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SLOVENÈINA
VYHLÁSENIE O ZHODE
Spoloènos» NOKIA CORPORATION týmto 
vyhlasuje, ¾e výrobok RD-14 spμòa základné 
po¾iadavky a v¹etky príslu¹né ustanovenia 
smernice 1999/5/ES. Vyhlásenie o zhode - 
Declaration of Conformity - nájdete na 
adrese http://www.nokia.com/phones/
declaration_of_conformity/.

© 2010-2011 Nokia. V¹etky práva vyhradené.
Nokia, Nokia Connecting People a logo 
Nokia Original Accessories sú ochrannými 
znaèkami alebo registrovanými ochrannými 
znaèkami spoloènosti Nokia Corporation. 
Ostatné názvy výrobkov a spoloèností 
uvedené v tomto dokumente mô¾u by» 
ochrannými znaèkami alebo obchodnými 
názvami ich príslu¹ných vlastníkov.
Kopírovanie, prená¹anie, roz¹irovanie alebo 
uchovávanie èasti alebo celého obsahu tohto 
dokumentu v akejkoåvek forme bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu 
spoloènosti Nokia je zakázané. Spoloènos» 
Nokia uplatòuje politiku nepretr¾itého 
vývoja. Spoloènos» Nokia si vyhradzuje právo 

upravova» a zdokonaåova» ktorýkoåvek 
z výrobkov popísaných v tomto dokumente 
bez predchádzajúceho upozornenia.
Spoloènos» Nokia ani ¾iadny z jej 
poskytovateåov licencií nenesie 
zodpovednos» za akúkoåvek stratu dát alebo 
príjmu ani za akékoåvek vzniknuté osobitné, 
náhodné, následné alebo nepriame ¹kody, 
a to v najväè¹om mo¾nom rozsahu 
prípustnom podåa platného práva.
Obsah tohto dokumentu sa vykladá „tak, ako 
je“. V súvislosti s obsahom tohto dokumentu, 
so správnos»ou a spoåahlivos»ou informácií 
v òom uvedených sa okrem záruk 
stanovených v príslu¹ných právnych 
predpisoch neposkytujú ¾iadne ïal¹ie 
záruky, výslovné ani implikované, vrátane, 
ale nie výhradne záruk obchodovateånosti 
a vhodnosti pou¾itia na urèitý úèel. 
Spoloènos» Nokia si vyhradzuje právo 
kedykoåvek a bez predchádzajúceho 
upozornenia tento dokument upravi» alebo 
stiahnu» z obehu.
Dostupnos» urèitých výrobkov, aplikácií 
a slu¾ieb pre tieto výrobky sa mô¾e lí¹i» 
v závislosti od regiónu. U svojho predajcu 
Nokia sa informujte o detailoch 
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a dostupnosti jazykových verzií. Toto 
zariadenie mô¾e obsahova» produkty, 
technológiu alebo softvér, na ktoré sa 
vz»ahujú zákony a právne predpisy 

upravujúce oblas» exportu, platné v USA 
a ostatných krajinách. Obchádzanie 
príslu¹ných právnych predpisov je zakázané.

BEZPEÈNOS«
Preèítajte si tieto jednoduché pravidlá. 
Nedodr¾anie týchto pokynov mô¾e by» 
nebezpeèné alebo protizákonné. 
Preèítajte si celú pou¾ívateåskú príruèku, 
kde nájdete ïal¹ie informácie.

VYPÍNAJTE V OBLASTIACH, 
KDE PLATIA OBMEDZENIA
Zariadenie vypnite, keï 

pou¾ívanie mobilných telefónov nie je 
povolené alebo keï by mohlo spôsobi» 
ru¹enie èi nebezpeèenstvo, napríklad 
v lietadle, v blízkosti zdravotníckych 
zariadení, palív, chemikálií alebo oblastí, 
kde prebiehajú trhacie práce.

RU©ENIE
V¹etky bezdrôtové zariadenia 
sú citlivé na ru¹enie, ktoré 

mô¾e negatívne ovplyvni» ich prevádzku.

ODBORNÝ SERVIS
Tento výrobok smie opravova» 
iba vy¹kolený personál.

ZARIADENIE 
UCHOVÁVAJTE V SUCHU
Va¹e zariadenie nie je odolné 
voèi vode. Uchovávajte ho 
v suchu.

Poèas dlhotrvajúcej prevádzky sa 
zariadenie mô¾e zahrieva». Vo väè¹ine 
prípadov je to normálne. Ak zistíte, ¾e 
zariadenie nepracuje správne, zverte ho 
najbli¾¹iemu autorizovanému servisnému 
stredisku.
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■ Sie»ové slu¾by a poplatky
Toto zariadenie je schválené na 
pou¾ívanie v sie»ach (E)GSM 850, 900, 
1800, 1900 a sie»ach UMTS 900/1900/
2100 HSPA. Ak chcete toto zariadenie 
pou¾íva», potrebujete aktiváciu slu¾by 
od poskytovateåa slu¾ieb.

Na pou¾ívanie slu¾ieb siete sa mô¾u 
vz»ahova» poplatky za prenos dát. 
Niektoré funkcie výrobku vy¾adujú 
podporu siete a pravdepodobne si ich 
budete musie» predplati».

Úvod
Internetový modem Nokia CS-19 je 
bezdrôtový modem, ktorý umo¾òuje 
prenos dát v celulárnych sie»ach.
Ak chcete toto zariadenie pou¾íva» 
s poèítaèom, potrebujete aplikáciu 
správcu pripojenia, ktorá sa 
nain¹taluje automaticky po prvom 
pripojení zariadenia k poèítaèu.
Pred pou¾itím zariadenia si dôkladne 
preèítajte túto príruèku. Preèítajte si 
aj pou¾ívateåskú príruèku k aplikácii 
správcu pripojenia, k poèítaèu, 
operaènému systému a akémukoåvek 
softvéru, ktorý pou¾ívate na 

vytvorenie internetového pripojenia 
prostredníctvom tohto zariadenia.
Ïal¹ie informácie nájdete na stránke 
www.nokia.com/support.
Prevádzková teplota zariadenia je od 
–15°C do 35°C a skladovacia teplota 
je od –40°C do 85°C.

Varovanie: Konektor tohto 
zariadenia mô¾e obsahova» 
malé mno¾stvo niklu. 

U osôb, ktoré sú citlivé na nikel, mô¾e 
z dlhotrvajúceho kontaktu poko¾ky 
s konektorom vzniknú podrá¾denie.
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Prístup k pou¾ívateåskej 
príruèke k aplikácii správcu 
pripojenia

Ak si chcete preèíta» pou¾ívateåskú 
príruèku k aplikácii správcu pripojenia, 
v poèítaèi musíte ma» nain¹talovanú 
aplikáciu na èítanie súborov vo 
formáte PDF. Aplikáciu na èítanie 
súborov vo formáte PDF si mô¾ete 
stiahnu» napríklad z webovej lokality 
spoloènosti Adobe.
Ak chcete otvori» pou¾ívateåskú 
príruèku, v okne hlavného zobrazenia 
aplikácie správcu pripojenia vyberte 
otáznik (Pomocník). Pou¾ívateåská 
príruèka sa zobrazuje v jazyku, ktorý 
ste zvolili poèas in¹talácie aplikácie.

Podporovaný hardvér a softvér
Konektor USB tohto zariadenia 
podporuje rýchlosti prenosu dát 
definované v ¹pecifikácii pripojenia 
USB verzie 2.0.

Ak chcete zariadenie pou¾íva» na 
prenos dát s poèítaèom, v poèítaèi 
sa musí nachádza» procesor 
s frekvenciou 500 MHz (32-bitová 
(x86) alebo 64-bitová (x64) verzia) 
alebo rýchlej¹í procesor, kompatibilný 
port USB a 350 megabajtov voåného 
priestoru na pevnom disku. 
Potrebujete tie¾ niektorý z týchto 
operaèných systémov: Microsoft 
Windows XP (Service Pack 3 alebo 
nov¹í), Microsoft Windows Vista, 
Windows 7, Linux Ubuntu 9.04 alebo 
Apple Mac 10.4, 10.5, prípadne 10.6. 
Systém Microsoft Windows XP 
64-bitovej verzie sa nepodporuje.
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Zaèíname
Zariadenie obsahuje tieto èasti 
zobrazené na titulnej stránke: 
indikátor (1), kryt otvoru pre 
pamä»ovú kartu (2), konektor USB 
s ochrannou èiapoèkou (3) a kryt 
otvoru pre kartu SIM (4).

Umiestnenie antén
Zariadenie má vnútorné antény. 
Nedotýkajte sa zbytoène antény (5), keï 
vysiela alebo prijíma signály. Kontakt 
s anténou zhor¹uje kvalitu komunikácie 
a mô¾e spôsobi», ¾e zariadenie bude 
pracova» s vy¹¹ím výkonom a ¾ivotnos» 
batérie poèítaèa sa zní¾i.

Vlo¾enie karty SIM
Varovanie: Ochrannú 
èiapoèku uchovávajte 
mimo dosahu malých detí.

1. Zlo¾te ochrannú èiapoèku (6).

2. Nadvihnite kryt otvoru pre kartu 
SIM (7).

3. Vlo¾te kartu SIM (8).
Zaistite, aby povrch karty 
s kontaktmi smeroval nadol 
a zrezaný roh napravo.

4. Kryt zatvoríte tak, ¾e ho pritlaèíte 
k zariadeniu (9) a zasuniete na 
miesto.

Prvé nastavenie
Na nastavenie zariadenia pre poèítaè 
budete pravdepodobne potrebova» 
práva správcu pre príslu¹ný operaèný 
systém. Mo¾no budete musie» zmeni» 
aj nastavenia brány firewall 
operaèného systému, aby mohlo 
zariadenie získa» prístup k internetu.
1. Skontrolujte, èi je v zariadení 

vlo¾ená karta SIM.
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2. Zlo¾te ochrannú èiapoèku 
z konektora USB.

3. Zapnite poèítaè a zariadenie 
pripojte k portu USB na poèítaèi 
tak, aby logo Nokia smerovalo 
nahor.

Tip: Ak chcete zariadenie 
pripoji» ku kompatibilnému 
poèítaèu pomocou kábla 

Nokia Connectivity Cable CA-175D, 
pripojte kábel ku konektoru USB a 
k portu USB na poèítaèi.

4. Zariadenie a aplikáciu správcu 
pripojenia nain¹talujete jedným 
z týchto spôsobov:
• In¹talátor sa v systéme 

Windows otvorí automaticky 
v prípade, ¾e je povolená 
funkcia automatického 
spú¹»ania.
Ak je funkcia automatického 
spú¹»ania vypnutá alebo ju va¹a 
verzia systému Windows 

nepodporuje, v programe 
Windows Explorer dvakrát 
kliknite na jednotku Nokia 
Internet Modem a potom 
kliknite na súbor setup.exe.

• V operaènom systéme Mac 
dvakrát kliknite na jednotku 
Nokia Internet Modem a potom 
na ikonu správcu pripojenia.

• V systéme Linux dvakrát 
kliknite na jednotku CD 
a potom na ikonu súboru 
nokiaInternetmodem.deb. 
Vyberte polo¾ku In¹talova» 
balík.

5. Vyberte zo zoznamu po¾adovaný 
jazyk a potom polo¾ku OK. 
Postupujte podåa zobrazených 
pokynov.
Dôkladne si preèítajte licenènú 
zmluvu koncového pou¾ívateåa 
a odsúhlaste ju.
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V poèítaèi sa nain¹taluje aplikácia 
a potrebné ovládaèe. In¹talácia 
mô¾e trva» niekoåko minút.

6. V závislosti od karty SIM sa 
zariadenie automaticky pokúsi 
definova» nastavenia pre celulárnu 
sie» vá¹ho poskytovateåa slu¾ieb 
(operátora).

7. Po zobrazení výzvy zadajte kód 
PIN svojej karty SIM. Kód PIN 
pomáha chráni» kartu SIM 
pred neoprávneným pou¾itím 
a obyèajne sa dodáva s kartou.
Zobrazí sa okno hlavného 
zobrazenia aplikácie správcu 
pripojenia.

8. Aplikáciu správcu pripojenia 
ukonèíte tak, ¾e vyberiete 
polo¾ku X.

9. Zariadenie odpojíte od poèítaèa 
vytiahnutím z portu USB.
Pred odpojením bude mo¾no 
potrebné zariadenie zastavi», 

ak vá¹ operaèný systém túto 
funkciu podporuje.

Indikátor
Ak indikátor svieti na èerveno, 
zariadenie sa nemô¾e zaregistrova» 
v celulárnej sieti, preto¾e karta SIM 
je neplatná, nesprávne vlo¾ená alebo 
vo va¹ej lokalite nedoká¾e vyhåada» 
podporovanú sie». Ak indikátor bliká 
èerveným svetlom, zariadenie nie je 
zaregistrované v celulárnej sieti, 
preto¾e ste nezadali kód PIN (ak je 
v aplikácii správcu pripojenia zapnutá 
funkcia vy¾iadania kódu PIN).
Ak indikátor svieti na zeleno, 
zariadenie je zaregistrované v sieti 
GSM a prená¹ajú sa dáta. Ak indikátor 
bliká na zeleno, zariadenie je 
zaregistrované v sieti GSM, ale 
dátové spojenie nie je aktívne.
Ak indikátor svieti na modro, 
zariadenie je zaregistrované v sieti 3G 
a prená¹ajú sa dáta. Ak indikátor bliká 
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na modro, zariadenie je 
zaregistrované v sieti 3G, ale 
dátové spojenie nie je aktívne.

Vlo¾enie karty microSD
Zariadenie obsahuje 
èítaèku karty microSD, 
ktorú mo¾no pou¾i» na 
ulo¾enie súborov na 
kompatibilnú pamä»ovú kartu. 
Pamä»ová karta sa v operaènom 
systéme zobrazuje ako vymeniteåný 
disk.
V¹etky pamä»ové karty microSD 
uchovávajte mimo dosahu malých 
detí.
Pou¾ívajte iba kompatibilné pamä»ové 
karty schválené spoloènos»ou Nokia na 
pou¾itie s týmto zariadením. 
Nekompatibilné karty mô¾u po¹kodi» 
kartu a zariadenie a znièi» dáta ulo¾ené 
na karte.

Postup pri vkladaní karty microSD:
1. Otvorte kryt otvoru pre pamä»ovú 

kartu (10).
2. Vlo¾te kartu do otvoru tak, aby 

plô¹ka s kontaktmi smerovala 
nadol (11).

3. Zatvorte kryt (12).
Dôle¾ité: Nevyberajte 
pamä»ovú kartu, keï ju 
pou¾íva niektorá aplikácia. 

V opaènom prípade mô¾e dôjs» 
k po¹kodeniu karty alebo zariadenia 
a mô¾e dôjs» aj k poru¹eniu dát 
ulo¾ených na karte.
Ak chcete kartu vybra», otvorte kryt 
(13), kartu jemne pritlaète (14), 
vytiahnite von a potom zatvorte 
kryt (15).
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Odin¹talovanie
Ak chcete odin¹talova» zariadenie 
a aplikáciu správcu pripojenia 
z poèítaèa, vykonajte jeden 
z uvedených krokov:
• V ponuke ©tart systému Windows 

vyberte aplikáciu odin¹talovania.

• V operaènom systéme Mac 
vyberte v zlo¾ke Nokia ikonu 
odin¹talovania.

• V systéme Linux pou¾ite Správcu 
balíkov.

Pripojenie k internetu
Informácie o dostupnosti dátových 
slu¾ieb, cenách a tarifách získate od 
poskytovateåa slu¾ieb.
1. Po vlo¾ení karty SIM do zariadenia 

zapnite poèítaè a pripojte k nemu 
zariadenie.

2. Ak sa aplikácia správcu pripojenia 
nespustí automaticky, vykonajte 
jeden z týchto krokov:
• V ponuke ©tart systému 

Windows spustite po¾adovanú 
aplikáciu. Napríklad 
v operaènom systéme 

Windows XP vyberte ponuku 
©tart > Programy > Nokia > 
Nokia Internet Modem > 
Nokia Internet Modem.

• V operaènom systéme Mac 
vyberte aplikáciu v zlo¾ke Finder 
(Vyhåadávanie).

• V systéme Linux vyberte 
polo¾ku Applications 
(Aplikácie) > Internet > 
Nokia Internet Modem.

3. Po zobrazení výzvy zadajte kód PIN 
svojej karty SIM.



SLOVENÈINA
4. Skontrolovaním indikátora siete 
zistite, èi je sie»ové pripojenie 
k dispozícii.

5. Pomocou celulárnej siete sa pripojíte 
k internetu výberom polo¾ky 
Internetové pripojenie > .
Ak sa chcete pripoji» k internetu 
pomocou bezdrôtovej lokálnej 
siete (WLAN alebo Wi-Fi), vyberte 
polo¾ku Zobrazi» zoznam sietí 
a po¾adovanú sie». Indikátor 
umiestnený vedåa názvu siete 
zobrazuje silu signálu konkrétnej 
siete. Ak je vedåa názvu siete 
zobrazená zámka, sie» je chránená 
a pou¾íva» ju mô¾ete po zadaní 
hesla.

Poznámka: Pou¾ívanie 
siete WLAN mô¾e by» 
v niektorých krajinách 

obmedzené. Vo Francúzsku je 
napríklad pou¾ívanie siete WLAN 
povolené iba vo vnútri budov. 

Ïal¹ie informácie získate na 
miestnych úradoch.

Poèas prenosu dát sa v okne 
Internetové pripojenie zobrazuje 
trvanie aktuálnej relácie a celkové 
mno¾stvo odoslaných a prijatých 
dát poèas tejto relácie.
Ak sa poèítaè prepne do re¾imu 
spánku alebo dlhodobého spánku, 
prenos údajov sa mô¾e zastavi». 
Pou¾ívaním zariadenia na prenos 
dát sa zvy¹uje výkon napájania 
poèítaèa z batérie a zni¾uje 
¾ivotnos» batérie.

6. Pripájajte sa pomocou softvéru 
podåa vlastného výberu.

7. Ak chcete ukonèi» pripojenie, 
v okne Internetové pripojenie 
zvoåte ikonu .
Aplikáciu ukonèíte tak, ¾e vyberiete 
polo¾ku X.  Týmto krokom sa 
zároveò ukonèí pripojenie.
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Ak chcete aplikáciu minimalizova» 
bez ukonèenia aktívneho pripojenia, 
pou¾ite . Okno aplikácie obnovíte 

výberom ikony minimalizovanej 
aplikácie.

Starostlivos» o zariadenie
So zariadením a príslu¹enstvom 
zaobchádzajte opatrne. Nasledujúce 
odporúèania vám pomô¾u dodr¾a» 
podmienky záruky.

• Uchovávajte zariadenie v suchu. 
Zrá¾ky, vlhkos» a najrôznej¹ie tekutiny 
a kondenzáty obsahujú minerály, 
ktoré spôsobujú koróziu 
elektronických obvodov. Ak 
zariadenie namokne, nechajte ho 
úplne vyschnú».

• Nepou¾ívajte a neuchovávajte 
zariadenie v pra¹nom ani 
zneèistenom prostredí. Mô¾e dôjs» 
k po¹kodeniu pohyblivých súèastí 
a elektroniky.

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

• Neuchovávajte zariadenie v chladnom 
prostredí. Keï sa zariadenie zohreje 
na normálnu teplotu, mô¾e sa v jeho 
vnútri vytvori» kondenzát a po¹kodi» 
tak elektronické obvody.

• Nepokú¹ajte sa zariadenie otvori» 
inak ne¾ je uvedené v tejto príruèke.

• Nenechajte zariadenie spadnú», 
neudierajte a netraste ním. 
Neopatrným zaobchádzaním mô¾ete 
po¹kodi» vnútorné dosky s obvodmi 
a mechaniku.
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• Na èistenie povrchu zariadenia 
pou¾ívajte iba jemnú, èistú a suchú 
handrièku.

• Zariadenie nefarbite. Farba mô¾e 
zanies» pohyblivé súèasti zariadenia 
a znemo¾ni» jeho správne fungovanie.

Recyklovanie
Pou¾ité elektronické výrobky, batérie 
a obalové materiály odneste v¾dy na 
urèené zberné miesto. Týmto spôsobom 
prispejete k obmedzeniu nekontrolovanej 
likvidácie odpadu a pomô¾ete recyklova» 
materiály. Environmentálne informácie 
o výrobku a informácie, ako recyklova» 
výrobky Nokia, nájdete na adrese 
www.nokia.com/werecycle alebo 

prostredníctvom mobilného zariadenia 
na stránke www.nokia.mobi/werecycle.

Symbol pre¹krtnutej odpadovej 
nádoby na výrobku, batérii, 
obale alebo v dokumentácii 
upozoròuje, ¾e v¹etky elektrické 
a elektronické výrobky, batérie 

a akumulátory by sa po skonèení svojej 
¾ivotnosti mali odnies» na osobitné 
zberné miesto. Toto opatrenie platí 
v Európskej únii. Nevyhadzujte tieto 
výrobky do netriedeného komunálneho 
odpadu. Ïal¹ie informácie 
o environmentálnych vlastnostiach 
zariadenia nájdete na adrese 
www.nokia.com/ecodeclaration.

Ïal¹ie bezpeènostné informácie

■ Malé deti
Toto zariadenie a jeho príslu¹enstvo nie 
sú hraèky. Mô¾u obsahova» malé súèasti. 

Uchovávajte ich mimo dosahu malých 
detí.
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■ Zdravotnícke pomôcky
Pou¾ívanie rádiofrekvenèných 
prenosových zariadení vrátane 
bezdrôtových telefónov mô¾e ru¹i» 
funkcie nedostatoène chránených 
zdravotníckych prístrojov. Ak chcete 
zisti», èi je zariadenie adekvátne 
chránené pred externou 
rádiofrekvenènou energiou, informujte 
sa u lekára alebo výrobcu zdravotníckej 
pomôcky. Vypnite svoje zariadenie, ak 
vás k tomu vyzývajú vyvesené nariadenia 
(napríklad v nemocniciach).

Implantované zdravotnícke 
pomôcky

Výrobcovia zdravotníckej techniky 
odporúèajú na ochranu pred mo¾ným 
ru¹ením dodr¾iava» minimálnu 
vzdialenos» 15,3 centimetra (6 palcov) 
medzi bezdrôtovým zariadením a 
implantovanou zdravotníckou pomôckou, 
ako napríklad kardiostimulátor alebo 
implantovaný kardioverter – defibrilátor. 

Osoby s týmito implantovanými 
pomôckami by sa mali riadi» týmito 
pokynmi:

• V¾dy udr¾ujte bezdrôtové zariadenie 
vo vzdialenosti väè¹ej ako 
15,3 centimetra (6 palcov) 
od zdravotníckej pomôcky.

• Bezdrôtové zariadenie vypnite, 
ak existuje akýkoåvek dôvod 
predpoklada», ¾e spôsobuje ru¹enie.

• Postupujte podåa pokynov od výrobcu 
implantovanej zdravotníckej 
pomôcky.

V prípade akýchkoåvek otázok týkajúcich 
sa pou¾ívania bezdrôtových zariadení 
s implantovanými zdravotníckymi 
pomôckami sa poraïte so svojím 
lekárom.

Naèúvacie prístroje
Medzi niektorými digitálnymi 
bezdrôtovými zariadeniami a urèitými 
typmi naèúvacích prístrojov mô¾e 
dochádza» k ru¹eniu. 
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■ Prevádzkové 
prostredie

Tento model zariadenia vyhovuje 
smerniciam regulujúcim podmienky 
pôsobenia rádiofrekvenèného ¾iarenia 
pri pou¾ívaní vo vzdialenosti minimálne 
0,5 centimetra (1/5 palca) od tela, ak 
je pripojený priamo k portu USB na 
hostiteåskom zariadení alebo ak sa 
pou¾íva na konci kábla Nokia CA-175D, 
ktorý mô¾e by» súèas»ou výbavy 
v predajnom balení.

■ Vozidlá
Rádiofrekvenèné signály mô¾u ma» vplyv 
na nesprávne nain¹talované alebo 
neadekvátne tienené elektronické 
systémy v motorových vozidlách, ako 
je elektronické vstrekovanie paliva, 
elektronické proti¹mykové brzdové 
zariadenie (antilock), elektronické 
systémy ovládania rýchlosti a airbagové 
systémy. Bli¾¹ie informácie vám poskytne 
výrobca vá¹ho vozidla alebo jeho výbavy.

Neskladujte alebo neprevá¾ajte åahko 
zápalné kvapaliny, plyny alebo explozívne 
materiály v tom istom priestore ako 
zariadenie, jeho súèasti alebo 
príslu¹enstvo. 

Pred nastúpením do lietadla vypnite svoje 
zariadenie. Pou¾itie bezdrôtových 
zariadení v lietadle mô¾e by» nebezpeèné 
pre ovládanie lietadla a mô¾e by» 
protiprávne.

■ Potenciálne 
explozívne prostredia

Vypnite zariadenie, keï sa nachádzate 
v oblasti s potenciálne výbu¹ným 
prostredím. Dodr¾iavajte v¹etky vyvesené 
nariadenia. Iskry mô¾u v takýchto 
oblastiach spôsobi» výbuch alebo oheò, 
ktoré mô¾u ma» za následok telesné 
poranenie alebo smr». Zariadenie vypnite 
na èerpacích staniciach, ako napríklad 
v blízkosti benzínových èerpacích staníc 
a servisných staníc LPG. Dodr¾ujte 
obmedzenia v skladoch pohonných hmôt, 
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v skladoch a priestoroch predaja palív, 
chemických továròach alebo na 
miestach, kde prebiehajú trhacie práce. 
Oblasti s potenciálne výbu¹ným 
prostredím sú èasto, ale nie v¾dy, jasne 
oznaèené. Patria sem oblasti, kde vás 
vyzvú k vypnutiu motora vozidla, 
podpalubia lodí, miesta skladovania 
alebo prepravy chemikálií a miesta, kde 
sa vo vzduchu vyskytujú chemikálie èi 
èastice ako prach alebo kovový prá¹ok. 
Informujte sa u výrobcu vozidiel 
pou¾ívajúcich skvapalnený petrolejový 
plyn (ako napríklad propán alebo bután), 
èi mô¾ete v ich blízkom okolí zariadenie 
bezpeène pou¾íva».

■ Informácie 
o certifikácii (SAR)

Tento model zariadenia vyhovuje 
smerniciam o vystavení rádiovým 
vlnám.
Zariadenie je vysielaèom a prijímaèom 
rádiových vμn. Je skon¹truované tak, aby 

neprekraèovalo limity vystavenia 
rádiovým vlnám 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.

Smernice pre vy¾arovanie mobilných 
zariadení pou¾ívajú meraciu jednotku, 
ktorá je známa ako ¹pecifický 
absorbovaný výkon alebo SAR (Specific 
Absorption Rate). Limit SAR stanovený 
v smerniciach ICNIRP predstavuje 
2,0 wattu na kilogram (W/kg) a je 
priemernou hodnotou na 10 gramov 
tkaniva. Merania SAR sa vykonávajú 
v ¹tandardných prevádzkových polohách 
a so zariadením vysielajúcim na najvy¹¹ej 
certifikovanej výkonovej úrovni vo 
v¹etkých testovaných frekvenèných 
pásmach. Skutoèná hodnota SAR 
zariadenia, ktoré je v prevádzke, mô¾e by» 
ni¾¹ia ako maximálna hodnota, preto¾e 
zariadenie je kon¹truované tak, aby 
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vyu¾ívalo najni¾¹í výkon postaèujúci 
pre komunikáciu so sie»ou. Tento výkon 
ovplyvòujú mnohé faktory, napríklad 
vzdialenos» od základòovej stanice siete.

Hodnoty SAR sa mô¾u lí¹i» v závislosti od 
metodiky ich uvádzania a stanovovania 
po¾iadaviek testovania v jednotlivých 
krajinách, ako aj od frekvenèného pásma 
siete. Ïal¹ie informácie o limite SAR 
mô¾ete nájs» v èasti s informáciami 
o výrobku na adrese www.nokia.com.

Tento model zariadenia vyhovuje 
smerniciam regulujúcim podmienky 
pôsobenia rádiofrekvenèného ¾iarenia 
pri pou¾ívaní vo vzdialenosti minimálne 
0,5 centimetra (1/5 palca) od tela, ak 
je pripojený priamo k portu USB na 
hostiteåskom zariadení alebo ak sa 
pou¾íva na konci kábla Nokia CA-175D, 
ktorý mô¾e by» súèas»ou výbavy 
v predajnom balení.


