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Biztonság

Olvassuk el az alábbi egyszerű útmutatót. Az itt leírtak be nem tartása veszélyekkel
járhat, vagy törvénysértő lehet. Bővebb információt a részletes felhasználói útmutató
tartalmaz.

BEKAPCSOLÁSKOR ÜGYELJÜNK A BIZTONSÁGRA
Ne kapcsoljuk be a készüléket olyan helyen, ahol a mobiltelefonok használata
tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.

AZ ÚTON ELSŐ A BIZTONSÁG
Tartsuk be a helyi törvényeket. Vezetés közben mindig hagyjuk szabadon
kezeinket, hogy a járművet irányíthassuk. A biztonság legyen vezetés közben
a legfontosabb szempont.

INTERFERENCIA
A vezeték nélküli eszközök interferencia-érzékenyek lehetnek, ami a
teljesítményre kihatással lehet.

KORLÁTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEKEN KAPCSOLJUK KI
Tartsuk be az előírásokat. Repülőgépen, valamint orvosi berendezések,
üzemanyag, vegyszerek vagy robbantási területek közelében kapcsoljuk ki a
készüléket.

SZAKSZERVIZ
A termék üzembe helyezését és javítását csak szakember végezheti.

TARTOZÉKOK ÉS AKKUMULÁTOROK
Csak jóváhagyott tartozékokat és akkumulátorokat használjuk. Ne
csatlakoztassunk nem kompatibilis termékeket.

VÍZÁLLÓSÁG
A készülék nem vízálló. Tartsuk szárazon.
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Használatbavétel

A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése
Ehhez a telefonhoz kizárólag a(z) BL-5CB akkumulátor használható.

Biztonságos eltávolítás. Az akkumulátor kivétele előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket,
és húzzuk ki a töltőt.

1 Helyezzük ujjunkat a készülék alján lévő mélyedésbe, majd óvatosan hajtsuk fel és
vegyük le a hátlapot (1).

2 Emeljük fel és vegyük ki az akkumulátort (2).
3 Helyezzük be a SIM-kártyát (3). Győződjünk meg arról, hogy a csatlakozófelület

lefelé néz, és a SIM-kártya levágott sarka a készülék alja felé van fordítva.
4 Helyezzük vissza az akkumulátort (4) és a hátlapot (5, 6, 7).

A SIM-kártya eltávolítása

Nyomjuk meg a kioldórugót (1), és húzzuk ki a SIM-kártyát (2).

Az akkumulátor töltése
Az akkumulátor gyárilag részben fel lett töltve. Ha a készülék alacsony töltöttségi szintet
jelez, tegyük a következőt:

1 Csatlakoztassuk a töltőt fali csatlakozóaljzathoz.
2 Csatlakoztassuk a töltőt a készülékhez.
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3 Ha a készülék teljesen feltöltött állapotot jelez, húzzuk ki a töltőt a készülékből,
majd a fali aljzatból.

Tipp: Energia megtakarításához húzzuk ki a töltőt, ha az akkumulátor teljesen
feltöltődött.

Az akkumulátor feltöltéséhez nem kell meghatározott idő, emellett a készülék töltés
közben is használható. Abban az esetben, ha az akkumulátor teljesen lemerült, a töltés
jelzése lehet, hogy csak néhány perc múlva jelenik meg, addig telefonhívást sem tudunk
lebonyolítani.

Be- és kikapcsolás

Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a végegombot.

A készüléket csak normál helyzetben használjuk.

A készülék belső és külső antennával is rendelkezhet. Kerüljük az antennaterület
felesleges megérintését, amikor az használatban van. Az antenna megérintése hatással
van a rádiókommunikáció minőségére, magasabb energiaszinten való működést
okozhat, valamint csökkentheti az akkumulátor élettartamát.
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A telefon

A készülék gombjai és részei

1 Hallgató
2 Kijelző
3 Választógombok
4 Navi™-gomb (vezérlőgomb)
5 Hívás gomb
6 Bekapcsológomb/vége gomb
7 Billentyűzet
8 Mikrofon
9 Zseblámpa
10 A fülhallgató csatlakoztatási

helye (3,5 mm)
11 Csuklópánt rögzítési pontja
12 Töltő csatlakozója

Főbb funkciók
Válasszuk a Menü pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

Üzenetek üzenetek létrehozása, elküldése és kezelése.
Névjegyzék nevek és telefonszámok mentése.
Hívásinfó a nem fogadott, fogadott és tárcsázott hívások megjelenítése.
Beállítások a telefon különböző funkcióinak beállítása.
Óra a jelzés idejének beállítása.
Rádió a rádió funkcióinak kezelése.
Emlékeztetők az emlékeztetők kezelése.
Játékok játékok játszása és beállítása a készüléken.
Extrák Különböző alkalmazások elérése.
SIM-alkalm.-ok támogatott SIM-kártya szolgáltatások használata.
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Hívások
Hívás kezdeményezéséhez írjuk be a telefonszámot az országkóddal és körzetszámmal
együtt, ha szükséges, majd nyomjuk meg a hívásgombot. Hívás fogadásához nyomjuk
meg a hívás gombot. Hívás fogadásához vagy elutasításához nyomjuk meg a vége
gombot.

Ha hívás közben szeretnénk átváltani a hangszóró vagy a telefon hallgatója között,
válasszuk a Hangsz. vagy a Kézib. lehetőséget. Hívás közben a hangerő beállításához
lapozzunk balra vagy jobbra.

Ha nagy a hangerő, ne tartsuk a készüléket a fülünkhöz.

Szövegírás
Szöveget a hagyományos módszerrel vagy a prediktív szövegbevitel használatával
írhatunk be. A prediktív szövegbevitel nem minden nyelv használatát támogatja.

A hagyományos szövegbevitel használata 
Nyomjunk le többször egy billentyűt, amíg a kívánt betű meg nem jelenik.

A prediktív szövegbevitel használata 
Válasszuk az Opciók > Szótár lehetőséget, majd a kívánt nyelvet.

A prediktív szövegbevitel kikapcsolása
Válasszuk a Opciók > Szótár > Szótár ki lehetőséget.

Prediktív szövegbevitelnél nyomjuk le az egyes gombokat egy betűhöz. Amikor
megjelenik a kívánt szó, nyomjuk meg a 0 gombot, és kezdjük el írni a következő szót.
Ha a szó után a ? karakter jelenik meg, akkor a szó nem szerepel a szótárban.

Szó módosítása
Nyomjuk le többször a * billentyűt, amíg a kívánt szó meg nem jelenik.

Szó beírása
Válasszuk az Új szó lehetőséget, írjuk be a szót hagyományos szövegbevitellel, és
nyomjuk meg az OK gombot.

Szóköz beírása
Nyomjuk meg a 0 gombot.

Átváltás a szövegbeviteli módok között
Nyomjuk meg többször a # gombot, és ellenőrizzük az ikont a kijelző tetején.

Szám beírása
Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a megfelelő számgombot.
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Különleges karakter beírása
Hagyományos szövegbeviteli módban nyomjuk meg a * gombot; prediktív
szövegbeviteli módban pedig nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a * gombot.

Üzenet törlésének visszavonása
Válasszuk az Opciók > Törl. visszavon. lehetőséget.

Üzenet
Az üzenetszolgáltatások csak akkor használhatók, ha azokat a szolgáltató támogatja.

A készülék támogatja a normál üzenethosszúságot meghaladó szöveges üzeneteket. A
hosszabb üzenetek kettő vagy több üzenetként kerülnek elküldésre. A szolgáltató ennek
megfelelően számolhat fel díjat. Az ékezetes karakterek, egyéb írásjegyek, illetve
néhány nyelvi lehetőség több helyet foglal el, ezért használatuk csökkenti az egy
üzenetben elküldhető karakterek számát.

Üzenet írása és elküldése
1 Válasszuk a Menü > Üzenetek > Üzenetek írása pontot.
2 Írjuk be az üzenet szövegét. Az üzenethosszjelző megjeleníti, hány karaktert

írhatunk még az üzenetbe.
3 Válasszuk az Opciók > Elküldés lehetőséget, írjuk be a telefonszámot vagy

válasszuk ki a címzettet Névjegyzékből, majd válasszuk az OK lehetőséget.

Üzenetek törlése
Válasszuk a Menü > Üzenetek > Üzenetek törlése > Olvasottakat lehetőséget, vagy
válasszuk ki a kívánt mappát.

Névjegyzék
Neveket és telefonszámokat menthetünk a telefon memóriájába és a SIM-kártya
memóriájába. A névjegyzék akár 500 névjegyet is tárolhat a telefonmemóriában.

Névjegy keresése
Készenléti üzemmódban írjuk be a név első karaktereit vagy betűit, majd lapozzunk a
kívánt névjegyre.

Névjegy mentése a névjegyzékbe
Válasszuk a Menü > Névjegyzék > Új név lehetőséget.

Névjegyek másolása a telefon és a SIM-kártya memóriája között
Válasszuk a Menü > Névjegyzék > Másolás lehetőséget.
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Többszörös telefonkönyv
A telefon akár öt különböző telefonkönyvet is támogat több felhasználó számára. A
többszörös telefonkönyv aktiválásával csak az aktív telefonkönyvben lévő névjegyek
lesznek láthatók.

Egy névjegy egy vagy több telefonkönyvhöz is tartozhat. A Megoszt. névjegy névjegyei
minden telefonkönyvből elérhetők.

Válasszuk a Menü > Névjegyzék > Beállítások > Többszörös telefonkönyv
lehetőséget és a megfelelő opciókat.

A többszörös telefonkönyv aktiválása
Válasszuk a Telefonkönyv-stílus > Többsz. tel.könyv lehetőséget.

Telefonkönyv aktiválása
Válasszuk az Aktuális telefonkönyv lehetőséget, majd a kívánt telefonkönyvet vagy a
Megoszt. névjegy lehetőséget.

Névjegy hozzárendelése egy vagy több telefonkönyvhöz
Válasszuk a Névjegyek kezelése lehetőséget, majd a kívánt névjegyet.

Telefonkönyv átnevezése
Válasszuk a Telefonkönyvek átnevezése lehetőséget, majd a kívánt telefonkönyvet.

FM-rádió
Az FM-rádió használatához szükséges egy külön antenna, amely nem a készülék vezeték
nélküli csatlakozásához használt antenna. Az FM-rádió megfelelő működéséhez
kompatibilis fülhallgatót kell a készülékhez csatlakoztatni. Előfordulhat, hogy a
kompatibilis fülhallgatót külön kell megvásárolnunk.

A rádió megnyitásához válasszuk a Menü > Rádió lehetőséget. A rádió hangerejének
beállításához lapozzunk balra vagy jobbra.

Ahhoz, hogy a rádiós óra megfelelően működjön, legalább egy mentett csatornának
lennie kell.

Figyelmeztetés:
Ha folyamatosan nagy hangerőnek tesszük ki magunkat, az károsíthatja a hallásunkat.
Zenét mérsékelt hangerővel hallgassunk, és kihangosításkor ne tegyük a készüléket a
fülünkhöz.

A zseblámpa gyors elérése készenléti módban
A bekapcsoláshoz lapozzunk kétszer felfelé. A kikapcsoláshoz lapozzunk egyet felfelé.

A zseblámpát ne irányítsuk mások szemébe.
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Általános információk
A készülékről
A jelen tájékoztatóban ismertetett vezeték nélküli eszköz a
EGSM 900 és 1800 MHz-es hálózatok hálózaton használható.
A hálózatokról szóló további tájékoztatásért keressük fel a
szolgáltatót.

Figyelmeztetés:
A készülék funkcióinak használatához (az ébresztőórát
kivéve) a készüléknek bekapcsolt állapotban kell lennie. Ne
kapcsoljuk be a készüléket olyan helyen, ahol a vezeték
nélküli eszközök használata interferenciát vagy veszélyt
okozhat.

A készülék használatakor tartsuk be a törvényeket, és tartsuk
tiszteletben a helyi szokásokat, valamint mások személyiségi
és egyéb törvényes jogait, beleértve szerzői jogait. A
szerzőjogi védelem miatt egyes képeket, zenéket és más
tartalmakat esetleg nem másolhatunk, módosíthatunk vagy
küldhetünk tovább.

A készülékben tárolt fontos adatokról készítsünk biztonsági
másolatot vagy írásos feljegyzést.

Mielőtt készülékünket bármilyen egyéb eszközhöz
csatlakoztatnánk, az adott eszköz felhasználói
útmutatójában olvassuk el a részletes biztonsági
utasításokat. Ne csatlakoztassunk nem kompatibilis
termékeket.

Az ebben az útmutatóban látható képek eltérhetnek a
készülék kijelzőjén ténylegesen megjelenő képektől.

Hálózati szolgáltatások
A készülék használatához szükség van egy
mobilszolgáltatóval kötött szolgáltatási szerződésre. Egyes
funkciók nem minden hálózatban érhetők el; előfordulhat,
hogy más hálózati funkciók használatához külön
megállapodást kell kötni a szolgáltatóval. A hálózati
szolgáltatások használata adatátvitellel jár. A szolgáltatótól
érdeklődjünk a hazai hálózatban érvényes díjakra, valamint
roamingoláskor az egyéb hálózatban érvényes díjakra
vonatkozó részletekről. Az érvényben lévő díjakról a
szolgáltatótól kaphatunk tájékoztatást.

Lehet, hogy a készüléken a szolgáltató kérésére bizonyos
funkciók nem érhetők el vagy nem aktívak. Ha így van, ezek
meg sem jelennek a készülék menüiben. Az is előfordulhat,
hogy a készülék testreszabott elemekkel – például
menüelnevezésekkel, menüsorrenddel és ikonokkal –
rendelkezik.

Terméktámogatás
Ha további információra van szükségünk, vagy kétségeink
vannak a készülék működésével kapcsolatban, olvassuk el a
felhasználói útmutatót, vagy keressük fel a www.nokia.com/
support vagy a helyi Nokia webhelyet, illetve

mobilkészülékünkkel a www.nokia.mobi/support
webhelyet.

Ha ezekkel sem sikerül megoldani a problémákat, hajtsuk
végre a következők egyikét:

• A készülék újraindítása: kapcsoljuk ki a készüléket és
vegyük ki az akkumulátort. Körülbelül egy perc múlva
helyezzük vissza az akkumulátort és kapcsoljuk be a
készüléket.

• A felhasználói útmutatóban ismertetett módon állítsuk
vissza az alapbeállításokat.

Ha a problémák továbbra sem szűnnek meg, lépjünk
kapcsolatba egy Nokia szervizzel. Látogassuk meg a
www.nokia.com/repair webhelyet. Mielőtt a készüléket
elküldenénk a szervizbe, mindig készítsünk biztonsági
másolatot a készüléken lévő adatokról.

Tartozékok

Figyelmeztetés:
Ehhez a típusú készülékhez kizárólag a Nokia által
jóváhagyott akkumulátorokat, töltőkészülékeket és
tartozékokat használjuk. Más típusok alkalmazása
érvényteleníti az engedélyeket és garanciákat, és emellett
veszélyes is lehet. A nem jóváhagyott akkumulátor vagy töltő
használata akár tüzet, robbanást, szivárgást okozhat, vagy
egyéb veszéllyel járhat.

A gyártó által engedélyezett tartozékokról a
márkakereskedőktől kaphatunk bővebb felvilágosítást. A
tartozékok hálózati kábelét mindig a csatlakozónál (ne a
kábelnél) fogva húzzuk ki a konnektorból.

Akkumulátor
Az akkumulátorra és a töltőre vonatkozó információk
A készülék újratölthető akkumulátorral üzemel. Ehhez a
készülékhez kizárólag a(z) BL-5CB akkumulátort használjuk.
A Nokia további akkumulátormodelleket tehet elérhetővé
ehhez a készülékhez. A készülék a következő töltőkkel
használható: AC-3. A pontos töltőmodell a dugó típusától
függhet. A dugó típusát a következők egyike azonosítja: E, EB,
X, AR, U, A, C, K vagy UB.

Az akkumulátor több százszor feltölthető és kisüthető, de
előbb-utóbb elhasználódik. Amikor a beszélgetések és a
készenléti állapot időtartama észrevehetően rövidebb a
megszokottnál, cseréljük ki az akkumulátort. Csak Nokia által
jóváhagyott akkumulátorokat használjunk, és azokat
ugyancsak a Nokia által ehhez a készülékhez jóváhagyott
töltőkészülékekkel töltsük újra.

Ha az akkumulátort először használjuk, vagy az akkumulátort
nem használtuk hosszabb ideig, akkor előfordulhat, hogy a
töltés megkezdéséhez a töltő csatlakoztatása után azt ki kell
húzni, majd újra csatlakoztatni kell. Abban az esetben, ha az
akkumulátor teljesen lemerült, a töltés jelzése lehet, hogy
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csak néhány perc múlva jelenik meg, addig telefonhívást sem
tudunk lebonyolítani.

Biztonságos eltávolítás. Az akkumulátor kivétele előtt mindig
kapcsoljuk ki a készüléket, és húzzuk ki a töltőt.

Megfelelő töltés. A töltőt húzzuk ki a hálózati aljzatból és a
készülékből, ha nem használjuk. Ne hagyjuk a teljesen
feltöltött akkumulátort a töltőre csatlakoztatva, mert a
túltöltés megrövidítheti az akkumulátor élettartamát. A
teljesen feltöltött, de nem használt akkumulátor idővel
önmagától is elveszti töltését.

Kerüljük a szélsőséges hőmérsékleti hatásokat. Mindig
tartsuk az akkumulátort 15 °C és 25 °C (59 °F és 77 °F) közötti
hőmérsékleten. A szélsőséges hőmérséklet csökkenti az
akkumulátor kapacitását és élettartamát. Előfordulhat, hogy
túl meleg vagy túl hideg akkumulátorral a készülék
átmenetileg nem működik. Az akkumulátor teljesítménye
különösen korlátozott jóval fagypont alatti hőmérsékleten.

Ne zárjuk rövidre az akkumulátort. Véletlen rövidzárlatot
okozhat például egy fémtárgy (pénzérme, kapocs vagy toll),
ha az akkumulátor pozitív (+) és negatív (-) pólusait
közvetlenül összeköti. (A pólusok az akkumulátoron látható
fémes sávok.) Ez könnyen előfordulhat, ha a tartalék
akkumulátort a zsebünkben vagy tárcánkban tartjuk. A
pólusok rövidre zárása az akkumulátort és az összeköttetést
létrehozó tárgyat is tönkreteheti.

Hulladékkezelés. Az akkumulátorokat soha ne dobjuk tűzbe,
mivel ez robbanást idézhet elő. Az akkumulátoroktól a helyi
rendelkezéseknek megfelelően szabaduljunk meg.
Lehetőség szerint hasznosítsuk újra. Soha ne dobjuk a
háztartási szemétbe.

Szivárgás. A cellákat vagy az akkumulátort ne szedjük szét,
ne vágjuk el, ne nyissuk fel, ne törjük szét, ne hajlítsuk meg,
ne szúrjuk ki, illetve ne daraboljuk fel. Akkumulátorfolyás
esetén ügyeljünk arra, hogy a folyadék ne érintkezzen
bőrfelülettel, és ne kerüljön a szembe. Ha mégis
megtörténne, azonnal öblítsük le az érintett bőrterületet,
vagy forduljunk orvoshoz.

Károsodás. Az akkumulátort ne módosítsuk, ne használjuk fel
más dolog előállításához, ne próbáljunk bele idegen
tárgyakat szerelni, valamint ne merítsük meg vízben és egyéb
folyadékokban, illetve ne tegyük ki ezek hatásának. A sérült
akkumulátorok robbanásveszélyesek.

Helyes használat. Az akkumulátort csak a rendeltetésének
megfelelő célokra használjuk. Az akkumulátor nem
megfelelő használata tüzet, robbanást okozhat, vagy egyéb
veszéllyel járhat. Ha a készüléket vagy az akkumulátort
leejtjük (különösen kemény felületre), és úgy gondoljuk,
hogy megsérült, akkor a további használat előtt vizsgáltassuk
meg az akkumulátort egy szervizközpontban. Soha ne
használjunk sérült akkumulátort vagy töltőt. Az
akkumulátort tartsunk kisgyermekektől távol.

Nokia akkumulátor-hitelességi irányelvek
Biztonságunk érdekében mindig eredeti Nokia akkumulátort
használjunk. Ahhoz, hogy meggyőződjünk arról, hogy eredeti
Nokia akkumulátort kaptunk-e, szerezzük be azt egy
hivatalos Nokia szervizközpontól vagy hivatalos
márkakereskedőtől, és vizsgáljuk meg a hologramos címkét
a következő lépésekkel:

A hologram hitelességének vizsgálata
1 Ha ránézünk a hologramos címkére, akkor az egyik

irányból a Nokia kézfogást ábrázoló jele, a másik
irányból az Eredeti Nokia tartozék (Nokia Original
Enhancements) logó látható.

2 Ha a hologramot balra, jobbra, lefelé vagy felfelé
döntjük, az egyes oldalakon – ennek megfelelően – egy,
kettő, három, illetve négy pontnak kell látszania.

Ha az alábbi lépéseket sikeresen elvégeztük, az még nem
jelenti az akkumulátor megfelelő eredetének teljes
bizonyosságát. Ha az eredetiségről nem tudunk
megbizonyosodni, vagy bármely okból azt gondoljuk, hogy a
hologramos címkéjű akkumulátorunk nem eredeti Nokia
akkumulátor, tartózkodjunk annak használatától, és további
segítségért vigyük el az akkumulátort a legközelebbi
hivatalos Nokia szervizközpontba vagy kereskedőhöz.

Az eredeti Nokia akkumulátorokról bővebben a
www.nokia.com/battery oldalon olvashatunk.

A készülék kezelése
A készülék kiemelkedő színvonalú tervezés és kivitelezés
eredménye, és gondos kezelést igényel. A következő
javaslatok segítenek a garancia megőrzésében.
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• A készüléket tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és
minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat
az elektronikus áramkörökben korróziót előidéző
ásványi anyagokat. Ha a készülék vizes lesz, vegyük ki
az akkumulátort, és visszahelyezés előtt várjuk meg,
amíg a készülék teljesen megszárad.

• A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros, piszkos
helyen. A por károsíthatja a készülék mozgó és
elektromos alkatrészeit.

• A készüléket ne tartsuk túl meleg vagy hideg helyen. A
magas hőmérséklet csökkentheti az elektronikus
alkotóelemek élettartamát, károsíthatja az
akkumulátort, és deformálhatja vagy megolvaszthatja
a műanyag alkatrészeket. A hidegről normál
hőmérsékletre 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
áramköri kártyákat és a finommechanikát.

• A készüléket ne tisztítsuk erős vegyszerekkel, illetve
oldó- vagy mosószerekkel. Csak puha, tiszta, száraz
kendőt használjunk a készülék felületének
tisztításához.

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

• Kizárólag eredeti vagy jóváhagyott csereantennát
használjunk. A nem engedélyezett antennák,
változtatások vagy kiegészítő alkatrészek
károsíthatják a készüléket, és sérthetik a
rádiófrekvenciás készülékekre vonatkozó
jogszabályokat.

• A töltőt fedett helyiségben használjuk.
• Készítsünk biztonsági másolatot a megtartani kívánt

adatokról, például a névjegyzékről és a
naptárbejegyzésekről.

• Ha az optimális teljesítmény elérése érdekében a
készüléket időről-időre alaphelyzetbe kívánjuk állítani,
kapcsoljuk ki azt, és vegyük ki az akkumulátort.

Ezek a javaslatok egyaránt vonatkoznak a készülékre, az
akkumulátorra, a töltőre és bármilyen tartozékra.

Újrahasznosítás
A használt elektronikai termékeket, akkumulátorokat és
csomagolóanyagokat mindig vigyük vissza egy kijelölt
gyűjtőhelyre. Ezzel segítünk megakadályozni az
ellenőrizetlen szemétkidobást, és elősegítjük az anyagok
újrahasznosítását. A Nokia termékek környezetvédelmi
információit és újrahasznosításuk módját megtaláljuk a
www.nokia.com/werecycle vagy a nokia.mobi/werecycle
oldalon.

A terméken, az akkumulátoron, az irodalomban vagy a
csomagoláson látható áthúzott, kerekes szemétgyűjtő-
tartály szimbólum arra hívja fel a figyelmet, hogy minden
elektromos és elektronikus terméket, elemet és
akkumulátort az élettartamuk végén szelektív gyűjtőhelyre
kell juttatnunk. Ez a követelmény az Európai Unióban
érvényes. A terméktől ne közösségi/lakossági hulladékként
szabaduljunk meg. További környezetvédelmi információkat
a termék környezetvédelmi nyilatkozatában találunk, a
www.nokia.com/environment weboldalon.

További biztonsági információk
A készülék felülete nikkelmentes.

Kisgyermekek
A készülék és annak tartozékai nem játékok; apró
alkatrészeket tartalmazhatnak. Ezeket tartsuk
kisgyermekektől távol.

Üzemelési környezet
Ez a készülék megfelel a rádiófrekvenciás sugárzás
kibocsátására vonatkozó irányelveknek a normál, fülhöz
tartott helyzetben vagy a testtől legalább 2,2 centiméter (7/8
hüvelyk) távolságra tartva. A hordtáska, övcsat vagy egyéb,
ruházaton való viseléshez használt eszköz nem tartalmazhat
fémet, és a készüléket a fenti távolságra kell tartania a testtől.

Adatfájlok vagy üzenetek küldéséhez a készüléknek jó
minőségű hálózati kapcsolatra van szüksége. Az adatfájlok
vagy üzenetek átvitele elhalasztható, amíg nem áll
rendelkezésre megfelelő kapcsolat. Tartsuk be a távolságra
vonatkozó utasításokat, amíg az átvitel be nem fejeződik.

A telefon egyes részei mágnesesek. A készülék vonzhatja a
fémes tárgyakat. Ne tartsunk a készülékhez közel hitelkártyát
vagy egyéb mágneses adattároló eszközt, mert az azokon
tárolt információk megsérülhetnek.

Orvosi eszközök
A rádióadók használata, beleértve a mobiltelefonokat is,
zavarhatja a nem megfelelően védett orvosi berendezéseket.
Beszéljünk egy orvossal, vagy forduljunk a készülék
gyártójához, hogy eldönthessük, a berendezés megfelelően
árnyékolt-e a rádiófrekvenciás sugárzással szemben.
Kapcsoljuk ki a készüléket, ha a kihelyezett szabályozások
erre utasítanak minket. A kórházakban és egészségügyi
intézményekben a külső rádiósugárzásra érzékeny
berendezések is üzemelhetnek.

Beültetett orvosi eszközök
Az orvosi eszközök gyártói azt ajánlják, hogy legalább 15,3
centiméter (6 hüvelyk) távolságra legyen a készülék a
beültetett orvosi eszköztől, például a szívritmus-

12 További biztonsági információk

http://www.nokia.com/werecycle
http://www.nokia.com/environment


szabályozótól vagy a beültetett cardioverter defibrillátortól,
így kerülve el az esetleges interferenciát az orvosi eszközzel.
Ajánlások az ilyen készülékkel élő személyeknek:

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

• a vezeték nélküli eszközt nem szabad felső ingzsebbe
vagy mellényzsebbe tenni.

• A vezeték nélküli készüléket tartsuk az orvosi
készülékkel átellenes oldali fülükhöz.

• Kapcsoljuk ki a vezeték nélküli készüléket, ha bármilyen
okból interferencia létrejötte feltételezhető.

• Tartsuk be a beültetett orvosi készülék gyártójának
utasításait.

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

Hallókészülékek
Bizonyos digitális vezeték nélküli készülékek zavarhatnak
egyes hallókészülékeket.

Járművek
A rádiófrekvenciás jelek hatással lehetnek a
motorgépjárművek nem helyesen felszerelt vagy nem
megfelelően földelt elektronikus rendszereire, például az
elektronikus üzemanyag-befecskendező rendszerekre,
elektronikus blokkolásgátló rendszerekre, elektronikus
sebességvezérlő rendszerekre és légzsákrendszerekre.
További információkért lépjünk kapcsolatba a gépjármű vagy
az adott berendezés gyártójával.

Kizárólag szakképzett személyzet javíthatja a készüléket, és
szerelheti a készüléket járműbe. A hibás telepítés vagy
beszerelés veszélyes lehet, és érvénytelenítheti a garanciát.
Rendszeresen ellenőrizze, hogy a járműben minden vezeték
nélküli készülék megfelelően fel van szerelve, és megfelelően
működik. Ne tároljon vagy szállítson éghető folyadékokat,
gázokat vagy robbanóanyagot ugyanabban a tárolóban, mint
ahol a készülék, annak alkatrészei vagy tartozékai találhatók.
Ne feledjük, hogy a légzsákok nagy erővel nyílnak ki. Ne
helyezzük a készüléket vagy a tartozékokat a légzsák tágulási
terébe.

A repülőgépre történő beszállás előtt kapcsoljuk ki a
készüléket. A vezeték nélküli készülékek repülőgépen történő
használata veszélyes lehet a repülőgép vezérlésére, és
törvénybe ütköző lehet.

Robbanásveszélyes környezetek
Kapcsoljuk ki a készüléket minden olyan helyen, ahol
robbanás veszélye fennállhat. Tartsuk be a felszólító
jelzéseket. A szikrák az ilyen helyeken robbanást vagy tüzet
okozhatnak, ami személyi sérüléshez vagy halálhoz vezethet.
Kapcsoljuk ki a készüléket üzemanyagtöltő-állomásokon.
Tartsuk be az üzemanyagraktárakban, -tárolókban és -

elosztókban; vegyi üzemekben; valamint robbantási
területeken érvényes korlátozásokat. Az olyan helyek, ahol
robbanás veszélye fennállhat, általában (de nem mindig) jól
láthatóan meg vannak jelölve. Ezek például olyan helyek, ahol
felszólítás látható a gépjármű motorjának kikapcsolására, a
hajók fedélzet alatti része, vegyi anyagot szállító vagy tároló
létesítmények, valamint ahol a levegő vegyszereket vagy
szemcséket tartalmaz, például gabonát, port vagy
fémreszeléket. Tudjuk meg a folyékony gázzal (például
propánnal vagy butánnal) üzemelő gépjárművek gyártóitól,
hogy az adott gépjárműben biztonságosan használható-e a
készülék.

Segélykérő hívások
Fontos:  Ez a készülék rádiójelekre, vezetékes és vezeték
nélküli hálózatokra, valamint a felhasználó által
programozható funkciókra támaszkodva működik. Ha a
készülék támogatja az interneten keresztüli hanghívásokat
(internethívásokat), akkor aktiváljuk az internethívásokat és
a celluláris hívásokat is. Ha mindkettő aktiválva van, akkor a
készülék a segélyhívások kezdeményezését a celluláris
hálózaton és az internetszolgáltatón keresztül is
megkísérelheti. A kapcsolat létrejötte nem garantálható
minden körülmény között. Létfontosságú kommunikáció –
például orvosi segélykérés – céljából soha ne hagyatkozzunk
kizárólag vezeték nélküli eszközökre.

Segélykérés mobiltelefonon keresztül:

1 Ha a készülék ki van kapcsolva, akkor kapcsoljuk be.
Ellenőrizzük a megfelelő térerőt. A készüléktől függően
előfordulhat, hogy a következőket is el kell végeznünk:

• Helyezzünk be egy SIM-kártyát, ha a készülék
használ ilyet.

• Távolítsunk el bizonyos el a híváskorlátozásokat,
ha aktiváltuk ezeket a készüléken.

• Módosítsuk az üzemmódot Offline-ról vagy
Repülésről egy aktív üzemmódra.

2 A kijelző törléséhez és a készülék hívásra kész állapotba
hozásához nyomjuk meg a Vége gombot, ahányszor
csak szükséges.

3 Írjuk be a helyzetünknek megfelelő hivatalos
segélykérőszámot. A segélyszolgálatok telefonszáma
helyről helyre változhat.

4 Nyomjuk meg a Hívás gombot.

Segélyhívás esetén a lehető legpontosabban adjuk meg az
ilyenkor szükséges adatokat. Előfordulhat, hogy a vezeték
nélküli eszköz a kommunikáció egyetlen módja egy baleset
helyszínén. Ne szakítsuk meg a kapcsolatot, amíg erre
engedélyt nem kapunk.

Hitelesítési információ (SAR)
Ez a mobilkészülék megfelel a rádióhullám-kibocsátásra
vonatkozó irányelveknek.
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A mobileszköz egy rádió adó-vevő készülék. A készüléket úgy
tervezték, hogy a 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 mobilkészülékek kibocsátási irányelvei a Specifikus
elnyelési rátaként (SAR) ismert mérési egységet alkalmazzák.
Az ICNIRP-irányelvekben megállapított SAR-határérték 2,0
watt/kilogramm (W/kg), amely átlagosan 10 gramm emberi
szövetre értendő. A SAR-teszteket szabvány üzemeltetési
pozíció alkalmazásával végzik úgy, hogy a készülék a
legmagasabb energiaszinten sugároz minden tesztelt
frekvenciasávon. Egy működő 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 tényező
függvényében módosulhat, mint például a hálózat egy
bázisállomásától való távolság.

A készülék fülhöz közeli használata során elért, az ICNIRP-
irányelvek alapján mért legmagasabb SAR-értéke 1,16 W/kg.

A készülékhez való tartozékok használata különböző SAR-
értékeket eredményezhet. A SAR-értékek az egyes országok
jelentéstételi és tesztelési követelményeitől, valamint a
hálózatok által használt sávszélességektől függően
változhatnak. További SAR-információk érhetők el a
www.nokia.com oldalról elérhető termékinformációs
oldalakon.
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A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy a(z) RH-125 készülék
mindenben megfelel az alapvető követelményeknek,
valamint az 1999/5/EC irányelv egyéb vonatkozó
rendelkezéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya
megtalálható a http://www.nokia.com/phones/
declaration_of_conformity/ címen.

© 2009 Nokia. Minden jog fenntartva.

A Nokia, a Nokia Connecting People és a Navi a Nokia
Corporation védjegye, illetve bejegyzett védjegye. A Nokia
tune a Nokia Corporation hangvédjegye. Az említett egyéb
termék- és cégnevek ezek tulajdonosainak védjegyei és
márkanevei lehetnek.

A jelen dokumentum vagy bármely része semmilyen
formában nem másolható, nem továbbítható, nem
terjeszthető és nem tárolható a Nokia előzetes írásbeli
engedélye nélkül. Nokia a folyamatos fejlesztés elvét
alkalmazza. A Nokia fenntartja magának a jogot, hogy
bármely, a jelen dokumentumban ismertetett termékek
jellemzőit előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy
továbbfejlessze.

A NOKIA ÉS ANNAK LICENCADÓI – AZ ALKALMAZANDÓ
JOGSZABÁLYOK ÁLTAL LEHETŐVÉ TETT LEGSZÉLESEBB KERETEK
KÖZÖTT – SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM FELELŐSEK
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 ELŐÍRTAKON
KÍVÜL A NOKIA SEMMIFÉLE KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT
GARANCIÁT NEM VÁLLAL A JELEN DOKUMENTUM
PONTOSSÁGÁVAL, MEGBÍZHATÓSÁGÁVAL VAGY TARTALMÁVAL
KAPCSOLATBAN, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN AZ
ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE VAGY EGY ADOTT CÉLRA VALÓ
ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ GARANCIÁT. A NOKIA
FENNTARTJA A JOGOT, HOGY A JELEN DOKUMENTUMOT
BÁRMIKOR, ELŐZETES ÉRTESÍTÉS NÉLKÜL ÁTDOLGOZZA VAGY
VISSZAVONJA.
Bizonyos termékek, illetve az azokhoz kapcsolódó
alkalmazások és szolgáltatások választéka országonként
eltérhet. A részletekről és az elérhető nyelvi csomagokról
érdeklődjünk egy Nokia márkakereskedőnél. Ez az eszköz
olyan alkatrészt, technológiát vagy szoftvert tartalmazhat,
amelyre az Egyesült Államok vagy más országok
exportjogszabályai vonatkoznak. Tilos a jogszabályoktól
eltérő magatartás.
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