowym:
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1 Jeśli urządzenie nie jest włączone, włącz je. Sprawdź
moc sygnału sieci komórkowej. Zależnie od urządzenia
może trzeba będzie wykonać jeszcze następujące
czynności:

• Włóż kartę SIM, jeśli urządzenie używa takiej
karty.

• Usuń uaktywnione w urządzeniu ograniczenia w
nawiązywaniu połączeń.

• Profil Offline lub Profil samolotowy zamień na
profil aktywny.

2 Naciśnij klawisz zakończenia tyle razy, ile potrzeba,
żeby usunąć z wyświetlacza wprowadzone znaki i
przygotować urządzenie do nawiązywania połączeń.

3 Wprowadź obowiązujący na danym obszarze oficjalny
numer alarmowy. Numery alarmowe mogą być różne
w poszczególnych krajach.

4 Naciśnij klawisz połączenia.

Po połączeniu się z numerem alarmowym podaj jak
najdokładniej wszystkie niezbędne informacje. Twoje
urządzenie bezprzewodowe może być jedynym środkiem
łączności na miejscu zdarzenia. Nie przerywaj połączenia,
dopóki nie otrzymasz na to zgody.

Informacje o certyfikatach (SAR)
To mobilne urządzenie spełnia wytyczne w zakresie
oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka.

Urządzenie to jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych.
Jest tak zaprojektowane, aby energia fal radiowych nigdy nie
przekraczała granic bezpieczeństwa rekomendowanych
przez międzynarodowe wytyczne. Wytyczne te zostały
opracowane przez niezależną organizację naukową ICNIRP z
uwzględnieniem marginesu bezpieczeństwa w celu
zagwarantowania ochrony wszystkim osobom, niezależnie
od wieku i stanu zdrowia.

W odniesieniu do urządzeń mobilnych za jednostkę miary
oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka przyjęto
SAR (ang. Specific Absorption Rate). Ustalona przez ICNIRP
graniczna wartość SAR wynosi 2,0 W/kg, przy czym jest to
wartość uśredniona w przeliczeniu na 10 gramów tkanki.
Pomiary SAR przeprowadza się w standardowych warunkach
pracy urządzenia, przy maksymalnej mocy emitowanego
sygnału i w całym spektrum badanych częstotliwości.
Rzeczywista wartość SAR może być znacznie mniejsza od
maksymalnej, ponieważ urządzenie jest zaprojektowane tak,
że używa tylko minimalnej mocy wymaganej do łączności z
siecią. Wartość tego minimum zależy od szeregu czynników,
takich jak odległość od stacji bazowej.

Najwyższa zmierzona wg wytycznych ICNIRP wartość SAR
tego urządzenia w testach przy uchu równa jest 1,38 W/kg.

Na wartości SAR mogą mieć wpływ podłączone do urządzenia
akcesoria. Wartości SAR mogą się też różnić zależnie od
krajowych wymogów raportowania i testowania oraz od

pasma częstotliwości w danej sieci. Więcej o wartościach SAR
można się dowiedzieć na stronie produktów, w witrynie
www.nokia.com.
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DEKLARACJA ZGODNOŚCI

NOKIA CORPORATION niniejszym oświadcza, że produkt
RH-122 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz
pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy
1999/5/WE. Kopię „Deklaracji zgodności” można znaleźć pod
adresem http://www.nokia.com/phones/
declaration_of_conformity/.

© 2009 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Nokia, Nokia Connecting People i Navi są znakami
towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy
Nokia Corporation. Sygnał dźwiękowy o nazwie Nokia tune
jest znakiem towarowym Nokia Corporation. Inne nazwy
produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie
mogą być znakami towarowymi lub nazwami handlowymi
ich właścicieli.

Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz
przechowywanie kopii części lub całości tego dokumentu w
jakiejkolwiek formie bez wyrażonej uprzednio na piśmie
zgody firmy Nokia jest zabronione. Firma Nokia promuje
politykę nieustannego rozwoju. Firma Nokia zastrzega sobie
prawo do wprowadzania zmian i usprawnień we wszelkich
produktach opisanych w tym dokumencie bez uprzedniego
powiadomienia.

W MAKSYMALNYM DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO ZAKRESIE
FIRMA NOKIA ANI ŻADEN Z JEJ LICENCJODAWCÓW W ŻADNYM
WYPADKU NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKĄKOLWIEK
UTRATĘ DANYCH LUB ZYSKÓW ANI ZA ŻADNE SZCZEGÓLNE,
PRZYPADKOWE, WTÓRNE LUB POŚREDNIE SZKODY POWSTAŁE W
DOWOLNY SPOSÓB.

ZAWARTOŚĆ TEGO DOKUMENTU PRZEDSTAWIONA JEST „TAK JAK
JEST – AS IS”. NIE UDZIELA SIĘ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI,
ZARÓWNO WYRAŹNYCH JAK I DOROZUMIANYCH W ODNIESIENIU
DO RZETELNOŚCI, WIARYGODNOŚCI LUB TREŚCI NINIEJSZEGO
DOKUMENTU, WŁĄCZAJĄC W TO, LECZ NIE OGRANICZAJĄC TEGO
DO JAKICHKOLWIEK DOROZUMIANYCH GWARANCJI
UŻYTECZNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO
OKREŚLONEGO CELU, CHYBA ŻE TAKOWE WYMAGANE SĄ PRZEZ
PRZEPISY PRAWA. FIRMA NOKIA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO
DOKONYWANIA ZMIAN W TYM DOKUMENCIE LUB WYCOFANIA GO
W DOWOLNYM CZASIE BEZ UPRZEDNIEGO POWIADOMIENIA.
Dostępność poszczególnych produktów i aplikacji, a także
związanych z tymi produktami usług może się różnić w
zależności od regionu. Szczegóły oraz dostępność opcji
językowych należy sprawdzić ze sprzedawcą produktów
Nokia. To urządzenie może zawierać towary, technologie i
oprogramowanie podlegające przepisom eksportowym USA
i innych krajów. Odstępstwa od tych przepisów są
zabronione.
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