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ÈESKY
PROHLÁ©ENÍ O SHODÌ
Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto 
prohla¹uje, ¾e tento výrobek RD-14 je ve 
shodì se základními po¾adavky a dal¹ími 
pøíslu¹nými ustanoveními smìrnice 
1999/5/ES. Kopii Prohlá¹ení o shodì 
naleznete na adrese http://www.nokia.com/
phones/declaration_of_conformity/.

© 2010-2011 Nokia. V¹echna práva vyhrazena.
Nokia, Nokia Connecting People a logo 
Nokia Original Accessories jsou ochranné 
známky nebo registrované ochranné známky 
spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní 
názvy výrobkù a spoleèností zmiòované 
v tomto dokumentu mohou být ochrannými 
známkami nebo obchodními firmami 
pøíslu¹ných vlastníkù.
Rozmno¾ování, pøenos, roz¹iøování nebo 
ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo 
jeho èásti v jakékoli formì je povoleno 
pouze po pøedchozím písemném souhlasu 
spoleènosti Nokia. Nokia se øídí politikou 
neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo 
provádìt zmìny a vylep¹ení u v¹ech výrobkù 
popsaných v tomto dokumentu bez 
pøedchozího oznámení.

V maximální míøe povolené pøíslu¹nými 
právními pøedpisy nejsou spoleènost Nokia 
ani jakýkoli z jejích poskytovatelù licence 
za ¾ádných okolností odpovìdni za jakoukoli 
ztrátu dat nebo pøíjmù ani za zvlá¹tní, 
náhodné, následné èi nepøímé ¹kody 
zpùsobené jakýmkoli zpùsobem.
Obsah tohoto dokumentu je dodáván 
„tak jak je“. Kromì zákonných po¾adavky 
se ve vztahu k pøesnosti, spolehlivosti nebo 
obsahu tohoto dokumentu neposkytují ¾ádné 
vyjádøené nebo implicitní záruky vèetnì, 
nikoli v¹ak pouze, nevyjádøených záruk 
prodejnosti a vhodnosti pro daný úèel. 
Spoleènost Nokia si vyhrazuje právo kdykoli 
a bez pøedchozího upozornìní tento 
dokument zmìnit nebo ukonèit jeho platnost.
Dostupnost urèitých výrobkù, aplikací 
a slu¾eb pro tyto výrobky se mù¾e li¹it podle 
oblastí. Podrobnìj¹í informace a informace 
o jazykových verzích získáte od svého 
prodejce Nokia. Tento pøístroj mù¾e 
obsahovat výrobky, technologie nebo 
software, které jsou pøedmìtem právních 
pøedpisù upravujících export platných v USA 
a dal¹ích zemích. Obcházení pøíslu¹ných 
právních pøedpisù je zakázáno.
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BEZPEÈNOST
Seznamte se s tìmito jednoduchými 
pravidly. Jejich nedodr¾ování mù¾e být 
nebezpeèné nebo protizákonné. Pro 
dal¹í informace si pøeètìte úplnou 
u¾ivatelskou pøíruèku.

VYPNÌTE TAM, KDE JE 
POU®ÍVÁNÍ PØÍSTROJE 
ZAKÁZÁNO

Pøístroj vypínejte v místech, kde není 
povoleno pou¾ívání mobilních telefonù 
nebo kde by mohl zpùsobovat ru¹ení 
nebo ohro¾ení, napøíklad v letadlech, 
v blízkosti zdravotnických pøístrojù, paliv, 
chemických látek nebo v místech, kde se 
provádìjí odstøely za pomoci trhavin.

RU©IVÉ VLIVY
V¹echny bezdrátové pøístroje 
mohou být citlivé na ru¹ivé 

vlivy, které mohou ovlivnit jejich provoz.

KVALIFIKOVANÝ SERVIS
Instalovat a opravovat tento 
výrobek mohou pouze 

kvalifikované osoby.

UCHOVÁVEJTE PØÍSTROJ 
V SUCHU
Tento pøístroj není vodotìsný. 
Udr¾ujte jej v suchu.

Pøi del¹ím provozu se pøístroj mù¾e 
zahøát. Ve vìt¹inì pøípadù je tento stav 
normální. Máte-li podezøení, ¾e pøístroj 
nepracuje správnì, odneste jej do 
nejbli¾¹ího autorizovaného servisu.
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■ Sí»ové slu¾by a ceny
Tento pøístroj je schválen pro pou¾ívání 
v sítích GSM 850/900/1800/1900 MHz 
a WCDMA 900/1900/2100 MHz (UMTS). 
Vyzaøovaný VF výkon max. 2 W. Toto 
rádiové zaøízení lze provozovat v Èeské 
republice v rámci v¹eobecných oprávnìní 
ÈTÚ è. VO-R/1/12.2008-17 a VO-R/12/
05.2007-6. Abyste mohli pou¾ívat 

pøístroj, musíte mít u poskytovatele 
slu¾eb zakoupenu slu¾bu.

Pou¾ívání sí»ových slu¾eb mù¾e 
vy¾adovat zpoplatnìné pøenosy dat. 
Nìkteré funkce výrobku mohou 
vy¾adovat podporu sítì a musíte si 
je objednat.

Úvod
Internetový modem Nokia CS-19 je 
bezdrátový modem pro pøenos dat 
v celulárních sítích.
Chcete-li zaøízení pou¾ívat 
s poèítaèem, potøebujete k tomu 
aplikaci správce spojení, která se 
automaticky nainstaluje pøi prvním 
pøipojení zaøízení k poèítaèi.
Pøed zahájením práce se zaøízením se 
peèlivì seznamte s touto u¾ivatelskou 
pøíruèkou. Pøeètìte si také u¾ivatelské 

pøíruèky k aplikaci správce spojení, 
poèítaèi, operaènímu systému 
a softwaru pou¾ívanému pøi 
internetovém spojení pøes zaøízení.
Dal¹í informace najdete na webu 
www.nokia.com/support.
Provozní teplota pøístroje je -15 °C a¾ 
35 °C (5 °F a¾ 95 °F), skladovací teplota 
-40 °C a¾ 85 °C (-40 °F a¾ 185 °F).
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Upozornìní: Zástrèka 
tohoto pøístroje mù¾e 
obsahovat malé mno¾ství 

niklu. Osoby citlivé na nikl mohou po 
dlouhodobém kontaktu kù¾e se 
zástrèkou poci»ovat pøíznaky.

Pøeètìte si u¾ivatelskou 
pøíruèku k aplikaci správce 
spojení

Chcete-li si pøeèíst u¾ivatelskou 
pøíruèku k aplikaci správce spojení, 
musíte mít v poèítaèi nainstalovánu 
aplikaci pro ètení souborù PDF. 
Aplikaci pro ètení souborù PDF si 
mù¾ete stáhnout napøíklad z webu 
spoleènosti Adobe.
Pro pøístup k u¾ivatelské pøíruèce 
zvolte v hlavním zobrazení aplikace 
správce spojení ikonu otazníku 
(Nápovìda). U¾ivatelská pøíruèka 
bude zobrazena v jazyce, který jste 
vybrali bìhem instalace aplikace.

Podporovaný hardware 
a software

Konektor USB na zaøízení podporuje 
pøenosové rychlosti dat popsané ve 
specifikaci USB verze 2.0.
Chcete-li zaøízení pou¾ívat pro pøenos 
dat z poèítaè, musí mít poèítaè 
32bitový (x86) nebo 64bitový (x64) 
procesor o rychlosti 500 MHz nebo 
vy¹¹í, kompatibilní port USB a 350 MB 
volného místa na pevném disku. 
Potøebujete také jeden z následujících 
operaèních systémy: Microsoft 
Windows XP (aktualizace Service Pack 
3 nebo novìj¹í), Microsoft Windows 
Vista, Windows 7, Linux Ubuntu 9.04 
nebo Apple Mac OS 10.4, 10.5 nebo 
10.6. 
64bitová verze Microsoft Windows XP 
není podporována.
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Zaèínáme
Zaøízení obsahuje tyto èásti 
(viz obrázek na titulní stranì): 
kontrolku (1), kryt slotu pamì»ové 
karty (2), konektor USB s ochranným 
krytem (3) a kryt slotu SIM karty (4).

Umístìní antén
Tento pøístroj má vnitøní antény. 
Nedotýkejte se zbyteènì konce s anténou 
(5), kdy¾ pøijímá nebo vysílá signály. 
Kontakt s anténou ovlivòuje kvalitu 
rádiové komunikace a mù¾e zpùsobit, 
¾e pøístroj bude pro provoz potøebovat 
vìt¹í výkon a mù¾e sní¾it ¾ivotnost 
baterie poèítaèe.

Vlo¾ení SIM karty
Upozornìní: Uchovávejte 
ochranný kryt mimo dosah 
malých dìtí.

1. Stáhnìte ochranný kryt (6).
2. Zvednìte kryt slotu SIM karty (7).

3. Vlo¾te SIM kartu (8).
Ujistìte se, ¾e oblast kontaktù na 
kartì smìøuje dolù a zkosený roh 
se nachází vpravo.

4. Zavøete kryt zatlaèením k zaøízení 
(9) a posunutím na místo.

První nastavení
K nastavení zaøízení pro svùj poèítaè 
budete mo¾ná potøebovat práva 
správce. Mo¾ná bude také nutné 
zmìnit nastavení brány firewall 
operaèního systému tak, aby zaøízení 
mohlo pøistupovat k internetu.
1. Zkontrolujte, zda je v zaøízení 

vlo¾ena SIM karta.
2. Stáhnìte ochranný kryt 

z konektoru USB.
3. Zapnìte poèítaè a pøipojte zaøízení 

k portu USB v poèítaèi logem Nokia 
nahoru.
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Tip: Chcete-li zaøízení 
pøipojit ke kompatibilnímu 
poèítaèi kabelem Nokia 

Connectivity Cable CA-175D, 
pøipojte kabel ke konektoru USB 
a ke konektoru USB v poèítaèi.

4. Chcete-li nainstalovat zaøízení 
a aplikaci správce spojení, 
proveïte jednu z následujících 
akcí:
• Ve Windows se instalaèní 

program spustí automaticky 
(pokud je zapnuta funkce 
automatického spou¹tìní).
Pokud je vypnuta funkce 
automatického spou¹tìní nebo 
ji va¹e verze systému Windows 
nepodporuje, poklepejte 
v prohlí¾eèi Windows na 
jednotku Nokia Internet Modem 
a na soubor setup.exe.

• V systému Mac OS poklepejte 
na jednotku Nokia Internet 
Modem a na ikonu správce 
spojení.

• V systému Linux poklepejte 
na jednotku CD a na ikonu 
nokiaInternetmodem.deb. 
Vyberte instalaèní sadu.

5. Vyberte v seznamu po¾adovaný 
jazyk a zvolte mo¾nost OK. 
Postupujte podle zobrazených 
pokynù.
Peèlivì si pøeètìte licenèní 
smlouvu s koncovým u¾ivatelem 
a potvrïte ji.
Do poèítaèe bude nainstalována 
aplikace i potøebné ovladaèe. 
Instalace mù¾e trvat nìkolik minut.

6. Zaøízení se pokusí podle vlo¾ené 
SIM karty automaticky 
nakonfigurovat nastavení celulární 
sítì va¹eho provozovatele slu¾eb 
(operátora).
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7. Na výzvu zadejte kód PIN SIM 
karty. Kód PIN chrání SIM kartu 
pøed zneu¾itím a je obvykle 
dodáván s kartou.
Poèítaè zobrazí hlavní zobrazení 
aplikace správce spojení.

8. Správce spojení ukonèíte 
klepnutím na tlaèítko X.

9. Chcete-li odpojit zaøízení od 
poèítaèe, odpojte ho od portu USB.
Pøed odpojením zaøízení je vhodné 
ukonèit jeho èinnost (pokud tuto 
funkci podporuje operaèní systém).

Kontrolka
Kdy¾ kontrolka svítí èervenì, nemù¾e 
se zaøízení zaregistrovat k celulární 
síti, proto¾e je SIM karta neplatná 
nebo je nesprávnì vlo¾ena nebo 
na daném místì nelze najít 
podporovanou sí». Pokud kontrolka 
èervenì bliká, zaøízení není 
zaregistrováno do celulární sítì, 

proto¾e jste nezadali kód PIN (pokud 
je ve správci spojení nastaven 
po¾adavek na zadávání kódu PIN).
Svítí-li kontrolka zelenì, je zaøízení 
zaregistrováno v síti GSM a pøená¹í 
data. Pokud kontrolka zelenì bliká, 
je zaøízení zaregistrováno v síti GSM, 
ale datové spojení není aktivní.
Svítí-li kontrolka modøe, je zaøízení 
zaregistrováno v síti 3G a pøená¹í 
data. Pokud kontrolka modøe bliká, 
je zaøízení zaregistrováno v síti 3G, 
ale datové spojení není aktivní.

Vlo¾ení karty microSD
Zaøízení obsahuje èteèku 
karet microSD, díky které 
mù¾ete na kompatibilní 
pamì»ovou kartu ukládat 
soubory. Pamì»ová karta je 
v operaèním systému zobrazena 
jako vyjímatelný disk.
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Pamì»ové karty microSD uchovávejte 
mimo dosah malých dìtí.
S tímto pøístrojem pou¾ívejte pouze 
pamì»ové karty schválené spoleèností 
Nokia. Nekompatibilní karty mohou 
po¹kodit kartu a pøístroj a poru¹it data 
ulo¾ená na kartì.

Vlo¾ení karty microSD:
1. Otevøete kryt slotu pamì»ové 

karty (10).
2. Vlo¾te pamì»ovou kartu do slotu 

s plochou kontaktù otoèenou 
smìrem dolù (11).

3. Zavøete kryt (12).
Dùle¾ité: Kdy¾ aplikace 
pou¾ívá pamì»ovou kartu, 
nevyjímejte ji. Mohli byste 

po¹kodit pamì»ovou kartu a pøístroj 
a poru¹it data ulo¾ená na kartì.
Chcete-li kartu vyjmout, otevøete kryt 
(13), jemnì zatlaète kartu dovnitø (14), 
vytáhnìte ji a zavøete kryt (15).

Odinstalování
Chcete-li zaøízení a aplikaci správce 
souborù odinstalovat, proveïte jednu 
z následujících akcí:
• Ve Windows vyberte v menu Start 

aplikaci pro odinstalování.
• V systému Mac OS vyberte ikonu 

pro odinstalování ve slo¾ce Nokia.
• V systému Linux pou¾ijte 

správce sad.
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Pøipojení k internetu
Informace o dostupných datových 
slu¾bách, jejich cenách a tarifech 
získáte od provozovatele slu¾eb.
1. Kdy¾ je SIM karta vlo¾ena 

v zaøízení, zapnìte poèítaè 
a pøipojte zaøízení k poèítaèi.

2. Pokud se aplikace správce souborù 
nespustí automaticky, proveïte 
jednu z následujících akcí:
• Ve Windows spus»te aplikaci 

z menu Start. Napøíklad ve 
Windows XP zvolte mo¾nost 
Start > Programy > Nokia > 
Nokia Internet Modem > 
Nokia Internet Modem.

• V systému Mac OS vyberte 
aplikaci pomocí funkce hledání.

• V systému Linux zvolte mo¾nost 
Aplikace > Internet > 
Nokia Internet Modem.

3. Na výzvu zadejte kód PIN 
SIM karty.

4. Podle kontrolky pøipojení k síti 
zkontrolujte, zda je k dispozici 
pøipojení k síti.

5. Chcete-li se pøipojit k internetu 
pøes celulární sí», zvolte mo¾nost 
Internetové pøipojení > .
Chcete-li se pøipojit k internetu 
pøes bezdrátovou sí» (WLAN neboli 
Wi-Fi), zvolte mo¾nost Zobrazit 
seznam sítí a vyberte po¾adovanou 
sí». Indikátor u názvu sítì zobrazuje 
intenzitu signálu sítì. Pokud je 
u názvu sítì zobrazen zámek, je 
sí» chránìna a pøed jejím pou¾itím 
musíte zadat heslo.
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Poznámka: Pou¾ívání 
sítí WLAN mù¾e být 
v nìkterých zemích 

omezeno. Napøíklad ve Francii 
je povoleno pou¾ívat sítì WLAN 
pouze v budovách. Podrobnìj¹í 
informace získáte od místních 
úøadù.

Bìhem pøenosu dat je v oknì 
Internetové pøipojení zobrazena 
délka aktuální relace a celkové 
mno¾ství dat poslaných a pøijatých 
bìhem relace.
Pokud poèítaè pøejde do úsporného 
re¾imu nebo do re¾imu spánku, 
mù¾e být pøenos dat zastaven. 
Pou¾ívání zaøízení pro pøenos dat 
urychluje vybíjení baterie poèítaèe 
a sni¾uje její ¾ivotnost.

6. Nyní mù¾ete spojení pou¾ívat 
z libovolného softwaru.

7. Chcete-li spojení ukonèit, zvolte 
v oknì Internetové pøipojení 
mo¾nost .
Aplikaci Nokia Internet Modem 
ukonèíte klepnutím na tlaèítko X.  
Tímto krokem také ukonèíte 
pøipojení k internetu.

Chcete-li aplikaci minimalizovat, ani¾ 
byste ukonèili aktivní spojení, zvolte 
mo¾nost . Chcete-li okno 
aplikace obnovit, klepnìte na ikonu 
minimalizované aplikace.
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Peèujte o svùj pøístroj
S pøístrojem a pøíslu¹enstvím zacházejte 
peèlivì. Následující doporuèení vám 
pomohou ochránit va¹e nároky ze záruky.
• Uchovávejte pøístroj v suchu. Srá¾ky, 

vlhkost a v¹echny typy kapalin mohou 
obsahovat minerály, které zpùsobují 
korozi elektronických obvodù. Je-li 
pøístroj vlhký, nechejte ho zcela 
vyschnout.

• Nepou¾ívejte ani neponechávejte 
pøístroj v pra¹ném nebo zneèi¹tìném 
prostøedí. Mohlo by dojít k po¹kození 
pohyblivých souèástí a elektronických 
souèástek.

• Neponechávejte pøístroj ve vysokých 
teplotách. Vysoké teploty mohou 
zkrátit ¾ivotnost pøístroje, po¹kodit 
baterii a deformovat èi roztavit plasty.

• Neponechávejte pøístroj v nízkých 
teplotách. Pøi zahøívání pøístroje na 
normální teplotu se uvnitø srá¾í 
vlhkost, která mù¾e po¹kodit 
elektronické obvody.

• Nepokou¹ejte se pøístroj otevøít jinak, 
ne¾ je uvedeno v této pøíruèce.

• Nedovolte, aby pøístroj upadl nebo byl 
vystaven silným otøesùm, netøeste 
pøístrojem. Ne¹etrné zacházení mù¾e 
po¹kodit vnitøní elektronické obvody 
a mechaniku.

• Pro èi¹tìní povrchu pøístroje 
pou¾ívejte pouze mìkký, èistý, 
suchý hadøík.

• Pøístroj nepøebarvujte. Barva mù¾e 
zalepit pohyblivé souèásti pøístroje 
a zabránit správné funkci.

Recyklace
Pou¾itá elektronická zaøízení, baterie 
a balicí materiály v¾dy vracejte na sbìrná 
místa, která jsou k tomu urèena. Tím 
pomáháte bránit nekontrolovanému 
ukládání odpadu a podporujete 
opakované vyu¾ívání surovinových 
zdrojù. Informace o ¾ivotním prostøedí 
související s pøístrojem a pokyny 
k recyklování výrobkù Nokia najdete na 
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adrese www.nokia.com/werecycle nebo 
pøi pøístupu z mobilního pøístroje na 
adrese www.nokia.mobi/werecycle.

Symbol pøe¹krtnutého 
kontejneru na výrobku, baterii, 
v doprovodné dokumentaci 
nebo na obalu vám má 
pøipomínat, ¾e v¹echny 

elektrické a elektronické výrobky, 

baterie a akumulátory musí být po 
ukonèení své ¾ivotnosti ulo¾eny do 
oddìleného sbìru. Tento po¾adavek se 
týká Evropské unie. Neodhazujte tyto 
výrobky do netøídìného komunálního 
odpadu. Dal¹í informace o vlivu pøístroje 
na ¾ivotní prostøedí najdete na adrese 
www.nokia.com/ecodeclaration.

Dal¹í bezpeènostní informace

■ Malé dìti
Tento pøístroj a jeho pøíslu¹enství nejsou 
hraèky. Mohou obsahovat malé souèásti. 
Uchovávejte je mimo dosah malých dìtí.

■ Zdravotnické pøístroje
Provoz pøístrojù pracujících na principu 
rádiového pøenosu, vèetnì bezdrátových 
telefonù, mù¾e zpùsobovat ru¹ení 
nedostateènì chránìných 

zdravotnických pøístrojù. Pokud chcete 
zjistit, jestli je zdravotnický pøístroj 
dostateènì chránìn pøed pùsobením 
energie z vnìj¹ího rádiového pole, 
obra»te se na lékaøe nebo na výrobce 
zdravotnického pøístroje. Pokud jste 
k tomu místními pøedpisy vyzváni 
(napøíklad v nemocnici), pøístroj vypnìte.
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Implantované zdravotnické 
pøístroje

Výrobci zdravotnických pøístrojù 
doporuèují, aby mezi bezdrátovým 
pøístrojem a implantovaným 
zdravotnickým pøístrojem, napø. 
kardiostimulátorem nebo implantovaným 
intrakardiálním defibrilátorem, byla 
dodr¾ena minimální vzdálenost 
15,3 centimetru (6 palcù), aby 
nedocházelo k potenciálnímu ru¹ení 
zdravotnického pøístroje. Osoby 
s takovými pøístroji by:

• Mìly v¾dy udr¾ovat bezdrátový 
pøístroj nejménì 15,3 centimetru 
(6 palcù) od zdravotnického pøístroje.

• Mìly bezdrátový pøístroj vypnout, 
jestli¾e existuje dùvodné podezøení, 
¾e zpùsobuje ru¹ení.

• Mìly dodr¾ovat pokyny výrobce 
implantovaného zdravotnického 
pøístroje.

Máte-li nìjaké dotazy týkající se pou¾ití 
bezdrátového pøístroje s implantovaným 
zdravotnickým pøístrojem, obra»te se na 
svého poskytovatele zdravotnické péèe.

Naslouchátka
Nìkteré digitální bezdrátové pøístroje 
mohou pùsobit ru¹ení nìkterých 
naslouchátek. 

■ Provozní prostøedí
Tento pøístroj byl testován a splòuje 
právní pøepisy pro vystavení rádiovým 
vlnám, pokud je umístìn nejménì 
0,5 centimetru (1/5 palce) od tìla 
a pøipojen pøímo do portu USB 
hostitelského zaøízení nebo na konci 
kabelu Nokia CA-175D, který mù¾e být 
dodáván v prodejním balení.
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■ Dopravní prostøedky
Rádiofrekvenèní signály mohou ovlivnit 
nesprávnì instalované nebo nedostateènì 
stínìné elektronické systémy motorových 
vozidel, napø. elektronické systémy 
vstøikování paliva, elektronické 
protiblokovací systémy brzd, elektronické 
systémy kontroly rychlosti a systémy 
airbagù. Dal¹í informace ovìøte u výrobce 
vozidla nebo jeho zaøízení.

Neukládejte ani nepøená¹ejte hoølavé 
kapaliny, plyny nebo výbu¹né materiály 
ve stejném prostoru, ve kterém je ulo¾en 
pøístroj, jeho èásti nebo pøíslu¹enství. 

Pøed vstupem do letadla pøístroj vypnìte. 
Pou¾ití bezdrátových pøístrojù v letadle 
mù¾e být pro provoz letadla nebezpeèné 
a mù¾e být i protiprávní.

■ Potenciálnì výbu¹ná 
prostøedí

Vypínejte pøístroj v potenciálnì 
výbu¹ných prostorech. Dodr¾ujte zde 

v¹echny pokyny. Jiskøení v takovýchto 
prostorech mù¾e zpùsobit výbuch nebo 
po¾ár, pøi kterých hrozí nebezpeèí 
poranìní nebo úmrtí osob. Vypnìte 
pøístroj u èerpacích stanic pohonných 
hmot, napøíklad v blízkosti benzínových 
èerpacích stanic. Dodr¾ujte omezení ve 
skladech pohonných hmot, skladech paliv 
a prodejních prostorech, v chemických 
závodech nebo v místech, kde se provádí 
odstøely za pomoci výbu¹nin. Potenciálnì 
výbu¹ná prostøedí jsou èasto, ale ne v¾dy, 
viditelnì oznaèena. Patøí mezi nì 
prostory, ve kterých je vám normálnì 
doporuèeno vypnout motor vozu, 
podpalubí lodí, prostory pro pøevá¾ení 
nebo ukládání chemikálií a prostory, 
kde je v atmosféøe zvý¹ená koncentrace 
chemikálií nebo malých èástic, napøíklad 
zrní, prachu nebo kovových èásteèek. 
Mìli byste se informovat u výrobce 
vozidel pou¾ívajících kapalné ropné plyny 
(napø. propan a butan), zda je mo¾né 
tento pøístroj bezpeènì pou¾ívat v jejich 
blízkosti.
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■ Certifikaèní informace 
(SAR)

Tento model pøístroje splòuje naøízení 
pro vystavení rádiovým vlnám.
Tento pøístroj je vysílaèem a pøijímaèem 
rádiových vln. Pøístroj je navr¾en tak, aby 
nepøekroèil emisní limity pro vystavení 
rádiovým vlnám stanovené 
mezinárodními pravidly. Tato pravidla 
byla vytvoøena nezávislou vìdeckou 
organizací ICNIRP a obsahují takové 
bezpeènostní rozpìtí, aby byla zaji¹tìna 
bezpeènost v¹ech osob, bez ohledu na vìk 
nebo zdravotní stav.

Pravidla týkající se vyzaøování pracují 
s mìrnou jednotkou uvádìnou jako 
specifická míra absorpce (SAR, Specific 
Absorption Rate). Limit SAR je dle pravidel 
ICNIRP prùmìrnì 2,0 watty/kilogram 
(W/kg) stanovený z referenèní hodnoty na 
10 gramù tìlní tkánì. Testy na SAR jsou 
provádìny za pou¾ití standardních 
pracovních poloh s pøístrojem pracujícím 
na nejvy¹¹í deklarované výkonové úrovni 

ve v¹ech testovaných frekvenèních 
rozsazích. Skuteèná momentální úroveò 
SAR provozovaného pøístroje mù¾e být 
pod touto maximální hodnotou, proto¾e 
pøístroj je vyroben tak, aby pou¾íval pouze 
výkon nutný pro pøipojení k síti. Tato 
hodnota se li¹í v závislosti na mnoha 
faktorech, napøíklad vzdálenosti od 
základnové stanice.

Hodnoty SAR se mohou li¹it podle 
národních po¾adavkù, po¾adavkù na 
testování a frekvence pou¾ité v síti. Dal¹í 
informace o SAR mohou být uvedeny 
v informacích o výrobku na adrese 
www.nokia.com.

Tento pøístroj byl testován a splòuje 
právní pøepisy pro vystavení rádiovým 
vlnám, pokud je umístìn nejménì 
0,5 centimetru (1/5 palce) od tìla 
a pøipojen pøímo do portu USB 
hostitelského zaøízení nebo na konci 
kabelu Nokia CA-175D, který mù¾e být 
dodáván v prodejním balení.


