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Szybki start
Powitanie
Urządzenie Nokia umożliwia kontakt ze światem pełnym wielu możliowści. Możesz
korzystać z internetu i usług Ovi, usług społecznościowych i pozostać w kontakcie ze
znajomymi, wybierając najdogodniejszy z dostępnych sposób połączenia z internetem.

Twoje urządzenie jest wyposażone w wewnętrzną antenę GPS (Global Positioning
System), dzięki czemu możesz zwiedzać większość dużych i małych miast na świecie.
Używając aplikacji Mapy Ovi, łatwo pobierzesz mapy, zaplanujesz wycieczki i wyszukasz
trasy do interesujących Cię miejsc.

Urządzenie jest też wyposażone w kamerę, której można używać do rozmów na żywo
ze znajomymi. Używaj aplikacji Social hub do wysyłania wiadomości i uzyskiwania
dostępu do witryn społecznościowych.

Zawartość opakowania dostępnego w sprzedaży
Opakowanie zawiera następujące elementy:
• Nokia Booklet 3G
• Ładowarkę AC-200 i kabel odpowiedni dla danego kraju
• Słuchawki stereo WH-205
• Kabel USB CA-126 do ładowania urządzenia mobilnego Nokia i przesyłania danych
• Ściereczkę do czyszczenia
• Instrukcję Szybki start

Zawartość opakowania dostępnego w sprzedaży może różnić się w zależności od kraju
lub regionu zakupu urządzenia.

          Szybki start
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Konfiguracja, klawisze i części
Konfigurowanie urządzenia
Otwieranie pokrywy gniazda karty SIM
Otwieranie pokrywy gniazda karty SIM (i karty pamięci) (4).

Wkładanie karty SIM
Włóż kartę SIM (5). Złącza na karcie muszą być skierowane w stronę styków w
urządzeniu, a jej ścięty róg — w odpowiednią stronę. Kartę SIM można też włożyć
również wtedy, gdy urządzenie jest włączone.

Włączanie urządzenia
Aby włączyć urządzenie, naciśnij przycisk zasilania (3).

Klawisze i części
1 Mikrofon
2 Kamera internetowa
3 Klawisz wyłącznika
4 Pokrywa gniazda karty SIM i karty pamięci
5 Gniazdo karty SIM
6 Złącze USB
7 Złącze ładowarki
8 Złącze HDMI
9 Złącze audio
10 Kabel ładowarki, rodzaj wtyczki zależy od kraju.
11 Adapter ładowarki
12 Adapter ładowarki z kablem owiniętym wokół niego na potrzeby transportu.

Podczas używania należy kabel rozwinąć.

Akcesoria
Akcesoria do swojego urządzenia można zakupić osobno. Należą do nich futerał,
adapter sieci Ethernet, adapter USB–VGA i różne rodzaje słuchawek.

Więcej informacji na temat akcesoriów dostępnych do Twojego urządzenia znajdziesz
pod adresem www.nokia.com.

Konfiguracja, klawisze i części
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Konfigurowanie systemu Windows
Po pierwszym włączeniu urządzenia kreator pomaga przejść proces instalacji.
Wystarczy postępować zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Ilustracje użyte w tej instrukcji do przedstawienia fazy konfiguracji służą wyłącznie
celom poglądowym; rzeczywisty wygląd ekranu może być inny.

1. Uruchamianie systemu Windows 7
System operacyjny Windows 7 jest wstępnie zainstalowany w Twoim urządzeniu.
Podczas pierwszego uruchomienia wyświetlony zostanie monit o skonfigurowanie
systemu Windows 7. Wystarczy postępować zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami. Po
zakończeniu procesu konfiguracji, urządzenie zostanie uruchomione ponownie i
zostaną zastosowane zdefiniowane wcześniej ustawienia. Po ponownym
uruchomieniu urządzenie jest gotowe do użytku.

Uaktualnienia systemu Windows otrzymujesz automatycznie, kiedy masz połączenie z
siecią i jeśli opcja ta została zdefiniowana w ustawieniach. Uaktualnienia systemu mogą
się wiązać z transmisją dużych ilości danych oraz naliczaniem związanych z tym opłat.
Informacje na temat opłat za transmisję danych można uzyskać od operatora.

2. Uaktualnienia oprogramowania urządzenia Nokia Booklet
Aplikacja Nokia Booklet Software Updater została zainstalowana na Twoim urządzeniu
i co tydzień będzie automatycznie po zalogowaniu sprawdzał dostępność aktualizacji
oprogramowania. Aby pobrać nowe oprogramowanie, postępuj zgodnie z instrukcjami.

Pobieranie nowego oprogramowania może wiązać się z transmisją dużych ilości
danych. Informacje na temat opłat za transmisję danych można uzyskać od operatora.

3. Konfigurowanie połączeń bezprzewodowych
Aby wyświetlić i wybrać metody połączeń oraz aby włączyć lub wyłączyć połączenia
bezprzewodowe, naciśnij fn + F10.

Aby nawiązywać połączenie z siecią bezprzewodową LAN (WLAN), otwórz okno
połączeń z sieciami bezprzewodowymi, klikając na odpowiednią ikonę znjadującą się
w prawym dolnym rogu ekranu.

4. Social hub
Naciśnij fn + F11 i postępuj zgodnie z instrukcjami.

5. Synchronizowanie urządzenie przenośnego
Aby otworzyć Instalator pakietu Nokia Ovi Suite i zainstalować ten pakiet, wybierz ikonę
na pulpicie. Za pomocą pakietu Nokia Ovi Suite można zsynchronizować Nokia Booklet
3G z kompatybilnym urządzeniem.

Konfigurowanie systemu Windows

© 2009 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.



Aby przeprowadzić synchronizację, otwórz program Nokia Ovi Suite i postępuj zgodnie
z instrukcjami.

          Konfigurowanie systemu Windows
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Bezpieczeństwo

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

NIE RYZYKUJ
Nie włączaj urządzenia w
miejscach, w których zabrania
się korzystać z urządzeń
bezprzewodowych
wymagających połączenia z
siecią, ani wtedy, gdy może to
spowodować zakłócenia lub
inne zagrożenia.

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

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

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

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

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

CZĘŚCI SZKLANE
Wyświetlacz urządzenia został
wykonany ze szkła. To szkło
może się stłuc, jeśli urządzenie
spadnie na twardą
powierzchnię lub gdy zostanie
mocno uderzone. Jeśli tak się
stanie, nie dotykaj szklanych
części urządzenia ani nie
próbuj wyjmować z niego
odłamków. Nie używaj
urządzenia, dopóki szkło nie
zostanie wymienione przez
wykwalifikowany personel
serwisu.

4 Bezpieczeństwo
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1. Ważne informacje

Zanim zaczniesz korzystać z urządzenia,
przeczytaj wszystkie informacje na temat
instalacji i bezpieczeństwa.

Ładowanie baterii
Uwaga:  Do ładowania baterii należy
używać wyłącznie kompatybilnych
ładowarek.

Ostrzeżenie:
Nie wolno używać ładowarki do swojego
urządzenia do ładowania innych
urządzeń. Podłączenie ładowarki do
innych urządzeń może spowodować
uszkodzenia.

Bateria została częściowo naładowana
fabrycznie.

Baterii nie trzeba ładować przez
określony czas, a podczas ładowania
można używać urządzenia.

Wskazówka: Urządzenie zewnętrzne
można naładować przy użyciu kabla micro
USB lub 2 mm złącza Nokia Podłącz
urządzenie mobilne, np. za pomocą
dostarczonego kabla USB do transmisji
danych. Ładowanie zewnętrznego
urządzenia zużywa energię i bateria
rozładowuje się szybciej.

Ochrona dysku twardego
Twoje urządzenie zostało wyposażone w
zabezpieczenie dysku twardego. Funkcja
ta chroni powierzchnię dysku od
uszkodzenia w wyniku upadku lub
nagłego poruszenia. Zabezpieczenie
dysku twardego może ochronić Twoje
dane i dysk od uszkodzenia.

2. Pomoc techniczna

Znajdowanie pomocy
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o
sposobach używania produktu lub nie
masz pewności co do tego, jak powinno
działać urządzenie, przeczytaj instrukcje
lub często zadawane pytania w witrynie
pomocy pod adresem www.nokia.com/
support albo w instrukcji obsługi online.

Jeśli nadal nie można rozwiązać
problemu, skontaktuj się z firmą Nokia
celem uzyskania informacji o naprawie.
Zobacz informacje na stronie
www.nokia.pl/pomoc-i-programy/
naprawa Przed wysłaniem urządzenia do
naprawy zawsze utwórz kopię zapasową
zapisanych w nim danych.

Funkcje urządzenia
Więcej informacji na temat cech i funkcji
swojego urządzenia możesz znaleźć w
aplikacji Centrum pomocy i obsługi
technicznej.

W aplikacji Centrum pomocy i obsługi
technicznej możesz wyszukać tematy i
usługi pomocy, a także rozwiązania
problemów.

Otwieranie aplikacji Pomoc i obsługa
techniczna
Wybierz Start > Pomoc i obsługa
techniczna.

Ważne informacje 5
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3. Klawisze i inne części Twojego
urządzenia

Klawisze i części

1 Kamera internetowa
2 Mikrofon
3 Wskaźniki
4 Klawisze funkcyjne/skrótów
5 Klawiatura
6 Panel dotykowy
7 Przyciski panelu dotykowego

8 Złącze HDMI
9 Złącza USB (USB 2.0)
10 Złącze audio
11 Głośnik
12 Głośnik
13 Klawisz wyłącznika
14 Pokrywa gniazda karty SIM
15 Złącze USB
16 Złącze ładowarki

17 Bateria

Wyjmowanie baterii
Przesuń zatrzaski baterii w stronę boków
urządzenia, aby je zwolnić.

Jeśli zostaną poprawnie otwarte, bateria
zostanie zwolniona i można będzie ją
wyjąć.

6 Klawisze i inne części Twojego urządzenia
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Wskaźniki

Zasilanie (ładowarka)
Bateria
Tryb uśpienia
Połączenie 3G jest aktywne
Sieć WLAN jest aktywna
Połączenie Bluetooth

Skróty klawiaturowe
Dzięki skrótom klawiaturowym możesz
sprawniej korzystać z urządzenia.

Klawisze funkcyjne

Fn+F1 — Cofnij/przewiń do tyłu
Fn+F2 — Odtwórz/pauza
Fn+F3 — Dalej/przewiń do przodu
Fn+F4 — Wycisz dźwięk
Fn+F5 — Ciszej
Fn+F6 — Głośniej
Fn+F7 — Zmniejsz jasność obrazu
Fn+F8 — Zwiększ jasność obrazu
Fn+F9 — Przełącz tryb wyświetlania
Fn+F10 — Aktywuj metody połączeń
Fn+F11 — Otwórz aplikację Social hub
Fn+F12 — Print screen

Przycisk zasilania

Wyłączanie urządzenia, jeśli
przestanie reagować
Naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj
przez co najmniej 4 sekundy.

Uruchamianie w trybie samolotowym
Naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj
przez co najmniej 3 sekundy, aby
uruchomić urządzenie bez włączania
wewnętrznej anteny sieci WLAN, 3G lub
Bluetooth.

Wyłączanie trybu samolotowego
Naciśnij fn+F10 i wybierz ikonę samolotu.

Aby zmienić tryb zasilania lub wyłączyć
urządzenie, naciśnij przycisk zasilania i
wybierz jedną z następujących opcji:

Zrównoważony — Zrównoważ wydajność
i zużycie energii, jeśli to możliwe.
Wysoka wydajność — Przypisz wyższy
priorytet wydajności niż długości pracy na
baterii.
Oszczędzanie energii  — Zminimalizuj
zużycie energii.
Uśpienie  — Przełącz system do trybu
czuwania.
Uruchom ponownie  — Wyłącz i ponownie
włącz urządzenie.
Zamknij — Wyłącz urządzenie.

Lokalizacja anten
Urządzenie może mieć anteny
wewnętrzną i zewnętrzną. W czasie
transmisji fal radiowych unikaj dotykania
części obudowy urządzenia, w której
zostały zainstalowane anteny, ponieważ
wpływa to na jakość połączenia oraz
może spowodować większy pobór
energii, a tym samym zmniejszyć
żywotność baterii.

Klawisze i inne części Twojego urządzenia 7
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1 Antena sieci komórkowej/antena GPS
(po lewej)

2 Antena sieci WLAN
3 Antena Bluetooth

Karta pamięci
Korzystaj tylko z kompatybilnych kart
pamięci – Karty SD – zatwierdzonych przez
firmę Nokia do użytku z tym urządzeniem.
Chociaż firma Nokia przestrzega
standardów przyjętych w branży kart
pamięci, to karty niektórych producentów
mogą nie być w pełni kompatybilne z tym
urządzeniem. Niekompatybilna karta
może ulec uszkodzeniu i uszkodzić
urządzenie. Istnieje też ryzyko utraty
danych zapisanych na takiej karcie.

Karta pamięci może już być włożona do
urządzenia. Jeżeli tak nie jest, wykonaj
następujące czynności:

Wkładanie karty pamięci

1

Otwórz pokrywę gniazda karty
pamięci.

2

Włóż kompatybilną kartę pamięci do
gniazda karty pamięci. Styki karty
powinny być skierowane ku dołowi.
Dociśnij kartę. Gdy zatrzaśnie się na
swoim miejscu, usłyszysz kliknięcie.

3 Zamknij pokrywę gniazda karty
pamięci. Sprawdź, czy pokrywa jest
dobrze zamknięta.

Wskazówka: Można też użyć kart miniSD
lub microSD z adapterem.

Wyjmowanie karty pamięci
Ważne:  Nigdy nie wyjmuj karty pamięci
w trakcie wykonywania operacji na tej
karcie. Postępując w ten sposób, można
uszkodzić kartę, zapisane na niej dane i
samo urządzenie.

1 Otwórz pokrywę gniazda karty
pamięci.

2 Naciśnij kartę, aby zwolnić jej
zatrzask.

3 Wyjmij kartę pamięci.

8 Klawisze i inne części Twojego urządzenia
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4 Zamknij pokrywę gniazda karty
pamięci. Sprawdź, czy pokrywa jest
dobrze zamknięta.

Zestaw słuchawkowy

Do urządzenia można podłączyć
kompatybilne słuchawki z wtyczką 3,5
mm.

Złącza audio w urządzeniu można też użyć
jako złącza wejściowego, jeśli używane są
słuchawki Nokia ze zintegrowanym
mikrofonem.

Dłuższe narażenie na głośne dźwięki
może spowodować uszkodzenie słuchu.
Muzyki słuchaj na umiarkowanym
poziomie głośności.

4. Łączność
Możesz nawiązywać połączenia z innymi
urządzeniami przy użyciu różnych typów
połączeń.

Aktywacja metod połączeń
Naciśnij fn + F10.

Połączenia WLAN
Aby można było korzystać z połączenia
bezprzewodowej sieci lokalnej (WLAN),
musi ona być dostępna w danym miejscu,
a urządzenie musi być z nią połączone.
Niektóre sieci WLAN są chronione i do
połączenia z nimi potrzebne jest hasło,
które należy uzyskać od usługodawcy lub
właściciela sieci WLAN.

Funkcje korzystające z sieci WLAN
zwiększają zapotrzebowanie na energię i
skracają żywotność baterii.

Ważne:  Aby zwiększyć bezpieczeństwo
połączeń przez sieć WLAN, zawsze staraj
się uaktywnić jedną z dostępnych metod
szyfrowania. Szyfrowanie zmniejsza
ryzyko ujawnienia własnych danych
osobom niepowołanym.

Połączenie WLAN jest ustanawiane, kiedy
wybierzesz dostępną sieć WLAN (router
bezprzewodowy lub punkt dostępu
bezprzewodowego) i wprowadzisz hasło,
jeśli sieć jest zabezpieczona. Aktywne
połączenie z siecią WLAN zostaje
zakończone poprzez wybranie opcji
zakończenia połączenia.

Łączność Bluetooth
Łączność Bluetooth
Technologia Bluetooth umożliwia
ustanawianie połączeń
bezprzewodowych z innymi

Łączność 9
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kompatybilnymi urządzeniami, na
przykład urządzeniami mobilnymi i
komputerami lub słuchawkami czy
zestawami samochodowymi.

Ponieważ urządzenia z funkcjami
bezprzewodowej technologii Bluetooth
komunikują się drogą radiową, nie muszą
się wzajemnie „widzieć”. Odległość
między dwoma urządzeniami nie może
jednak przekraczać 10 metrów. Ściany lub
urządzenia elektroniczne mogą
powodować zakłócenia w połączeniach
Bluetooth.

To urządzenie jest zgodne ze specyfikacją
Bluetooth 2,1 + EDR, która umożliwia
korzystanie z następujących profilów:
zaawansowana dystrybucja dźwięku,
zdalne sterowanie audio-wideo,
podstawowa obróbka obrazu, modem,
faks, dostęp ogólny, ogólna wymiana
obiektów, wymiana kabla, urządzenie
HID, przesyłanie obiektów metodą
„push”, sieć osobista, aplikacja do
wykrywania usług, port szeregowy,
słuchawki i zestaw głośnomówiący. Aby
zapewnić współpracę z innymi
urządzeniami Bluetooth, używaj tylko
akcesoriów zatwierdzonych przez firmę
Nokia do użytku z tym modelem.
Informacje o kompatybilności tego
urządzenia z innymi urządzeniami
uzyskasz od ich producentów.

Funkcje wykorzystujące technologię
Bluetooth zwiększają zapotrzebowanie
na energię i skracają żywotność baterii.

Po zablokowaniu telefonu można łączyć
się jedynie z autoryzowanymi
urządzeniami.

Aby chronić swoją prywatność, wyłącz
łączność Bluetooth, kiedy z niej nie
korzystasz.

Porady dotyczące bezpieczeństwa

Jeśli nie korzystasz z łączności Bluetooth,
wyłącz ją. Naciśnij fn + F10 i wybierz ikonę
Bluetooth.

Jeśli włączony został tryb samolotowy,
łączność Bluetooth została wyłączona.

Nie należy wiązać swojego urządzenia z
nieznanym urządzeniem ani akceptować
żądań połączenia wysyłanych z
nieznanych urządzeń. Pomaga to chronić
urządzenie przed szkodliwą zawartością.
W celu zabezpieczenia urządzenia przed
wirusami lepiej je mieć w trybie ukrytym.

Szybka transmisja danych — HSPA
Technologia szybkiej transmisji danych
(HSPA, zwana też technologią 3,5 G) to
usługa dostępna w sieciach UMTS
zapewniająca szybkie pobieranie i
wysyłanie danych. Gdy obsługa HSPA jest
uaktywniona w urządzeniu, a urządzenie
połączone z siecią UMTS, która obsługuje
HSPA, wtedy pobieranie i wysyłanie
danych (wiadomości e-mail, przeglądanie
stron internetowych itp.) przez sieć
komórkową może być szybsze.

Informacje o dostępności usług transmisji
danych i warunkach subskrypcji uzyskasz
od usługodawcy.

Kabel USB do transmisji danych
Twoje urządzenie jest zgodne ze
specyfikacją USB 2.0.

Profil USB jest zgodny z urządzeniami,
takimi jak klawiatura, mysz, kamera, dysk
twardy, drukarka i skaner.

Niektóre urządzenia USB mogą wymagać
dodatkowego oprogramowania, które
zwykle jest do nich dołączone. Dodatkowe
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informacje dotyczące oprogramowania
urządzeń znajdują się w instrukcjach
producentów.

Podłączanie urządzeń przy użyciu
kabla USB do transmisji danych
Podłącz zgodny kabel USB do transmisji
danych do portu USB w urządzeniu i w
Nokia Booklet 3G.
Aby uniknąć uszkodzenia danych, nie
odłączaj kabla USB podczas transmisji
danych.

Aktywacja połączeń 
W oknie połączeń możesz wyświetlić i
wybrać połączenia, których chcesz
używać.

Wybierz ikonę połączeń u dołu, po prawej
stronie wyświetlacza. Jeśli nie są
dostępne żadne połączenia, aby
aktywować metodę połączeń, naciśnij fn
+ F10.

5. Internet

Przeglądanie internetu
Za pomocą urządzenia można korzystać z
internetu. Z internetem można połączyć
się za pośrednictwem dostępnej
bezprzewodowej sieci LAN (WLAN) lub
sieci 3G przy użyciu karty SIM dostarczonej
przez usługodawcę internetowego.

Łączenie z internetem
1 Naciśnij fn + F10 i wybierz metodę

połączenia (3G lub WLAN).
2 Aby wyświetlić dostępne połączenia,

wybierz ikonę połączeń u dołu
ekranu.

3 Wybierz połączenie, którego chcesz
użyć.
Jeśli wybierzesz zabezpieczoną sieć
WLAN wprowadź hasło. Jeśli wybrana
sieć WLAN jest ukryta, wprowadź
prawidłową nazwę sieci
(identyfikator SSID) i inne potrzebne
dane.

Uwaga:  Instaluj tylko aplikacje i inne
programy pochodzące z zaufanych źródeł.
Aplikacje z niezaufanych źródeł mogą
zawierać szkodliwe oprogramowanie,
które uzyskuje dostęp do danych
przechowywanych w urządzeniu,
powoduje straty finansowe lub może
uszkodzić urządzenie.

Kamera internetowa
Twoje urządzenie jest wyposażone w
kamerę o rozdzielczości 1,3 mln pikseli i
wbudowany mikrofon.

Internet 11
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6. Social hub

Aplikacja Social hub umożliwia wysyłanie
i odbieranie wiadomości tekstowych oraz
uzyskiwanie dostępu do witryn
społecznościowych w internecie. W
aplikacji można też wyświetlać
pełnoekranowe zdjęcia i wideo, a także
łącza przeglądarki, które były
automatycznie gromadzone przez cały
dzień.

Konfigurowanie aplikacji Social hub
Naciśnij fn + F11 i postępuj zgodnie z
instrukcjami.

Otwieranie aplikacji Social hub w
późniejszym terminie
Wybierz gadżet na pulpicie lub ikonę na
pasku narzędzi. Kiedy aplikacja Social hub
jest aktywna, aby uzyskać do niej dostęp,
można też użyć ikony na pasku narzędzi.

Modyfikowanie ustawień aplikacji
Social hub
Aby zmodyfikować wybrane ustawienia,
wybierz Ustawienia.

7. Ustalanie pozycji (GPS)

GPS — informacje
Urządzenie to jest wyposażone w
wewnętrzny odbiornik GPS.

System GPS (ang. Global Positioning
System) jest obsługiwany przez rząd USA,
który ponosi wyłączną odpowiedzialność
za dokładność działania i utrzymywanie
tego systemu. Na dokładność ustalania
pozycji może mieć wpływ zestrajanie
satelitów GPS prowadzone przez rząd
USA. Dokładność ta może ulec zmianie
zgodnie z polityką cywilnego
udostępniania GPS Amerykańskiego
Departamentu Obrony i Federalnego
Planu Radionawigacji. Na dokładność
ustalania pozycji może też mieć wpływ
niewłaściwa geometria satelitów. Na
możliwość odbioru i jakość sygnałów GPS
mogą mieć wpływ Twoje położenie,
budynki, przeszkody naturalne i warunki
atmosferyczne. Sygnały GPS mogą nie być
odbierane wewnątrz budynków lub pod
ziemią oraz mogą być osłabiane przez
materiały, takie jak metal i beton.

GPS nie nadaje się do precyzyjnego
określania lokalizacji i przy ustalaniu
pozycji lub nawigowaniu nie należy nigdy
polegać wyłącznie na danych z odbiornika
GPS i z radiowych sieci komórkowych.

Odbiornik GPS jest zasilany z baterii
urządzenia. Korzystanie z GPS może
spowodować szybsze jej rozładowanie.

Informacje o systemie A-GPS
Urządzenie obsługuje system A-GPS
(usługa sieciowa). Dzięki systemowi A-
GPS urządzenie odbiera przez sieć
komórkową przydatne informacje
satelitarne z serwera danych
pomocniczych. Dane pomocnicze
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umożliwiają szybsze uzyskanie pozycji
GPS przez urządzenie. Kiedy uaktywnisz
aplikację korzystającą z informacji o
położeniu, aby włączyć A-GPS aktywne
musi być połączenie w sieci 3G.

System A-GPS (Assisted GPS) używany jest
do pobierania danych pomocniczych
przez połączenie pakietowe, które to
dane pomagają obliczać aktualne
położenie, gdy Twoje urządzenie odbiera
sygnały z satelitów.

Urządzenie zostało skonfigurowano tak,
by umożliwić korzystanie z usługi Nokia A-
GPS, gdy nie są dostępne określone
ustawienia A-GPS usługodawcy. Dane
pomocnicze są pobierane z serwera usługi
Nokia A-GPS tylko w razie potrzeby.

Wyświetlanie swojej lokalizacji
Twoja aktualna lokalizacja jest
wyświetlana w gadżecie mapa na
pulpicie.

Wyświetlanie szczegółów
Wybierz czerwoną kropkę.

Otwieranie aplikacji Mapy Ovi
Wybierz ikonę aplikacji Mapy Ovi w
gadżecie mapa.
Twoja aktualna lokalizacja będzie
wyświetlana w aplikacji Mapy Ovi.

Mapy Ovi
Przy użyciu usługi internetowej Mapy Ovi
możesz przeglądać miejsca na całym
świecie, planować wycieczki, wyszukiwać
adresy i ciekawe miejsca, a także
zapisywać je na koncie Mapy Ovi. Możesz
też udostępnić informacje o swojej
lokalizacji znajomym i zobaczyć, gdzie
aktualnie się oni znajdują. W najnowszej
wersji aplikacji Mapy Ovi funkcja

nawigacji ze wskazówkami głosowymi
nie jest dostępna.

Jeśli w Twoim urządzeniu Nokia Booklet
3G jest zainstalowana aplikacja Mapy 3.0,
możesz synchronizować miejsca i trasy
między Mapami Ovi a urządzeniem.

Mapy Ovi to usługa bezpłatna. Opłaty
mogą być jednak pobierane podczas
połączenia internetowego, którego celem
jest synchronizacja urządzenia Nokia
Booklet 3G z aplikacją Mapy Ovi. Aby
uzyskać informacje na temat kosztów
przesyłania danych, skontaktuj się z
operatorem sieci.

Porady dotyczące nawiązywania
połączenia z systemem GPS
Początkowo urządzenie musi odbierać
sygnały z co najmniej czterech satelitów,
aby wyznaczyć współrzędne lokalizacji.
Po przeprowadzeniu wstępnych obliczeń
może być możliwe obliczanie lokalizacji
na podstawie informacji z trzech
satelitów. Jednak w przypadku wykrycia
większej liczby satelitów zazwyczaj
uzyskuje się większą dokładność.

Nawiązanie połączenia GPS może trwać
od kilku sekund do kilku minut.
Nawiązywanie połączenia GPS w
pojeździe może trwać dłużej.

Jeśli nie można znaleźć sygnału żadnego
satelity, należy rozważyć następujące
kwestie:

• Jeśli znajdujesz się w budynku, wyjdź
na zewnątrz, aby poprawić warunki
odbioru sygnału.

• Jeśli znajdujesz się na zewnątrz
budynku, spróbuj znaleźć otwartą
przestrzeń.

Ustalanie pozycji (GPS) 13
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• Złe warunki atmosferyczne mogą
wpływać na siłę sygnału.

• Niektóre pojazdy mają przyciemniane
(atermiczne) szyby, które mogą
blokować sygnały z satelitów.

Nie zakrywaj anteny ręką.

8. Bezpieczeństwo i kopie
zapasowe

Ochrona urządzenia
Możesz chronić urządzenie przed
nieuprawnionym użyciem lub złośliwym
oprogramowaniem, używając haseł i
aktualizując oprogramowanie
antywirusowe.

Ważne:  Urządzenie może zawierać tylko
jedną aplikację antywirusową. Instalacja
więcej niż jednej aplikacji antywirusowej
może niekorzystnie wpłynąć na działanie
urządzenia, a nawet uniemożliwić jego
funkcjonowanie.

Zarządzanie hasłami
Podczas pierwszego logowania
wyświetlony zostanie monit o utworzenie
hasła do systemu Windows.
Na pamięci flash USB można utworzyć
dysk resetowania hasła, który przyda się,
jeśli zapomnisz hasła. Aby uzyskać
instrukcje, wybierz Start > Pomoc i
obsługa techniczna, a następnie w polu
wyszukiwania wprowadź Utwórz dysk
resetowania hasła.
Hasła ani pamięci flash resetowania hasła
nie należy nikomu przekazywać, należy
natomiast trzymać je w bezpiecznym
miejscu, gdzie indziej niż urządzenie.

Bezpieczeństwo w internecie
W urządzeniu zainstalowano aplikację
antywirusową.
Aby nadal jej używać po zakończeniu
okresu próbnego, musisz kupić licencję od
dostawcy zabezpieczeń internetowych.

Zarządzanie kodem PIN
Aby włączyć lub wyłączyć zapytanie o kod
PIN albo zmienić ten kod, wybierz ikonę
połączeń u dołu wyświetlacza. Prawym
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przyciskiem myszy kliknij nazwę
połączenia i otwórz kartę Zabezpieczenia.
Jeżeli zapomnisz kodu PIN, skontaktuj się
z operatorem sieci.

Tworzenie kopii zapasowych danych
Do utworzenia kopii zapasowej danych
można użyć stosownych funkcji systemu
Windows. Zalecane jest zapisanie kopii
zapasowej na zewnętrznym dysku
twardym. Zaleca się też wykonywanie
kopii zapasowej danych raz na tydzień,
lub nawet, jeśli Twoje dane są bardzo
ważne, codziennie.

Możesz też utworzyć obraz całego
systemu, co pozwoli Ci przywrócić system
operacyjny w przypadku uszkodzenia
plików systemowych.

Przywracanie systemu operacyjnego
przy użyciu obrazu systemu

Tworzenie obrazu systemu
Wybierz Start > Pomoc i obsługa
techniczna i w polu wyszukiwania
wprowadź Utwórz obraz systemu.
Postępuj zgodnie z instrukcjami.

Przywracanie obrazu systemu
Podczas uruchamiania komputera
przytrzymaj klawisz F8. Musisz nacisnąć
klawisz F8, zanim zostanie wyświetlone
logo systemu operacyjnego. Jeśli zostanie
wyświetlone logo systemu operacyjnego,
spróbuj ponownie.
Na ekranie Zaawansowane opcje
rozruchu użyj klawiszy strzałek, aby
wybrać Zaawansowane opcje
rozruchu > Napraw komputer.

9. Wyłączanie trybu uśpienia
urządzenia

Przełączanie urządzenia z trybu
uśpienia, kiedy pokrywa jest
zamknięta
Otwórz pokrywę.

Przełączanie urządzenia z trybu
uśpienia, kiedy pokrywa jest otwarta
Dwukrotnie puknij powierzchnię panelu
dotykowego z dowolnej strony.

Wybudzanie urządzenia z trybu
hibernacji
Naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj
przez około 3 sekundy.
Tryb hibernacji to tryb oszczędzania
energii. Pozwala on także na uzyskanie
szybkiego dostępu do otawrtych aplikacji
po „wybudzeniu” urządzenia. Zaleca się,
aby przed przełączeniem urządzenia do
trybu hibernacji zapisać wszystkie
dokumenty, nad którymi praca nie została
jeszcze zakończona.

Wyłączanie trybu uśpienia urządzenia 15
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10. Utrzymanie długiego czasu
pracy baterii

Wiele funkcji tego urządzenia zwiększa
zapotrzebowanie na energię i skraca
żywotność baterii.

Funkcje wykorzystujące technologię
Bluetooth, nawet gdy działają w tle
podczas używania innych funkcji,
zwiększają zapotrzebowanie na energię.
Wyłącz technologię Bluetooth, gdy nie
jest potrzebna.

Funkcje wykorzystujące połączenia sieci
bezprzewodowych (WLAN), nawet gdy
działają w tle podczas używania innych
funkcji, zwiększają zapotrzebowanie na
energię. Funkcja WLAN w urządzeniu
Nokia wyłączy się, gdy nie będziesz
próbować nawiązać połączenia, nie
będziesz mieć połączenia z punktem
dostępu ani nie zaczniesz wyszukiwać
dostępnych sieci.

Jasność wyświetlacza wpływa na
zapotrzebowanie na energię. Aby
zmniejszyć jasność wyświetlacza, naciśnij
fn+F7. Aby zwiększyć jasność
wyświetlacza, naciśnij fn+F8.

Sprawdzanie poziomu naładowania
baterii
Aby sprawdzić poziom naładowania
baterii urządzenia, wybierz ikonę baterii
w prawym dolnym rogu wyświetlacza lub
naciśnij przycisk zasilania.

Zakup nowej baterii
Twoje urządzenie powiadamia Cię o
konieczności zakupu nowej baterii. Można
to zrobić tylko w certyfikowanym Sklepie
Nokia. Lokalizację najbliższego Sklepu

Nokia można znaleźć pod adresem
www.nokia.com.
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11. Rozwiązywanie problemów

Aby wyświetlić najczęściej zadawane
pytania dotyczące urządzenia, odwiedź
strony pomocy technicznej produktu pod
adresem www.nokia.pl/pomoc-i-
programy/produkty-pomoc.

P: Jakie są moje kody PIN i PUK?

O: Jeżeli zapomnisz lub nie przekazano Ci
kodu PIN albo PUK, skontaktuj się z
operatorem sieci.
Informacji dotyczących haseł udziela
dostawca punktu dostępu, np.
usługodawca komercyjny (ISP) lub
sieciowy.

P: Co zrobić, jeśli po pierwszym
uruchomieniu urządzenia na ekranie
nic się nie pojawia?

O: Upewnij się, że bateria jest włożona
poprawnie, przewód zasilania jest
podłączony do urządzenia, a zasilanie jest
włączone. Spróbuj uruchomić urządzenie
ponownie. Jeśli problem nie zostanie
rozwiązany, skontaktuj się ze sprzedawcą
urządzenia.

P: Dlaczego urządzenie nie reaguje na
naciśnięcie przycisku zasilania?

O: Bateria może być rozładowana. Naładuj
baterię. Upewnij się, że zasilacz jest
dobrze podłączony do urządzenia i źródła
energii.

P: Jak wybudzić urządzenie z trybu
uśpienia, kiedy pokrywa urządzenia
jest zamknięta?

O: Otwórz pokrywę.

P: Jak przełączyć urządzenie z trybu
uśpienia, jeśli pokrywa jest otwarta?

O: Dwukrotnie puknij powierzchnię
panelu dotykowego z dowolnej strony.

P: Jak wybudzić urządzenie z trybu
hibernacji?

O: Naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj
przez około 3 sekundy.
Jeśli to nie pomoże, system operacyjny
mógł przestać odpowiadać i nie można
używać urządzenia. Aby wyłączyć
urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk
zasilania przez co najmniej 4 sekundy.
Jeśli urządzenie nadal nie odpowiada,
wyjmij i włóż baterię, a następnie naciśnij
klawisz wyłącznika, aby ponownie
uruchomić urządzenie.

P: Co zrobić, jeśli system operacyjny
przestał działać lub urządzenie nie
odpowiada?

O: Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij
przycisk zasilania i przytrzymaj przez co
najmniej 4 sekundy.

P: Dlaczego urządzenie nie może
ustanowić połączenia GPS?

O: Nawiązanie połączenia GPS może trwać
od kilku sekund do kilku minut.
Nawiązywanie połączenia GPS w
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pojeździe może trwać dłużej. Jeśli
znajdujesz się w budynku, wyjdź na
zewnątrz, aby poprawić warunki odbioru
sygnału. Jeśli znajdujesz się na zewnątrz
budynku, spróbuj znaleźć otwartą
przestrzeń. Sprawdź, czy nie zakrywasz
dłonią anteny GPS urządzenia. Złe
warunki atmosferyczne mogą wpływać na
siłę sygnału. Niektóre pojazdy mają
przyciemniane (atermiczne) szyby, które
mogą blokować sygnały z satelitów.

P: Dlaczego nie można znaleźć innego
urządzenia przy aktywnym połączeniu
Bluetooth?

O: Sprawdź, czy urządzenia są
kompatybilne, mają włączoną funkcję
Bluetooth i nie znajdują się w trybie
ukrytym. Sprawdź też, czy odległość
między urządzeniami nie przekracza 10
metrów i czy nie ma między nimi ścian lub
innych przeszkód.

P: Dlaczego nie można zakończyć
połączenia Bluetooth?

O: Jeżeli do tego urządzenia jest
podłączone drugie urządzenie,
połączenie można zakończyć z drugiego
urządzenia lub wyłączając funkcję
Bluetooth w tym urządzeniu. Aby włączyć
lub wyłączyć łączność Bluetooth, naciśnij
fn+F10.

P: Dlaczego bezprzewodowy punkt
dostępu WLAN jest niewidoczny, mimo
że znajduję się w jego zasięgu?

O: Bezprzewodowy punkt dostępu WLAN
może korzystać z ukrytego identyfikatora
zestawu usług (SSID). Aby uzyskać dostęp
do takiej sieci, trzeba znać jej

identyfikator SSID i utworzyć dla niej w
urządzeniu bezprzewodowy punkt
dostępu do sieci WLAN.

P: Jak wyłączyć w urządzeniu łączność
z bezprzewodową siecią LAN (WLAN)?

O: Naciśnij fn+F10 i wybierz ikonę sieci
WLAN.

18 Rozwiązywanie problemów
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12. Porady ekologiczne

Oto porady, które pomogą Ci przyczynić
się do ochrony środowiska naturalnego.

Oszczędzanie energii
Po całkowitym naładowaniu baterii i
odłączeniu ładowarki od urządzenia
wyjmij ładowarkę z gniazda
elektrycznego.

Jeśli będziesz stosować się do poniższych
wskazówek, nie trzeba będzie ładować
baterii tak często:

• Zamykaj i wyłączaj aplikacje, usługi i
połączenia, kiedy z nich nie
korzystasz.

• Zmniejsz jasność ekranu.
• Ustaw urządzenie tak, aby

przechodziło do trybu oszczędzania
energii po minimalnym okresie
nieaktywności, jeśli ta funkcja jest
dostępna w Twoim urządzeniu.

Recykling
Większość materiałów w urządzeniu
Nokia można poddać ponownemu
przetworzeniu. O recyklingu produktów
firmy Nokia można przeczytać na stronie
www.nokia.com/werecycle, a także na
stronie dostępnej za pośrednictwem
przeglądarki w urządzeniu mobilnym,
która znajduje się pod adresem
www.nokia.mobi/werecycle.

Poddaj opakowanie i instrukcje obsługi
ponownemu przetworzeniu zgodnie z
lokalnym schematem recyklingu.

Oszczędzanie papieru
Niniejsza instrukcja obsługi pomaga
zacząć korzystać z urządzenia. Dzięki
temu, że staramy się, aby drukowana
instrukcja obsługi była jak najkrótsza,
oszczędzamy tony papieru w procesie
drukowania i tony benzyny potrzebnej do
transportu, a także dbamy o czystość
powietrza. Nie zapominamy jednak o
użytkownikach. Potrzebne informacje
związane z pomocą techniczną można
znaleźć w urządzeniu i online. Wiecej
informacji o produkcie oraz pomoc
techniczną można znaleźć na stronie
www.nokia.pl/pomoc-i-programy/
produkty-pomoc.

Więcej informacji
Więcej informacji na temat ekologicznych
cech Twojego urządzenia znajdziesz pod
adresem www.nokia.com/
ecodeclaration.
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Kilka słów o urządzeniu
Opisane w tej instrukcji urządzenie bezprzewodowe zostało
zatwierdzone do użytku w sieciach (E)GSM 850, 900, 1800,
1900 MHz oraz w sieciach UMTS 900 i 2100 HSDPA. Aby
uzyskać więcej informacji o sieciach, skontaktuj się ze swoim
usługodawcą.

Twoje urządzenie korzysta z tej sieci, która jest w danym
czasie dostępna. Usługa ta nazywana jest roamingiem.
Usługa roamingu jest oparta na konkretnych umowach
między operatorem Twojej sieci i innymi operatorami.
Usługa ta umożliwia korzystanie z usług sieciowych poza
siecią macierzystą, na przykład za granicą. Szczegóły oraz
informacje na temat kosztów roamingu można uzyskać u
operatora sieci.

Twoje urządzenie umożliwia nawiązywanie połączeń
kilkoma metodami i jest narażone na działanie wirusów i
innej szkodliwej zawartości. Dlatego też należy postępować
ostrożnie z wiadomościami, nawiązując połączenia,
korzystając z internetu i pobierając materiały. Instaluj tylko
usługi i oprogramowanie pochodzące z godnych zaufania
źródeł zapewniających właściwą ochronę i zabezpieczenia.
Rozważ zainstalowanie w swoim urządzeniu programu
antywirusowego lub innego oprogramowania
zabezpieczającego.

Kiedy jest włączone lub kiedy ładowana jest bateria,
urządzenie może się nagrzewać. Dłuższy kontakt z Twoim
ciałem, np. gdy urządzenie leży na kolanach, może
powodować dyskomfort lub nawet poparzenia skóry.

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

Ostrzeżenie:
Aby używać dowolnych funkcji, musisz najpierw włączyć to
urządzenie. Nie włączaj tego urządzenia, jeśli może to
spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia.

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

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

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

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

Więcej ważnych informacji o swoim urządzeniu znajdziesz w
instrukcji obsługi.

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

Usługodawca mógł zażądać, aby pewne funkcje były
zablokowane lub nie były uruchomione.

Standardy
Urządzenie jest zgodne z następującymi normami:

• EN 301 511 wer. 9.0.2
• EN 300 328 wer. 1.7.1
• EN 301 908-1/-2 wer. 3.2.1
• EN 301 489-1 wer. 1.8.1/-7, wer. 1.3.1/ -17, wer.

1.3.2/-24, wer. 1.4.1
• EN 55022:2006 +A1:2007 Klasa B/EN

55024:1998+A1:2001+A2:2003
• EN 60950-1:2001+A11:2004
• EN 62311:2008

Akcesoria

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

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

Bateria
Wzmianka o bateriach i ładowarkach
Źródłem zasilania urządzenia jest bateria przeznaczona do
wielokrotnego ładowania. Do zasilania tego urządzenia służy
bateria BC-1S. Firma Nokia może dla tego urządzenia
udostępnić dodatkowe modele baterii. Do ładowania baterii
w tym urządzeniu przeznaczone są następujące ładowarki:
AC-200. Właściwy do użytku model ładowarki zależy od typu
złącza ładowania. Poszczególne typy tego złącza wyróżnione
są symbolami: E, EB, X, AR, U, A, C, K lub UB.

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

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

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

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

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

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

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

Jak dbać o swoje urządzenie
To urządzenie wyróżnia się najwyższej klasy konstrukcją i
jakością wykonania, należy się z nim obchodzić ostrożnie.
Przestrzeganie poniższych wskazówek pozwoli zachować
ważność gwarancji.

• Postaw urządzenia na stabilnej powierzchni.
• Nie ograniczaj przepływu powietrza ani nie blokuj

otworów wentylacyjnych czy samych wentylatorów.
Nie przegrzewaj urządzenia.

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

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

• Unikaj poddawania urządzenia działaniu
ekstremalnych temperatur, poniżej 0 lub 40 stopni
Celsjusza.

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

• Odpowiednio przenoś urządzenie, kiedy jest w trybie
uśpienia, hibernacji lub jest wyłączone. Używaj torby
zapewniającej odpowiednią ochronę.

• Nie próbuj samodzielnie wymieniać części urządzenia,
np. karty WLAN czy wyświetlacza. W sprawie naprawy
zawsze kontaktuj się z najbliższym autoryzowanym
serwisem. Samodzielna wymiana części może
spowodować wygaśnięcie ważności gwarancji.

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

• Do czyszczenia urządzenia nie stosuj żrących
chemikaliów, rozpuszczalników ani silnych
detergentów. Do czyszczenia powierzchni i
wyświetlacza urządzenia używaj tylko miękkiej, czystej
i suchej szmatki. Po wyjęciu baterii można oczyścić jej
zewnętrzną część przy użyciu miękkiej, czystej i suchej
szmatki. Przed wyjęciem baterii wyłącz urządzenie.

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

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

• Z ładowarek korzystaj tylko w pomieszczeniach
zamkniętych.

• Jeśli podejrzewasz, że Twoje urządzenie wymaga
konserwacji lub naprawy, wyłącz je, odłącz przewód
zasilania i wyjmij baterię.

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

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

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

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

Środowisko pracy

Zwyczajowe ułożenie urządzenia podczas użytkowania

To urządzenia spełnia wytyczne dotyczące oddziaływania fal
radiowych podczas normalnego użytkowania
przedstawionego na ilustracji, czyli gdy bezpośrednio dotyka
ciała.

Niektóre części urządzenia są namagnesowane. Urządzenie
może przyciągać przedmioty metalowe. Nie trzymaj w
pobliżu urządzenia kart kredytowych ani innych
magnetycznych nośników danych, ponieważ zapisane na
nich informacje mogą zostać skasowane.

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

Wszczepione urządzenia medyczne
Minimalna odległość między wszczepionym urządzeniem
medycznym, takim jak stymulator serca lub kardiowerter-
defibrylator, a urządzeniem bezprzewodowym, zalecana
przez producentów urządzeń medycznych w celu uniknięcia
zakłóceń pracy urządzenia medycznego, wynosi 15,3
centymetra (6 cali). Osoby z takimi urządzeniami powinny:
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• Nosić urządzenie bezprzewodowe w taki sposób, żeby
jego odległość od urządzenia medycznego była zawsze
większa niż 15,3 centymetra (6 cali).

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

• Stosować się do zaleceń producenta wszczepionego
urządzenia medycznego.

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

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

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

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

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

Warunki fizykochemiczne grożące eksplozją
Wyłącz urządzenie, gdy znajdziesz się w obszarze, w którym
istnieje zagrożenie wybuchem. Stosuj się wtedy do
wszystkich wywieszonych instrukcji. W takich warunkach
iskrzenie może być przyczyną eksplozji lub pożaru, co w
konsekwencji grozi obrażeniami ciała lub nawet śmiercią.
Wyłączaj urządzenie w punktach tankowania paliwa, na
przykład w pobliżu dystrybutorów na stacjach serwisowych.
Przestrzegaj ograniczeń obowiązujących na terenach
składów, magazynów i dystrybucji paliw, zakładach

chemicznych oraz w rejonach prowadzenia kontrolowanych
wybuchów. Miejsca zagrożone wybuchem są najczęściej, ale
nie zawsze, wyraźnie oznakowane. Do takich należą
pomieszczenia pod pokładem łodzi, miejsca składowania lub
przepompowywania chemikaliów oraz magazyny, w których
powietrze zawiera chemikalia, cząstki zbóż, kurzu lub pyły
metali. Wymienić tu trzeba również miejsca, w których ze
względów bezpieczeństwa zalecane jest wyłączenie silnika
samochodu. Jeśli pojazd napędzany jest ciekłym gazem
(propan, butan), należy zapytać producenta, czy w pobliżu
pojazdu można bezpiecznie używać urządzenia
bezprzewodowego.

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

Twój model urządzenia może działać jak nadajnik i odbiornik
fal radiowych. Jest tak zaprojektowane, aby energia fal
radiowych nigdy nie przekraczała granic bezpieczeństwa
rekomendowanych przez międzynarodowe wytyczne.
Wytyczne te zostały opracowane przez niezależną
organizację naukową ICNIRP z uwzględnieniem marginesu
bezpieczeństwa w celu zagwarantowania ochrony
wszystkim osobom, niezależnie od wieku i stanu zdrowia.

Za jednostkę miary oddziaływania fal radiowych na organizm
człowieka przyjęto SAR (ang. Specific Absorption Rate).
Ustalona przez ICNIRP graniczna wartość SAR wynosi 2 waty/
kilogram (W/kg), przy czym jest to wartość uśredniona w
przeliczeniu na dziesięć gramów tkanki. Pomiary SAR
przeprowadza się w standardowych warunkach pracy
urządzenia, przy maksymalnej mocy emitowanego sygnału i
w całym spektrum badanych częstotliwości. Kiedy urządzenie
jest używane zgodnie z założeniami, czyli bezpośrednio
dotyka ciała (jak pokazano na ilustracji powyżej), spełnia
wytyczne ICNIRP dotyczące oddziaływania fal radiowych.

OGRANICZONA GWARANCJA PRODUCENTA

OGRANICZONA GWARANCJA PRODUCENTA 23

© 2009 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeż 32.eno

Nokia Corporation (dalej „Nokia”) udziela niniejszej 
Ograniczonej Gwarancji na produkt(y) Nokia zawarte w 
pakiecie sprzedażnym (dalej „Produkt”).

Nokia gwarantuje, iż w okresie gwarancji Nokia bądź firma 
serwisowa działająca z upoważnienia Nokia, w stosownym 
czasie bezpłatnie usunie wady materiałowe, konstrukcyjne i 
wykonawcze, w drodze naprawy lub, jeżeli według własnego 
uznania Nokia stwierdzi taką konieczność, wymiany Produktu, 
zgodnie z warunkami niniejszej Ograniczonej Gwarancji (o ile 
przepisy prawa nie stanowią inaczej). Niniejsza Ograniczona 
Gwarancja jest ważna i wykonalna jedynie w kraju, w którym 
Produkt został zakupiony, z zastrzeżeniem, że był on przez 
Nokia przeznaczony do sprzedaży w tym kraju. Jeśli jednak 
Produkt został zakupiony w państwie członkowskim Unii 
Europejskiej, Islandii, Norwegii, Szwajcarii lub Turcji i Produkt 
był przez Nokia pierwotnie przeznaczony do sprzedaży w 
jednym z tych krajów, niniejsza Ograniczona Gwarancja jest



Okres gwarancji

a) dwadzieścia cztery (24) miesiące w przypadku głównej
jednostki komputerowej i dwanaście (12) miesięcy dla
akcesoriów (niezależnie od tego czy znajdowały się w
opakowaniu wraz z główną jednostką komputerową, czy
zostały sprzedane osobno) innych niż części eksploatacyjne i
akcesoria wymienione w paragrafie (b) poniżej; oraz

b) sześć (6) miesięcy na następujące części eksploatacyjne i
baterie, ładowarki, kable, adaptery i słuchawki.

Należy pamiętać, że firma Nokia nie jest twórcą ani
producentem systemu operacyjnego, nie gwarantuje też, że
będzie on wolny od błędów, a jego używanie będzie
niezakłócone. Informacje na temat tego, co zrobić w
przypadku błędu opisanego w tym dokumencie, można
znaleźć w gwarancji oferowanej przez twórcę i producenta
systemu operacyjnego.

Jak skorzystać z usług gwarancyjnych
Jeśli podejrzewasz, że stan Produktu wymaga podjęcia
działań zaradczych, przejdź do strony www.nokia.pl/
pomoc i post ępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi
rozwiązywania podejrzewanych problemów i dalszych
czynności. Aby uzyskać pomoc, można też zadzwonić do
telefonicznego centrum obsługi klienta firmy Nokia (mogą
mieć zastosowanie stawki dla połączeń krajowych lub
międzynarodowych). Zanim zadzwonisz do telefonicznego

centrum obsługi klienta firmy Nokia lub skorzystasz z innej
dostępnej pomocy, przygotuj następujące informacje:

• imię i nazwisko, adres, numer telefonu i inne dane
kontaktowe;

• typ produktu, nazwa, numer modelu, kod Produktu i
numer seryjny;

• data i miejsce zakupu, a także nazwa sprzedawcy
detalicznego, od którego zakupiono produkt po raz
pierwszy; oraz

• krótki opis problemu dotyczącego Produktu.

Jakakolwiek reklamacja zgłaszana na mocy niniejszej
Ograniczonej gwarancji musi zostać zgłoszona firmie Nokia
lub autoryzowanemu serwisowi firmy Nokia w rozsądnym
czasie od zauważenia usterki i przed upływem Okresu
gwarancji.

Należy postępować zgodnie z wszystkimi instrukcjami
przekazanymi przez agenta telefonicznego centrum obsługi
firmy Nokia, innego przedstawiciela firmy Nokia ds. usług lub
z informacjami znalezionymi pod adresem www.nokia.pl/
pomoc. Aby zapewni ć jak najlepszą pomoc, agent
telefonicznego centrum obsługi może zdalnie przejąć
kontrolę nad Produktem. To standardowa procedura i agent
telefonicznego centrum obsługi powiadomi o niej
użytkownika przed przejęciem kontroli nad Produktem.
Telefonując do centrum obsługi, użytkownik w sposób
wyraźny wyraża zgodę na to, aby agent zdalnie przejął
kontrolę nad Produktem, jeśli jest to konieczne do
zapewnienia pomocy technicznej.

Czego gwarancja nie obejmuje?

2. Gwarancja nie obejmuje a) normalnego zużycia (w tym bez
ograniczeń zużycia baterii, wyświetlaczy czy farby na
powierzchni zewnętrznej Produktu), b) usterek wynikających
z nieostrożnej obsługi (w tym bez ograniczeń usterek
wynikających z użycia ostrych przedmiotów, ze zginania,
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ważna i wykonalna we wszystkich wyżej wymienionych 
krajach. Niektóre ograniczenia obsługi gwarancyjnej 
wynikać mogą z elementów Produktu charakterystycznych 
dla danego kraju.

Okres gwarancji rozpoczyna bieg z chwilą zakupu 
oryginalnego Produktu przez pierwszego użytkownika 
końcowego. Produkt może składać się z wielu odrębnych 
części i dla różnych części będą miały zastosowanie inne 
okresy gwarancji  (dalej „Okres Gwarancji”).  Szczególne 
okresy gwarancji to:

W zakresie dozwolonym przez prawo krajowe, Okres 
Gwarancji nie zostanie przedłużony lub odnowiony bądź też 
w inny sposób zmieniony z powodu  późniejszej 
odsprzedaży, naprawy lub wymiany Produktu. Naprawiona 
część (części) oraz wymieniony Produkt będzie jednakże 
objęty gwarancją na  pozostałą część oryginalnego okresu 
Gwarancji lub na okres 60 (sześćdziesięciu) dni od daty 
naprawy lub wymiany, w zależności od tego, który z nich 
będzie dłuższy.

W celu zgłoszenia reklamacji z tytułu Ograniczonej Gwarancji 
należy posiadać: a) Produkt (lub część, której dotyczy 
reklamacja), b) oryginał dowodu zakupu, który wyraźnie 
określa nazwę i adres sprzedającego, datę i miejsce zakupu, 
rodzaj produktu oraz  numer seryjny

1. OGPGwarancja nie obejmuje instrukcji obsługi ani 
oprogramowania (również jego aktualizacji lub uaktualnień), 
ustawień, zwartości, danych czy łączy dołączonych do 
Produktu lub pobranych, dołączonych podczas instalacji, 
montażu, wysyłki czy w dowolnym innym czasie w łańcuchu 
dostaw albo w ramach dowolnych innych działań i 
niezależnie od tego w jaki sposób uzyskał je użytkownik. 
Firma Nokia nie gwarantuje, że jakiekolwiek oprogramow-
anie (również jego aktualizacje i uaktualnienia) będą spełniać 
wymagania użytkowników, będą działać w połączeniu z 
dowolnym sprzętem lub oprogramowaniem dostarczonymi 
przez stronę trzecią, że działanie dowolnego oprogramow-
ania (w tym jego aktualizacji i uaktualnień) będzie 
nieprzerwane lub wolne od błędów albo że wszelkie defekty 
oprogramowania (w tym jego aktualizacji i uaktualnień) 
można usunąć lub zostaną usunięte.
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ściskania czy upuszczenia) ani c) usterek lub uszkodzeń
wynikających z nieprawidłowego użytkowania Produktu, w
tym sprzecznego z instrukcjami przedstawionymi przez firmę
Nokia (np. w instrukcji użytkownika Produktu), ani/lub e)
innych czynów będących poza kontrolą firmy Nokia.

4. Niniejsza gwarancja nie obejmuje usterek spowodowanych
zwarciem baterii lub uszkodzeniem uszczelnienia obudowy
bądź ogniw baterii, albo jeśli wykazują one ślady fałszerstwa
lub używania baterii w sprzęcie innym niż ten, do którego
została przeznaczona.

5. Gwarancja nie obejmuje zmniejszenia pojemności baterii, 
która wynika z naturalnego zużycia.

6. Gwarancja nie obejmuje żadnej utraty, uszkodzenia lub
zniszczenia danych ani ich odtworzenia czy transferu, nawet
jeśli taka utrata była wynikiem defektu Produktu.

10. Niniejsza gwarancja nie obejmuje usług ani pomocy 
technicznej u klienta.

Inne ważne informacje
Kartę SIM i sieć komórkową i/lub inne sieć lub system, w
których działa Produkt, zapewnia niezależny usługodawca.
W związku z powyższym firma Nokia na mocy tej gwarancji
nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za działanie,
dostępność, zasięg, usługi lub zakres sieci komórkowej lub
innej albo innego systemu. Zanim autoryzowany serwis
Nokia będzie mógł naprawić lub wymienić Produkt, operator
może wymagać odblokowania SIM-locka lub innego
zabezpieczenia, które mogło zostać zastosowane w celu
zablokowania działania Produktu w określonej sieci lub przez
operatora. W takiej sytuacji należy skontaktować się z
operatorem w celu odblokowania Produktu.

Przypominamy o sporządzeniu kopii zapasowych lub
zachowaniu pisemnych zapisów wszystkich ważnych treści i
danych przechowywanych w Produkcie, ponieważ podczas
naprawy lub wymiany Produktu, te treści i dane mogą ulec
zniszczeniu. Zgodnie z postanowieniami poniższego ustępu
zatytułowanego „Ograniczenia odpowiedzialności firmy
Nokia”, firma Nokia nie będzie ponosić odpowiedzialności,
zarówno wprost, jak i w sposób dorozumiany, z tytułu
jakichkolwiek szkód lub strat wynikających z utraty,
uszkodzenia lub zniszczenia treści lub danych podczas
naprawy lub wymiany Produktu. Należy pamiętać, że przed
przekazaniem Produktu do serwisu należy zawsze wykonać
kopie zapasowe danych przechowywanych w Produkcie,
ponieważ domyślnie czynności serwisowe spowodują
wyczyszczenie pamięci Produktu.

Wszystkie części Produktu lub innego sprzętu wymienione
przez firmę Nokia staną się jej własnością. Jeśli
postanowienia niniejszej Ograniczonej gwarancji nie będą
miały zastosowania do produktu, firma Nokia i pracownicy
jej autoryzowanego serwisu rezerwują sobie prawo do
uzyskania płatności za naprawę lub wymianę Produktu oraz
opłaty manipulacyjnej. Podczas naprawy lub wymiany
Produktu firma Nokia może wykorzystać produkty lub części
nowe, równoważne z nowymi lub regenerowane.

Produkt może składać się z części typowych dla określonego
kraju, takie też może być jego oprogramowanie. Jeśli Produkt
był reeksportowany z kraju oryginalnego przeznaczenia do
innego kraju, może zawierać części typowe dla określonego
kraju, które zgodnie z niniejszą Ograniczoną gwarancją nie
są uważane za wadliwe.

Należy pamiętać, że dowolna naprawa Produktu, wymiana
jego części lub jakiekolwiek inne, podobne działania podjęte
przez stronę trzecią inną niż autoryzowany serwis firmy
Nokia powoduje, w najpełniejszym zakresie dozwolonym
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3. Gwarancja nie obejmuje wad lub domniemanych wad, 
które powstały wskutek użytkowania Produktu wraz z
podłączaniem lub wskutek podłączania go do dowolnego
produktu, akcesorium, oprogramowania i/lub usługi,
którego/której producentem lub dostawcą nie jest firma
Nokia, a także jeśli Produkt był używany niezgodnie z jego
przeznaczeniem. Usterki mogą być spowodowane wirusami
zainstalowanymi w związku z nieupoważnionym dostępem
do usług, innych kont, systemów komputerowych lub sieci.
Taki nieupoważniony dostęp może być uzyskany przez
hakerów, w następstwie pozyskiwania haseł lub na wiele
innych sposobów.

7. Gwarancja nie obejmuje wad pikseli wyświetlacza 
Produktu, które mieszczą się w zakresie określanym przez 
standardy branżowe. Aby uzyskać więcej informacji o 
wadach pikseli i standardach branżowych, należy przejść do 
strony www.nokia.pl/pomoc.

8. Gwarnacja nie będzie wykonalna, jeśli Produkt został 
otwarty, zmodyfikowany lub naprawiony przez osobę 
niebędącą pracownikiem autoryzowanego serwisu, jeśli 
został naprawiony przy użyciu nieautoryzowanych części 
albo jeśli numer seryjny Produktu, kod wyposażenia 
dodatkowego lub numer IMEI zostały usunięte, wymazane, 
zniszczone, zmienione bądź są nieczytelne w zakresie, który 
zostanie określony według wyłącznego uznania firmy Nokia.

9. Gwarancja nie będzie wykonalna, jeśli Produkt został 
narażony na działanie pary, wilgoci lub ekstremalnych 
warunków termicznych, warunków środowiskowych lub 
nagłych zmian takich warunków, na działanie korozji, 
utleniania, produktów chemicznych lub jeśli został 
zanieczyszczony napojami lub zabrudzony produktami 
żywnościowymi.

11. Niniejsza gwarancja  nie obejmuje domniemanych 
problemów spowodowanych działaniem siły wyższej lub 
wynikających z niemożliwych do przewidzenia zdarzeń.

http://www.nokia.com/support


przez prawo, utratę ważności niniejszej gwarancja, a także
wszelkich praw tu przedstawionych.

Ograniczenie odpowiedzialności firmy Nokia
Niniejsza gwarancja stanowi jedyną i wyłączną formę
zadośćuczynienia przez firmę Nokia oraz jedyną i wyłączną
podstawę odpowiedzialności firmy Nokia z tytułu wad
Produktu. Niniejsza ograniczona gwarancja zastępuje
wszystkie inne gwarancje i zobowiązania firmy Nokia,
zarówno ustne jak i pisemne, ustawowe (poza bezwzględnie
obowiązującymi), umowne, wynikające z czynów
niedozwolonych bądź innego rodzaju (w tym bez ograniczeń
oraz jeśli zezwala na to prawo, wszelkie dorozumiane
warunki, gwarancje czy inne ustalenia dotyczące należytej
jakości lub przydatności do określonego celu). 

W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa,
firma Nokia nie przyjmuje jakiejkolwiek odpowiedzialności
za straty lub uszkodzenia czy też zniszczenia danych, za
utratę jakichkolwiek korzyści, utratę możliwości korzystania
z Produktu, utratę funkcjonalności Produktu, utratę
kontraktów, utratę transakcji, utratę przychodów lub
przewidywanych oszczędności, zwiększone koszty lub
wydatki oraz za jakąkolwiek inną pośrednią, wynikową lub
szczegółową stratę lub szkodę.

W zakresie, na jaki zezwalają obowiązujące przepisy prawa,
odpowiedzialność firmy Nokia ograniczona będzie do
wartości w dacie zakupu Produktu. Powyższe ograniczenia
nie będą miały zastosowania w przypadku rażącego
niedbalstwa lub umyślnej winy firmy Nokia oraz w przypadku
śmierci lub uszkodzeń ciała będących wynikiem
udowodnionego niedbalstwa firmy Nokia.

Uwaga:  Zakupiony przez Państwa Produkt jest
zaawansowanym technologicznie urządzeniem
elektronicznym. Firma Nokia zdecydowanie zaleca
zapoznanie się z Instrukcją użytkownika oraz instrukcjami
załączonymi do Produktu lub dla niego opracowanymi.
Należy też zwrócić uwagę, że Produkt może zawierać
wyświetlacze, obiektyw kamery i inne części, które w
przypadku nieostrożnego obchodzenia się z Produktem
mogą łatwo ulec zadrapaniom lub innym uszkodzeniom.

Wszystkie informacje gwarancyjne, cechy produktu i
specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Nokia Corporation

Keilalahdentie 2-4

FIN-02150 Espoo

Finland
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Niniejsza Ograniczona Gwarancja na sprzedany towar  
konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza 
uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru 
z umową. 

Informacja o Autoryzowanych Serwisach Nokia dostępna jest 
pod bezpłatnym numerem telefonu: 0-800120311 lub w 
Internecie – www.nokia.pl
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DEKLARACJA ZGODNOŚCI

NOKIA CORPORATION niniejszym oświadcza, że produkt
RX-72 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz
pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy
1999/5/WE. Kopię „Deklaracji zgodności” można znaleźć pod
adresem http://www.nokia.com/phones/
declaration_of_conformity/.

© 2009 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Booklet 3G i Ovi Suite
są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami
towarowymi firmy Nokia Corporation. Sygnał dźwiękowy o
nazwie Nokia tune jest znakiem towarowym Nokia
Corporation. Inne nazwy produktów i firm wymienione w
niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub
nazwami handlowymi ich właścicieli.

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

Bluetooth jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy
Bluetooth SIG, Inc.

Windows jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy
Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych
krajach.

HDMI, logo HDMI i High-Definition Multimedia Interface są
znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami
towarowymi firmy HDMI Licensing LLC.

Ten produkt podlega licencji MPEG-4 Visual Patent Portfolio,
która upoważnia do (i) korzystania z niego w prywatnych i
niekomercyjnych celach w związku z informacjami
zakodowanymi zgodnie ze standardem MPEG-4 przez
konsumenta w toku jego działań o charakterze prywatnym i
niekomercyjnym oraz do (ii) używania go w związku z
nagraniami wideo w formacie MPEG-4, dostarczonymi przez
licencjonowanego dostawcę takich nagrań. Na
wykorzystanie produktu w innym zakresie licencja nie jest

udzielana ani nie może być domniemywana. Dodatkowe
informacje, w tym dotyczące zastosowań produktu w celach
promocyjnych, wewnętrznych i komercyjnych, można
otrzymać od firmy MPEG LA, LLC. Patrz http://
www.mpegla.com.

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

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

NOTA FCC/KANADYJSKIEGO MINISTERSTWA PRZEMYSŁU
To urządzenie może powodować zakłócenia w odbiorze
audycji radiowych i programów TV (głównie wtedy, gdy
telefon jest blisko odbiornika). Jeśli takich zakłóceń nie
można wyeliminować, wtedy FCC/Kanadyjskie Ministerstwo
Przemysłu może zażądać zaprzestania korzystania z tego
telefonu. Pomocy w eliminacji zakłóceń udzieli personel
lokalnego serwisu. Urządzenie to spełnia warunki ujęte w
części 15 przepisów FCC. Korzystanie z urządzenia podlega
następującym dwóm warunkom: (1) działanie urządzenia nie
może powodować szkodliwych zakłóceń i (2) urządzenie
musi odbierać zakłócenia łącznie z tymi, które mogą
powodować niepożądane działanie. Dokonanie
jakichkolwiek zmian lub modyfikacji bez wyraźnej zgody
firmy Nokia może unieważnić prawo użytkownika do
korzystania z tego urządzenia.

NOTA FCC/KANADYJSKIEGO MINISTERSTWA PRZEMYSŁU
UWAGA: Deklaracja zgodności z przepisami FCC: Urządzenie
to spełnia wymagania przepisów FCC dotyczących
oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka.
Nadajnika tego nie można używać w połączeniu z żadną inną
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anteną ani z żadnym innym nadajnikiem. UWAGA: Dokonanie
jakichkolwiek zmian lub modyfikacji bez wyraźnej zgody
firmy Nokia może unieważnić prawo użytkownika do
korzystania z tego urządzenia.

NOTA FCC/KANADYJSKIEGO MINISTERSTWA PRZEMYSŁU
Urządzenie to spełnia wymagania ujęte w części 15
przepisów FCC. Korzystanie z urządzenia podlega
następującym dwóm warunkom: 1. (1) działanie urządzenia
nie może powodować szkodliwych zakłóceń i (2) urządzenie
musi odbierać zakłócenia łącznie z tymi, które mogą
powodować niepożądane działanie. W wyniku testowania
tego urządzenia stwierdzono, że zgodnie z częścią 15
przepisów FCC spełnia ono warunki ustalone dla urządzeń
cyfrowych klasy B. Warunki te zostały ustalone dla
zapewnienia wystarczającej ochrony przed szkodliwymi
zakłóceniami w urządzeniach domowych. Energia fal
radiowych generowanych i emitowanych przez to urządzenie
może powodować zakłócenia w komunikacji radiowej, jeśli
nie jest ono zainstalowane i użytkowane zgodnie z
instrukcją. Prawidłowość instalacji i użytkowania nie
gwarantuje jednak, że zakłócenia nie pojawią w żadnym
odbiorniku. Jeśli to urządzenie rzeczywiście zakłóca odbiór
programów radiowych lub telewizyjnych, co można
sprawdzić przez wyłączenie i ponowne włączenie
urządzenia, należy wykonać próby eliminacji tych zakłóceń.
Pozytywne skutki może przynieść: (1) Reorientacja lub
zmiana położenia anteny odbiorczej. (2) Zwiększenie
odległości między sprzętem i odbiornikiem. (3) Podłączenie
urządzenia do gniazdka sieciowego w obwodzie innym niż
ten, do którego podłączony jest odbiornik. (4) Konsultacja ze
sprzedawcą lub doświadczonym technikiem RTV. UWAGA:
Deklaracja zgodności z przepisami FCC: Urządzenie to spełnia
wymagania przepisów FCC dotyczących oddziaływania fal
radiowych na organizm człowieka. Nadajnika tego nie można
używać w połączeniu z żadną inną anteną ani z żadnym
innym nadajnikiem. UWAGA: Dokonanie jakichkolwiek zmian
lub modyfikacji bez wyraźnej zgody firmy Nokia może
unieważnić prawo użytkownika do korzystania z tego
urządzenia.

Niektóre opcje i funkcje zależą od karty SIM i/lub sieci,
właściwości MMS lub kompatybilności urządzeń i
obsługiwanych formatów. Za korzystanie z niektórych usług
są naliczane dodatkowe opłaty.

/Wydanie 1 PL
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