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MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT
Alulírott, NOKIA CORPORATION nyilatkozom, 
hogy az RD-14 készülék megfelel 
az 1999/5/EC irányelv alapvetõ 
követelményeinek és egyéb vonatkozó 
elõírásainak. A Megfelelõségi nyilatkozat 
egy példánya megtalálható 
a http://www.nokia.com/phones/
declaration_of_conformity/ címen.

© 2010-2011 Nokia. Minden jog fenntartva.
A Nokia, a Nokia Connecting People és 
a Nokia Original Accessories logó a Nokia 
Corporation védjegyei, illetve bejegyzett 
védjegyei. Az említett egyéb termék- és 
cégnevek ezek tulajdonosainak védjegyei 
és márkanevei lehetnek.
A jelen dokumentum vagy annak bármely 
része semmilyen formában nem másolható, 
nem továbbítható, nem terjeszthetõ és nem 
tárolható a Nokia elõzetes írásbeli engedélye 
nélkül. Nokia a folyamatos fejlesztés elvét 
alkalmazza. A Nokia fenntartja magának 
a jogot, hogy bármely, a jelen 
dokumentumban ismertetett termékek 

jellemzõit elõzetes bejelentés nélkül 
módosítsa vagy továbbfejlessze.
A Nokia és annak licencadói – az 
alkalmazandó jogszabályok által lehetõvé 
tett legszélesebb keretek között – 
semmilyen körülmények között nem 
felelõsek semmilyen adatvesztésért vagy 
bevételkiesésért, illetve bármilyen különös, 
véletlen, következményi vagy közvetett 
kárért, a károkozás módjára tekintet nélkül.
A jelen dokumentum tartalmát ebben 
a formában kell elfogadni. Az érvényes 
jogszabályok által elõírtakon kívül a Nokia 
semmiféle kifejezett vagy vélelmezett 
garanciát nem vállal a jelen dokumentum 
pontosságával, megbízhatóságával vagy 
tartalmával kapcsolatban, beleértve, de nem 
kizárólagosan az értékesíthetõségre vagy 
egy adott célra való alkalmasságra 
vonatkozó garanciát. A Nokia fenntartja 
a jogot, hogy a jelen dokumentumot 
bármikor, elõzetes értesítés nélkül 
átdolgozza vagy visszavonja.
Bizonyos termékek, alkalmazások és 
szolgáltatások választéka országonként 
eltérhet. A részletekrõl és az elérhetõ nyelvi 
csomagokról érdeklõdjünk egy Nokia 
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márkakereskedõnél. Ez az eszköz olyan 
alkatrészt, technológiát vagy szoftvert 
tartalmazhat, amelyre az Egyesült Államok 

vagy más országok exportjogszabályai 
vonatkozhatnak. Tilos a jogszabályoktól 
eltérõ magatartás.

BIZTONSÁG
Olvassuk el az alábbi egyszerû útmutatót. 
Az itt leírtak be nem tartása veszélyekkel 
járhat, vagy törvénysértõ lehet. Bõvebb 
információt a részletes felhasználói 
útmutató tartalmaz.

KORLÁTOZÁSSAL 
ÉRINTETT TERÜLETEKEN 
KAPCSOLJUK KI

Kapcsoljuk ki a készüléket olyan helyen, 
ahol a mobiltelefonok használata tilos, 
illetve ahol azok interferenciát 
vagy veszélyt okozhatnak, például 
repülõgépen, valamint orvosi 
berendezések, üzemanyagok, vegyszerek 
vagy robbantási területek közelében.

INTERFERENCIA
A vezeték nélküli eszközök 
interferencia-érzékenyek 

lehetnek, ami a teljesítményre kihatással 
lehet.

SZAKSZERVIZ
A készülék javítását csak 
szakember végezheti.

A KÉSZÜLÉKET TARTSUK 
SZÁRAZON
A készülék nem vízálló. Tartsuk 
szárazon.

Huzamosabb ideig tartó mûködés során 
a készülék felmelegedhet. A legtöbb 
esetben ez nem hibajelenség. Ha úgy 
gondoljuk, a készülék nem mûködik 
megfelelõen, forduljunk a legközelebbi 
márkaszervizhez.
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■ Hálózati szolgáltatások és költségek
A készülék (E)GSM 850, 900, 1800 és 
1900, valamint UMTS 900, 1900 és 2100 
HSPA hálózatokban használható. 
A készülék használatához szükség 
van egy mobilszolgáltatóval kötött 
szolgáltatási szerzõdésre.

A hálózati szolgáltatások használata 
adatforgalmi költségekkel járhat. 
A készülék egyes funkciói hálózati 
támogatást igényelnek, és esetleg 
azokra  elõ kell fizetni.

Bevezetés
A Nokia Internet Stick CS-19 egy 
olyan vezeték nélküli modem, 
melynek használatával adatokat 
továbbíthatunk a mobilhálózatban.
A készülék számítógéppel történõ 
használatához szükségünk van 
a kapcsolatkezelõ alkalmazásra, 
amelyet a rendszer automatikusan 
telepít a készülék számítógéphez való 
csatlakoztatásakor.
A készülék használata elõtt olvassuk 
el figyelmesen ezt az útmutatót. 
Olvassuk el a kapcsolatkezelõ 

alkalmazás, a számítógép, az 
operációs rendszer, valamint minden 
olyan szoftver használati útmutatóját, 
amelyet ennek a készüléknek a 
használata során az internetkapcsolat 
létrehozásához igénybe veszünk.
További ismertetésért látogassunk el 
a www.nokia.com/support webhelyre.
A készülék mûködési hõmérséklete 
-15–35°C, tárolási hõmérséklete 
pedig -40–85°C között van.
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Figyelem: A készülék 
csatlakozódugója kis 
mennyiségû nikkelt 

tartalmazhat. A nikkelre érzékeny 
emberekben tüneteket válthat ki, 
ha bõrük hosszabb ideig érintkezik 
a csatlakozódugóval.

A kapcsolatkezelõ alkalmazás 
felhasználói útmutatójának 
elolvasása

A kapcsolatkezelõ alkalmazásra 
vonatkozó használati útmutató 
elolvasásához a számítógépre 
telepíteni kell egy PDF-olvasó 
alkalmazást. Ilyen PDF-olvasó 
alkalmazást például az Adobe 
webhelyérõl tölthetünk le.
A felhasználói útmutató 
elolvasásához a kapcsolatkezelõ 
alkalmazás fõ nézetében válasszuk 
a kérdõjelet (Súgó). A felhasználói 
útmutató az alkalmazás telepítésekor 
kiválasztott nyelven jelenik meg.

Támogatott hardverek és 
szoftverek

A készülék USB-csatlakozója a 2.0-s 
verziójú USB szabványnak megfelelõ 
adatátviteli sebességet támogatja.
Ahhoz, hogy a készüléket 
számítógépünkkel adatátvitelre 
használhassuk, a számítógépnek 500 
MHz frekvenciájú 32 bites (x86) vagy 
64 bites (x64) vagy annál gyorsabb 
processzorral, kompatibilis USB-
csatlakozóval, valamint 350 MB 
szabad tárhellyel kell rendelkeznie. 
Használjuk az alábbi operációs 
rendszerek egyikét: Microsoft 
Windows XP (3-as vagy újabb 
javítócsomaggal), Microsoft Windows 
Vista, Windows 7, Linux Ubuntu 9.04, 
illetve Apple Mac OS 10.4, 10.5 vagy 
10.6. 
A Microsoft Windows XP 64 bites 
változatának a használata nem 
támogatott.
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Kezdõ lépések
A készülék a következõ részekkel 
rendelkezik (lásd a kezdõoldalt): 
jelzõfény (1), a memóriakártya-tartó 
fedele (2) védõkupakkal ellátott 
USB-csatlakozó (3), valamint 
a SIM-kártyatartó fedele (4).

Antennahelyek
A készülék belsõ antennákkal rendelkezik. 
Kerüljük az antennaterület (5) felesleges 
megérintését, amikor az használatban 
van. Az antenna megérintése hatással 
van a rádiókommunikáció minõségére, 
magasabb energiaszinten való mûködést 
okozhat, valamint csökkentheti 
a számítógép akkumulátorának 
élettartamát.

A SIM-kártya behelyezése
Figyelem: A védõkupakot 
tartsuk kisgyermekektõl 
távol.

1. Vegyük le a védõkupakot (6).

2. Hajtsuk fel a SIM-kártyatartó 
fedelét (7).

3. Tegyük be a SIM-kártyát (8).
Gyõzõdjünk meg arról, hogy 
a kártya érintkezõfelülete lefelé 
van fordítva, és a kártya ferdén 
levágott sarka jobbra néz.

4. A fedelet a becsukáshoz nyomjuk 
a készülék felé (9), majd 
csúsztassuk a helyére.

Beállítás az elsõ használat során
A készülék számítógéppel történõ 
használatának beállításához 
a számítógép operációs rendszerén 
rendszergazdai jogokkal kell 
rendelkeznünk. Ahhoz, hogy 
a készülék az internetre 
csatlakozhasson, esetleg 
módosítanunk kell az operációs 
rendszer tûzfalának beállításait.
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1. Ellenõrizzük, hogy a SIM-kártya be 
legyen helyezve a készülékbe.

2. Távolítsuk el a védõkupakot az 
USB-csatlakozóról.

3. Kapcsoljuk be a számítógépet, 
majd csatlakoztassuk a készüléket 
a számítógép USB-csatlakozójához 
úgy, hogy a Nokia logó felfelé 
nézzen.

Tipp: A készülék és egy 
kompatibilis számítógép 
Nokia CA-175D típusú 

csatlakozókábellel való 
összekötéséhez dugjuk a kábel 
csatlakozóit a készülék 
USB-csatlakozójába, illetve 
a számítógép USB-portjába.

4. A készülék és a kapcsolatkezelõ 
alkalmazás telepítéséhez tegyük 
a következõk egyikét:
• Windows környezetben, ha az 

automatikus indítás funkció 
engedélyezett, akkor a telepítõ 
automatikusan elindul.

Ha nem engedélyeztük az 
automatikus indítás (autorun) 
funkciót, vagy az adott 
Windows verzió nem támogatja 
azt, akkor a Windows Intézõben 
kattintsunk duplán 
a Nokia Internet Modem 
meghajtónévre, majd 
a setup.exe fájlnévre.

• Mac OS környezetben 
kattintsunk duplán 
a Nokia Internet Modem 
meghajtónévre, majd 
a kapcsolatkezelõ ikonjára.

• Linux operációs rendszer 
használata esetén kattintsunk 
duplán a CD-meghajtó ikonra, 
majd a nokiaInternetmodem.deb 
ikonra. Válasszuk az Install 
Package (telepítõcsomag) 
lehetõséget.
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5. Válasszuk ki a kívánt nyelvet, 
majd kattintsunk az OK gombra. 
Kövessük a képernyõn megjelenõ 
utasításokat.
Figyelmesen olvassuk el 
a végfelhasználói licencszerzõdést, 
majd fogadjuk el.
A rendszer telepíti az alkalmazást 
és a szükséges illesztõprogramokat 
a számítógépre. A telepítés néhány 
percig is eltarthat.

6. A SIM-kártya típusától függõen 
a készülék automatikusan 
megpróbálja megadni 
a szolgáltatónak megfelelõ 
mobilhálózati beállításokat.

7. Ha a rendszer kéri, adjuk meg 
a SIM-kártyához tartozó PIN-
kódot. A PIN-kód használata védi 
a SIM-kártyát a jogosulatlan 
használattól. A kódot általában 
a kártyával együtt kapjuk meg.

Megjelenik a kapcsolatkezelõ 
alkalmazás fõnézete.

8. A kapcsolatkezelõ alkalmazásból 
való kilépéshez kattintsunk az X 
gombra.

9. A készülék számítógéprõl való 
leválasztásához húzzuk ki 
a készüléket az USB-portból.
Eltávolítás elõtt esetleg szükség 
lehet a készülék leállítására 
az operációs rendszerben, 
amennyiben az támogatja ezt 
a mûveletet.

Jelzõfény
Ha a jelzõfény piros, akkor 
a készülék nem tud bejelentkezni 
a mobilhálózatba, mert a SIM-kártya 
érvénytelen vagy nem megfelelõen 
van behelyezve, illetve a tartózkodási 
helyünkön a készülék nem talál 
támogatott hálózatot. Ha a piros 
fény villog, akkor a készülék nem 
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jelentkezett be a mobilhálózatba, 
mert nem adtuk meg a PIN-kódot, 
amennyiben a PIN-kód kérése funkció 
be van kapcsolva a kapcsolatkezelõ 
alkalmazásban.
Ha a jelzõfény zöld, akkor a készülék 
bejelentkezett a GSM-hálózatba és 
adatokat továbbít. Ha a jelzõfény 
zölden villog, akkor a készülék 
bejelentkezett a GSM-hálózatba, de 
az adatkapcsolat nem aktív.
Ha a jelzõfény kék, akkor a készülék 
bejelentkezett a 3G-hálózatba és 
adatokat továbbít. Ha a jelzõfény 
kéken villog, akkor a készülék 
bejelentkezett a 3G-hálózatba, 
de az adatkapcsolat nem aktív.

A microSD-kártya behelyezése
A készülék microSD-
kártya-olvasót tartalmaz, 
amelynek használatával 
fájlokat menthetünk a 
kompatibilis memóriakártyára. 

A memóriakártya az operációs 
rendszerben cserélhetõ lemezként 
jelenik meg.
A microSD-kártyákat tartsuk 
kisgyermekektõl távol.
Ehhez a típusú készülékhez kizárólag 
a Nokia által jóváhagyott kompatibilis 
memóriakártyát használjunk. Nem 
kompatibilis kártya használata 
károsíthatja a kártyát és a készüléket 
egyaránt, és a kártyán tárolt adatok is 
megsérülhetnek.

A microSD-kártya behelyezése:
1. Nyissuk ki a memóriakártya 

tartójának fedelét (10).
2. A kártyát úgy helyezzük be 

a tartójába, hogy az 
érintkezõfelület lefelé nézzen (11).

3. Zárjuk be a fedelet (12).
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Fontos: Ne távolítsuk el 
a memóriakártyát, ha azt 
egy alkalmazás éppen 

használja. Ha mégis így teszünk, 
az kárt okozhat a kártyában és 
a készülékben egyaránt, valamint 
a kártyán tárolt adatok 
megsérülhetnek.
A kártya eltávolításához nyissuk ki 
a fedelet (13), nyomjuk meg óvatosan 
a kártyát (14), húzzuk ki a kártyát, 
végül zárjuk be a fedelet (15).

Eltávolítás
A készülék és a kapcsolatkezelõ 
alkalmazás számítógéprõl történõ 
eltávolításához tegyük az alábbiak 
egyikét:
• Windows környezetben válasszuk 

a Start menüben az eltávolító 
alkalmazást.

• Mac OS környezetben válasszuk 
a Nokia mappa eltávolítási ikonját.

• Linux környezetben használjuk 
a csomagkezelõt.

Csatlakozás az internethez
Az adatszolgáltatások rendelkezésre 
állására és a díjszabásokra vonatkozó 
információért forduljunk 
a szolgáltatóhoz.

1. Ha a SIM-kártya be van helyezve 
a készülékbe, akkor kapcsoljuk 
be a számítógépet, majd 
csatlakoztassuk a készüléket 
a számítógéphez.
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2. Ha a kapcsolatkezelõ alkalmazás 
nem indul el automatikusan, 
tegyük a következõk egyikét:
• Windows környezetben indítsuk 

el az alkalmazást a Start 
menüben. Például Windows XP 
operációs rendszer használata 
esetén válasszuk a Start menü > 
Programok > Nokia > Nokia 
Internet Modem > Nokia 
Internet Modem lehetõséget.

• Mac OS környezetben válasszuk 
ki az alkalmazást a Finder 
lehetõség használatával.

• Linux környezetben válasszuk 
az Applications > Internet > 
Nokia Internet Modem 
lehetõséget.

3. Ha a rendszer kéri, adjuk meg 
a SIM-kártya PIN-kódját.

4. A hálózati kapcsolat jelzõfényének 
ellenõrzésével megtekinthetjük, 
hogy van-e rendelkezésre álló 
hálózati kapcsolat.

5. Az internet mobilhálózaton 
keresztül történõ eléréséhez 
válasszuk az Internetkapcsolat > 

 lehetõséget.
Az internet vezeték nélküli helyi 
hálózaton (WLAN vagy WiFi) 
kereszül történõ eléréséhez 
válasszuk ki a Hálózati lista 
megtekintése lehetõséget, majd 
a kívánt hálózatot. A hálózat neve 
melletti jel a hálózat jelerõsségét 
mutatja. Ha a név mellett egy lakat 
látható, akkor a hálózat védett, és 
a használatához meg kell adni 
a megfelelõ jelszót.

Megjegyzés: Egyes 
országokban a WLAN 
használata korlátozott 

lehet. Például Franciaországban 
a vezeték nélküli helyi hálózatot 
csak beltérben használhatjuk. 
További információkért forduljunk 
a helyi hatóságokhoz.



MAGYAR
Adatátvitel közben az 
Internetkapcsolat ablakban 
megjelenik az aktuális 
munkamenet idõtartama, valamint 
az aktuális munkamenet során 
összesen elküldött és fogadott 
adatok mennyisége.
Ha a számítógép készenléti vagy 
hibernált állapotba kapcsol, akkor 
az adattovábbítás esetleg leállhat. 
A készülék adattovábbításra 
történõ használata jobban igénybe 
veszi a számítógép akkumulátorát, 
és csökkenti annak élettartamát.

6. Kezdjük el használni a kapcsolatot 
a kívánt szoftverrel.

7. Az internetcsatlakozás bontásához 
az Internetkapcsolat ablakban 
válasszuk a  lehetõséget.
Az alkalmazásból való kilépéshez 
kattintsunk az X gombra. Ezzel 
a kapcsolatot is bontjuk.

Az alkalmazás kis méretûre váltásához 
az aktív kapcsolat bontása nélkül, 
válasszuk a  lehetõséget. 
Az alkalmazás ablakának 
visszaállításához kattintsunk 
a tálcán az alkalmazás ikonjára.

A készülékkel való bánásmód
Óvatosan bánjunk a készülékkel és a 
tartozékokkal. A következõ javaslatok 
segítenek a garancia megõrzésében.

• A készüléket tartsuk szárazon. 
A csapadék, a pára és minden 
egyéb folyadék vagy nedvesség 

tartalmazhat az elektronikus 
áramkörökben korróziót elõidézõ 
ásványi anyagokat. Ha a készülék 
nedves lesz, hagyjuk teljesen 
megszáradni.
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• A készüléket ne használjuk és ne 
tároljuk poros vagy piszkos helyen. 
A por károsíthatja a mozgó és 
elektromos alkatrészeket.

• A készüléket ne tartsuk túl meleg 
helyen. A magas hõmérséklet 
csökkentheti a készülék élettartamát, 
károsíthatja az akkumulátort, és 
deformálhatja vagy megolvaszthatja 
a mûanyag alkatrészeket.

• A készüléket ne tartsuk túl hideg 
helyen. A normál hõmérsékletre való 
felmelegedéskor a készülék 
belsejében lecsapódó pára 
károsíthatja az elektronikus 
áramköröket.

• Ne kíséreljük meg felnyitni 
a készüléket más módon, mint 
ahogyan az a jelen útmutatóban 
szerepel.

• A készüléket ne ejtsük le, ne 
ütögessük és ne rázogassuk. A durva 
bánásmód tönkreteheti az elektromos 
áramköröket és a mechanikát.

• Csak puha, tiszta, száraz kendõt 
használjunk a készülék felületének 
tisztításához.

• Ne fessük be a készüléket. A festék 
eltömítheti a mozgó alkatrészeket, 
ami a készüléket használhatatlanná 
teheti.

Újrahasznosítás
A használt elektronikai termékeket, 
akkumulátorokat és 
csomagolóanyagokat mindig vigyük 
vissza egy kijelölt gyûjtõhelyre. Ezzel 
megakadályozzuk az ellenõrizetlen 
szemétkidobást, és elõsegítjük az 
anyagok újrahasznosítását. A Nokia 
termékek környezetvédelmi információit 
és újrahasznosításuk módját megtaláljuk 
a www.nokia.com/werecycle, illetve 
mobilkészülékrõl a www.nokia.mobi/
werecycle oldalon.
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A terméken, az 
akkumulátorban, az 
irodalomban vagy 
a csomagoláson látható 
áthúzott, kerekes 

szemétgyûjtõ-tartály szimbólum 
arra hívja fel a figyelmet, hogy minden 
elektromos és elektronikus terméket, 
elemet és akkumulátort az élettartamuk 

végén szelektív gyûjtõhelyre kell 
juttatnunk. Ez a követelmény az Európai 
Unióban érvényes. A terméktõl ne 
közösségi/lakossági hulladékként 
szabaduljunk meg. A készülék további 
környezetvédelmi tulajdonságaival 
kapcsolatban lásd a www.nokia.com/
ecodeclaration webhelyet.

További biztonsági információk

■ Kisgyerekek
A készülék és annak tartozékai 
nem játékok; apró alkatrészeket 
tartalmazhatnak. Minden tartozékot 
tartsunk kisgyermekektõl távol.

■ Orvosi eszközök
A rádióadók használata, beleértve 
a mobiltelefonokat is, zavarhatja 
a nem megfelelõen védett orvosi 
berendezéseket. Beszéljünk egy orvossal, 

vagy forduljunk a készülék gyártójához, 
hogy eldönthessük, a berendezés 
megfelelõen árnyékolt-e 
a rádiófrekvenciás sugárzással szemben. 
Mindig kapcsoljuk ki a készüléket, 
ha erre felszólító jelzést vagy feliratot 
látunk (például kórházban).

Beültetett orvosi eszközök
Az orvosi eszközök gyártói azt ajánlják, 
hogy a készülék legalább 15,3 centiméter 
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(6 hüvelyk) távolságra legyen a beültetett 
orvosi eszköztõl, például a szívritmus-
szabályozótól vagy a beültetett 
cardioverter defibrillátortól, mert így 
elkerülhetõ az orvosi eszközzel való 
esetleges interferencia. Ajánlások az 
ilyen eszközzel élõ személyeknek:

• A vezeték nélküli készülék legalább 
15,3 centiméter (6 hüvelyk) 
távolságra legyen az orvosi eszköztõl.

• Kapcsoljuk ki a vezeték nélküli 
készüléket, ha valamilyen ok miatt 
feltételezhetõ, hogy esetleg 
interferencia jött létre.

• Tartsuk be a beültetett orvosi készülék 
gyártójának utasításait.

Ha kérdésünk van a vezeték nélküli 
készülék beültetett orvosi eszközzel való 
használatával kapcsolatban, forduljunk 
orvosunkhoz.

Hallókészülékek
Bizonyos digitális rádiós eszközök 
zavarhatnak egyes hallókészülékeket. 

■ Mûködési környezet
Ez a készülék az elvégzett tesztek alapján 
megfelel a rádiófrekvenciás 
követelményeknek, amennyiben a testtõl 
legalább 0,5 centiméter (1/5 hüvelyk) 
távolságban használják, ha közvetlenül 
a gazdakészülék USB-portjához 
csatlakozik, vagy ha Nokia CA-175D 
típusú csatlakozó kábelhez csatlakozik, 
amely esetleg az értékesítési csomagban 
is megtalálható.

■ Jármûvek
A rádiófrekvenciás jelek hatással 
lehetnek a motorgépjármûvek nem 
helyesen felszerelt vagy nem 
megfelelõen földelt elektronikus 
rendszereire, például az elektronikus 
üzemanyag-befecskendezõ rendszerekre, 
elektronikus blokkolásgátló rendszerekre, 
elektronikus sebességvezérlõ 
rendszerekre és légzsákrendszerekre. 
További információért lépjünk 
kapcsolatba a gépjármû vagy az adott 
berendezés gyártójával.
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Ne tároljon vagy szállítson éghetõ 
folyadékokat, gázokat vagy 
robbanóanyagot ugyanabban 
a tárolóban, mint ahol a készülék, annak 
alkatrészei vagy tartozékai találhatók. 

Repülõgépbe való beszállás elõtt mindig 
kapcsoljuk ki a készüléket. A vezeték 
nélküli eszközök repülõgépen történõ 
használata veszélyeztetheti a repülõgép 
vezérlését, emellett törvénybe ütközõ 
lehet.

■ Robbanásveszélyes 
környezetek

Kapcsoljuk ki a készüléket minden olyan 
helyen, ahol robbanás veszélye állhat 
fenn. Tartsuk be a felszólító jelzéseket. 
A szikrák az ilyen helyeken robbanást 
vagy tüzet okozhatnak, ami személyi 
sérüléshez vagy halálhoz vezethet. 
Kapcsoljuk ki a készüléket 
üzemanyagtöltõ-állomásokon. Tartsuk be 
az üzemanyagraktárakban, -tárolókban 
és -elosztókban; vegyi üzemekben; 

valamint robbantási területeken érvényes 
korlátozásokat. Az olyan helyek, ahol 
robbanás veszélye állhat fenn, általában 
(de nem mindig) jól láthatóan meg 
vannak jelölve. Ezek például olyan helyek, 
ahol felszólítás látható a gépjármû 
motorjának kikapcsolására, a hajók 
fedélzet alatti része, vegyi anyagot 
szállító vagy tároló létesítmények, 
valamint ahol a levegõ vegyszereket vagy 
szemcséket tartalmaz, például gabonát, 
port vagy fémreszeléket. Tudjuk meg 
a folyékony gázzal (például propánnal 
vagy butánnal) üzemelõ gépjármûvek 
gyártóitól, hogy az adott gépjármûben 
biztonságosan használható-e a készülék.

■ Hitelesítési információ 
(SAR)

Ez a készüléktípus megfelel 
a rádióhullám-kibocsátásra vonatkozó 
irányelveknek.
Az eszköz egy rádió adó-vevõ készülék. 
A készüléket úgy tervezték, hogy a 
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rádióhullámok energiakibocsátása ne 
haladja meg a nemzetközi irányelvek 
által javasolt határértéket. Ezeket az 
irányelveket az ICNIRP független 
tudományos szervezet alkotta meg, és 
egy olyan biztonsági szinten alapulnak, 
amely minden ember számára védelmet 
biztosít, kortól és egészségi állapottól 
függetlenül.

A kibocsátási irányelvek a Specifikus 
elnyelési rátaként (SAR) ismert mérési 
egységet tartalmazzák. Az ICNIRP-
irányelvekben megállapított SAR-
határérték 2,0 watt/kilogramm (W/kg), 
amely átlagosan tíz gramm emberi 
szövetre értendõ. A SAR-teszteket 
szabvány üzemeltetési pozíció 
alkalmazásával végzik úgy, hogy a 
készülék a legmagasabb energiaszinten 
sugároz minden tesztelt frekvenciasávon. 
Egy mûködõ készülék tényleges SAR-
értéke a maximális érték alatt lehet, 
mivel a készüléket úgy tervezték, hogy az 
csak annyi energiát használjon, amennyi 
a hálózat eléréséhez szükséges. Ez az 

érték számos tényezõtõl függ, például 
attól, hogy milyen távolságra vagyunk 
egy hálózati bázisállomástól.

A SAR-értékek az egyes országok 
jelentéstételi és tesztelési 
követelményeitõl, valamint a hálózatok 
által használt sávszélességektõl függõen 
változhatnak. További SAR-információk 
érhetõk el a www.nokia.com oldalon lévõ 
termékinformációs oldalakon.

Ez a készülék az elvégzett tesztek alapján 
megfelel a rádiófrekvenciás 
követelményeknek, amennyiben a testtõl 
legalább 0,5 centiméter (1/5 hüvelyk) 
távolságban használják, ha közvetlenül 
a gazdakészülék USB-portjához 
csatlakozik, vagy ha Nokia CA-175D 
típusú csatlakozó kábelhez csatlakozik, 
amely esetleg az értékesítési csomagban 
is megtalálható.


