Nokia 100 erabiltzailearen gida

Argitalpena 1.0EU
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Teklak eta piezak
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Belarriko entzungailua
Pantaila
Amaitzeko/Pizteko tekla
Teklatua
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Mikrofonoa
Nabigazio tekla
Deitzeko tekla
Funtzio teklak
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Kargagailuaren konektorea
Linterna
Bozgorailua
Aurikular konektorea
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Sartu SIM txartela eta bateria

4

1
Lerratu atzeko estalkia behera.

Lerrokatu bateriaren kontaktu-eremuak.

5

2
Lerratu SIM txartela metalezko
zatiaren azpian.

Sartu bateria.

6

3
Ziurtatu plastikozko erlaitzak SIM
txartela bere lekuan mantentzen
duela.

Lerratu atzeko estalkia gora.
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Bateria kargatu

Piztea

2 segundo

1

1
Konektatu bateria hormako hartune
batera.

Eduki sakatuta pizteko tekla

.

09:00
OK

Back

2

2
Konektatu kargagailua telefonora.

Ordua zehazteko, sakatu gora edo
behera. Zenbaki-teklak ere saka
ditzakezu.

15:00
OK

Back

3

3
Telefonoak adierazten du guztiz
kargatuta dagoenean. Telefonoa
kargatzen ari den bitartean erabil
dezakezu.

Minutuak ezartzeko, sakatu eskuinera
eta ondoren gora edo behera. Sakatu
OK.
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Teklatua blokeatzea edo
desblokeatzea
Time is set
Menu

Go to

4
Teklak nahigabe ez sakatzeko,
blokeatu teklatua.

Ordua aldatu egin da.

Date:

08.04.2011
OK

Exit

5

1

Data zehazteko, sakatu gora edo
behera. Sakatu OK.

Sakatu Menu eta gero sakatu azkar *.
Keypad
locked

6

Menu

Go to

Telefonoa erabiltzeko prest dago.

2
Teklatua blokeatzen da. Teklatua
desblokeatzeko, errepikatu 1 urratsa.
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Telefonoa arakatzea

Menu

Select

Go to

1

Back

4

Eskuragarri dauden funtzioak
ikusteko, sakatu Menu.

Select

Elementu bat hautatzeko, sakatu
Select.

Exit

2

Select

Back

5

Funtzio batera joateko, sakatu
nabigazio-teklan gora, behera,
ezkerrera edo eskuinera.

Select

Aurreko ikuspegira itzultzeko, sakatu
Back.

Exit

3

Select

Exit

6

Funtzioa hautatzeko, sakatu Select.

Hasierako pantailara itzultzeko,
.
sakatu
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Deiak egitea edo erantzutea
9876543210
calling

Silence

3
Deitu duzun zenbaki batera.

Options

Lagun baten telefonoa deitzen ari da.
.
Erantzuteko, sakatu

012345
Clear

1

4

Idatzi telefono-zenbakia.
Calling

Lagunarekin solasaldia goza
dezakezu. Deia amaitzeko, sakatu
.

0123456789

End call

2
Sakatu

.
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Aldatu bolumena

Bolumena altuegi dago dei batean edo
irratia entzutean?

Bozgorailua erabiltzea

Gelan dauden pertsonak deian parte
hartu dezakete.

Volume

0123456789
00:00:05

Options

Loudsp.

1

1
Sakatu ezkerrekoa bolumena jaisteko
edo eskuinekoa igotzeko.

Deian zehar, sakatu Loudsp..

2

2
Hobeto.

Jarri telefonoa mahai gainean.
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Entzungailua erabiltzea

Entzungailuarekin esku libreko deiak
egin ditzakezu.

Itzaltzea

Bateriaren energia aurrezteko, itzali
telefonoa.

Itzali

1

0123456789
calling

Konektatu entzungailua.

2 segundo

1
Eduki sakatuta pizteko tekla

Calling
0123456789

End call

2

2

Egin deiak.

Telefonoa itzaliko da.
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.

Izenak eta zenbakiak gordetzea
Contact name:
Mi
OK

Clear

3
Gehitu lagun baten zenbakia
telefonora.

Idatzi izena.

Contact name:
Mikel
Menu

Go to

Select

Exit

OK

1

Clear

4

Sakatu Menu. Aukeratu Contacts.

Sakatu OK.

Search

Number

Number

Add contact
Delete
Select

OK

0123
Clear

OK

0123456789
Clear

Back

5

2
Aukeratu Add contact.

Idatzi telefono-zenbakia. Sakatu OK.
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Bost gidetan zenbakiak
gordetzea

Use

Back

6
Joan irudi batera eta sakatu Use.

Gida bereizita erabiltzeko, gorde
kontaktuak telefonoaren memorian.

Mikel

9876543210
calling
Menu

Go to

Select

Exit

Silence

1

7
Dei bat jasotzerakoan, izena, zenbakia
eta irudia agertuko dira.

Sakatu Menu. Aukeratu Contacts.
Delete
Copy
Settings
Select

Back

2
Aukeratu Settings.
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Voice mailbox
number

Normal
Multi-Phonebook

SIM card
Phone

Memory in use
Select

Phone

Select

Back

Back

Select

3

Back

6

Telefonoaren memoria erabiltzeko,
hautatu Memory in use > Phone.

Aukeratu Multi-Phonebook.

Multi-Phonebook

MultiPhonebook
activated

Voice mailbox
number
Select

Back

4

7

Aukeratu Multi-Phonebook.

Multi-gida erabiltzeko prest dago.
Current phonebook

Phonebook style

Select

Normal

Back

5

Select

Shared contacts

Back

8

Aukeratu Phonebook style.

Aukeratu Current phonebook.
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Ama

Shared contacts
1. gida
2. gida
3. gida
4. gida
5. gida
Select
Back

9

Aita

12345678

87654321
Mikel
0123456789
Select
Back

12

Hautatu gida bat.

Hautatu kontaktu bat.

Filtered view
active:
1. gida

Shared contacts
1. gida
2. gida
3. gida
4. gida
5. gida
Unmark
Done

i

10

13

Gida ezarri da uneko gida gisa.

Markatu gida bat eta sakatu Done.

Manage contacts

Select

Save changes?

Yes

Back

11

No

14

Kontaktu bat gehitzeko, hautatu
Manage contacts.

Gorde aldaketak. Kontaktu gehiago
gordetzeko, errepikatu 12-14
urratsak.
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Dei-tonua aldatzea
Rename
phonebooks

Menu

Select

Select

Go to

Exit

Back

15

1

Hautatu Rename phonebooks eta
gida bat.

Sakatu Menu. Aukeratu Settings.

Name:

Tone settings

Familia

Display
settings

OK

Profiles

Clear

16

2

Idatzi izena eta sakatu OK. Gidaren
izena aldatu da.
Ama
Aita

Select

Back

Aukeratu Tone settings.
Ringing tone

12345678

Nokia tune

Ringing volume

87654321
Mikel
0123456789
Details
Back

Select

17

4. maila

Back

3

Gida azkar ikusteko, sakatu
sakatu behera.

eta

Aukeratu Ringing tone.
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Linterna
Airy
Beach
Bold
Brook
Coconut
Desk phone
OK
Back

4
Dei-tonu baten soinua entzuteko, joan
dei-tonura.
Airy
Beach
Bold
Brook
Coconut
Desk phone
OK

Erabili linterna argi gehiago behar
baduzu. Ikusi iii) atala Informazio
Orokorrean.

x2

Back

5

1

Sakatu OK.

Menu

Go to

Linterna erabiltzeko, sakatu gora
bitan.

Done

x1
6

2

Dei-tonua hautatuta dago.

Menu

Go to

Linterna itzaltzeko, sakatu gora behin.
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Mezuak bidaltzea eta jasotzea
Kaixo Ane, zelan
zabiltza gaur?

Menu

Go to

Select

Exit

Options

Clear

4

1
Sakatu Menu. Aukeratu Messages.

Sakatu Options eta hautatu Send.
Ikusi i) atala Informazio Orokorrean.

Create
message

Phone number:

Inbox
Sent items
Select

OK

Back

0123456789
Clear

5

2
Aukeratu Create message.

Idatzi telefono-zenbaki bat. Sakatu
OK.

Kaixo, Ane:

Options

Clear

6

3
Mezua idazteko, sakatu teklak.

Mezua bidali da.
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Testua idaztea
Sakatu tekla bat behin eta berriro letra
agertu arte.

1 message
received

Show

Exit

7
Mezua irakurtzeko, sakatu Show.

Aldatu idazteko hizkuntza: hautatu
Menu > Settings > Phone
settings > Language, hizkuntza eta
OK. Ikusi iv) atala Informazio
Orokorrean.
Sartu zuriune bat: sakatu 0.

Kaixo Ane, zelan
zabiltza gaur?

Aldatu hitzak: sakatu * behin eta
berriro hitza agertu arte.

Options

Sartu zenbakiak: eduki sakatuta
zenbaki-tekla.

Back

8
Mezu osoa ikusteko, sakatu behera.

Idatzi karaktere berezi bat: eduki
sakatuta *.
Aldatu testu-idazketa metodoa:
sakatu # behin eta berriro.
Erabili testu iragarlea: hautatu
Options > Dictionary eta hizkuntza.
Sakatu tekla bat hizki bakoitzeko.
Hitza agertzen denean, sakatu 0. Hitz
berria idazten hasi.
Utzi testu iragarlea erabiltzeari:
hautatu Options > Dictionary >
Dictionary off.
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Ezarri alarma bat

08:00
OK

Back

3
Erabili telefonoa iratzargailu gisa
esnatzeko.

Menu

Select

Go to

1

Ordua zehazteko, sakatu gora edo
behera.

08:30

Exit

OK

Back

4

Sakatu Menu. Aukeratu Clock.
Alarm time

Minutuak ezartzeko, sakatu eskuinera
eta ondoren gora edo behera.

Off

Alarm tone

Speaking clock

08:30

Repeat alarm
Select

Alarm once

2

OK

Back

Back

5

Aukeratu Alarm time.

Sakatu OK.
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Gogorarazleak ezartzea

Alarm on
Bilera

6

Postp.

Alarma prest dago.

Quit

Ezarri lagunekin topatzeko
gogorarazlea.

Alarm!
08:30

Stop

Menu

Go to

Select

Snooze

7

1

Alarmak ezarritako orduan joko du.
Sakatu Stop.

Sakatu Menu. Aukeratu Extras.
Spreadsheet
Countd. tim.

Off

Calendar
Select

Back

2
Aukeratu Calendar.
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Exit

Alarm on
Alarm off

2011ko
5. astea
otsaila
M
T W T F S S
31
7
14
21
28

1
8
15
22
1

2
9
16
23
2

3
10
17
24
3

4
11
18
25
4

Options

5
12
19
26
5

6
13
20
27
6

Back

3

OK

Back

6

Joan datara, eta sakatu Options.

Alarma jartzeko, aukeratu Alarm on.

Add reminder
Go to date

20:30
OK

OK

Back

4

Back

7

Aukeratu Add reminder.

Ordua eta minutuak ezartzeko, sakatu
gora edo behera.
Reminder
added

Reminder about:
Bilera
OK

Clear

5

8

Idatzi gogorarazlearen izena.

Sakatu OK. Alarma prest dago.
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Entzun irratia
Search all
available
channels?

OK

Back

3
Erabili telefonoa irratia entzuteko.
Ikusi ii) atala Informazio Orokorrean.

Irrati kanalak automatikoki bilatzeko,
sakatu OK.
87.5

87.50 MHz

Options

108

Back

4

1
Konektatu entzungailua.
Entzungailuaren kableak irrati antena
gisa funtzionatzen du.

Menu

Go to

Select

Hurrengo kanala hautatzeko, sakatu
behera.
Switch off
Manual tuning
Save channel
Auto tuning
Set frequency
Delete channel
Select
Back

Exit

5

2
Sakatu Menu. Aukeratu Radio. Irratia
piztuta dago.

Kanalak gordetzeko, sakatu Options
eta hautatu Save channel.
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Switch off
Save channel
Auto tuning
Set frequency
Delete channel
Rename
Select
Back

Channel name:
1. katea
OK

Clear

6

Radio off

9

Idatzi kanalaren izena eta sakatu OK.
1. (hutsik)
2. (hutsik)
3. (hutsik)
4. (hutsik)
5. (hutsik)
6. (hutsik)
Select

Irratia ixteko, sakatu Options eta
hautatu Switch off.

Alarm!
08:30

Back

7

Stop

Hautatu hutsik dagoen kanal bat.
Kanal gehiago gordetzeko, errepikatu
5-7 pausoak.

Snooze

Aholkua: Esnatu irratiarekin. Sakatu
Options eta hautatu Clock radio.

Save channel
Auto tuning
Set frequency
Delete channel
Rename
Loudspeaker
Select
Back

8
Bozgorailua erabiltzeko, sakatu
Options eta hautatu Loudspeaker.
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Kalkulagailua

Equals

50
Clear

3
Erabili telefonoa kalkuluak egiteko.

Zenbakiak sartzeko, sakatu teklak.

x
Menu

Go to

Select

1

Exit

50

Equals

Clear

4

Sakatu Menu. Aukeratu Extras.

Funtzio bat aldatzeko, erabili
nabigazio-tekla.

Calculator
Converter

x

Spreadsheet

Equals

Select

2

50
120
Clear

x
=

Equals

50
120
6000
Clear

Back

5

Aukeratu Calculator.

Sartu bigarren zenbakia eta sakatu
Equals.
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Informazio orokorra
Jarraibide erraz hauek irakurri. Jarraibideak ez
betetzea arriskutsua edo legez kanpokoa izan
daiteke. Informazio gehiago behar izanez
gero, erabiltzailearen gida osoa irakurri.
DEBEKATUTAKO TOKIETAN
ITZALI
Itzali telefonoa mugikorrak
erabiltzea debekatuta baldin
badago edo interferentziarik
edo arriskurik sor badezake, adibidez,
hegazkinetan, ospitaleetan eta medikuntzako
tresneria, erregai, produktu kimiko edo
leherketen arriskua duten guneen inguruan.
Bete argibideak eremu mugatuetan.
ERREPIDEAN KONTUZ IBILTZEA
DA GARRANTZITSUENA
Bete tokiko arau guztiak.
Gidatzeko orduan, eduki eskuak
beti libre autoa gidatzeko.
Gidatzen ari zarenean, errepidean kontuz
ibiltzea da garrantzitsuena.

dezake.

INTERFERENTZIAK
Haririk gabeko telefono
guztiek interferentziak jasan
ditzakete, eta horrek
telefonoaren jarduna kaltetu
ZERBITZU HOMOLOGATUA
Langile homologatuek bakarrik
instalatu edo konpondu
dezakete telefonoa.

TELEFONOA LEHOR MANTEN
EZAZU
Zure telefonoak ez du urarekiko
erresistentziarik. Lehor manten
ezazu.
ZURE ENTZUMENA BABES
EZAZU
Erabili entzungailuak bolumen
egokian eta ez eduki telefonoa
belarriaren ondoan
bozgorailua abian denean.
Bateria kentzea
Bateria kendu aurretik, beti itzali telefonoa
eta deskonektatu kargagailua.
Produktu- eta segurtasun-informazioa
Eginbideen berariazko argibideak
Garrantzitsua:Ez erabili mini-UICC SIM
txartel bat, micro-SIM txartela ere deitzen
dena, micro-SIM txartel bat moldagailu
batekin edo SIM txartel bat mini-UICC
disjuntore batekin (ikusi irudia) gailu
honetan. Mikro SIM txartelak SIM txartel
orokorrak baino txikiagoak dira. Gailu honek
ez ditu micro-SIM txartelak onartzen eta SIM
txartel bateraezinen erabilerak txartela edo
gailua kalte ditzake, baita txartelean
gordetako informazioa hondatu ere.
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Baliteke zure telefonoak antena barruan eta
kanpoan izatea. Saihestu antena behar ez
denean erabiltzen antena transmititzen edo
jasotzen ari den bitartean. Antena ukitzeak
komunikazioaren kalitatean eragina du;
gainera, telefonoak beharrezkoa baino
bateria gehiago gasta lezake eta, ondorioz,
bateriaren iraupena murritz liteke.
i) Mezu baten karaktere-muga gainditzen
duten mezuak bidal ditzakezu. Mezu
luzeagoak bi mezu edo gehiagotan banatuta
bidaltzen dira. Zerbitzu-hornitzaileek
bidalitako mezu kopuruen arabera kobratu
ohi dute.
Azentu-markek, bestelako ikurrek edo zenbait
hizkuntzen aukerek leku gehiago hartzen
dute, eta mezu batean bidal daitekeen
karaktere-kopurua murrizten dute.
ii) Irratia entzuteko, entzungailu
bateragarriak telefonora konektatu behar
dituzu. Entzungailuek antena gisa
funtzionatzen dute.
iii) Ez zuzendu linternaren argia inoren
begietara.
iv) Zenbait hizkuntzetan mezuak bidaltzea
edo jasotzea sareko zerbitzua da. Eskuragarri
egoteko, jo zerbitzu hornitzailera. Bidali
mezuak hautatutako hizkuntzarekin
bateragarriak diren gailuetara.
Sareko zerbitzuak eta kostuak
Telefonoa EGSM 900 eta 1800 MHz sareak
sarean erabiltzeko homologatuta dago.

Telefonoa erabiltzeko zerbitzu-hornitzaile
baten harpidedun izan behar duzu.
Sareko zerbitzuak erabiltzeko eta zure
telefonora edukiak deskargatzeko sare-konexio bat behar da eta trafiko-kostuak sor
ditzake. Zenbait produktuen eginbideek
sareko laguntza eskatzen dute, eta baliteke
harpidedun egitea beharrezkoa izatea.
Telefonoa zaintzea
Erabili kontuz zure telefonoa, bateria,
kargagailua eta osagarriak. Hurrengo
proposamen hauek garantiaren estaldura
babesten laguntzen dizute.
• Telefonoa lehor manten ezazu. Euriak,
hezetasunak eta mota guztietako likidoek edo
egoera bustiek, zirkuitu elektronikoak herdoil
ditzaketen mineralak izan ditzakete. Zure
gailua bustiz gero, atera bateria eta utz
iezaiozu lehortzen.
• Ez erabili edo gorde telefonoa toki zikin
edo hautsez betetako tokietan. Atal higikorrak
eta osagarri elektronikoak honda daitezke.
• Ez gorde telefonoa tenperatura altuak
dauden tokietan. Tenperatura altuek
gailuaren iraupena laburtu, bateria hondatu
eta plastikoak deformatu edo ur ditzakete.
• Ez ezazu gorde gailua tenperatura
baxuan. Gailuak bere tenperatura normala
berreskuratzen duenean, barruan hezetasuna
sor dakioke, eta horrek zirkuitu elektronikoak
honda ditzake.
• Ez zaitez telefonoa erabiltzailearen gida
honetan azaltzen ez den modu batean
zabaltzen saiatu.
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• Baimenik gabeko aldaketek gailua honda
dezakete eta irrati-tresnen araudiak urra
ditzakete.
• Ez ezazu utzi telefonoa lurrera erortzen;
ez kolpatu edo astindu telefonoa. Modu
zakarrean erabiliz gero, barruko zirkuituen
plakak eta mekanismoa apur daitezke.
• Erabili ehun leuna, lehorra eta garbia
telefonoaren azala garbitzeko.
• Ez ezazu telefonoa margotu. Margoak atal
mugikorrak buxatu eta funtzionamendu
egokia galarazi dezake.
• Itzali telefonoa noizean behin eta kendu
bateria etekinik onena lortzeko.
• Mantendu telefonoa iman eta eremu
magnetikoengandik urrun.
• Datu garrantzitsuak seguru
mantentzeko, gorde gutxienez bi leku
desberdinetan, hala nola, telefonoan,
memoria-txartelean edo ordenagailuan, edo
idatzi informazio garrantzitsua.
Birziklatu
Eraman beti erabilitako produktu
elektronikoak, bateriak eta paketatze-materialak dagokien bilketa tokietara.
Honela kontrolik gabeko hondakinen
erauzketa ekiditen lagunduko duzu eta
birziklatzea bultzatu. Ikusi Nokia produktuak
nola birziklatu helbide honetan:
www.nokia.com/recycling.
Gurutze batez estalitako zaborrontzia

Telefonoan, dokumentazioan edo kaxan
agertzen den gurutze batez estalitako
zaborrontziak produktu elektrikoak edo
elektronikoak, bateriak eta metagailuak
funtzionatzeari uzten diotenean biltegi
berezietara eraman behar direla
gogorarazten du. Eskakizun hau Europar
Batasunean bete behar da. Produktu hauek
ezin dira sailkatu gabeko udal-zabortegietan
bota. Ingurumenari buruzko informazio
gehiago eskuratzeko, ikus produktuaren
ekologia-profila www.nokia.com/ecoprofile
helbidean.
Bateriak eta kargagailuak
Bateriaren eta kargagailuaren
informazioa
Telefono hau BL-5CBbateria kargagarri
batekin erabili behar da. Baliteke Nokia-k
bateria modelo gehiago eskuragarri izatea
telefono honentzat. Erabil itzazu beti
jatorrizko Nokia bateriak.
Telefono hau ondorengo bateriek emandako
energiarekin erabili behar da: AC-3. Nokia
kargagailuaren modelo zenbakia ezberdina
izan daiteke entxufe motaren arabera, hala
nola, E, X, AR, U, A, C, K edo B.
Bateria behin eta berriro karga edo deskarga
daiteke, baina azkenean agortu egiten da. Hitz
egiteko eta egoneko tarteak ohi baino
nabarmen laburragoak badira, bateria aldatu
egin beharra dago.
Bateriaren segurtasuna
Bateria kendu aurretik, beti telefonoa itzali
eta kargagailua deskonektatu. Kargagailua
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edo osagarri bat deskonektatzean, eutsi
entxufetik eta tira, ez eutsi kabletik.
Kargagailua erabiltzen ari ez bazara,
desentxufatu eta deskonektatu telefonotik. Ez
utzi guztiz kargatutako bateriarik
kargagailura konektatuta, gehiegi kargatzeak
bateriaren iraupena labur baitezake. Guztiz
kargatutako bateria erabili gabe utziz gero,
pixkanaka deskargatu egingo da.
Bateriak 15°C eta 25°C artean egon behar du.
Tenperatura oso altu edo baxuek bateriaren
bizitza eta gaitasuna murrizten dituzte.
Baliteke bateria beroa edo hotza duen
telefonoak denboraldi batean ez
funtzionatzea.
Nahi gabe zirkuitulaburra sor daiteke,
metalezko objekturen batek bateriaren banda
metalikoak ukitzen dituenean, adibidez,
poltsikoan ordezko bateria bat badaramazu.
Zirkuitulaburrek bateria edo konektatutako
objektua honda ditzakete.
Bateriak ez sutara bota, lehertu egin daitezke
eta. Bateriak botatzeko garaian, tokian tokiko
arauak bete behar dira. Ahal dela, birziklatu.
Ez bota etxeko gainerako hondakinekin
batera.
Ez desmuntatu, moztu, ireki, bihurritu,
deformatu, zulatu edo txikitu telefonoa edo
bateriak. Isurketarik gertatuz gero, ez utzi
bateriaren likidoa azala edo begiak ukitzea.
Hori gertatuz gero, busti urarekin kaltetutako
tokiak ahal bezain laster edo zoaz
medikuarengana.

Ez ezazu bateria itxuraldatu eta ez iezaiozu
objektu arrotzik sartu. Era berean, ez ezazu
bateria ur edo beste likidoren batean
murgildu edo busti. Bateriak lehertu egin
daitezke hondatuta badaude.
Erabili bateria eta kargagailua dagozkien
helburuetarako soilik. Erabilera okerrak edo
onartu gabeko bateria edo bateraezineko
kargagailu bat erabiltzeak sute, leherketa edo
bestelako arriskuren bat suposa lezake, eta
edozein onarpen edo berme baliogabe
dezake. Bateria edo kargagailua kaltetuta
dagoela irudituko balitzaizu, eraman ezazu
zerbitzu-zentroren batera erabiltzen jarraitu
aurretik. Ez erabili hondatuta dagoen
kargagailu edo bateriarik. Erabili kargagailua
toki baten barruan soilik.
Segurtasun informazio osagarria
Larrialdi deiak
Larrialdi-deiak egin
1. Ziurtatu gailua piztuta dagoela.
2. Egiaztatu seinaleak behar besteko
indarra daukan ala ez. Beharbada, hurrengo
urrats hauek ere jarraitu beharko dituzu:
• Sartu SIM txartela.
• Kendu gailuan aktibatu dituzun dei-murrizketak, hala nola, deiak blokeatzea,
markatze finkoa edo erabiltzaile-talde itxia.
• Ziurtatu zure gailua ez dagoela lineaz
kanpoko edo hegaldi profilean.
3. Pantaila ezabatzeko, sakatu amaitzeko
tekla behar bezain beste.
4. Idatzi zauden tokiko larrialdi zenbaki
ofiziala. Larrialdi deien zenbakiak tokiaren
arabera alda daitezke.
5. Sakatu deitzeko tekla.
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6. Eman ezazu beharrezko informazioa
ahalik eta zehatzen. Ez amaitu deia hori
egiteko baimenik ez den bitartean.
Garrantzitsua:Zure gailuak Internet
bidezko deiak onartzen baditu, aktibatu sare
mugikor nahiz Internet bidezko deiak. Honela,
telefonoak larrialdi-deiak egiteko
mugikorraren sarea eta Interneteko zerbitzu-hornitzailea erabiliko ditu. Ez da uneoro
konektatzeko aukera izatea ziurtatzen. Ez
zaitez inoiz egon haririk gabeko telefono
baten menpe komunikazio
garrantzitsuetarako, adibidez, osasun-larrialdi baterako.
Ume txikiak
Telefonoa eta honen osagarriak ez dira
jostailuak. Zati txikiak izan ditzakete. Haurren
eskumenetik kanpo mantendu.
Aparatu medikoak
Irrati-transmisioko ekipoek, telefono
mugikorrak barne, modu ezegokian
babestutako aparatu medikoen
funtzionamenduan eragin dezakete. Jarri
harremanetan medikuarekin edo gailu
medikoaren egilearekin kanpoko irrati-frekuentziaren energiatik ondo babestuta
daudela zehazteko.
Medikuntzako tresna inplantatuak
Medikuntzako tresnen egileek hari gabeko
gailuaren eta inplantatutako mediku
tresnaren artean, taupada-markagailu edo
desfibriladoreak esaterako, gutxienez 15,3
zentimetroko tartea egotea gomendatzen

dute medikuntza tresnarekiko egon
daitezkeen interferentziak ekiditeko. Tresna
hauetakoren bat darabilten pertsonek:
• Eduki haririk gabeko gailua tresna
medikotik 15,3 zentimetrotara baino
gehiagotara
• Ez eraman telefonoa paparreko zorro
batean.
• Eduki haririk gabeko gailua tresna
medikoa dagoen kontrako belarrian.
• Interferentziaren bat dela susmatu
bezain laster, itzali hari gabeko telefonoa.
• Jarraitu egilearen argibideak
inplantatutako gailu medikoari dagokionez.
Zure haririk gabeko telefonoa medikuntzako
tresna batekin batera erabiltzeari buruzko
zalantzarik izanez gero, jar zaitez zure
sendagilearekin harremanetan.
Entzumena
Abisua: Entzungailuak erabiliz gero,
kanpotik datozen zaratak entzuteko
gaitasuna gal dezakezu. Ez erabili
entzungailuak zure segurtasuna arriskuan jar
badezakezu.
Gailu mugikor batzuek audiofono batzuetan
eragina izan dezakete.
Inguru eragilea
Telefono honek irrati-frekuentziekiko
esposizio-arauak betetzen ditu, baldin eta
modu egokian erabiltzen bada edo belarritik
honako gutxieneko tartea mantentzen bada:
1,5 zentimetro (5/8 hazbete). Soinean eraman
ditzakezun zorro babesle, gerriko poltsatxo
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edo euskarriek ez lukete metalik izan behar
eta telefonoa gorputzetik aurrez aipatutako
distantziara eraman beharko zenuke.
Datu-fitxategiak edo mezuak bidaltzeko,
kalitate oneko sare konexioa beharrezkoa da.
Datu-fitxategiak edo mezuak beranduago
bidaliko dira horrelako konexioren bat
eskuragarri egon arte. Jarraitu tarteari
buruzko argibideak transmisioa amaitu arte.
Ibilgailuak
Irrati-frekuentziako seinaleek ibilgailuetan
gaizki instalatutako edo gaizki babestutako
sistema elektronikoetan eragina izan
dezakete, hala nola, erregaiaren injekzio
elektronikoetan, balazten blokeoa saihesteko
sistema elektronikoetan, abiaduraren kontrol
elektronikoetan edo airbag sistemetan.
Informazioa lortzeko, egiaztatu autoaren edo
honen ekipamenduaren fabrikatzailearekin.
Langile kualifikatuek soilik instala ditzakete
telefonoak ibilgailuetan. Behar bezala
instalatu edo erabili ezean, arriskuak sor
daitezke eta bermea baliogabe daiteke.
Egiaztatu erregularki ibilgailuan instalatutako
hari gabeko osagarriek behar bezala
funtzionatzen dutela. Ez gorde edo eraman
likido sukoiak, gasak edo material
lehergarriak telefonoa, haren zatiak edo
osagarriak daramatzazun toki berean.
Gogoratu airbag-ak indar handiarekin puzten
dela. Ez jarri telefonoa edo osagarriak airbag-a aterako den tokian.

Balizko ingurune leherkorrak
Gailua itzali atmosfera leherkari potentzialeko
tokietan, adibidez gasolindegietan gasolina
inguruan dagoenean. Txinpartak horrelako
inguruetan gertatuz gero, leherketak edo
suteak gerta daitezke, kalte fisikoak edo
heriotza eraginez. Jarraitu gasolina gordetzen
eta banatzen den gasolindegietan erabiltzeko
murriztapenak, bai eta gune kimikoetan edo
eragiketa arriskutsuak abian direnean. Leher
daitekeen ingurumena duten lekuak argi eta
garbi markatuta egon ohi dira, baina ez beti.
Zure autoaren motorra itzaltzeko eskatzen
zaizun tokiak, itsasontzietako bizkar azpian,
transferentzia kimikoak egiteko edo
biltegiratzeko eraikuntzak eta aireak alea,
errautsa edo metalezko partikulak dituen
ingurumenak barne. Likido egindako
petroleo-gasa erabiltzen duten autoen
egileekin egiaztatu behar duzu (butano edo
propano, esaterako) hurbilean gailu hau
segurtasunez erabil daitekeen zehazteko.
Ziurtagiri informazioa (SAR)
Telefono honek irrati uhinekiko arriskuari
buruzko arauak betetzen ditu.
Zure telefono mugikorra irrati-igorlea eta
irrati-hargailua da. Araudi internazionalek
gomendatzen duten irrati uhinekiko arrisku
egoerara ez heltzeko diseinatua dago. Araudi
hauek ICNIRP elkarte zientifiko
independenteak garatu ditu eta pertsona
guztiak babesteko marjina daukate, adina edo
osasuna kontutan izan gabe.
Telefono mugikorren arriskuen kontrako
araudiak Berariazko Absortzio Tasa (Specific
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Absorption Rate) edo SAR moduan ezagutzen
den neurri unitate bat erabiltzen du. ICNIRP
araudian ezartzen den SAR limitea 2.0 watt/
kilogramo (W/kg)-koa da, 10 gramoko
ehunean erabilita batezbeste. SAR probak
funtzionamendu posizio estandarretan egiten
dira, telefonoak potentzia mailarik altuenean
transmititzen duen bitartean probatutako
frekuentzia banda guztietan. Funtzionatzen
ari den telefono baten kasuan kasuko SAR
maila, gehiengo balioaren azpitik egon
daiteke, zeren telefonoa sarea atzitzeko behar
duen indarra erabiltzeko bakarrik diseinatuta
baitago. Kantitatea faktore batzuen arabera
alda daiteke, adibidez, sare estazio gune
batekiko zein hurbil zauden.

dagozkion gainerako xedapenak betetzen
dituela. Onespen-adierazpen horren kopia bat
www.nokia.com/phones/
declaration_of_conformity/ helbidean aurki
daiteke.

SAR balio altuena ICNIRP araudien arabera
telefonoa belarrian erabiltzeko honakoa da:
1,28 W/kg.

Galarazita dago dokumentu honen edukia,
zatika nahiz osorik, kopiatzea, igortzea,
zabaltzea edo gordetzea, edozein modutan,
Nokia konpainiak aldez aurretik idatzizko
baimenik ematen ez badu. Nokia konpainiak
etengabeko garapen politika du. Nokia
konpainiak dokumentu honetan
deskribatutako edozein produktutan
aldaketak eta hobekuntzak egiteko eskubidea
gordetzen du, aldez aurretik horren berri
eman gabe.

Telefonoaren osagarriak erabiltzeak SAR balio
ezberdinak eman ditzake. SAR balioak proba
eta informazio nazionalen eskakizunen eta
sareko bandaren araberakoak izan daitezke.
SAR-i buruzko informazio gehiago jasotzeko
kontsultatu ezazu produktuari buruzko
informazioa helbide honetan:
www.nokia.com.
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Corporation-en marka komertzialak edo
marka erregistratuak dira. Nokia tune, Nokia
Corporation-en soinu-marka bat da. Hemen
aipatutako gainerako produktu edo enpresen
izenak jabeak dituzten merkatal marka edo
izenak izan daitezke.

Legeak onartzen duen neurririk handienean,
Nokiak edo bere beste edozein baimen
hornitzailek ez du inondik inora
erantzukizunik izango, edozein datu edo
irabazien galeragatik edo edonola sortutako
kalte berezi, ustekabeko, ondoriozko edo
zeharkakoengatik.
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Dokumentu honen edukiak "bere horretan"
hornitzen dira. Legeak eskatzen duenetik at,
dokumentu honen zehaztasunari,
fidagarritasunari edo edukiari dagokionez ez
da inolako bermerik ematen, ez esplizitu ez
inplizituki, salerosgarritasun eta helburu jakin
baterako egokitasunari dagozkion bermeak
barne, baina hauetara mugatu gabe. Nokia
konpainiak dokumentu hau berrikusteko edo
baztertzeko eskubidea gordetzen du, aldez
aurretik horren berri eman gabe
Produktuen, eginbideen, eta aplikazioen eta
zerbitzuen erabilgarritasuna herrialdearen
arabera alda daiteke. Informazio gehiago
jasotzeko, jo ezazu Nokia saltzailearengana
edo zerbitzu-hornitzailearengana. Telefono
honek Amerikako Estatu Batuetako eta beste
herri batzuetako esportazio lege eta arauak
bete behar dituzten osagai, teknologia edo
softwarea izan ditzake. Debekatuta dago
legea urratzea.
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