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Biztonságunk érdekében
Olvassuk el az alábbi egyszerű útmutatót. Az itt leírtak be nem 
tartása veszélyekkel járhat, illetve sértheti a helyi törvényeket 
vagy jogszabályokat. További információt a részletes felhasználói 
útmutató tartalmaz.

KORLÁTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEKEN 
KAPCSOLJUK KI
Kapcsoljuk ki a készüléket olyan helyeken, ahol annak 

használata tiltott, interferenciát, illetve veszélyt okozhat. Például 
repülőgépen, kórházakban, illetve orvosi berendezések, üzemanyag, 
vegyszerek vagy robbantási területek közelében. A használatot 
korlátozó helyeken tartsunk be minden utasítást.

AZ ÚTON ELSŐ A BIZTONSÁG
Tartsunk be minden helyi jogszabályt. 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.

SZAKSZERVIZ
A termék üzembe helyezését és javítását csak szakember 
végezheti.

AKKUMULÁTOROK, TÖLTŐK ÉS EGYÉB TARTOZÉKOK
Ehhez a típusú készülékhez kizárólag a HMD Globaláltal 
jóváhagyott akkumulátorokat, töltőkészülékeket és tartozékokat 

használjuk. Ne csatlakoztassunk nem kompatibilis termékeket.

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

ÓVJUK HALLÁSUNKAT
Az esetleges halláskárosodás elkerülése érdekében ne 
hallgassuk hosszabb időn át nagy hangerővel a készüléket. 

Legyünk elővigyázatosak, ha kihangosításkor a készüléket 
a fülünkhöz tesszük.

SAR
Ez a készülék megfelel a rádiófrekvenciás követelményeknek, 
amennyiben a szokásos módon, a fülhöz tartva vagy a testtől 

legalább 5 mm távolságra használjuk. A vonatkozó maximális 
SAR-értékek a jelen felhasználói útmutató Hitelesítési információ 
(SAR) fejezetében olvashatók. További információk elérhetősége: 
www.sar-tick.com.

Ha a készüléket hordtáskában, övcsipeszen vagy övtartóban 
hordjuk, az ne tartalmazzon fémes részeket, és a készüléket 
a testtől legalább a fent meghatározott távolságra tartsuk. 
Ne feledjük, hogy a mobileszközök hanghívás bonyolítása nélkül 
is adhatnak le sugárzási teljesítményt.

Gombok és részek

1 Elülső kamera
2 A töltő csatlakozóaljzata
3 Hallgató
4 A fülhallgató csatlakozója (3,5 mm)

5 Elülső vaku
6 Választógombok
7 Vége gomb/Bekapcsológomb
8 Mikrofon
9 Hívás gomb
10 Vezérlőgomb
11 Lámpa
12 Főkamera
13 Antennaterület
14 Nyílás a hátlap kinyitásához
15 Hangszóró

A billentyűzár bekapcsolásához nyomjuk meg gyorsan 
a  gombot, és válasszuk a Lezár lehetőséget.

A billentyűzár kikapcsolásához nyomjuk meg gyorsan 
a  gombot, és válasszuk a Kiold lehetőséget.

A hátsó zseblámpa gyors bekapcsolásához a készenléti 
képernyőn nyomjuk meg felfelé a vezérlőgombot 
kétszer. A zseblámpa kikapcsolásához nyomjuk meg 
felfelé még egyszer a vezérlőgombot. A zseblámpa 
fénysugarát ne irányítsuk mások szemébe.

Ne érintsük meg fölöslegesen az antennaterületet, 
amikor az antennát használjuk. Az antenna megérintése 
hatással van a rádiókommunikáció minőségére, és 
csökkentheti az akkumulátor élettartamát, mivel 
magasabb energiaszinten való működést okoz.

Ne csatlakoztassunk olyan eszközöket, amelyek 
kimeneti jelet is létrehoznak, mert az károsíthatja 
a készüléket. Ne csatlakoztassunk semmilyen 
feszültségforrást az audiocsatlakozóhoz. 

Ha a jóváhagyottól eltérő típusú külső 
eszközt vagy fülhallgatót csatlakoztatunk az 
audiocsatlakozóaljzathoz, akkor különösen 
ügyeljünk a hangerőre.

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

A felhasználói útmutatóban említett egyes 
tartozékokat, például a töltőt, a fülhallgatót vagy 
az adatkábelt külön kell megvásárolni.

Megjegyzés: Beállíthatjuk, hogy a telefon 
lezárókódot kérjen. Az előre beállított 
kód 12345. Személyes adataink védelme 
érdekében módosítsuk a kódot. Ne feledjük 
azonban, hogy módosítás esetén a kódot meg 
kell jegyeznünk, mert a HMD Globalnem képes 
annak kikapcsolására vagy feloldására.

Helyezzük be a SIM-kártyát, 
a memóriakártyát és az akkumulátort

Fontos: A készüléket csak normál SIM-kártyával 
(lásd az ábrát) való használatra tervezték. 
A nem kompatibilis SIM-kártyák kárt okozhatnak 
a kártyában vagy a készülékben, és a kártyán 
tárolt adatok megsérülhetnek. Kérjen 
tájékoztatást a mobilszolgáltatótól arról, hogy 
mini-UICC kivágással rendelkező SIM-kártya 
használható-e a készülékben.

Kizárólag az ehhez a készülékhez jóváhagyott 
kompatibilis memóriakártyákat használjunk. A nem 
kompatibilis kártyák kárt okozhatnak a kártyában 
és a készülékben egyaránt, valamint a kártyán tárolt 
adatok megsérülhetnek.

Megjegyzés: Mielőtt levennénk az elő- 
és hátlapot, kapcsoljuk ki a készüléket, 
és csatlakoztassuk le a töltőről vagy egyéb 
készülékekről. Az elő- és hátlapok cseréje 
közben ne érjünk az elektromos alkatrészekhez. 
A készüléket mindig felhelyezett elő- 
és hátlappal tároljuk és használjuk.

1. Helyezzük a körmünket a telefon alján található kis 
nyílásba, majd emeljük fel és vegyük le a hátlapot.

2. Ha az akkumulátor be van helyezve a telefonba, 
vegyük ki azt.
3. Ügyelve arra, hogy az érintkezőfelület felfelé 
nézzen, csúsztassuk a SIM-kártyát az 1. SIM-
kártyanyílásba. Ha van második SIM-kártyánk, azt 
a 2. SIM-kártyanyílásba csúsztassuk.

Ha a készülék nincs használatban, akkor mindkét 
SIM-kártya rendelkezésre áll, de ha az egyik kártyát 
éppen használjuk, akkor előfordulhat, hogy a másik 
SIM-kártya nem érhető el.

4. Ha van memóriakártyánk, csúsztassuk be 
a memóriakártya-nyílásba.
5. Ügyelve az akkumulátor csatlakozóira, tegyük be 
az akkumulátort.
6. Helyezzük vissza a hátlapot.

A SIM-kártya eltávolítása
Nyissuk fel a hátsó fedőlapot, vegyük ki az 
akkumulátort, és csúsztassuk ki a SIM-kártyát.

A memóriakártya eltávolítása
Nyissuk fel a hátlapot, vegyük ki az akkumulátort, 
és húzzuk ki a memóriakártyát.

A telefon bekapcsolása
Tartsuk lenyomva a bekapcsológombot.  

Az akkumulátor töltése
1. Dugjuk be a töltőt a fali csatlakozóaljzatba.
2. Csatlakoztassuk a töltőt a telefonhoz. Amikor 
befejeződött a töltés, húzzuk ki a töltőt a telefonból, 
majd a fali aljzatból.

Ha az akkumulátor teljesen lemerült, lehet, hogy 
a töltésjelző csak néhány perc múlva jelenik meg.

A használni kívánt SIM-kártya 
beállítása
1. Válasszuk a következőket: Menü > Beállítások > 
Kapcsolatok > Dual SIM.
2. A hívásokhoz használt SIM-kártya megadásához 
válasszuk a Hívás lehetőséget, állítsuk a Rákérdezés 
lehetőséget Ki értékűre, majd válasszuk a Preferált 
SIM lehetőséget.
3. Az üzenetekhez használt SIM-kártya megadásához 
válasszuk a Üzenetkezelés lehetőséget, állítsuk az 
Rákérdezés lehetőséget Ki értékűre, majd válasszuk 
a Preferált SIM lehetőséget.
4. Az adatkapcsolathoz használt SIM-kártya 
megadásához állítsuk be a Adatkapcsolat 
lehetőséget Be értékűre, majd válasszuk 
a Adatkapcsolat > Preferált SIM lehetőséget.

Hívás kezdeményezése
1. Írjuk be a telefonszámot.

A nemzetközi hívásokhoz használt + karakter 
beírásához nyomjuk meg kétszer a * gombot.

2. Nyomjuk meg a  gombot. Ha a telefon kéri, 
válasszuk ki a megfelelő SIM-kártyát.
3. A hívás befejezéséhez nyomjuk meg a  gombot.

Hívás fogadása
Nyomjuk meg a  gombot.

Üzenetek küldése és fogadása
1. Válasszuk a Menü > Üzenetek > Üz. létrehozása 
lehetőséget.
2. Írjunk be egy telefonszámot, vagy válasszuk 
a H.adás lehetőséget, majd válasszunk egy 
címzettet a névjegyzékünkből.
3. Írjuk be az üzenetet.
4. Válasszuk a Küld lehetőséget. Ha a telefon kéri, 
válasszuk ki a megfelelő SIM-kártyát

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

Üzenet olvasása
A zárolási képernyőn válasszuk a Olvas lehetőséget.

Fénykép készítése
1. A kamera bekapcsolásához válasszuk a Menü > 
Kamera lehetőséget.
2. Nagyításhoz vagy kicsinyítéshez lapozzunk felfelé 
vagy lefelé.
3. Fényképezéshez válasszuk a  lehetőséget.

Tipp: Önarckép készítéséhez nyomjuk meg 
a Szelfi >  gombot.

Tipp: A vaku bekapcsolásához (kamera 
üzemmódban) válasszuk a  > Vaku be 
lehetőséget.

A vaku használatakor tartsunk megfelelő 
távolságot. Ne használjuk a vakut emberhez 
vagy állathoz közel. Fénykép készítése közben 
ne takarjuk el a vakut.

Böngészés az interneten
1. Válasszuk a Menü > Internet > Böng. vagy keres. 
lehetőséget.
2. Írjunk be egy webcímet, majd válasszuk az OK 
lehetőséget.

A személyes tartalmak eltávolítása 
telefonunkról
A személyes tartalmak telefonunkról való 
eltávolításakor figyeljünk arra, hogy azokat 
a telefonmemóriából vagy a SIM-kártyáról töröljük-e 
éppen.

1. Az üzenetek eltávolításához válasszuk 
a következőket: Menü > Üzenetkezelés > Opciók > 
Több törlése > Választás > opciók > Össz. kijel. > 
Kész. Lépjünk a kiüríteni kívánt mappába, és 
válasszuk a következőket: Opciók > Beszélgetés 
törlése > Igen.
2. A névjegyek eltávolításához válasszuk 
a következőket: Menü > Névjegyzék > Opciók > 
Névjegyek törlése > Opciók > össz. kijel. > vissza > 
Kész > Törlés.
3. A hívási adataink eltávolításához válasszuk 
a Menü > Hívásnapló > Naplólista törl. > Minden 
hívás lehetőséget.
4. Ellenőrizzük, hogy az összes személyes adatunkat 
sikerült-e eltávolítanunk.

A memóriakártyán tárolt tartalmak és adatok nem 
törlődnek.

Az összes tartalom eltávolítása telefonunkról, 
és az alapbeállítások visszaállítása
Telefonunk alapbeállításainak visszaállításához és 
az összes adatunk eltávolításához a kezdőképernyőn 
írjuk be a *#7370# karaktersort.

Értékesítés utáni irányelvek
Ha telefonunk megvásárlása után segítségre van 
szükségünk, a telefon megvásárlásának helyén 
kérhetünk segítséget és tanácsot. Őrizzük meg 
a számlát vásárlási bizonylatként a garancia 
érvényesítése céljából.

A típusszám és a sorozatszám (IMEI) 
helye
Ha fel kell hívnunk az ügyfélszolgálatot vagy a szolgáltatónkat, 
esetleg meg kell adnunk bizonyos adatokat, például a típusszámot 
vagy a sorozatszámot (IMEI). A típusszám megtekintéséhez 
tárcsázzuk a *#0000# számot. A sorozatszám megtekintéséhez 
tárcsázzuk a *#06# számot.
Ha két SIM-kártyás telefonnal rendelkezünk, csak az IMEI1-re 
van szükség.
Az adatok az akkumulátor alatt található telefoncímkéről 
is leolvashatók.
Az IMEI a mobilkészülék eredeti dobozán is megtalálható.

A termékre és a biztonságra 
vonatkozó információ
A HMD Global Oy (Ltd.) Adatvédelmi szabályzatáról a nokia.com/
mobile-privacy webhelyen találhatunk további információt.
További információért és hibaelhárítási súgó eléréséhez olvassa el az 
online felhasználói útmutatót: www.nokia.com/mobile-support.

Hálózati szolgáltatások és díjak
A készülék csak a következőkkel használható: GSM 900, 
1800 MHzes hálózatok. A használathoz szükség van egy 
szolgáltatóval kötött szolgáltatási szerződésre.
Egyes funkciók és szolgáltatások használatához vagy tartalmak 
letöltéséhez (az ingyenes elemeket is beleértve) hálózati kapcsolat 
szükséges. Ez nagy mennyiségű adat átvitelét eredményezheti, 
ami adatátviteli költségekkel járhat. Az is lehet, hogy bizonyos
szolgáltatásokra elő kell fizetnünk.

Segélykérő hívások
Fontos: A kapcsolat létrejötte nem garantálható minden 
körülmény között. Létfontosságú kommunikáció – például 
orvosi segélykérés – céljából soha ne hagyatkozzunk kizárólag 
vezeték nélküli telefonokra.

A hívás előtt:
• Kapcsoljuk be a telefont.

Vendor Code:XXXXXX



• Ha a telefon billentyűzete le van zárva, oldjuk fel a zárolást.
• Menjünk egy olyan helyre, ahol megfelelő a térerő.
1. Nyomjuk meg ismételten a vége gombot, amíg meg nem jelenik 
a főképernyő.
2. Írjuk be a helyzetünknek megfelelő hivatalos segélykérőszámot. 
A segélyhívó telefonszámok helytől függően eltérőek lehetnek.
3. Nyomjuk meg a hívás gombot.
4. Adjuk meg a szükséges adatokat a lehető legnagyobb 
részletességgel. Ne bontsuk a hívást, amíg erre fel nem kérnek 
bennünket.
Esetleg az alábbiak végrehajtására is szükség lehet:
• Helyezzünk a telefonba SIM-kártyát.
• Ha telefonunk PIN-kódot kér, írjuk be az adott helyhez tartozó 
hivatalos segélykérőszámot, majd nyomjuk meg a hívás gombot.
• Kapcsoljuk ki a telefonunkon a híváskorlátozásokat, például 
a hívástiltást, a rögzített tárcsázást vagy a zárt hívócsoportok 
használatát.

A készülékkel való bánásmód
Óvatosan bánjunk a készülékkel, az akkumulátorral, a töltővel 
és a tartozékokkal. A következő javaslatok segítenek abban, 
hogy fenntartsuk a készülék működőképességét.
• A készüléket tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden 
egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elektronikus 
áramkörökben korróziót előidéző ásványi anyagokat. Ha 
a készülékünk vizes lesz, vegyük ki az akkumulátort, és hagyjuk 
teljesen megszáradni a készüléket.
• A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros vagy piszkos helyen.
• A készüléket ne tartsuk túl meleg helyen. A magas hőmérséklet 
károsíthatja a készüléket vagy az akkumulátort.
• A készüléket ne tartsuk túl hideg helyen. A normál hőmérsékletre 
való felmelegedéskor a készülék belsejében lecsapódó pára 
károsíthatja a készüléket.
• Ne nyissuk ki a készüléket más módon, mint ahogyan 
az a használati útmutatóban szerepel.
• A nem jóváhagyott módosítások károsíthatják a készüléket, 
valamint a rádiókészülékekre vonatkozó jogszabályok 
megsértésével járhat.
• A készüléket és akkumulátort ne ejtsük le, ne ütögessük és 
ne rázogassuk. A durva bánásmód tönkreteheti a készüléket.

• Csak puha, tiszta, száraz kendőt használjunk a készülék 
felületének tisztításához.
• Ne fessük be a készüléket. A festék használhatatlanná teheti 
a készüléket.
• A lehető legjobb teljesítmény elérése érdekében időnként 
kapcsoljuk ki a készüléket, és vegyük ki az akkumulátort.
• A készüléket mágnesektől vagy mágneses tértől tartsuk távol.
• A fontos adatok biztonságos tárolása érdekében azokat 
legalább két különböző helyen tároljuk, például a készülékünkön, 
a memóriakártyánkon vagy számítógépünkön, illetve jegyezzük 
le azokat.

Újrahasznosítás

A használt elektronikai termékeket, akkumulátorokat és 
csomagolóanyagokat mindig vigyük vissza egy kijelölt gyűjtőhelyre. 
Ezzel megakadályozzuk az ellenőrizetlen szemétkidobást, 
és elősegítjük az anyagok újrahasznosítását. Az elektromos és 
elektronikus termékek különböző értékes anyagokat, így például 
fémeket (réz, alumínium, acél, magnézium) és nemesfémeket 
(arany, ezüst, palládium) tartalmaznak. A készülék minden anyaga 
újrahasznosítható nyersanyagként vagy energiaként. 

Áthúzott hulladékgyűjtő embléma

A terméken, az akkumulátoron, a dokumentáción vagy a 
csomagoláson látható áthúzott, kerekes szemétgyűjtő szimbólum 
arra hívja fel a figyelmet, hogy minden elektromos és elektronikus 
terméket és akkumulátort az élettartama végén szelektív 
gyűjtőhelyre kell juttatni. A terméktől ne közösségi/lakossági 
hulladékként szabaduljon meg, hanem vigye el a gyűjtőhelyre. 
A legközelebbi hulladékbegyűjtő helyekről a hulladékkezelésért 
felelős helyi hatóságtól kaphat további információt.

Akkumulátor és töltő – tudnivalók
A készüléket kizárólag eredeti BL-5C típusú, újratölthető 
akkumulátorral használjuk.
A készülék töltéséhez AC-18 típusú töltőt használjunk. 
A töltőcsatlakozó típusa többféle lehet.
A HMD Globaltovábbi akkumulátor- és töltőtípusokat tehet 
elérhetővé ehhez a készülékhez.

Az akkumulátorral és a töltővel kapcsolatos biztonság
Az akkumulátor kivétele előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket 
és húzzuk ki a töltőt. A töltő vagy egy tartozék kihúzása esetén 
a hálózati kábelt mindig a csatlakozónál (ne a kábelnél) fogva húzzuk 
ki a konnektorból.
Ha nem használjuk a töltőt, húzzuk ki az aljzatból. A teljesen 
feltöltött, de nem használt akkumulátor idővel önmagától is elveszti 
töltését. Az optimális működés érdekében az akkumulátort mindig 
15 °C és 25 °C (59 °F és 77 °F) közötti hőmérsékleten tartsuk. 
A szélsőséges hőmérséklet csökkenti az akkumulátor kapacitását 
és élettartamát. Előfordulhat, hogy túl meleg vagy túl hideg 
akkumulátorral a készülék átmenetileg nem működik.
Véletlen rövidzárlatot okozhat, ha egy fémtárgy hozzáér az 
akkumulátoron lévő fémsávokat. Ez tönkreteheti az akkumulátort 
vagy a másik tárgyat.
Az akkumulátorokat soha ne dobjuk tűzbe, mivel ez robbanást 
idézhet elő. Tartsuk be a helyi jogszabályokat. Lehetőség szerint 
hasznosítsuk újra. Soha ne dobjuk a háztartási szemétbe. 
Az akkumulátort ne szedjük szét, ne vágjuk el, ne törjük szét, 
ne hajlítsuk meg, ne szúrjuk ki, és semmilyen egyéb módon 
ne károsítsuk. Ha az akkumulátor szivárog, ügyeljünk arra, 
hogy a folyadék ne kerüljön a bőrre vagy a szembe. Ha mégis 
megtörténne, azonnal öblítsük le az érintett bőrterületet, vagy 
forduljunk orvoshoz. Az akkumulátort ne módosítsuk, ne próbáljunk 
bele idegen tárgyakat szerelni, valamint ne merítsük meg vízben és 
egyéb folyadékokban, illetve ne tegyük ki ezek hatásának. A sérült 
akkumulátorok robbanásveszélyesek.
Az akkumulátort és a töltőt csak a rendeltetésének megfelelő 
célokra használjuk. Az akkumulátor vagy a töltő nem megfelelő 
alkalmazása, illetve a nem jóváhagyott akkumulátor vagy nem 
kompatibilis töltő használata tüzet, robbanást, szivárgást okozhat, 
vagy egyéb veszéllyel járhat, és érvénytelenné teheti a garanciát. 

Ha úgy gondoljuk, hogy az akkumulátor megsérült, akkor a további 
használat előtt vigyük el az akkumulátort egy szervizközpontba 
vagy a telefont értékesítő kereskedőhöz. Soha ne használjunk sérült 
akkumulátort vagy töltőt. A töltőt csak beltérben használjuk. Zivatar 
idején ne töltsük készülékünket.

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

Orvosi eszközök
A rádióadók használata, beleértve a mobiltelefonokat is, zavarhatja 
a nem megfelelően árnyékolt orvosi berendezések működését. 
Forduljunk egy orvoshoz vagy az orvosi készülék gyártójához, 
hogy eldönthessük, megfelelően van-e árnyékolva a készülék 
a rádiófrekvenciás sugárzással szemben.

Beültetett orvosi eszközök
A beültetésre szánt orvosi eszközök gyártóinak javaslata szerint az 
orvosi eszközzel való esetleges interferencia elkerülése érdekében 
a vezeték nélküli készülékek és az orvosi eszköz között ajánlatos 
legalább 15,3 centiméter (6 hüvelyk) távolságot tartani. Ajánlások 
az ilyen eszközzel élő személyeknek:
• A vezeték nélküli készülék legalább 15,3 centiméter (6 hüvelyk) 
távolságra legyen az orvosi eszköztől.
• A vezeték nélküli készüléket ne hordjuk mellényzsebben
• A vezeték nélküli készüléket tartsuk az orvosi eszközzel átellenes 
oldali fülükhöz.
• Kapcsolják ki a vezeték nélküli készüléket, ha feltételezhető, hogy 
interferencia jött létre.
• Tartsuk be a beültetett orvosi készülék gyártójának utasításait.
Ha kérdésünk van a vezeték nélküli készülék beültetett orvosi eszközzel 
való használatával kapcsolatban, forduljunk háziorvosunkhoz.

Hallás
Figyelmeztetés: A fülhallgató használata során a környezeti 
zajok érzékelése korlátozódhat. Ne használjuk a fülhallgatót, 
ha ezzel veszélynek tesszük ki magunkat.

Bizonyos rádiós eszközök zavarhatnak egyes hallókészülékeket.

Nikkel
A készülék felülete nikkelmentes.

Járművek
A rádiófrekvenciás jelek hatással lehetnek a gépjárművek nem 
helyesen beszerelt vagy nem megfelelően árnyékolt elektronikus 
rendszereire. További információkért lépjünk kapcsolatba 
a gépjármű vagy az adott berendezés gyártójával.
Kizárólag képzett szakember szerelheti a készüléket járműbe. 
A hibás telepítés veszélyes lehet, és érvénytelenné teheti 
a garanciát. Rendszeresen ellenőrizze, hogy a járműben 
minden vezeték nélküli eszköz megfelelően fel van szerelve, 
és megfelelően működik. Ne tároljon és ne szállítson éghető vagy 
robbanóanyagokat ugyanabban a tárolóban, mint ahol a készülék, 
annak alkatrészei vagy tartozékai találhatók. Ne helyezzük 
a készüléket vagy a tartozékokat a légzsák tágulási terébe.

Robbanásveszélyes környezetek
Kapcsoljuk ki a készüléket minden olyan helyen, ahol robbanás 
veszélye fennállhat, például üzemanyagtöltő állomásokon. A szikrák 
robbanást vagy tüzet okozhatnak, ami sérüléshez vagy halálhoz 
vezethet. Tartsuk be az üzemanyag-tárolási helyeken, a vegyi 
üzemekben és a robbantási területeken érvényes korlátozásokat. 
Előfordulhat, hogy egy bizonyos területen az esetleges robbanás 
veszélyének kitett körzetek nincsenek pontosan megjelölve. Ezek 
például olyan helyek, ahol felszólítás látható a járművek motorjának 
kikapcsolására, vagy a hajók fedélzet alatti része, a vegyi anyagot 
szállító vagy tároló létesítmények, valamint ahol a levegő 
vegyszereket vagy szemcséket tartalmaz. Tudjuk meg a folyékony 
gázzal (például propánnal vagy butánnal) üzemelő gépjárművek 
gyártóitól, hogy az adott járművek környezetében biztonságosan 
használható-e ez a készülék.

Legnagyobb átviteli teljesítmény
• GSM 900: 35 dBm
• GSM 1800: 32 dBm
BT-frekvenciasáv: 2402–2480 MHz: <20 dBm

Hitelesítési információ (SAR)
EZ A MOBILKÉSZÜLÉK MEGFELEL A RÁDIÓHULLÁM-KIBOCSÁTÁSRA 
VONATKOZÓ IRÁNYELVEKNEK
A mobileszköz egy rádió adó-vevő készülék. A készüléket úgy 
tervezték, hogy a rádióhullámok (rádiófrekvenciás elektromágneses 
terek) energiakibocsátása ne haladja meg a nemzetközi irányelvek 
által javasolt határértéket. Az irányelveket egy független 
tudományos szervezet (ICNIRP) alkotta meg, és egy olyan lényeges 
biztonsági szintet tartalmaznak, amely minden ember számára 
védelmet biztosít, kortól és egészségi állapottól függetlenül.
A rádiófrekvenciás kibocsátási irányelvek a Specifikus elnyelési 
rátaként (SAR) ismert mérési egységet tartalmazzák. Mobileszközök 
esetén a SAR-értékhatár 2 W/kg. 
A SAR-teszteket szabvány üzemeltetési pozíció alkalmazásával 
végzik úgy, hogy a készülék a legmagasabb energiaszinten sugároz 
minden tesztelt frekvenciasávon. A készülék ICNIRP-irányelvek 
alapján mért legmagasabb SAR-értékei a következők:

Legmagasabb 
SAR-érték

A legmagasabb SAR-
érték rögzítésekor 
használt 
frekvenciasávok

A fejhez érintve 1,01 W/kg 
10 grammban

GSM 900

A készüléket a testtől 
5 mm távolságra 
használva

1,07 W/kg 
10 grammban

GSM 1800

A használat során a készülék aktuális SAR-értékei általában jóval 
a fenti értékek alatt vannak. Ennek az az oka, hogy a rendszer 
hatékonysága és a hálózati interferencia minimalizálása érdekében 
a mobileszköz működési teljesítménye automatikusan lecsökken, 
ha a híváshoz nem szükséges a teljes teljesítmény. Minél kisebb az 
eszköz kimeneti teljesítménye, annál alacsonyabb lesz a SAR-érték.
Amennyiben ezt a terméket a testünk mellett használjuk (és 
nem a fejünkhöz tartva), akkor az eszköznek egy jóváhagyott 
tartozékban kell lennie, illetve legalább 5 mm távolságban kell lennie 
a testtől, hogy az eszköz használata azonos legyen a megfelelőségi 
teszt körülményeivel. 

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) megállapította, hogy a puszta 
tudományos adatok nem jelzik a mobileszközök használatával 
kapcsolatos esetleges külön óvintézkedések szükségességét. Azt 
ajánlják, hogy ha tovább szeretnénk csökkenteni a kitettséget, 
akkor azt könnyen megtehetjük, ha korlátozzuk a használatot, 
illetve ha fülhallgatóval távol tartjuk testünktől és fejünktől 
a készüléket. A rádiófrekvenciás kitettséggel kapcsolatban további 
tudnivalók, leírások és eszmecserék érhetők el a WHO webhelyén: 
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs193/en/.

A szerzői jogokkal kapcsolatos és egyéb 
megjegyzések
Megfelelőségi nyilatkozat

A HMD Global Oy (Ltd.) ezennel kijelenti, hogy ez a termék 
megfelel a 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és 
egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat 
megtalálható a www.nokia.com/mobile-declaration-of-conformity 
webhelyen.
A termékek, funkciók, alkalmazások és szolgáltatások elérhetősége 
térségenként eltérő lehet. További tájékoztatásért forduljon a 
márkakereskedőhöz vagy a szolgáltatóhoz. Ez a készülék olyan 
alkatrészt, technológiát vagy szoftvert tartalmazhat, amelyre 
az Egyesült Államok vagy más országok exportjogszabályai 
vonatkoznak. Tilos a jogszabályoktól eltérő magatartás.
A jelen dokumentum tartalmát ebben a formában kell elfogadni. 
A jelen dokumentum pontosságával, megbízhatóságával és 
tartalmával kapcsolatban az alkalmazandó jogszabályok által 
előírtakon kívül nem vállalunk semmiféle jótállást, legyen az 
kifejezett vagy vélelmezett, nem korlátozó jelleggel ideértve a 
forgalmazhatóságra és az adott célra való alkalmasságra vonatkozó 
vélelmezett jótállást is. A HMD Global fenntartja a jogot arra, hogy a 
jelen dokumentumot bármikor, előzetes értesítés nélkül átdolgozza 
vagy visszavonja.
A HMD Global és annak bármely licencbe adója – az alkalmazandó 
jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben – 
semmilyen körülmények között sem tehető felelőssé semmiféle 
adatvesztésért vagy bevételkiesésért, sem semmiféle rendkívüli, 

véletlenszerű, következményi vagy közvetett kárért, a károkozás 
módjára való tekintet nélkül.
A HMD Global előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a jelen 
dokumentum tartalmát részben vagy egészben, bármilyen 
formában lemásolni, továbbítani és terjeszteni. A HMD Global 
a folyamatos fejlesztés elvét alkalmazza. A HMD Global 
fenntartja a jogot arra, hogy a jelen dokumentumban ismertetett 
bármelyik terméket előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy 
továbbfejlessze.
A HMD Global nem tesz semmilyen kijelentést, nem biztosít 
jótállást, és nem vállal felelősséget a készülékkel szállított, 
harmadik fél által készített alkalmazások működésével, tartalmával 
és végfelhasználói terméktámogatásával kapcsolatban. Azzal, hogy 
használ egy alkalmazást, Ön elfogadja, hogy az alkalmazás adott 
állapotban áll rendelkezésre.
A térképek, a játékok, a zeneszámok és a videók letöltése, illetve 
a képek és a videók feltöltése nagy mennyiségű adat átvitelével 
járhat. A szolgáltató az adatátvitelért díjat számíthat fel. Az egyes 
termékek, szolgáltatások és funkciók elérhetősége térségenként 
eltérő lehet. A további részletekről és az elérhető nyelvi 
csomagokról érdeklődjön a helyi márkakereskedőnél.
Bizonyos szolgáltatások, funkciók és termékspecifikációk 
hálózatfüggőek lehetnek, és további feltételek, kikötések és díjak 
vonatkozhatnak rájuk. Ezek mindegyike előzetes értesítés nélkül 
megváltozhat.
A gyártó és/vagy az importőr az Európai Unióban: HMD Global Oy, 
Karaportti 2, 02610 Espoo, Finnország.
A készülék Ön általi használatára a HMD Global www.nokia.com/
en_int/phones/privacy webhelyen található Adatvédelmi irányelve 
alkalmazandó.
© 2017 HMD Global. Minden jog fenntartva. A HMD Global Oy a 
Nokia márkájú telefonok és táblagépek kizárólagos licencbe vevője. 
A Nokia a Nokia Corporation bejegyzett védjegye.
A Bluetooth szó, jel és emblémák tulajdonosa a Bluetooth SIG, Inc., 
és az ilyen jeleket a HMD Global minden esetben licenc alapján 
használja.
A készüléken nyílt forráskódú szoftver fut. A vonatkozó szerzői 
jogi és egyéb megjegyzések, engedélyek és tudomásulvételek 
megjelenítéséhez válassza a főképernyőn a *#6774# lehetőséget.

Korlátozott gyártói jótállás
1. Általános rész
A termék („Termék”) a HMD Global Oy (Ltd.) (a továbbiakban 
„Gyártó”) Korlátozott gyártói jótállása („Jótállás”) hatálya alá 
tartozik, amely az értékesítés országában a vásárlás helyére 
vonatkozóan alkalmazandó.
A jelen Jótállás megkülönböztethető az Ön országának az 
Ön esetében alkalmazható bármely kötelező fogyasztóvédelmi 
törvényeiben foglalt bármely törvényes jogoktól.Célja, hogy 
egyértelmű és, az adott esettől függően, további kiegészítő jogokat 
biztosítson Önnek az adott törvény hatálya által megengedett 
korlátokon belül, és nem korlátozza azokat a jogokat, amelyeket 
a vonatkozó törvényes termékgarancia-rendelkezések Önnek már 
biztosítanak. A helyi törvények alapján a Jótállás időszaka alatt 
és annak lejárta után Önnek egyéb jogai is lehetnek. Ezen jogok 
érvényesítését ez a Jótállás nem zárja ki.

2. Jótállás
Attól a dátumtól kezdve, amikor a Terméket az első alkalommal 
értékesítik egy végfelhasználónak, amelyet vásárlást bizonyító eredeti 
okirat igazol, a Gyártó az alábbiak szerint vállal jótállást arra, hogy 
a Termék tervezésbeli- vagy kivitelezési hibáktól („Hibák”) mentes:
1 huszonnégy (24) hónap a főkészülékre;
2 Hat (6) hónap az akkumulátorra és a töltőre.
hacsak nincs másképp megadva a termék felhasználói útmutatójában.
A jótállás időtartama alatt ésszerű határidőn belül ingyenesen 
orvosolják a Termék Hibáját az elromlott Termék vagy annak 
elromlott alkatrésze kijavításával vagy kicserélésével, a Termék azon 
eladóján vagy eladói értékesítési pontján keresztül, ahol a terméket 
vásárolták. A Termék cseréje során a Gyártó új vagy javított 
alkatrészeket vagy termékeket használhat.
A Termékével kapcsolatos további információért látogasson 
el a www.nokia.com/mobile-support webhelyre.
Korlátozott Jótállásra alapozott igény érvényesítéséhez be kell 
mutatni:
(a) a Terméket (vagy annak érintett alkatrészét)
(b) az olvasható és módosítatlan vételi bizonylatot, amely 
egyértelműen tartalmazza az eladó nevét és címét, a vásárlás helyét 
és dátumát, a terméktípust és a sorozatszámot.

A hatályos törvények által megengedett maximális mértékben 
a javítás vagy a csere nem újítja meg, illetve nem hosszabbítja meg 
az adott jótállási időtartamot. A jelen jótállás hatálya alá tartozó 
eredeti vagy cserealkatrészek, illetve cserekészülékek jótállási 
időszaka az eredeti jótállásból még hátralévő időtartamra, vagy 
a javítástól, illetve a cserétől számított hatvan (60) napra, illetve 
a kettő közül a hosszabb időszakra terjed ki.
A Termék és a Termék minden kicserélt alkatrésze az eladó 
tulajdonába kerül.
A Gyártó nem vállal garanciát arra, hogy a Gyártó által vagy a Gyártó 
megbízásából a Termékre előre feltelepített szoftver (vagy annak 
későbbi frissítései, illetve újabb verziói) (együttesen: „Gyártó 
szoftvere”) megfelel az Ön igényeinek, hogy működni fog bármely, 
nem a Gyártó által biztosított hardverrel vagy szoftverrel, hogy 
a működése zavartalan és hibamentes lesz, valamint hogy a hibák 
kijavíthatók vagy kijavításukat el fogják végezni. A Gyártó szoftverével 
kapcsolatos hibák esetén a Gyártó rendelkezésre bocsátja a Gyártó 
szoftverének legújabb verzióját az Ön Termékén való újratelepítés 
céljából, vagy ha ez nem lehetséges, akkor a Gyártó a saját 
kizárólagos döntése alapján egyéb olyan megoldást biztosít, amely 
a hibát kielégítően orvosolja. A Gyártó bizonyos szoftvereire külön 
licencfeltételek vonatkozhatnak, amelyek a szoftverhez mellékelve 
érhetők el.
Kérjük, mindig készítsen biztonsági mentést a Terméken található 
minden adatról és tartalomról, mielőtt alkatrészcserére viszi 
a Terméket, mert a művelet során a Terméken lévő adatok 
el fognak veszni.

3. Mire nem terjed ki a jótállás
A Gyártó nem biztosít semmiféle jótállást a következőkre:
1 a felhasználói kézikönyvekre;
2 Bármely (i) harmadik féltől származó, a Termékre bármikor 
feltelepített vagy letöltött szoftverre, beállításra, tartalomra, adatra 
vagy kapcsolatra; vagy (ii) a Gyártó és harmadik felek által biztosított 
szolgáltatásokra vagy kliensek engedélyezésére, akkor is, ha azok 
előtelepítését a Gyártó végezte (olvassa el a szolgáltatási feltételeket, 
hogy megismerje az azokhoz kapcsolódó jogait és kötelezettségeit);
3 Bármely (i) a rendes mértékű elhasználódásra, (ii) az akkumulátor 
lecsökkent töltőkapacitására, mely az akkumulátor természetes 
elöregedésének eredménye; (iii) vagy az iparági szabványokban 
meghatározott mértékű pixelhibákra a Termék képernyőjén;

4 A SIM kártyát és/vagy bármely mobil- vagy más hálózatot vagy 
rendszert, amelyen keresztül a Termék működik; vagy 
5 A következő okok miatti meghibásodásokra vagy sérülésekre: 
(a) a Termék nem megfelelő vagy nem a felhasználói útmutatóban 
leírtak szerinti használata, például ha ha a Terméket párának, 
nedvességnek, vagy szélsőséges hőmérsékleti vagy környezeti 
körülményeknek, vagy e körülmények gyors megváltozásának, 
rozsdásodásnak, oxidációnak vagy kémiai hatásoknak tették ki, 
illetve ha étellel vagy folyadékkal öntötték le, vagy vegyi anyagoknak 
tették ki, (b) a Termék együttes használata vagy összekapcsolása 
bármely olyan termékkel, tartozékkal, szoftverrel vagy 
szolgáltatással, amelyet nem a Gyártó gyártott vagy biztosított, 
(c) harmadik fél által a Termékkel összekapcsolt bármilyen termék, 
(d) a rendszer feltörése, rendszerbe történő behatolás, vírusok 
vagy egyéb rosszindulatú számítógépes programok, illetve 
a szolgáltatásokhoz, fiókokhoz, számítógépes rendszerekhez vagy 
hálózatokhoz történő jogosulatlan hozzáférés által okozott károk; 
vagy (e) a Gyártó által nem befolyásolható egyéb tevékenységek.
Jelen jótállás nem érvényesíthető:
1 Az értékesítés országán kívüli helyeken;
2 Ha azt az Ön által vásárolt Terméket vagy azt a szoftvert, 
amelyen a Termék fut (a) a Gyártó engedélye nélkül felnyitották, 
átalakították vagy megjavították, vagy (b) nem engedélyezett 
alkatrészeket felhasználva javították;
3 Ha az Ön által vásárolt Termék sorozatszámát, 
a mobiltelefonalkatrész dátumkódját vagy az IMEI számot 
eltávolították, kitörölték, megrongálták, megváltoztatták, vagy ezek 
bármilyen módon olvashatatlanná váltak; vagy
4 Ha Ön nem adja hozzájárulását ahhoz, hogy a Termék javítás 
és vizsgálat céljából a Gyártó birtokába kerüljön.
Amennyiben a Termék vagy a szervizelést igénylő probléma nem 
tartozik a jelen Jótállásban foglalt feltételek hatálya alá, a Gyártó 
fenntartja a jogot, hogy felszámolja Önnek a Termék kicserélésének 
költségeit, továbbá a kezelési díjat.

4. A Gyártó felelősségének korlátozása
Az alkalmazandó jogszabály(ok) által megengedett mértékben 
a Gyártó semmilyen körülmények között nem vállal sem kifejezett, 
sem hallgatólagos felelősséget
1 adat vagy tartalom elvesztéséből, sérüléséből vagy 
megrongálódásából, illetve ezek újbóli létrehozásából vagy 

továbbításából származó vagy azzal kapcsolatos bármilyen kárért 
vagy veszteségért, még akkor sem, ha a szóban forgó adat- vagy 
tartalomvesztést, sérülést vagy károsodást az Ön által vásárolt 
Termék Hibája eredményezte; és/vagy
2 Az elmaradt nyereségért, termékekért vagy felhasználhatóságért, 
üzletért, szerződésekért, bevételekért vagy elvárt 
megtakarításokért, a megnövekedett költségekért vagy 
kiadásokért, illetve bárminemű közvetlen, származtatott vagy 
különleges veszteségért és kárért.
A vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékig a Gyártó 
felelőssége az Ön által vásárolt Termék eladási árára korlátozódik.
A jelen 4. pontban foglalt korlátozások nem alkalmazandók a Gyártó 
gondatlansága vagy szándékos károkozó magatartása esetén, 
vagy amennyiben a Gyártó bizonyított gondatlansága halált vagy 
személyi sérülést okoz.

5. Egyéb fontos tudnivalók
Ügyeljen arra, hogy a Termék cserére való átadása előtt 
a hálózatüzemeltetőnek fel kell oldania a SIM-zárakat (vagy az 
azzal egyenértékű egyéb rendszereket, amelyet a Terméknek egy 
meghatározott hálózathoz vagy a hálózatüzemeltetőhöz történő 
kizárólagos kapcsolása érdekében használnak).
A Termék ország-specifikus összetevőket is tartalmazhat, 
a szoftvert is beleértve. Az adott országban elérhető garanciális 
szolgáltatások az adott országban kapható Termékekre és ország-
specifikus összetevőkre korlátozódhatnak. Ezen felül, ha a Terméket 
az eredeti rendeltetési országból újraexportálták más országba, 
annak lehetnek olyan ország-specifikus összetevői, amelyek jelen 
Jótállás értelmében nem minősülnek hibának, még akkor sem, 
ha az nem a működéssel kapcsolatos.
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