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MÄRKUS. Kui aku on tühi, jätke telefon laadima vähemalt 15 
minutiks enne selle sisselülitamist. Aku täituvuse näidik ei sütti enne 
nimetatud aega.







BG +359 2 937 71 20
HR 0800 223 003
CZ 0844 111 145
HU 06 40 200 800
PL 0 801 620 620
RO +40 21 305 79 99
RU +7 (800) 200-1313 või +7 (495) 784-6262
SK +421 850 11 10 11 (0850 11 10 11)
SL 0800 800 50
UK 0 800 504 0450

Motorolas on klientide täielik rahulolu kõrgeima prioriteediga. Kui teil on 
seoses Motorola mobiilseadmetega küsimusi, ettepanekuid või muresid, 
kuulame need meelsasti ära. Motorola kontaktkeskusega saate Euroopa 
riikides ühendust võtta allpool loetletud kohalikel telefoninumbritel.

Teenindusteave
Kui vajate Motorola kohaliku volitatud teeninduskeskuse aadressi või 
soovite tellida Motorola mobiilseadme hooldustöid, saate lisateavet igalt 
loetletud numbrilt või meie veebisaidilt: www.hellomoto.com

Täielik kliendirahulolu

Numbri sisestamine  |    |   Nime sisestamine  |  

või

Kui näete ikooni   , vajutage telefoniraamatusse numbri 

lisamiseks klahvi  .

  NÄPUNÄIDE: lisatähtede kuvamiseks vajutage klahvi mitu 
korda. Näiteks tähe N puhul vajutage klahvi  6  kaks korda.

Märgi kustutamiseks vajutage 

Kogu sõnumi kustutamiseks vajutage ja hoidke all klahvi 

Keele muutmine 520

Kellaaja vormingu valimine 470

Kõneposti numbri seadmine 644

Häälkäsud SEES | VÄLJAS 510 | 511

Klahvitoonid SEES | VÄLJAS 250 | 251

Saldo ettemakse kuva* SEES | VÄLJAS 500 | 501

Klahvistiku automaatlukustus SEES | VÄLJAS 260 | 261

SIM-kaardi PIN-koodi seadmine 300

SIM-kaardi PIN-kood SEES | VÄLJAS 310 | 311

Tehasesätete lähtestamine 000
Helistamispiirangud (ainult telefoniraamat) 

SEES | VÄLJAS
160 | 161

Saldo päringunumbri seadmine väärtusele # * 642

Telefoni üksikasjaliku teabe kuvamiseks vajutage:   
**9999* .

* Kui teenusepakkuja toetab

Signaalitugevus

 

 

 

   

    

   

   

  

 
 

  

  
  

   

 
 

 

   
  

 

 

 

Juhtklahv

Klahvistiku 
lukustamine 

ja avamine

Sisse- ja  
väljalülitamine, 
kõne lõpetamine, 
menüüst  
väljumine

Telefoniraamat

Juhtketas

Aku tugevus

nõrk tugev

Juhtikoonid

Need ikoonid aitavad teil telefoni kasutada. Kui mõni neist 
ikoonidest ekraanile ilmub, saate teha järgmist:

Numbrite sisestamine
Tähtede sisestamine
Numbri lisamine telefoniraamatusse
Üksuse kustutamine
Suvandi valimine
Sõnumi kirjutamine
Valjuhääldiseadme kasutamine Juhtklahv

Üksuste valimiseks menüüs ja 
ekraanil vajutage seda klahvi.

Juhtklahv
Liikumine vasakule, paremale, üles ja alla.

Telefoniraamat
Avab salvestatud 

telefoninumbrite loendi.

Telefoniraamatu kasutamine helistamiseks

[ Nime valimine ]

Telefoniraamatu uue kirje lisamine

Telefoniraamatu kirje kustutamine

[Nime valimine]

Sõnumi lugemiseks ja kerimiseks vajutage

Eelmise sõnumi kuvamiseks vajutage

Tekstsõnumi saatmine

  |   |    |  Sõnumi sisestamine  |    |  

Sisestage number või vajutage klahvi  ja valige nimi  |  

Tekstsõnumi lugemine

Tekstsõnumile vastamine

[Sõnumi avanemine]

Sisestage sõnum

MÄRKUS: kui SIM-kaart on täis, kustutatakse tekstsõnumid 
automaatselt (alates vanematest).

Klahvistiku lukustamine ja 
avamine

Klahvistiku lukustamiseks/avamiseks tahtmatute klahvivajutuste 
vältimiseks vajutage klahvi * ja hoidke seda 2 sekundit all. 

 

 

  

 

 

Kui kõneposti number on salvestatud telefoniraamatu kontaktina 1, 
vajutage kõneposti sõnumite poole pöördumiseks klahvi 1 ja hoidke 
seda all.

Kõneposti kuulamine

Kõnepost

  

  

             

   

Kiirvalimine

Kiireks helistamiseks mõnel telefoniraamatus oleval numbril 
kasutage kiirvalimist.

Telefoniraamatu kontaktide 1–9 valimiseks vajutage ja hoidke paar 
sekundit all klahvistiku vastavat numbriklahvi. 

Telefoniraamatu ülejäänud kontaktide valimiseks sisestage kontakti 
number ja vajutage klahvi #. Näiteks kui soovite helistada 

telefoniraamatu kontaktile 15, vajutage 15# .

Telefoni täpsemate sätete poole pöördumiseks vajutage *** 
[arvkood] * . 

Telefoni säte Arvkood

Peakomplekti 
ja telefoni 
laadimise 

pistikupesa

  

   

  

 

 

Kuupäeva, kellaaja ja äratuste 
seadmine

Häire kustutamine

Äratuse seadmine

Kuupäeva ja kellaaja seadmine

Äratuse kellaaja 
sisestamine

Kuupäeva ja kellaaja 
sisestamine

Telefoni kasutamine TekstsõnumidTelefoniraamat

Täpsemad sätted

  NÄPUNÄIDE: lisatähtede kuvamiseks vajutage klahvi mitu 
korda. Näiteks tähe N puhul vajutage klahvi  6  kaks korda.

Aku ja SIM-kaart

 

Helinad ja helitugevus

Helina tugevuse muutmine

  NÄPUNÄIDE: värina aktiveerimiseks vajutage ikooni  , 
kuni telefon hakkab värisema.

 
Helinate  
muutmine

Kõrvaklapi helitugevuse muutmine

Helistamine 
ja kõnede 

vastuvõtmine.

Põhimenüü
Sõnumi kirjutamine Helina muutmine

Sõnumi lugemine Äratuse seadmine

Viimaste kõnede loendi 
kuvamine

Kuupäeva ja kellaaja 
seadmine

  

  

 

 

  

Kõned

Helistamine Numbri sisestamine 

Kõne lõpetamine

Valjuhääldiseadme kasutamine
Kui te näete ekraanil ikooni    , vajutage valjuhääldiseadme  
sisse-väljalülitamiseks klahvi .

 

 

Ettemaks (valikuline)

Saldo ja aegumiskuupäeva vaatamiseks 
vajutage klahvi  .

Saldo uuendamiseks vajutage ja hoidke all 
klahvi #.

MÄRKUS: teenusepakkuja ei pruugi seda 
toetada.

Viimaste kõnede kuvamineKutsumisprotsess Helistamine  
ebaõnnestus

Võrgust väljas Äratus seatud
Klahvistik lukus Häälsõnum

Värin Tekstsõnum vastu 
võetud

Hääletu Edukas
Tõrge

Garantiiteave järgneb... 

Motorola kontaktkeskusega saate Euroopa riikides ühendust võtta allpool loetletud kohalikel telefoninumbritel.

Helistamine kõneposti 
numbril

Häire kordub, kuni see kustutatakse.

Kasutamine ja hooldus

Et korralikult Motorola telefoni eest hoolt kanda, hoidke seda eemal: 

igasugustest vedelikest tolmust ja mustusest
Jälgige, et telefon ei puutuks 
kokku vee, vihma, suure 
niiskuse, higi või muude 
märgade nähtustega.

Vältige telefoni  
kokkupuudet tolmu, mustuse, 
liiva, toidu või muude 
ebasobivate ainetega.

suure kuumuse või külmaga puhastusvahenditega
Vältige temperatuuri alla 
-10°C/14°F või üle 45°C/113°F.

Telefoni puhastamiseks 
kasutage vaid kuiva pehmet 
riidelappi. Ärge puhastage 
telefoni alkoholi või teiste 
puhastusvahenditega.

mikrolained maapind
Ärge üritage telefoni  
mikrolaineahjus kuivatada.

Ärge visake telefoni maha.

www.hellomoto.com6803567F08

MOTOFONE TM F3

GARANTII INFORMATSIOON

Käesolevaga annab Motorola Teile kui vahetule ostjale garantii, et 
Motorola volitatud esindajalt ostetud mobiiltelefon ja selle lisaseadmed 
(edaspidi “Tooted”) on täielikus vastavuses seadme tootmise ajal 
kehtinud Motorola tehniliste tingimustega, kusjuures garantii kehtib [1] 
aasta arvates Too(de)te ostmise päevast (edaspidi “Garantiiaeg”).

Garantiiaja jooksul tuleb Motorolat teavitada kõigist vastavate Toodete 
tehnilistele tingimustele mittevastavustest kahe (2) kuu jooksul pärast 
võimalike materjali- või töökvaliteedipuuduste või tingimustele 
mittevastavuste avastamist ning anda Toode koheselt Motorola volitatud 
parandus- või teeninduskeskusse parandamiseks. Motorola ei vastuta 
Tootega seotud avalduste eest, mis ei ole tehtud vahetult Motorola 
poolt. Samuti ei võta Motorola enesele mingeid garantiikohustusi, mis 
on kohaldatavad müüjale.

Tootele on kaasa pandud Motorola sissehelistamise teeninduskeskuste 
telefoninumbrid.

Garantiiaja jooksul parandab Motorola  käesolevale garantiile mittevastava 
Toote omal kulul või vahetab selle välja ilma igasuguste lisakulutusteta; kui 
see aga võimalik ei ole, hüvitatakse Toote maksumus, arvestades sellest 
maha Toote kasutamise käigus tekkinud kulumi, mille arvestus algab Toote 
ostmisest. Käesoleva garantii kehtivus lõpeb Garantiiaja lõppedes.

Käesolev ammendav garantii kehtib nii Motorola mobiiltelefonile kui ka 
selle lisaseadmetele ning see välistab ja asendab kõiki muid sõnaselgelt 
väljendatud või eeldatavaid garantiisid ja tingimusi.

Kui Te ei ostnud Toodet tarbijana, ütleb Motorola lahti kõikidest muudest 
sõnaselgelt väljendatud või eeldatavatest garantiidest ja tingimustest 
nagu kasutatavus vastavalt sihtotstarbele ja rahuldav kvaliteet.

Seadusega lubatud ulatuses keeldub Motorola vastutusest andmete 
kaotsimineku või muude kahjude eest, mis ületavad Toote ostuhinda, 
aga ka igasuguste eri- või kaudsete kahjude* eest, mille põhjuseks on 
Toote kasutamine või kasutaja oskamatus Toodet käsitseda.

(*) muuhulgas seadme kasutamise võimaluse kadumine, ajakadu, andmete 
kaotsiminek, ebamugavused, ärilised kahjumid, saamatajäänud kasum või sääst.

Käesolev Garantii ei mõjuta tarbijale õigusaktidega ettenähtud õigusi 
nagu rahuldava kvaliteedi garantii ning normaalsetel tingimustel 
ja normaalses töökorras Toote kasutuskõlblikkus teiste sama tüüpi 
seadmetega võrdsel tasemel ega ka õigusi toote edasimüüja suhtes 
tulenevalt ostu-müügi lepingu tingimustest.

KUIDAS SAADA GARANTIITEENINDUST?
Enamikul juhtudel rahuldab garantiinõuded ja/või teostab garantiiteeninduse 
sama Motorola volitatud esindaja, kes müüs ja/või installeeris Motorola 
mobiiltelefoni ja selle algsed lisaseadmed. Garantiiteenuste kohta saate 
teavet ka oma teenusepakkuja klienditeenindusosakonnast või Motorola 
kohalikult infotelefonilt, mille numbri leiate käesoleva trükise algusest.

GARANTIITEENINDUSE NÕUDMINE
Garantiiteeninduse saamiseks tuleb mobiiltelefon ja selle vastavad 
lisaseadmed anda Motorola volitatud parandus- või teeninduskeskusse 
esialgses konfiguratsioonis ja Motorola poolt antud pakendis. Jälgige, et 
aparaati ei ununeks lisandeid nagu SIM kaart. Tootele tuleb kaasa panna 
sedel Teie nime, aadressi ja telefoninumbriga ning operaatori nime ja 
probleemi kirjeldusega. Juhul, kui mobiiltelefon on installeeritud sõidukisse, 
tuleb see sõiduk koos installeeritud seadmetega viia Motorola volitatud 
parandus- või teeninduskeskusse, sest probleemi analüüsimine võib nõuda 
kogu sõidukisse installeeritud seadmestiku täielikku läbivaatamist.

Garantiiteeninduse õiguse tõestamiseks tuleb esitada ostukviitung 
või sellega võrdne ostu tõendav dokument, millele on märgitud ostu 
kuupäev. Telefoni peal peab selgelt näha olema ka esialgne vastav 
elektrooniline seerianumber (IMEI) ja mehhaaniline seerianumber [MSN]. 
Vastav informatsioon sisaldub Tootes.

Toodete remonti ja teenindust võib teostada ainult Motorola volitatud 
teeninduskeskuses ja kooskõlas Motorola teenindusnõuetega.

Mõningatel juhtudel võidakse Teid paluda anda täiendavat 
informatsiooni selle kohta, et Toodet on hooldatud ainult Motorola 
volitatud teeninduskeskustes; seetõttu on tähtis hoida alles eelmisi 
parandustöid puudutavad dokumendid ning esitada need hooldust 
puudutavate küsimuste tõusetumise korral.

TINGIMUSED
Käesolev garantii ei kehti juhul, kui Toote tüübi- või seerianumbreid on 
muudetud, kustutatud, kopeeritud, eemaldatud või loetamatuks muudetud. 
Motorola jätab enesele õiguse keelduda tasuta garantiiteenindusest juhul, 
kui ei esitata nõutavat dokumentatsiooni või kui esitatav dokumentatsioon 
ei ole täielik, loetav või ei lange kokku tehase andmetega.

Motorola valikul võib parandamine tähendada ka tarkvara uuendamist, 
seadme osade ja plaatide vahetamist funktsionaalselt võrdväärsete 
renoveeritud või uute osade või plaatide vastu. Asendatud osade, 
lisaseadmete, akude või plaatide garantii kehtib algse Garantiiaja lõpuni. 
Garantiiaega ei pikendata. Kõik esialgsed väljavahetatud lisaseadmed, 
akud, osad ja muud mobiiltelefoni juurde kuulunud seadmed muutuvad 
Motorola omandiks. Motorola ei anna garantiid toodete, lisaseadmete, 
akude või osade installeerimisele, hooldusele ega teenindusele.

Motorola ei võta enesele mingit vastutust selliste probleemide või kahjustuste 
eest, mida on põhjustanud lisaseadmed, mis ei ole Motorola päritoluga, kuid 
mida on Tootele lisatud või selle juures kasutatud. Samuti ei võta Motorola 
enesele vastutust Motorola seadmete kasutamise eest koos mis tahes 
lisaseadmetega ning käesolev garantii sellistele seadmetele ei laiene.

Kui Toodet kasutatakse koos lisa- või välisseadmetega, mida ei 
ole tarninud Motorola, ei laiene garantii sellise Toote/seadme 
kombinatsiooni funktsionaalsusele ning Motorola ei tunnista ühtki 
garantiinõuet, kui Toodet on kasutatud sellises kombinatsioonis ja 
Motorola leiab, et Toode ise on töökorras. Motorola rõhutab, et ta 
keeldub igasugusest vastutusest kahjustuste eest, sõltumata sellest, 
kas kahjustati Motorola seadmeid või mitte, kui kasutati abiseadmeid, 

12-month Warranty displayed
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MÄRKUS. Kui aku on tühi, jätke telefon laadima vähemalt 15 
minutiks enne selle sisselülitamist. Aku täituvuse näidik ei sütti enne 
nimetatud aega.







BG +359 2 937 71 20
HR 0800 223 003
CZ 0844 111 145
HU 06 40 200 800
PL 0 801 620 620
RO +40 21 305 79 99
RU +7 (800) 200-1313 või +7 (495) 784-6262
SK +421 850 11 10 11 (0850 11 10 11)
SL 0800 800 50
UK 0 800 504 0450

Motorolas on klientide täielik rahulolu kõrgeima prioriteediga. Kui teil on 
seoses Motorola mobiilseadmetega küsimusi, ettepanekuid või muresid, 
kuulame need meelsasti ära. Motorola kontaktkeskusega saate Euroopa 
riikides ühendust võtta allpool loetletud kohalikel telefoninumbritel.

Teenindusteave
Kui vajate Motorola kohaliku volitatud teeninduskeskuse aadressi või 
soovite tellida Motorola mobiilseadme hooldustöid, saate lisateavet igalt 
loetletud numbrilt või meie veebisaidilt: www.hellomoto.com

Täielik kliendirahulolu

Numbri sisestamine  |    |   Nime sisestamine  |  

või

Kui näete ikooni   , vajutage telefoniraamatusse numbri 

lisamiseks klahvi  .

  NÄPUNÄIDE: lisatähtede kuvamiseks vajutage klahvi mitu 
korda. Näiteks tähe N puhul vajutage klahvi  6  kaks korda.

Märgi kustutamiseks vajutage 

Kogu sõnumi kustutamiseks vajutage ja hoidke all klahvi 

Keele muutmine 520

Kellaaja vormingu valimine 470

Kõneposti numbri seadmine 644

Häälkäsud SEES | VÄLJAS 510 | 511

Klahvitoonid SEES | VÄLJAS 250 | 251

Saldo ettemakse kuva* SEES | VÄLJAS 500 | 501

Klahvistiku automaatlukustus SEES | VÄLJAS 260 | 261

SIM-kaardi PIN-koodi seadmine 300

SIM-kaardi PIN-kood SEES | VÄLJAS 310 | 311

Tehasesätete lähtestamine 000
Helistamispiirangud (ainult telefoniraamat) 

SEES | VÄLJAS
160 | 161

Saldo päringunumbri seadmine väärtusele # * 642

Telefoni üksikasjaliku teabe kuvamiseks vajutage:   
**9999* .

* Kui teenusepakkuja toetab

Signaalitugevus

 

 

 

   

    

   

   

  

 
 

  

  
  

   

 
 

 

   
  

 

 

 

Juhtklahv

Klahvistiku 
lukustamine 

ja avamine

Sisse- ja  
väljalülitamine, 
kõne lõpetamine, 
menüüst  
väljumine

Telefoniraamat

Juhtketas

Aku tugevus

nõrk tugev

Juhtikoonid

Need ikoonid aitavad teil telefoni kasutada. Kui mõni neist 
ikoonidest ekraanile ilmub, saate teha järgmist:

Numbrite sisestamine
Tähtede sisestamine
Numbri lisamine telefoniraamatusse
Üksuse kustutamine
Suvandi valimine
Sõnumi kirjutamine
Valjuhääldiseadme kasutamine Juhtklahv

Üksuste valimiseks menüüs ja 
ekraanil vajutage seda klahvi.

Juhtklahv
Liikumine vasakule, paremale, üles ja alla.

Telefoniraamat
Avab salvestatud 

telefoninumbrite loendi.

Telefoniraamatu kasutamine helistamiseks

[ Nime valimine ]

Telefoniraamatu uue kirje lisamine

Telefoniraamatu kirje kustutamine

[Nime valimine]

Sõnumi lugemiseks ja kerimiseks vajutage

Eelmise sõnumi kuvamiseks vajutage

Tekstsõnumi saatmine

  |   |    |  Sõnumi sisestamine  |    |  

Sisestage number või vajutage klahvi  ja valige nimi  |  

Tekstsõnumi lugemine

Tekstsõnumile vastamine

[Sõnumi avanemine]

Sisestage sõnum

MÄRKUS: kui SIM-kaart on täis, kustutatakse tekstsõnumid 
automaatselt (alates vanematest).

Klahvistiku lukustamine ja 
avamine

Klahvistiku lukustamiseks/avamiseks tahtmatute klahvivajutuste 
vältimiseks vajutage klahvi * ja hoidke seda 2 sekundit all. 

 

 

  

 

 

Kui kõneposti number on salvestatud telefoniraamatu kontaktina 1, 
vajutage kõneposti sõnumite poole pöördumiseks klahvi 1 ja hoidke 
seda all.

Kõneposti kuulamine

Kõnepost

  

  

             

   

Kiirvalimine

Kiireks helistamiseks mõnel telefoniraamatus oleval numbril 
kasutage kiirvalimist.

Telefoniraamatu kontaktide 1–9 valimiseks vajutage ja hoidke paar 
sekundit all klahvistiku vastavat numbriklahvi. 

Telefoniraamatu ülejäänud kontaktide valimiseks sisestage kontakti 
number ja vajutage klahvi #. Näiteks kui soovite helistada 

telefoniraamatu kontaktile 15, vajutage 15# .

Telefoni täpsemate sätete poole pöördumiseks vajutage *** 
[arvkood] * . 

Telefoni säte Arvkood

Peakomplekti 
ja telefoni 
laadimise 

pistikupesa

  

   

  

 

 

Kuupäeva, kellaaja ja äratuste 
seadmine

Häire kustutamine

Äratuse seadmine

Kuupäeva ja kellaaja seadmine

Äratuse kellaaja 
sisestamine

Kuupäeva ja kellaaja 
sisestamine

Telefoni kasutamine TekstsõnumidTelefoniraamat

Täpsemad sätted

  NÄPUNÄIDE: lisatähtede kuvamiseks vajutage klahvi mitu 
korda. Näiteks tähe N puhul vajutage klahvi  6  kaks korda.

Aku ja SIM-kaart

 

Helinad ja helitugevus

Helina tugevuse muutmine

  NÄPUNÄIDE: värina aktiveerimiseks vajutage ikooni  , 
kuni telefon hakkab värisema.

 
Helinate  
muutmine

Kõrvaklapi helitugevuse muutmine

Helistamine 
ja kõnede 

vastuvõtmine.

Põhimenüü
Sõnumi kirjutamine Helina muutmine

Sõnumi lugemine Äratuse seadmine

Viimaste kõnede loendi 
kuvamine

Kuupäeva ja kellaaja 
seadmine

  

  

 

 

  

Kõned

Helistamine Numbri sisestamine 

Kõne lõpetamine

Valjuhääldiseadme kasutamine
Kui te näete ekraanil ikooni    , vajutage valjuhääldiseadme  
sisse-väljalülitamiseks klahvi .

 

 

Ettemaks (valikuline)

Saldo ja aegumiskuupäeva vaatamiseks 
vajutage klahvi  .

Saldo uuendamiseks vajutage ja hoidke all 
klahvi #.

MÄRKUS: teenusepakkuja ei pruugi seda 
toetada.

Viimaste kõnede kuvamineKutsumisprotsess Helistamine  
ebaõnnestus

Võrgust väljas Äratus seatud
Klahvistik lukus Häälsõnum

Värin Tekstsõnum vastu 
võetud

Hääletu Edukas
Tõrge

Garantiiteave järgneb... 

Motorola kontaktkeskusega saate Euroopa riikides ühendust võtta allpool loetletud kohalikel telefoninumbritel.

Helistamine kõneposti 
numbril

Häire kordub, kuni see kustutatakse.

Kasutamine ja hooldus

Et korralikult Motorola telefoni eest hoolt kanda, hoidke seda eemal: 

igasugustest vedelikest tolmust ja mustusest
Jälgige, et telefon ei puutuks 
kokku vee, vihma, suure 
niiskuse, higi või muude 
märgade nähtustega.

Vältige telefoni  
kokkupuudet tolmu, mustuse, 
liiva, toidu või muude 
ebasobivate ainetega.

suure kuumuse või külmaga puhastusvahenditega
Vältige temperatuuri alla 
-10°C/14°F või üle 45°C/113°F.

Telefoni puhastamiseks 
kasutage vaid kuiva pehmet 
riidelappi. Ärge puhastage 
telefoni alkoholi või teiste 
puhastusvahenditega.

mikrolained maapind
Ärge üritage telefoni  
mikrolaineahjus kuivatada.

Ärge visake telefoni maha.
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MOTOFONE TM F3

GARANTII INFORMATSIOON

Käesolevaga annab Motorola Teile kui vahetule ostjale garantii, et 
Motorola volitatud esindajalt ostetud mobiiltelefon ja selle lisaseadmed 
(edaspidi “Tooted”) on täielikus vastavuses seadme tootmise ajal 
kehtinud Motorola tehniliste tingimustega, kusjuures garantii kehtib [1] 
aasta arvates Too(de)te ostmise päevast (edaspidi “Garantiiaeg”).

Garantiiaja jooksul tuleb Motorolat teavitada kõigist vastavate Toodete 
tehnilistele tingimustele mittevastavustest kahe (2) kuu jooksul pärast 
võimalike materjali- või töökvaliteedipuuduste või tingimustele 
mittevastavuste avastamist ning anda Toode koheselt Motorola volitatud 
parandus- või teeninduskeskusse parandamiseks. Motorola ei vastuta 
Tootega seotud avalduste eest, mis ei ole tehtud vahetult Motorola 
poolt. Samuti ei võta Motorola enesele mingeid garantiikohustusi, mis 
on kohaldatavad müüjale.

Tootele on kaasa pandud Motorola sissehelistamise teeninduskeskuste 
telefoninumbrid.

Garantiiaja jooksul parandab Motorola  käesolevale garantiile mittevastava 
Toote omal kulul või vahetab selle välja ilma igasuguste lisakulutusteta; kui 
see aga võimalik ei ole, hüvitatakse Toote maksumus, arvestades sellest 
maha Toote kasutamise käigus tekkinud kulumi, mille arvestus algab Toote 
ostmisest. Käesoleva garantii kehtivus lõpeb Garantiiaja lõppedes.

Käesolev ammendav garantii kehtib nii Motorola mobiiltelefonile kui ka 
selle lisaseadmetele ning see välistab ja asendab kõiki muid sõnaselgelt 
väljendatud või eeldatavaid garantiisid ja tingimusi.

Kui Te ei ostnud Toodet tarbijana, ütleb Motorola lahti kõikidest muudest 
sõnaselgelt väljendatud või eeldatavatest garantiidest ja tingimustest 
nagu kasutatavus vastavalt sihtotstarbele ja rahuldav kvaliteet.

Seadusega lubatud ulatuses keeldub Motorola vastutusest andmete 
kaotsimineku või muude kahjude eest, mis ületavad Toote ostuhinda, 
aga ka igasuguste eri- või kaudsete kahjude* eest, mille põhjuseks on 
Toote kasutamine või kasutaja oskamatus Toodet käsitseda.

(*) muuhulgas seadme kasutamise võimaluse kadumine, ajakadu, andmete 
kaotsiminek, ebamugavused, ärilised kahjumid, saamatajäänud kasum või sääst.

Käesolev Garantii ei mõjuta tarbijale õigusaktidega ettenähtud õigusi 
nagu rahuldava kvaliteedi garantii ning normaalsetel tingimustel 
ja normaalses töökorras Toote kasutuskõlblikkus teiste sama tüüpi 
seadmetega võrdsel tasemel ega ka õigusi toote edasimüüja suhtes 
tulenevalt ostu-müügi lepingu tingimustest.

KUIDAS SAADA GARANTIITEENINDUST?
Enamikul juhtudel rahuldab garantiinõuded ja/või teostab garantiiteeninduse 
sama Motorola volitatud esindaja, kes müüs ja/või installeeris Motorola 
mobiiltelefoni ja selle algsed lisaseadmed. Garantiiteenuste kohta saate 
teavet ka oma teenusepakkuja klienditeenindusosakonnast või Motorola 
kohalikult infotelefonilt, mille numbri leiate käesoleva trükise algusest.

GARANTIITEENINDUSE NÕUDMINE
Garantiiteeninduse saamiseks tuleb mobiiltelefon ja selle vastavad 
lisaseadmed anda Motorola volitatud parandus- või teeninduskeskusse 
esialgses konfiguratsioonis ja Motorola poolt antud pakendis. Jälgige, et 
aparaati ei ununeks lisandeid nagu SIM kaart. Tootele tuleb kaasa panna 
sedel Teie nime, aadressi ja telefoninumbriga ning operaatori nime ja 
probleemi kirjeldusega. Juhul, kui mobiiltelefon on installeeritud sõidukisse, 
tuleb see sõiduk koos installeeritud seadmetega viia Motorola volitatud 
parandus- või teeninduskeskusse, sest probleemi analüüsimine võib nõuda 
kogu sõidukisse installeeritud seadmestiku täielikku läbivaatamist.

Garantiiteeninduse õiguse tõestamiseks tuleb esitada ostukviitung 
või sellega võrdne ostu tõendav dokument, millele on märgitud ostu 
kuupäev. Telefoni peal peab selgelt näha olema ka esialgne vastav 
elektrooniline seerianumber (IMEI) ja mehhaaniline seerianumber [MSN]. 
Vastav informatsioon sisaldub Tootes.

Toodete remonti ja teenindust võib teostada ainult Motorola volitatud 
teeninduskeskuses ja kooskõlas Motorola teenindusnõuetega.

Mõningatel juhtudel võidakse Teid paluda anda täiendavat 
informatsiooni selle kohta, et Toodet on hooldatud ainult Motorola 
volitatud teeninduskeskustes; seetõttu on tähtis hoida alles eelmisi 
parandustöid puudutavad dokumendid ning esitada need hooldust 
puudutavate küsimuste tõusetumise korral.

TINGIMUSED
Käesolev garantii ei kehti juhul, kui Toote tüübi- või seerianumbreid on 
muudetud, kustutatud, kopeeritud, eemaldatud või loetamatuks muudetud. 
Motorola jätab enesele õiguse keelduda tasuta garantiiteenindusest juhul, 
kui ei esitata nõutavat dokumentatsiooni või kui esitatav dokumentatsioon 
ei ole täielik, loetav või ei lange kokku tehase andmetega.

Motorola valikul võib parandamine tähendada ka tarkvara uuendamist, 
seadme osade ja plaatide vahetamist funktsionaalselt võrdväärsete 
renoveeritud või uute osade või plaatide vastu. Asendatud osade, 
lisaseadmete, akude või plaatide garantii kehtib algse Garantiiaja lõpuni. 
Garantiiaega ei pikendata. Kõik esialgsed väljavahetatud lisaseadmed, 
akud, osad ja muud mobiiltelefoni juurde kuulunud seadmed muutuvad 
Motorola omandiks. Motorola ei anna garantiid toodete, lisaseadmete, 
akude või osade installeerimisele, hooldusele ega teenindusele.

Motorola ei võta enesele mingit vastutust selliste probleemide või kahjustuste 
eest, mida on põhjustanud lisaseadmed, mis ei ole Motorola päritoluga, kuid 
mida on Tootele lisatud või selle juures kasutatud. Samuti ei võta Motorola 
enesele vastutust Motorola seadmete kasutamise eest koos mis tahes 
lisaseadmetega ning käesolev garantii sellistele seadmetele ei laiene.

Kui Toodet kasutatakse koos lisa- või välisseadmetega, mida ei 
ole tarninud Motorola, ei laiene garantii sellise Toote/seadme 
kombinatsiooni funktsionaalsusele ning Motorola ei tunnista ühtki 
garantiinõuet, kui Toodet on kasutatud sellises kombinatsioonis ja 
Motorola leiab, et Toode ise on töökorras. Motorola rõhutab, et ta 
keeldub igasugusest vastutusest kahjustuste eest, sõltumata sellest, 
kas kahjustati Motorola seadmeid või mitte, kui kasutati abiseadmeid, 
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MÄRKUS. Kui aku on tühi, jätke telefon laadima vähemalt 15 
minutiks enne selle sisselülitamist. Aku täituvuse näidik ei sütti enne 
nimetatud aega.







BG +359 2 937 71 20
HR 0800 223 003
CZ 0844 111 145
HU 06 40 200 800
PL 0 801 620 620
RO +40 21 305 79 99
RU +7 (800) 200-1313 või +7 (495) 784-6262
SK +421 850 11 10 11 (0850 11 10 11)
SL 0800 800 50
UK 0 800 504 0450

Motorolas on klientide täielik rahulolu kõrgeima prioriteediga. Kui teil on 
seoses Motorola mobiilseadmetega küsimusi, ettepanekuid või muresid, 
kuulame need meelsasti ära. Motorola kontaktkeskusega saate Euroopa 
riikides ühendust võtta allpool loetletud kohalikel telefoninumbritel.

Teenindusteave
Kui vajate Motorola kohaliku volitatud teeninduskeskuse aadressi või 
soovite tellida Motorola mobiilseadme hooldustöid, saate lisateavet igalt 
loetletud numbrilt või meie veebisaidilt: www.hellomoto.com

Täielik kliendirahulolu

Numbri sisestamine  |    |   Nime sisestamine  |  

või

Kui näete ikooni   , vajutage telefoniraamatusse numbri 

lisamiseks klahvi  .

  NÄPUNÄIDE: lisatähtede kuvamiseks vajutage klahvi mitu 
korda. Näiteks tähe N puhul vajutage klahvi  6  kaks korda.

Märgi kustutamiseks vajutage 

Kogu sõnumi kustutamiseks vajutage ja hoidke all klahvi 

Keele muutmine 520

Kellaaja vormingu valimine 470

Kõneposti numbri seadmine 644

Häälkäsud SEES | VÄLJAS 510 | 511

Klahvitoonid SEES | VÄLJAS 250 | 251

Saldo ettemakse kuva* SEES | VÄLJAS 500 | 501

Klahvistiku automaatlukustus SEES | VÄLJAS 260 | 261

SIM-kaardi PIN-koodi seadmine 300

SIM-kaardi PIN-kood SEES | VÄLJAS 310 | 311

Tehasesätete lähtestamine 000
Helistamispiirangud (ainult telefoniraamat) 

SEES | VÄLJAS
160 | 161

Saldo päringunumbri seadmine väärtusele # * 642

Telefoni üksikasjaliku teabe kuvamiseks vajutage:   
**9999* .

* Kui teenusepakkuja toetab

Signaalitugevus

 

 

 

   

    

   

   

  

 
 

  

  
  

   

 
 

 

   
  

 

 

 

Juhtklahv

Klahvistiku 
lukustamine 

ja avamine

Sisse- ja  
väljalülitamine, 
kõne lõpetamine, 
menüüst  
väljumine

Telefoniraamat

Juhtketas

Aku tugevus

nõrk tugev

Juhtikoonid

Need ikoonid aitavad teil telefoni kasutada. Kui mõni neist 
ikoonidest ekraanile ilmub, saate teha järgmist:

Numbrite sisestamine
Tähtede sisestamine
Numbri lisamine telefoniraamatusse
Üksuse kustutamine
Suvandi valimine
Sõnumi kirjutamine
Valjuhääldiseadme kasutamine Juhtklahv

Üksuste valimiseks menüüs ja 
ekraanil vajutage seda klahvi.

Juhtklahv
Liikumine vasakule, paremale, üles ja alla.

Telefoniraamat
Avab salvestatud 

telefoninumbrite loendi.

Telefoniraamatu kasutamine helistamiseks

[ Nime valimine ]

Telefoniraamatu uue kirje lisamine

Telefoniraamatu kirje kustutamine

[Nime valimine]

Sõnumi lugemiseks ja kerimiseks vajutage

Eelmise sõnumi kuvamiseks vajutage

Tekstsõnumi saatmine

  |   |    |  Sõnumi sisestamine  |    |  

Sisestage number või vajutage klahvi  ja valige nimi  |  

Tekstsõnumi lugemine

Tekstsõnumile vastamine

[Sõnumi avanemine]

Sisestage sõnum

MÄRKUS: kui SIM-kaart on täis, kustutatakse tekstsõnumid 
automaatselt (alates vanematest).

Klahvistiku lukustamine ja 
avamine

Klahvistiku lukustamiseks/avamiseks tahtmatute klahvivajutuste 
vältimiseks vajutage klahvi * ja hoidke seda 2 sekundit all. 

 

 

  

 

 

Kui kõneposti number on salvestatud telefoniraamatu kontaktina 1, 
vajutage kõneposti sõnumite poole pöördumiseks klahvi 1 ja hoidke 
seda all.

Kõneposti kuulamine

Kõnepost

  

  

             

   

Kiirvalimine

Kiireks helistamiseks mõnel telefoniraamatus oleval numbril 
kasutage kiirvalimist.

Telefoniraamatu kontaktide 1–9 valimiseks vajutage ja hoidke paar 
sekundit all klahvistiku vastavat numbriklahvi. 

Telefoniraamatu ülejäänud kontaktide valimiseks sisestage kontakti 
number ja vajutage klahvi #. Näiteks kui soovite helistada 

telefoniraamatu kontaktile 15, vajutage 15# .

Telefoni täpsemate sätete poole pöördumiseks vajutage *** 
[arvkood] * . 

Telefoni säte Arvkood

Peakomplekti 
ja telefoni 
laadimise 

pistikupesa

  

   

  

 

 

Kuupäeva, kellaaja ja äratuste 
seadmine

Häire kustutamine

Äratuse seadmine

Kuupäeva ja kellaaja seadmine

Äratuse kellaaja 
sisestamine

Kuupäeva ja kellaaja 
sisestamine

Telefoni kasutamine TekstsõnumidTelefoniraamat

Täpsemad sätted

  NÄPUNÄIDE: lisatähtede kuvamiseks vajutage klahvi mitu 
korda. Näiteks tähe N puhul vajutage klahvi  6  kaks korda.

Aku ja SIM-kaart

 

Helinad ja helitugevus

Helina tugevuse muutmine

  NÄPUNÄIDE: värina aktiveerimiseks vajutage ikooni  , 
kuni telefon hakkab värisema.

 
Helinate  
muutmine

Kõrvaklapi helitugevuse muutmine

Helistamine 
ja kõnede 

vastuvõtmine.

Põhimenüü
Sõnumi kirjutamine Helina muutmine

Sõnumi lugemine Äratuse seadmine

Viimaste kõnede loendi 
kuvamine

Kuupäeva ja kellaaja 
seadmine

  

  

 

 

  

Kõned

Helistamine Numbri sisestamine 

Kõne lõpetamine

Valjuhääldiseadme kasutamine
Kui te näete ekraanil ikooni    , vajutage valjuhääldiseadme  
sisse-väljalülitamiseks klahvi .

 

 

Ettemaks (valikuline)

Saldo ja aegumiskuupäeva vaatamiseks 
vajutage klahvi  .

Saldo uuendamiseks vajutage ja hoidke all 
klahvi #.

MÄRKUS: teenusepakkuja ei pruugi seda 
toetada.

Viimaste kõnede kuvamineKutsumisprotsess Helistamine  
ebaõnnestus

Võrgust väljas Äratus seatud
Klahvistik lukus Häälsõnum

Värin Tekstsõnum vastu 
võetud

Hääletu Edukas
Tõrge

Garantiiteave järgneb... 

Motorola kontaktkeskusega saate Euroopa riikides ühendust võtta allpool loetletud kohalikel telefoninumbritel.

Helistamine kõneposti 
numbril

Häire kordub, kuni see kustutatakse.

Kasutamine ja hooldus

Et korralikult Motorola telefoni eest hoolt kanda, hoidke seda eemal: 

igasugustest vedelikest tolmust ja mustusest
Jälgige, et telefon ei puutuks 
kokku vee, vihma, suure 
niiskuse, higi või muude 
märgade nähtustega.

Vältige telefoni  
kokkupuudet tolmu, mustuse, 
liiva, toidu või muude 
ebasobivate ainetega.

suure kuumuse või külmaga puhastusvahenditega
Vältige temperatuuri alla 
-10°C/14°F või üle 45°C/113°F.

Telefoni puhastamiseks 
kasutage vaid kuiva pehmet 
riidelappi. Ärge puhastage 
telefoni alkoholi või teiste 
puhastusvahenditega.

mikrolained maapind
Ärge üritage telefoni  
mikrolaineahjus kuivatada.

Ärge visake telefoni maha.
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MOTOFONE TM F3

GARANTII INFORMATSIOON

Käesolevaga annab Motorola Teile kui vahetule ostjale garantii, et 
Motorola volitatud esindajalt ostetud mobiiltelefon ja selle lisaseadmed 
(edaspidi “Tooted”) on täielikus vastavuses seadme tootmise ajal 
kehtinud Motorola tehniliste tingimustega, kusjuures garantii kehtib [1] 
aasta arvates Too(de)te ostmise päevast (edaspidi “Garantiiaeg”).

Garantiiaja jooksul tuleb Motorolat teavitada kõigist vastavate Toodete 
tehnilistele tingimustele mittevastavustest kahe (2) kuu jooksul pärast 
võimalike materjali- või töökvaliteedipuuduste või tingimustele 
mittevastavuste avastamist ning anda Toode koheselt Motorola volitatud 
parandus- või teeninduskeskusse parandamiseks. Motorola ei vastuta 
Tootega seotud avalduste eest, mis ei ole tehtud vahetult Motorola 
poolt. Samuti ei võta Motorola enesele mingeid garantiikohustusi, mis 
on kohaldatavad müüjale.

Tootele on kaasa pandud Motorola sissehelistamise teeninduskeskuste 
telefoninumbrid.

Garantiiaja jooksul parandab Motorola  käesolevale garantiile mittevastava 
Toote omal kulul või vahetab selle välja ilma igasuguste lisakulutusteta; kui 
see aga võimalik ei ole, hüvitatakse Toote maksumus, arvestades sellest 
maha Toote kasutamise käigus tekkinud kulumi, mille arvestus algab Toote 
ostmisest. Käesoleva garantii kehtivus lõpeb Garantiiaja lõppedes.

Käesolev ammendav garantii kehtib nii Motorola mobiiltelefonile kui ka 
selle lisaseadmetele ning see välistab ja asendab kõiki muid sõnaselgelt 
väljendatud või eeldatavaid garantiisid ja tingimusi.

Kui Te ei ostnud Toodet tarbijana, ütleb Motorola lahti kõikidest muudest 
sõnaselgelt väljendatud või eeldatavatest garantiidest ja tingimustest 
nagu kasutatavus vastavalt sihtotstarbele ja rahuldav kvaliteet.

Seadusega lubatud ulatuses keeldub Motorola vastutusest andmete 
kaotsimineku või muude kahjude eest, mis ületavad Toote ostuhinda, 
aga ka igasuguste eri- või kaudsete kahjude* eest, mille põhjuseks on 
Toote kasutamine või kasutaja oskamatus Toodet käsitseda.

(*) muuhulgas seadme kasutamise võimaluse kadumine, ajakadu, andmete 
kaotsiminek, ebamugavused, ärilised kahjumid, saamatajäänud kasum või sääst.

Käesolev Garantii ei mõjuta tarbijale õigusaktidega ettenähtud õigusi 
nagu rahuldava kvaliteedi garantii ning normaalsetel tingimustel 
ja normaalses töökorras Toote kasutuskõlblikkus teiste sama tüüpi 
seadmetega võrdsel tasemel ega ka õigusi toote edasimüüja suhtes 
tulenevalt ostu-müügi lepingu tingimustest.

KUIDAS SAADA GARANTIITEENINDUST?
Enamikul juhtudel rahuldab garantiinõuded ja/või teostab garantiiteeninduse 
sama Motorola volitatud esindaja, kes müüs ja/või installeeris Motorola 
mobiiltelefoni ja selle algsed lisaseadmed. Garantiiteenuste kohta saate 
teavet ka oma teenusepakkuja klienditeenindusosakonnast või Motorola 
kohalikult infotelefonilt, mille numbri leiate käesoleva trükise algusest.

GARANTIITEENINDUSE NÕUDMINE
Garantiiteeninduse saamiseks tuleb mobiiltelefon ja selle vastavad 
lisaseadmed anda Motorola volitatud parandus- või teeninduskeskusse 
esialgses konfiguratsioonis ja Motorola poolt antud pakendis. Jälgige, et 
aparaati ei ununeks lisandeid nagu SIM kaart. Tootele tuleb kaasa panna 
sedel Teie nime, aadressi ja telefoninumbriga ning operaatori nime ja 
probleemi kirjeldusega. Juhul, kui mobiiltelefon on installeeritud sõidukisse, 
tuleb see sõiduk koos installeeritud seadmetega viia Motorola volitatud 
parandus- või teeninduskeskusse, sest probleemi analüüsimine võib nõuda 
kogu sõidukisse installeeritud seadmestiku täielikku läbivaatamist.

Garantiiteeninduse õiguse tõestamiseks tuleb esitada ostukviitung 
või sellega võrdne ostu tõendav dokument, millele on märgitud ostu 
kuupäev. Telefoni peal peab selgelt näha olema ka esialgne vastav 
elektrooniline seerianumber (IMEI) ja mehhaaniline seerianumber [MSN]. 
Vastav informatsioon sisaldub Tootes.

Toodete remonti ja teenindust võib teostada ainult Motorola volitatud 
teeninduskeskuses ja kooskõlas Motorola teenindusnõuetega.

Mõningatel juhtudel võidakse Teid paluda anda täiendavat 
informatsiooni selle kohta, et Toodet on hooldatud ainult Motorola 
volitatud teeninduskeskustes; seetõttu on tähtis hoida alles eelmisi 
parandustöid puudutavad dokumendid ning esitada need hooldust 
puudutavate küsimuste tõusetumise korral.

TINGIMUSED
Käesolev garantii ei kehti juhul, kui Toote tüübi- või seerianumbreid on 
muudetud, kustutatud, kopeeritud, eemaldatud või loetamatuks muudetud. 
Motorola jätab enesele õiguse keelduda tasuta garantiiteenindusest juhul, 
kui ei esitata nõutavat dokumentatsiooni või kui esitatav dokumentatsioon 
ei ole täielik, loetav või ei lange kokku tehase andmetega.

Motorola valikul võib parandamine tähendada ka tarkvara uuendamist, 
seadme osade ja plaatide vahetamist funktsionaalselt võrdväärsete 
renoveeritud või uute osade või plaatide vastu. Asendatud osade, 
lisaseadmete, akude või plaatide garantii kehtib algse Garantiiaja lõpuni. 
Garantiiaega ei pikendata. Kõik esialgsed väljavahetatud lisaseadmed, 
akud, osad ja muud mobiiltelefoni juurde kuulunud seadmed muutuvad 
Motorola omandiks. Motorola ei anna garantiid toodete, lisaseadmete, 
akude või osade installeerimisele, hooldusele ega teenindusele.

Motorola ei võta enesele mingit vastutust selliste probleemide või kahjustuste 
eest, mida on põhjustanud lisaseadmed, mis ei ole Motorola päritoluga, kuid 
mida on Tootele lisatud või selle juures kasutatud. Samuti ei võta Motorola 
enesele vastutust Motorola seadmete kasutamise eest koos mis tahes 
lisaseadmetega ning käesolev garantii sellistele seadmetele ei laiene.

Kui Toodet kasutatakse koos lisa- või välisseadmetega, mida ei 
ole tarninud Motorola, ei laiene garantii sellise Toote/seadme 
kombinatsiooni funktsionaalsusele ning Motorola ei tunnista ühtki 
garantiinõuet, kui Toodet on kasutatud sellises kombinatsioonis ja 
Motorola leiab, et Toode ise on töökorras. Motorola rõhutab, et ta 
keeldub igasugusest vastutusest kahjustuste eest, sõltumata sellest, 
kas kahjustati Motorola seadmeid või mitte, kui kasutati abiseadmeid, 

12-month Warranty displayed



     

   

   

  

        

   

Hi

  

 

       

MÄRKUS. Kui aku on tühi, jätke telefon laadima vähemalt 15 
minutiks enne selle sisselülitamist. Aku täituvuse näidik ei sütti enne 
nimetatud aega.







BG +359 2 937 71 20
HR 0800 223 003
CZ 0844 111 145
HU 06 40 200 800
PL 0 801 620 620
RO +40 21 305 79 99
RU +7 (800) 200-1313 või +7 (495) 784-6262
SK +421 850 11 10 11 (0850 11 10 11)
SL 0800 800 50
UK 0 800 504 0450

Motorolas on klientide täielik rahulolu kõrgeima prioriteediga. Kui teil on 
seoses Motorola mobiilseadmetega küsimusi, ettepanekuid või muresid, 
kuulame need meelsasti ära. Motorola kontaktkeskusega saate Euroopa 
riikides ühendust võtta allpool loetletud kohalikel telefoninumbritel.

Teenindusteave
Kui vajate Motorola kohaliku volitatud teeninduskeskuse aadressi või 
soovite tellida Motorola mobiilseadme hooldustöid, saate lisateavet igalt 
loetletud numbrilt või meie veebisaidilt: www.hellomoto.com

Täielik kliendirahulolu

Numbri sisestamine  |    |   Nime sisestamine  |  

või

Kui näete ikooni   , vajutage telefoniraamatusse numbri 

lisamiseks klahvi  .

  NÄPUNÄIDE: lisatähtede kuvamiseks vajutage klahvi mitu 
korda. Näiteks tähe N puhul vajutage klahvi  6  kaks korda.

Märgi kustutamiseks vajutage 

Kogu sõnumi kustutamiseks vajutage ja hoidke all klahvi 

Keele muutmine 520

Kellaaja vormingu valimine 470

Kõneposti numbri seadmine 644

Häälkäsud SEES | VÄLJAS 510 | 511

Klahvitoonid SEES | VÄLJAS 250 | 251

Saldo ettemakse kuva* SEES | VÄLJAS 500 | 501

Klahvistiku automaatlukustus SEES | VÄLJAS 260 | 261

SIM-kaardi PIN-koodi seadmine 300

SIM-kaardi PIN-kood SEES | VÄLJAS 310 | 311

Tehasesätete lähtestamine 000
Helistamispiirangud (ainult telefoniraamat) 

SEES | VÄLJAS
160 | 161

Saldo päringunumbri seadmine väärtusele # * 642

Telefoni üksikasjaliku teabe kuvamiseks vajutage:   
**9999* .

* Kui teenusepakkuja toetab

Signaalitugevus

 

 

 

   

    

   

   

  

 
 

  

  
  

   

 
 

 

   
  

 

 

 

Juhtklahv

Klahvistiku 
lukustamine 

ja avamine

Sisse- ja  
väljalülitamine, 
kõne lõpetamine, 
menüüst  
väljumine

Telefoniraamat

Juhtketas

Aku tugevus

nõrk tugev

Juhtikoonid

Need ikoonid aitavad teil telefoni kasutada. Kui mõni neist 
ikoonidest ekraanile ilmub, saate teha järgmist:

Numbrite sisestamine
Tähtede sisestamine
Numbri lisamine telefoniraamatusse
Üksuse kustutamine
Suvandi valimine
Sõnumi kirjutamine
Valjuhääldiseadme kasutamine Juhtklahv

Üksuste valimiseks menüüs ja 
ekraanil vajutage seda klahvi.

Juhtklahv
Liikumine vasakule, paremale, üles ja alla.

Telefoniraamat
Avab salvestatud 

telefoninumbrite loendi.

Telefoniraamatu kasutamine helistamiseks

[ Nime valimine ]

Telefoniraamatu uue kirje lisamine

Telefoniraamatu kirje kustutamine

[Nime valimine]

Sõnumi lugemiseks ja kerimiseks vajutage

Eelmise sõnumi kuvamiseks vajutage

Tekstsõnumi saatmine

  |   |    |  Sõnumi sisestamine  |    |  

Sisestage number või vajutage klahvi  ja valige nimi  |  

Tekstsõnumi lugemine

Tekstsõnumile vastamine

[Sõnumi avanemine]

Sisestage sõnum

MÄRKUS: kui SIM-kaart on täis, kustutatakse tekstsõnumid 
automaatselt (alates vanematest).

Klahvistiku lukustamine ja 
avamine

Klahvistiku lukustamiseks/avamiseks tahtmatute klahvivajutuste 
vältimiseks vajutage klahvi * ja hoidke seda 2 sekundit all. 

 

 

  

 

 

Kui kõneposti number on salvestatud telefoniraamatu kontaktina 1, 
vajutage kõneposti sõnumite poole pöördumiseks klahvi 1 ja hoidke 
seda all.

Kõneposti kuulamine

Kõnepost

  

  

             

   

Kiirvalimine

Kiireks helistamiseks mõnel telefoniraamatus oleval numbril 
kasutage kiirvalimist.

Telefoniraamatu kontaktide 1–9 valimiseks vajutage ja hoidke paar 
sekundit all klahvistiku vastavat numbriklahvi. 

Telefoniraamatu ülejäänud kontaktide valimiseks sisestage kontakti 
number ja vajutage klahvi #. Näiteks kui soovite helistada 

telefoniraamatu kontaktile 15, vajutage 15# .

Telefoni täpsemate sätete poole pöördumiseks vajutage *** 
[arvkood] * . 

Telefoni säte Arvkood

Peakomplekti 
ja telefoni 
laadimise 

pistikupesa

  

   

  

 

 

Kuupäeva, kellaaja ja äratuste 
seadmine

Häire kustutamine

Äratuse seadmine

Kuupäeva ja kellaaja seadmine

Äratuse kellaaja 
sisestamine

Kuupäeva ja kellaaja 
sisestamine

Telefoni kasutamine TekstsõnumidTelefoniraamat

Täpsemad sätted

  NÄPUNÄIDE: lisatähtede kuvamiseks vajutage klahvi mitu 
korda. Näiteks tähe N puhul vajutage klahvi  6  kaks korda.

Aku ja SIM-kaart

 

Helinad ja helitugevus

Helina tugevuse muutmine

  NÄPUNÄIDE: värina aktiveerimiseks vajutage ikooni  , 
kuni telefon hakkab värisema.

 
Helinate  
muutmine

Kõrvaklapi helitugevuse muutmine

Helistamine 
ja kõnede 

vastuvõtmine.

Põhimenüü
Sõnumi kirjutamine Helina muutmine

Sõnumi lugemine Äratuse seadmine

Viimaste kõnede loendi 
kuvamine

Kuupäeva ja kellaaja 
seadmine

  

  

 

 

  

Kõned

Helistamine Numbri sisestamine 

Kõne lõpetamine

Valjuhääldiseadme kasutamine
Kui te näete ekraanil ikooni    , vajutage valjuhääldiseadme  
sisse-väljalülitamiseks klahvi .

 

 

Ettemaks (valikuline)

Saldo ja aegumiskuupäeva vaatamiseks 
vajutage klahvi  .

Saldo uuendamiseks vajutage ja hoidke all 
klahvi #.

MÄRKUS: teenusepakkuja ei pruugi seda 
toetada.

Viimaste kõnede kuvamineKutsumisprotsess Helistamine  
ebaõnnestus

Võrgust väljas Äratus seatud
Klahvistik lukus Häälsõnum

Värin Tekstsõnum vastu 
võetud

Hääletu Edukas
Tõrge

Garantiiteave järgneb... 

Motorola kontaktkeskusega saate Euroopa riikides ühendust võtta allpool loetletud kohalikel telefoninumbritel.

Helistamine kõneposti 
numbril

Häire kordub, kuni see kustutatakse.

Kasutamine ja hooldus

Et korralikult Motorola telefoni eest hoolt kanda, hoidke seda eemal: 

igasugustest vedelikest tolmust ja mustusest
Jälgige, et telefon ei puutuks 
kokku vee, vihma, suure 
niiskuse, higi või muude 
märgade nähtustega.

Vältige telefoni  
kokkupuudet tolmu, mustuse, 
liiva, toidu või muude 
ebasobivate ainetega.

suure kuumuse või külmaga puhastusvahenditega
Vältige temperatuuri alla 
-10°C/14°F või üle 45°C/113°F.

Telefoni puhastamiseks 
kasutage vaid kuiva pehmet 
riidelappi. Ärge puhastage 
telefoni alkoholi või teiste 
puhastusvahenditega.

mikrolained maapind
Ärge üritage telefoni  
mikrolaineahjus kuivatada.

Ärge visake telefoni maha.

www.hellomoto.com6803567F08

MOTOFONE TM F3

GARANTII INFORMATSIOON

Käesolevaga annab Motorola Teile kui vahetule ostjale garantii, et 
Motorola volitatud esindajalt ostetud mobiiltelefon ja selle lisaseadmed 
(edaspidi “Tooted”) on täielikus vastavuses seadme tootmise ajal 
kehtinud Motorola tehniliste tingimustega, kusjuures garantii kehtib [1] 
aasta arvates Too(de)te ostmise päevast (edaspidi “Garantiiaeg”).

Garantiiaja jooksul tuleb Motorolat teavitada kõigist vastavate Toodete 
tehnilistele tingimustele mittevastavustest kahe (2) kuu jooksul pärast 
võimalike materjali- või töökvaliteedipuuduste või tingimustele 
mittevastavuste avastamist ning anda Toode koheselt Motorola volitatud 
parandus- või teeninduskeskusse parandamiseks. Motorola ei vastuta 
Tootega seotud avalduste eest, mis ei ole tehtud vahetult Motorola 
poolt. Samuti ei võta Motorola enesele mingeid garantiikohustusi, mis 
on kohaldatavad müüjale.

Tootele on kaasa pandud Motorola sissehelistamise teeninduskeskuste 
telefoninumbrid.

Garantiiaja jooksul parandab Motorola  käesolevale garantiile mittevastava 
Toote omal kulul või vahetab selle välja ilma igasuguste lisakulutusteta; kui 
see aga võimalik ei ole, hüvitatakse Toote maksumus, arvestades sellest 
maha Toote kasutamise käigus tekkinud kulumi, mille arvestus algab Toote 
ostmisest. Käesoleva garantii kehtivus lõpeb Garantiiaja lõppedes.

Käesolev ammendav garantii kehtib nii Motorola mobiiltelefonile kui ka 
selle lisaseadmetele ning see välistab ja asendab kõiki muid sõnaselgelt 
väljendatud või eeldatavaid garantiisid ja tingimusi.

Kui Te ei ostnud Toodet tarbijana, ütleb Motorola lahti kõikidest muudest 
sõnaselgelt väljendatud või eeldatavatest garantiidest ja tingimustest 
nagu kasutatavus vastavalt sihtotstarbele ja rahuldav kvaliteet.

Seadusega lubatud ulatuses keeldub Motorola vastutusest andmete 
kaotsimineku või muude kahjude eest, mis ületavad Toote ostuhinda, 
aga ka igasuguste eri- või kaudsete kahjude* eest, mille põhjuseks on 
Toote kasutamine või kasutaja oskamatus Toodet käsitseda.

(*) muuhulgas seadme kasutamise võimaluse kadumine, ajakadu, andmete 
kaotsiminek, ebamugavused, ärilised kahjumid, saamatajäänud kasum või sääst.

Käesolev Garantii ei mõjuta tarbijale õigusaktidega ettenähtud õigusi 
nagu rahuldava kvaliteedi garantii ning normaalsetel tingimustel 
ja normaalses töökorras Toote kasutuskõlblikkus teiste sama tüüpi 
seadmetega võrdsel tasemel ega ka õigusi toote edasimüüja suhtes 
tulenevalt ostu-müügi lepingu tingimustest.

KUIDAS SAADA GARANTIITEENINDUST?
Enamikul juhtudel rahuldab garantiinõuded ja/või teostab garantiiteeninduse 
sama Motorola volitatud esindaja, kes müüs ja/või installeeris Motorola 
mobiiltelefoni ja selle algsed lisaseadmed. Garantiiteenuste kohta saate 
teavet ka oma teenusepakkuja klienditeenindusosakonnast või Motorola 
kohalikult infotelefonilt, mille numbri leiate käesoleva trükise algusest.

GARANTIITEENINDUSE NÕUDMINE
Garantiiteeninduse saamiseks tuleb mobiiltelefon ja selle vastavad 
lisaseadmed anda Motorola volitatud parandus- või teeninduskeskusse 
esialgses konfiguratsioonis ja Motorola poolt antud pakendis. Jälgige, et 
aparaati ei ununeks lisandeid nagu SIM kaart. Tootele tuleb kaasa panna 
sedel Teie nime, aadressi ja telefoninumbriga ning operaatori nime ja 
probleemi kirjeldusega. Juhul, kui mobiiltelefon on installeeritud sõidukisse, 
tuleb see sõiduk koos installeeritud seadmetega viia Motorola volitatud 
parandus- või teeninduskeskusse, sest probleemi analüüsimine võib nõuda 
kogu sõidukisse installeeritud seadmestiku täielikku läbivaatamist.

Garantiiteeninduse õiguse tõestamiseks tuleb esitada ostukviitung 
või sellega võrdne ostu tõendav dokument, millele on märgitud ostu 
kuupäev. Telefoni peal peab selgelt näha olema ka esialgne vastav 
elektrooniline seerianumber (IMEI) ja mehhaaniline seerianumber [MSN]. 
Vastav informatsioon sisaldub Tootes.

Toodete remonti ja teenindust võib teostada ainult Motorola volitatud 
teeninduskeskuses ja kooskõlas Motorola teenindusnõuetega.

Mõningatel juhtudel võidakse Teid paluda anda täiendavat 
informatsiooni selle kohta, et Toodet on hooldatud ainult Motorola 
volitatud teeninduskeskustes; seetõttu on tähtis hoida alles eelmisi 
parandustöid puudutavad dokumendid ning esitada need hooldust 
puudutavate küsimuste tõusetumise korral.

TINGIMUSED
Käesolev garantii ei kehti juhul, kui Toote tüübi- või seerianumbreid on 
muudetud, kustutatud, kopeeritud, eemaldatud või loetamatuks muudetud. 
Motorola jätab enesele õiguse keelduda tasuta garantiiteenindusest juhul, 
kui ei esitata nõutavat dokumentatsiooni või kui esitatav dokumentatsioon 
ei ole täielik, loetav või ei lange kokku tehase andmetega.

Motorola valikul võib parandamine tähendada ka tarkvara uuendamist, 
seadme osade ja plaatide vahetamist funktsionaalselt võrdväärsete 
renoveeritud või uute osade või plaatide vastu. Asendatud osade, 
lisaseadmete, akude või plaatide garantii kehtib algse Garantiiaja lõpuni. 
Garantiiaega ei pikendata. Kõik esialgsed väljavahetatud lisaseadmed, 
akud, osad ja muud mobiiltelefoni juurde kuulunud seadmed muutuvad 
Motorola omandiks. Motorola ei anna garantiid toodete, lisaseadmete, 
akude või osade installeerimisele, hooldusele ega teenindusele.

Motorola ei võta enesele mingit vastutust selliste probleemide või kahjustuste 
eest, mida on põhjustanud lisaseadmed, mis ei ole Motorola päritoluga, kuid 
mida on Tootele lisatud või selle juures kasutatud. Samuti ei võta Motorola 
enesele vastutust Motorola seadmete kasutamise eest koos mis tahes 
lisaseadmetega ning käesolev garantii sellistele seadmetele ei laiene.

Kui Toodet kasutatakse koos lisa- või välisseadmetega, mida ei 
ole tarninud Motorola, ei laiene garantii sellise Toote/seadme 
kombinatsiooni funktsionaalsusele ning Motorola ei tunnista ühtki 
garantiinõuet, kui Toodet on kasutatud sellises kombinatsioonis ja 
Motorola leiab, et Toode ise on töökorras. Motorola rõhutab, et ta 
keeldub igasugusest vastutusest kahjustuste eest, sõltumata sellest, 
kas kahjustati Motorola seadmeid või mitte, kui kasutati abiseadmeid, 

12-month Warranty displayed
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MÄRKUS. Kui aku on tühi, jätke telefon laadima vähemalt 15 
minutiks enne selle sisselülitamist. Aku täituvuse näidik ei sütti enne 
nimetatud aega.







BG +359 2 937 71 20
HR 0800 223 003
CZ 0844 111 145
HU 06 40 200 800
PL 0 801 620 620
RO +40 21 305 79 99
RU +7 (800) 200-1313 või +7 (495) 784-6262
SK +421 850 11 10 11 (0850 11 10 11)
SL 0800 800 50
UK 0 800 504 0450

Motorolas on klientide täielik rahulolu kõrgeima prioriteediga. Kui teil on 
seoses Motorola mobiilseadmetega küsimusi, ettepanekuid või muresid, 
kuulame need meelsasti ära. Motorola kontaktkeskusega saate Euroopa 
riikides ühendust võtta allpool loetletud kohalikel telefoninumbritel.

Teenindusteave
Kui vajate Motorola kohaliku volitatud teeninduskeskuse aadressi või 
soovite tellida Motorola mobiilseadme hooldustöid, saate lisateavet igalt 
loetletud numbrilt või meie veebisaidilt: www.hellomoto.com

Täielik kliendirahulolu

Numbri sisestamine  |    |   Nime sisestamine  |  

või

Kui näete ikooni   , vajutage telefoniraamatusse numbri 

lisamiseks klahvi  .

  NÄPUNÄIDE: lisatähtede kuvamiseks vajutage klahvi mitu 
korda. Näiteks tähe N puhul vajutage klahvi  6  kaks korda.

Märgi kustutamiseks vajutage 

Kogu sõnumi kustutamiseks vajutage ja hoidke all klahvi 

Keele muutmine 520

Kellaaja vormingu valimine 470

Kõneposti numbri seadmine 644

Häälkäsud SEES | VÄLJAS 510 | 511

Klahvitoonid SEES | VÄLJAS 250 | 251

Saldo ettemakse kuva* SEES | VÄLJAS 500 | 501

Klahvistiku automaatlukustus SEES | VÄLJAS 260 | 261

SIM-kaardi PIN-koodi seadmine 300

SIM-kaardi PIN-kood SEES | VÄLJAS 310 | 311

Tehasesätete lähtestamine 000
Helistamispiirangud (ainult telefoniraamat) 

SEES | VÄLJAS
160 | 161

Saldo päringunumbri seadmine väärtusele # * 642

Telefoni üksikasjaliku teabe kuvamiseks vajutage:   
**9999* .

* Kui teenusepakkuja toetab

Signaalitugevus

 

 

 

   

    

   

   

  

 
 

  

  
  

   

 
 

 

   
  

 

 

 

Juhtklahv

Klahvistiku 
lukustamine 

ja avamine

Sisse- ja  
väljalülitamine, 
kõne lõpetamine, 
menüüst  
väljumine

Telefoniraamat

Juhtketas

Aku tugevus

nõrk tugev

Juhtikoonid

Need ikoonid aitavad teil telefoni kasutada. Kui mõni neist 
ikoonidest ekraanile ilmub, saate teha järgmist:

Numbrite sisestamine
Tähtede sisestamine
Numbri lisamine telefoniraamatusse
Üksuse kustutamine
Suvandi valimine
Sõnumi kirjutamine
Valjuhääldiseadme kasutamine Juhtklahv

Üksuste valimiseks menüüs ja 
ekraanil vajutage seda klahvi.

Juhtklahv
Liikumine vasakule, paremale, üles ja alla.

Telefoniraamat
Avab salvestatud 

telefoninumbrite loendi.

Telefoniraamatu kasutamine helistamiseks

[ Nime valimine ]

Telefoniraamatu uue kirje lisamine

Telefoniraamatu kirje kustutamine

[Nime valimine]

Sõnumi lugemiseks ja kerimiseks vajutage

Eelmise sõnumi kuvamiseks vajutage

Tekstsõnumi saatmine

  |   |    |  Sõnumi sisestamine  |    |  

Sisestage number või vajutage klahvi  ja valige nimi  |  

Tekstsõnumi lugemine

Tekstsõnumile vastamine

[Sõnumi avanemine]

Sisestage sõnum

MÄRKUS: kui SIM-kaart on täis, kustutatakse tekstsõnumid 
automaatselt (alates vanematest).

Klahvistiku lukustamine ja 
avamine

Klahvistiku lukustamiseks/avamiseks tahtmatute klahvivajutuste 
vältimiseks vajutage klahvi * ja hoidke seda 2 sekundit all. 

 

 

  

 

 

Kui kõneposti number on salvestatud telefoniraamatu kontaktina 1, 
vajutage kõneposti sõnumite poole pöördumiseks klahvi 1 ja hoidke 
seda all.

Kõneposti kuulamine

Kõnepost

  

  

             

   

Kiirvalimine

Kiireks helistamiseks mõnel telefoniraamatus oleval numbril 
kasutage kiirvalimist.

Telefoniraamatu kontaktide 1–9 valimiseks vajutage ja hoidke paar 
sekundit all klahvistiku vastavat numbriklahvi. 

Telefoniraamatu ülejäänud kontaktide valimiseks sisestage kontakti 
number ja vajutage klahvi #. Näiteks kui soovite helistada 

telefoniraamatu kontaktile 15, vajutage 15# .

Telefoni täpsemate sätete poole pöördumiseks vajutage *** 
[arvkood] * . 

Telefoni säte Arvkood

Peakomplekti 
ja telefoni 
laadimise 

pistikupesa

  

   

  

 

 

Kuupäeva, kellaaja ja äratuste 
seadmine

Häire kustutamine

Äratuse seadmine

Kuupäeva ja kellaaja seadmine

Äratuse kellaaja 
sisestamine

Kuupäeva ja kellaaja 
sisestamine

Telefoni kasutamine TekstsõnumidTelefoniraamat

Täpsemad sätted

  NÄPUNÄIDE: lisatähtede kuvamiseks vajutage klahvi mitu 
korda. Näiteks tähe N puhul vajutage klahvi  6  kaks korda.

Aku ja SIM-kaart

 

Helinad ja helitugevus

Helina tugevuse muutmine

  NÄPUNÄIDE: värina aktiveerimiseks vajutage ikooni  , 
kuni telefon hakkab värisema.

 
Helinate  
muutmine

Kõrvaklapi helitugevuse muutmine

Helistamine 
ja kõnede 

vastuvõtmine.

Põhimenüü
Sõnumi kirjutamine Helina muutmine

Sõnumi lugemine Äratuse seadmine

Viimaste kõnede loendi 
kuvamine

Kuupäeva ja kellaaja 
seadmine

  

  

 

 

  

Kõned

Helistamine Numbri sisestamine 

Kõne lõpetamine

Valjuhääldiseadme kasutamine
Kui te näete ekraanil ikooni    , vajutage valjuhääldiseadme  
sisse-väljalülitamiseks klahvi .

 

 

Ettemaks (valikuline)

Saldo ja aegumiskuupäeva vaatamiseks 
vajutage klahvi  .

Saldo uuendamiseks vajutage ja hoidke all 
klahvi #.

MÄRKUS: teenusepakkuja ei pruugi seda 
toetada.

Viimaste kõnede kuvamineKutsumisprotsess Helistamine  
ebaõnnestus

Võrgust väljas Äratus seatud
Klahvistik lukus Häälsõnum

Värin Tekstsõnum vastu 
võetud

Hääletu Edukas
Tõrge

Garantiiteave järgneb... 

Motorola kontaktkeskusega saate Euroopa riikides ühendust võtta allpool loetletud kohalikel telefoninumbritel.

Helistamine kõneposti 
numbril

Häire kordub, kuni see kustutatakse.

Kasutamine ja hooldus

Et korralikult Motorola telefoni eest hoolt kanda, hoidke seda eemal: 

igasugustest vedelikest tolmust ja mustusest
Jälgige, et telefon ei puutuks 
kokku vee, vihma, suure 
niiskuse, higi või muude 
märgade nähtustega.

Vältige telefoni  
kokkupuudet tolmu, mustuse, 
liiva, toidu või muude 
ebasobivate ainetega.

suure kuumuse või külmaga puhastusvahenditega
Vältige temperatuuri alla 
-10°C/14°F või üle 45°C/113°F.

Telefoni puhastamiseks 
kasutage vaid kuiva pehmet 
riidelappi. Ärge puhastage 
telefoni alkoholi või teiste 
puhastusvahenditega.

mikrolained maapind
Ärge üritage telefoni  
mikrolaineahjus kuivatada.

Ärge visake telefoni maha.
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MOTOFONE TM F3

GARANTII INFORMATSIOON

Käesolevaga annab Motorola Teile kui vahetule ostjale garantii, et 
Motorola volitatud esindajalt ostetud mobiiltelefon ja selle lisaseadmed 
(edaspidi “Tooted”) on täielikus vastavuses seadme tootmise ajal 
kehtinud Motorola tehniliste tingimustega, kusjuures garantii kehtib [1] 
aasta arvates Too(de)te ostmise päevast (edaspidi “Garantiiaeg”).

Garantiiaja jooksul tuleb Motorolat teavitada kõigist vastavate Toodete 
tehnilistele tingimustele mittevastavustest kahe (2) kuu jooksul pärast 
võimalike materjali- või töökvaliteedipuuduste või tingimustele 
mittevastavuste avastamist ning anda Toode koheselt Motorola volitatud 
parandus- või teeninduskeskusse parandamiseks. Motorola ei vastuta 
Tootega seotud avalduste eest, mis ei ole tehtud vahetult Motorola 
poolt. Samuti ei võta Motorola enesele mingeid garantiikohustusi, mis 
on kohaldatavad müüjale.

Tootele on kaasa pandud Motorola sissehelistamise teeninduskeskuste 
telefoninumbrid.

Garantiiaja jooksul parandab Motorola  käesolevale garantiile mittevastava 
Toote omal kulul või vahetab selle välja ilma igasuguste lisakulutusteta; kui 
see aga võimalik ei ole, hüvitatakse Toote maksumus, arvestades sellest 
maha Toote kasutamise käigus tekkinud kulumi, mille arvestus algab Toote 
ostmisest. Käesoleva garantii kehtivus lõpeb Garantiiaja lõppedes.

Käesolev ammendav garantii kehtib nii Motorola mobiiltelefonile kui ka 
selle lisaseadmetele ning see välistab ja asendab kõiki muid sõnaselgelt 
väljendatud või eeldatavaid garantiisid ja tingimusi.

Kui Te ei ostnud Toodet tarbijana, ütleb Motorola lahti kõikidest muudest 
sõnaselgelt väljendatud või eeldatavatest garantiidest ja tingimustest 
nagu kasutatavus vastavalt sihtotstarbele ja rahuldav kvaliteet.

Seadusega lubatud ulatuses keeldub Motorola vastutusest andmete 
kaotsimineku või muude kahjude eest, mis ületavad Toote ostuhinda, 
aga ka igasuguste eri- või kaudsete kahjude* eest, mille põhjuseks on 
Toote kasutamine või kasutaja oskamatus Toodet käsitseda.

(*) muuhulgas seadme kasutamise võimaluse kadumine, ajakadu, andmete 
kaotsiminek, ebamugavused, ärilised kahjumid, saamatajäänud kasum või sääst.

Käesolev Garantii ei mõjuta tarbijale õigusaktidega ettenähtud õigusi 
nagu rahuldava kvaliteedi garantii ning normaalsetel tingimustel 
ja normaalses töökorras Toote kasutuskõlblikkus teiste sama tüüpi 
seadmetega võrdsel tasemel ega ka õigusi toote edasimüüja suhtes 
tulenevalt ostu-müügi lepingu tingimustest.

KUIDAS SAADA GARANTIITEENINDUST?
Enamikul juhtudel rahuldab garantiinõuded ja/või teostab garantiiteeninduse 
sama Motorola volitatud esindaja, kes müüs ja/või installeeris Motorola 
mobiiltelefoni ja selle algsed lisaseadmed. Garantiiteenuste kohta saate 
teavet ka oma teenusepakkuja klienditeenindusosakonnast või Motorola 
kohalikult infotelefonilt, mille numbri leiate käesoleva trükise algusest.

GARANTIITEENINDUSE NÕUDMINE
Garantiiteeninduse saamiseks tuleb mobiiltelefon ja selle vastavad 
lisaseadmed anda Motorola volitatud parandus- või teeninduskeskusse 
esialgses konfiguratsioonis ja Motorola poolt antud pakendis. Jälgige, et 
aparaati ei ununeks lisandeid nagu SIM kaart. Tootele tuleb kaasa panna 
sedel Teie nime, aadressi ja telefoninumbriga ning operaatori nime ja 
probleemi kirjeldusega. Juhul, kui mobiiltelefon on installeeritud sõidukisse, 
tuleb see sõiduk koos installeeritud seadmetega viia Motorola volitatud 
parandus- või teeninduskeskusse, sest probleemi analüüsimine võib nõuda 
kogu sõidukisse installeeritud seadmestiku täielikku läbivaatamist.

Garantiiteeninduse õiguse tõestamiseks tuleb esitada ostukviitung 
või sellega võrdne ostu tõendav dokument, millele on märgitud ostu 
kuupäev. Telefoni peal peab selgelt näha olema ka esialgne vastav 
elektrooniline seerianumber (IMEI) ja mehhaaniline seerianumber [MSN]. 
Vastav informatsioon sisaldub Tootes.

Toodete remonti ja teenindust võib teostada ainult Motorola volitatud 
teeninduskeskuses ja kooskõlas Motorola teenindusnõuetega.

Mõningatel juhtudel võidakse Teid paluda anda täiendavat 
informatsiooni selle kohta, et Toodet on hooldatud ainult Motorola 
volitatud teeninduskeskustes; seetõttu on tähtis hoida alles eelmisi 
parandustöid puudutavad dokumendid ning esitada need hooldust 
puudutavate küsimuste tõusetumise korral.

TINGIMUSED
Käesolev garantii ei kehti juhul, kui Toote tüübi- või seerianumbreid on 
muudetud, kustutatud, kopeeritud, eemaldatud või loetamatuks muudetud. 
Motorola jätab enesele õiguse keelduda tasuta garantiiteenindusest juhul, 
kui ei esitata nõutavat dokumentatsiooni või kui esitatav dokumentatsioon 
ei ole täielik, loetav või ei lange kokku tehase andmetega.

Motorola valikul võib parandamine tähendada ka tarkvara uuendamist, 
seadme osade ja plaatide vahetamist funktsionaalselt võrdväärsete 
renoveeritud või uute osade või plaatide vastu. Asendatud osade, 
lisaseadmete, akude või plaatide garantii kehtib algse Garantiiaja lõpuni. 
Garantiiaega ei pikendata. Kõik esialgsed väljavahetatud lisaseadmed, 
akud, osad ja muud mobiiltelefoni juurde kuulunud seadmed muutuvad 
Motorola omandiks. Motorola ei anna garantiid toodete, lisaseadmete, 
akude või osade installeerimisele, hooldusele ega teenindusele.

Motorola ei võta enesele mingit vastutust selliste probleemide või kahjustuste 
eest, mida on põhjustanud lisaseadmed, mis ei ole Motorola päritoluga, kuid 
mida on Tootele lisatud või selle juures kasutatud. Samuti ei võta Motorola 
enesele vastutust Motorola seadmete kasutamise eest koos mis tahes 
lisaseadmetega ning käesolev garantii sellistele seadmetele ei laiene.

Kui Toodet kasutatakse koos lisa- või välisseadmetega, mida ei 
ole tarninud Motorola, ei laiene garantii sellise Toote/seadme 
kombinatsiooni funktsionaalsusele ning Motorola ei tunnista ühtki 
garantiinõuet, kui Toodet on kasutatud sellises kombinatsioonis ja 
Motorola leiab, et Toode ise on töökorras. Motorola rõhutab, et ta 
keeldub igasugusest vastutusest kahjustuste eest, sõltumata sellest, 
kas kahjustati Motorola seadmeid või mitte, kui kasutati abiseadmeid, 

12-month Warranty displayed
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MÄRKUS. Kui aku on tühi, jätke telefon laadima vähemalt 15 
minutiks enne selle sisselülitamist. Aku täituvuse näidik ei sütti enne 
nimetatud aega.







BG +359 2 937 71 20
HR 0800 223 003
CZ 0844 111 145
HU 06 40 200 800
PL 0 801 620 620
RO +40 21 305 79 99
RU +7 (800) 200-1313 või +7 (495) 784-6262
SK +421 850 11 10 11 (0850 11 10 11)
SL 0800 800 50
UK 0 800 504 0450

Motorolas on klientide täielik rahulolu kõrgeima prioriteediga. Kui teil on 
seoses Motorola mobiilseadmetega küsimusi, ettepanekuid või muresid, 
kuulame need meelsasti ära. Motorola kontaktkeskusega saate Euroopa 
riikides ühendust võtta allpool loetletud kohalikel telefoninumbritel.

Teenindusteave
Kui vajate Motorola kohaliku volitatud teeninduskeskuse aadressi või 
soovite tellida Motorola mobiilseadme hooldustöid, saate lisateavet igalt 
loetletud numbrilt või meie veebisaidilt: www.hellomoto.com

Täielik kliendirahulolu

Numbri sisestamine  |    |   Nime sisestamine  |  

või

Kui näete ikooni   , vajutage telefoniraamatusse numbri 

lisamiseks klahvi  .

  NÄPUNÄIDE: lisatähtede kuvamiseks vajutage klahvi mitu 
korda. Näiteks tähe N puhul vajutage klahvi  6  kaks korda.

Märgi kustutamiseks vajutage 

Kogu sõnumi kustutamiseks vajutage ja hoidke all klahvi 

Keele muutmine 520

Kellaaja vormingu valimine 470

Kõneposti numbri seadmine 644

Häälkäsud SEES | VÄLJAS 510 | 511

Klahvitoonid SEES | VÄLJAS 250 | 251

Saldo ettemakse kuva* SEES | VÄLJAS 500 | 501

Klahvistiku automaatlukustus SEES | VÄLJAS 260 | 261

SIM-kaardi PIN-koodi seadmine 300

SIM-kaardi PIN-kood SEES | VÄLJAS 310 | 311

Tehasesätete lähtestamine 000
Helistamispiirangud (ainult telefoniraamat) 

SEES | VÄLJAS
160 | 161

Saldo päringunumbri seadmine väärtusele # * 642

Telefoni üksikasjaliku teabe kuvamiseks vajutage:   
**9999* .

* Kui teenusepakkuja toetab

Signaalitugevus

 

 

 

   

    

   

   

  

 
 

  

  
  

   

 
 

 

   
  

 

 

 

Juhtklahv

Klahvistiku 
lukustamine 

ja avamine

Sisse- ja  
väljalülitamine, 
kõne lõpetamine, 
menüüst  
väljumine

Telefoniraamat

Juhtketas

Aku tugevus

nõrk tugev

Juhtikoonid

Need ikoonid aitavad teil telefoni kasutada. Kui mõni neist 
ikoonidest ekraanile ilmub, saate teha järgmist:

Numbrite sisestamine
Tähtede sisestamine
Numbri lisamine telefoniraamatusse
Üksuse kustutamine
Suvandi valimine
Sõnumi kirjutamine
Valjuhääldiseadme kasutamine Juhtklahv

Üksuste valimiseks menüüs ja 
ekraanil vajutage seda klahvi.

Juhtklahv
Liikumine vasakule, paremale, üles ja alla.

Telefoniraamat
Avab salvestatud 

telefoninumbrite loendi.

Telefoniraamatu kasutamine helistamiseks

[ Nime valimine ]

Telefoniraamatu uue kirje lisamine

Telefoniraamatu kirje kustutamine

[Nime valimine]

Sõnumi lugemiseks ja kerimiseks vajutage

Eelmise sõnumi kuvamiseks vajutage

Tekstsõnumi saatmine

  |   |    |  Sõnumi sisestamine  |    |  

Sisestage number või vajutage klahvi  ja valige nimi  |  

Tekstsõnumi lugemine

Tekstsõnumile vastamine

[Sõnumi avanemine]

Sisestage sõnum

MÄRKUS: kui SIM-kaart on täis, kustutatakse tekstsõnumid 
automaatselt (alates vanematest).

Klahvistiku lukustamine ja 
avamine

Klahvistiku lukustamiseks/avamiseks tahtmatute klahvivajutuste 
vältimiseks vajutage klahvi * ja hoidke seda 2 sekundit all. 

 

 

  

 

 

Kui kõneposti number on salvestatud telefoniraamatu kontaktina 1, 
vajutage kõneposti sõnumite poole pöördumiseks klahvi 1 ja hoidke 
seda all.

Kõneposti kuulamine

Kõnepost

  

  

             

   

Kiirvalimine

Kiireks helistamiseks mõnel telefoniraamatus oleval numbril 
kasutage kiirvalimist.

Telefoniraamatu kontaktide 1–9 valimiseks vajutage ja hoidke paar 
sekundit all klahvistiku vastavat numbriklahvi. 

Telefoniraamatu ülejäänud kontaktide valimiseks sisestage kontakti 
number ja vajutage klahvi #. Näiteks kui soovite helistada 

telefoniraamatu kontaktile 15, vajutage 15# .

Telefoni täpsemate sätete poole pöördumiseks vajutage *** 
[arvkood] * . 

Telefoni säte Arvkood

Peakomplekti 
ja telefoni 
laadimise 

pistikupesa

  

   

  

 

 

Kuupäeva, kellaaja ja äratuste 
seadmine

Häire kustutamine

Äratuse seadmine

Kuupäeva ja kellaaja seadmine

Äratuse kellaaja 
sisestamine

Kuupäeva ja kellaaja 
sisestamine

Telefoni kasutamine TekstsõnumidTelefoniraamat

Täpsemad sätted

  NÄPUNÄIDE: lisatähtede kuvamiseks vajutage klahvi mitu 
korda. Näiteks tähe N puhul vajutage klahvi  6  kaks korda.

Aku ja SIM-kaart

 

Helinad ja helitugevus

Helina tugevuse muutmine

  NÄPUNÄIDE: värina aktiveerimiseks vajutage ikooni  , 
kuni telefon hakkab värisema.

 
Helinate  
muutmine

Kõrvaklapi helitugevuse muutmine

Helistamine 
ja kõnede 

vastuvõtmine.

Põhimenüü
Sõnumi kirjutamine Helina muutmine

Sõnumi lugemine Äratuse seadmine

Viimaste kõnede loendi 
kuvamine

Kuupäeva ja kellaaja 
seadmine

  

  

 

 

  

Kõned

Helistamine Numbri sisestamine 

Kõne lõpetamine

Valjuhääldiseadme kasutamine
Kui te näete ekraanil ikooni    , vajutage valjuhääldiseadme  
sisse-väljalülitamiseks klahvi .

 

 

Ettemaks (valikuline)

Saldo ja aegumiskuupäeva vaatamiseks 
vajutage klahvi  .

Saldo uuendamiseks vajutage ja hoidke all 
klahvi #.

MÄRKUS: teenusepakkuja ei pruugi seda 
toetada.

Viimaste kõnede kuvamineKutsumisprotsess Helistamine  
ebaõnnestus

Võrgust väljas Äratus seatud
Klahvistik lukus Häälsõnum

Värin Tekstsõnum vastu 
võetud

Hääletu Edukas
Tõrge

Garantiiteave järgneb... 

Motorola kontaktkeskusega saate Euroopa riikides ühendust võtta allpool loetletud kohalikel telefoninumbritel.

Helistamine kõneposti 
numbril

Häire kordub, kuni see kustutatakse.

Kasutamine ja hooldus

Et korralikult Motorola telefoni eest hoolt kanda, hoidke seda eemal: 

igasugustest vedelikest tolmust ja mustusest
Jälgige, et telefon ei puutuks 
kokku vee, vihma, suure 
niiskuse, higi või muude 
märgade nähtustega.

Vältige telefoni  
kokkupuudet tolmu, mustuse, 
liiva, toidu või muude 
ebasobivate ainetega.

suure kuumuse või külmaga puhastusvahenditega
Vältige temperatuuri alla 
-10°C/14°F või üle 45°C/113°F.

Telefoni puhastamiseks 
kasutage vaid kuiva pehmet 
riidelappi. Ärge puhastage 
telefoni alkoholi või teiste 
puhastusvahenditega.

mikrolained maapind
Ärge üritage telefoni  
mikrolaineahjus kuivatada.

Ärge visake telefoni maha.
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GARANTII INFORMATSIOON

Käesolevaga annab Motorola Teile kui vahetule ostjale garantii, et 
Motorola volitatud esindajalt ostetud mobiiltelefon ja selle lisaseadmed 
(edaspidi “Tooted”) on täielikus vastavuses seadme tootmise ajal 
kehtinud Motorola tehniliste tingimustega, kusjuures garantii kehtib [1] 
aasta arvates Too(de)te ostmise päevast (edaspidi “Garantiiaeg”).

Garantiiaja jooksul tuleb Motorolat teavitada kõigist vastavate Toodete 
tehnilistele tingimustele mittevastavustest kahe (2) kuu jooksul pärast 
võimalike materjali- või töökvaliteedipuuduste või tingimustele 
mittevastavuste avastamist ning anda Toode koheselt Motorola volitatud 
parandus- või teeninduskeskusse parandamiseks. Motorola ei vastuta 
Tootega seotud avalduste eest, mis ei ole tehtud vahetult Motorola 
poolt. Samuti ei võta Motorola enesele mingeid garantiikohustusi, mis 
on kohaldatavad müüjale.

Tootele on kaasa pandud Motorola sissehelistamise teeninduskeskuste 
telefoninumbrid.

Garantiiaja jooksul parandab Motorola  käesolevale garantiile mittevastava 
Toote omal kulul või vahetab selle välja ilma igasuguste lisakulutusteta; kui 
see aga võimalik ei ole, hüvitatakse Toote maksumus, arvestades sellest 
maha Toote kasutamise käigus tekkinud kulumi, mille arvestus algab Toote 
ostmisest. Käesoleva garantii kehtivus lõpeb Garantiiaja lõppedes.

Käesolev ammendav garantii kehtib nii Motorola mobiiltelefonile kui ka 
selle lisaseadmetele ning see välistab ja asendab kõiki muid sõnaselgelt 
väljendatud või eeldatavaid garantiisid ja tingimusi.

Kui Te ei ostnud Toodet tarbijana, ütleb Motorola lahti kõikidest muudest 
sõnaselgelt väljendatud või eeldatavatest garantiidest ja tingimustest 
nagu kasutatavus vastavalt sihtotstarbele ja rahuldav kvaliteet.

Seadusega lubatud ulatuses keeldub Motorola vastutusest andmete 
kaotsimineku või muude kahjude eest, mis ületavad Toote ostuhinda, 
aga ka igasuguste eri- või kaudsete kahjude* eest, mille põhjuseks on 
Toote kasutamine või kasutaja oskamatus Toodet käsitseda.

(*) muuhulgas seadme kasutamise võimaluse kadumine, ajakadu, andmete 
kaotsiminek, ebamugavused, ärilised kahjumid, saamatajäänud kasum või sääst.

Käesolev Garantii ei mõjuta tarbijale õigusaktidega ettenähtud õigusi 
nagu rahuldava kvaliteedi garantii ning normaalsetel tingimustel 
ja normaalses töökorras Toote kasutuskõlblikkus teiste sama tüüpi 
seadmetega võrdsel tasemel ega ka õigusi toote edasimüüja suhtes 
tulenevalt ostu-müügi lepingu tingimustest.

KUIDAS SAADA GARANTIITEENINDUST?
Enamikul juhtudel rahuldab garantiinõuded ja/või teostab garantiiteeninduse 
sama Motorola volitatud esindaja, kes müüs ja/või installeeris Motorola 
mobiiltelefoni ja selle algsed lisaseadmed. Garantiiteenuste kohta saate 
teavet ka oma teenusepakkuja klienditeenindusosakonnast või Motorola 
kohalikult infotelefonilt, mille numbri leiate käesoleva trükise algusest.

GARANTIITEENINDUSE NÕUDMINE
Garantiiteeninduse saamiseks tuleb mobiiltelefon ja selle vastavad 
lisaseadmed anda Motorola volitatud parandus- või teeninduskeskusse 
esialgses konfiguratsioonis ja Motorola poolt antud pakendis. Jälgige, et 
aparaati ei ununeks lisandeid nagu SIM kaart. Tootele tuleb kaasa panna 
sedel Teie nime, aadressi ja telefoninumbriga ning operaatori nime ja 
probleemi kirjeldusega. Juhul, kui mobiiltelefon on installeeritud sõidukisse, 
tuleb see sõiduk koos installeeritud seadmetega viia Motorola volitatud 
parandus- või teeninduskeskusse, sest probleemi analüüsimine võib nõuda 
kogu sõidukisse installeeritud seadmestiku täielikku läbivaatamist.

Garantiiteeninduse õiguse tõestamiseks tuleb esitada ostukviitung 
või sellega võrdne ostu tõendav dokument, millele on märgitud ostu 
kuupäev. Telefoni peal peab selgelt näha olema ka esialgne vastav 
elektrooniline seerianumber (IMEI) ja mehhaaniline seerianumber [MSN]. 
Vastav informatsioon sisaldub Tootes.

Toodete remonti ja teenindust võib teostada ainult Motorola volitatud 
teeninduskeskuses ja kooskõlas Motorola teenindusnõuetega.

Mõningatel juhtudel võidakse Teid paluda anda täiendavat 
informatsiooni selle kohta, et Toodet on hooldatud ainult Motorola 
volitatud teeninduskeskustes; seetõttu on tähtis hoida alles eelmisi 
parandustöid puudutavad dokumendid ning esitada need hooldust 
puudutavate küsimuste tõusetumise korral.

TINGIMUSED
Käesolev garantii ei kehti juhul, kui Toote tüübi- või seerianumbreid on 
muudetud, kustutatud, kopeeritud, eemaldatud või loetamatuks muudetud. 
Motorola jätab enesele õiguse keelduda tasuta garantiiteenindusest juhul, 
kui ei esitata nõutavat dokumentatsiooni või kui esitatav dokumentatsioon 
ei ole täielik, loetav või ei lange kokku tehase andmetega.

Motorola valikul võib parandamine tähendada ka tarkvara uuendamist, 
seadme osade ja plaatide vahetamist funktsionaalselt võrdväärsete 
renoveeritud või uute osade või plaatide vastu. Asendatud osade, 
lisaseadmete, akude või plaatide garantii kehtib algse Garantiiaja lõpuni. 
Garantiiaega ei pikendata. Kõik esialgsed väljavahetatud lisaseadmed, 
akud, osad ja muud mobiiltelefoni juurde kuulunud seadmed muutuvad 
Motorola omandiks. Motorola ei anna garantiid toodete, lisaseadmete, 
akude või osade installeerimisele, hooldusele ega teenindusele.

Motorola ei võta enesele mingit vastutust selliste probleemide või kahjustuste 
eest, mida on põhjustanud lisaseadmed, mis ei ole Motorola päritoluga, kuid 
mida on Tootele lisatud või selle juures kasutatud. Samuti ei võta Motorola 
enesele vastutust Motorola seadmete kasutamise eest koos mis tahes 
lisaseadmetega ning käesolev garantii sellistele seadmetele ei laiene.

Kui Toodet kasutatakse koos lisa- või välisseadmetega, mida ei 
ole tarninud Motorola, ei laiene garantii sellise Toote/seadme 
kombinatsiooni funktsionaalsusele ning Motorola ei tunnista ühtki 
garantiinõuet, kui Toodet on kasutatud sellises kombinatsioonis ja 
Motorola leiab, et Toode ise on töökorras. Motorola rõhutab, et ta 
keeldub igasugusest vastutusest kahjustuste eest, sõltumata sellest, 
kas kahjustati Motorola seadmeid või mitte, kui kasutati abiseadmeid, 

12-month Warranty displayed
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MÄRKUS. Kui aku on tühi, jätke telefon laadima vähemalt 15 
minutiks enne selle sisselülitamist. Aku täituvuse näidik ei sütti enne 
nimetatud aega.







BG +359 2 937 71 20
HR 0800 223 003
CZ 0844 111 145
HU 06 40 200 800
PL 0 801 620 620
RO +40 21 305 79 99
RU +7 (800) 200-1313 või +7 (495) 784-6262
SK +421 850 11 10 11 (0850 11 10 11)
SL 0800 800 50
UK 0 800 504 0450

Motorolas on klientide täielik rahulolu kõrgeima prioriteediga. Kui teil on 
seoses Motorola mobiilseadmetega küsimusi, ettepanekuid või muresid, 
kuulame need meelsasti ära. Motorola kontaktkeskusega saate Euroopa 
riikides ühendust võtta allpool loetletud kohalikel telefoninumbritel.

Teenindusteave
Kui vajate Motorola kohaliku volitatud teeninduskeskuse aadressi või 
soovite tellida Motorola mobiilseadme hooldustöid, saate lisateavet igalt 
loetletud numbrilt või meie veebisaidilt: www.hellomoto.com

Täielik kliendirahulolu

Numbri sisestamine  |    |   Nime sisestamine  |  

või

Kui näete ikooni   , vajutage telefoniraamatusse numbri 

lisamiseks klahvi  .

  NÄPUNÄIDE: lisatähtede kuvamiseks vajutage klahvi mitu 
korda. Näiteks tähe N puhul vajutage klahvi  6  kaks korda.

Märgi kustutamiseks vajutage 

Kogu sõnumi kustutamiseks vajutage ja hoidke all klahvi 

Keele muutmine 520

Kellaaja vormingu valimine 470

Kõneposti numbri seadmine 644

Häälkäsud SEES | VÄLJAS 510 | 511

Klahvitoonid SEES | VÄLJAS 250 | 251

Saldo ettemakse kuva* SEES | VÄLJAS 500 | 501

Klahvistiku automaatlukustus SEES | VÄLJAS 260 | 261

SIM-kaardi PIN-koodi seadmine 300

SIM-kaardi PIN-kood SEES | VÄLJAS 310 | 311

Tehasesätete lähtestamine 000
Helistamispiirangud (ainult telefoniraamat) 

SEES | VÄLJAS
160 | 161

Saldo päringunumbri seadmine väärtusele # * 642

Telefoni üksikasjaliku teabe kuvamiseks vajutage:   
**9999* .

* Kui teenusepakkuja toetab

Signaalitugevus

 

 

 

   

    

   

   

  

 
 

  

  
  

   

 
 

 

   
  

 

 

 

Juhtklahv

Klahvistiku 
lukustamine 

ja avamine

Sisse- ja  
väljalülitamine, 
kõne lõpetamine, 
menüüst  
väljumine

Telefoniraamat

Juhtketas

Aku tugevus

nõrk tugev

Juhtikoonid

Need ikoonid aitavad teil telefoni kasutada. Kui mõni neist 
ikoonidest ekraanile ilmub, saate teha järgmist:

Numbrite sisestamine
Tähtede sisestamine
Numbri lisamine telefoniraamatusse
Üksuse kustutamine
Suvandi valimine
Sõnumi kirjutamine
Valjuhääldiseadme kasutamine Juhtklahv

Üksuste valimiseks menüüs ja 
ekraanil vajutage seda klahvi.

Juhtklahv
Liikumine vasakule, paremale, üles ja alla.

Telefoniraamat
Avab salvestatud 

telefoninumbrite loendi.

Telefoniraamatu kasutamine helistamiseks

[ Nime valimine ]

Telefoniraamatu uue kirje lisamine

Telefoniraamatu kirje kustutamine

[Nime valimine]

Sõnumi lugemiseks ja kerimiseks vajutage

Eelmise sõnumi kuvamiseks vajutage

Tekstsõnumi saatmine

  |   |    |  Sõnumi sisestamine  |    |  

Sisestage number või vajutage klahvi  ja valige nimi  |  

Tekstsõnumi lugemine

Tekstsõnumile vastamine

[Sõnumi avanemine]

Sisestage sõnum

MÄRKUS: kui SIM-kaart on täis, kustutatakse tekstsõnumid 
automaatselt (alates vanematest).

Klahvistiku lukustamine ja 
avamine

Klahvistiku lukustamiseks/avamiseks tahtmatute klahvivajutuste 
vältimiseks vajutage klahvi * ja hoidke seda 2 sekundit all. 

 

 

  

 

 

Kui kõneposti number on salvestatud telefoniraamatu kontaktina 1, 
vajutage kõneposti sõnumite poole pöördumiseks klahvi 1 ja hoidke 
seda all.

Kõneposti kuulamine

Kõnepost

  

  

             

   

Kiirvalimine

Kiireks helistamiseks mõnel telefoniraamatus oleval numbril 
kasutage kiirvalimist.

Telefoniraamatu kontaktide 1–9 valimiseks vajutage ja hoidke paar 
sekundit all klahvistiku vastavat numbriklahvi. 

Telefoniraamatu ülejäänud kontaktide valimiseks sisestage kontakti 
number ja vajutage klahvi #. Näiteks kui soovite helistada 

telefoniraamatu kontaktile 15, vajutage 15# .

Telefoni täpsemate sätete poole pöördumiseks vajutage *** 
[arvkood] * . 

Telefoni säte Arvkood

Peakomplekti 
ja telefoni 
laadimise 

pistikupesa

  

   

  

 

 

Kuupäeva, kellaaja ja äratuste 
seadmine

Häire kustutamine

Äratuse seadmine

Kuupäeva ja kellaaja seadmine

Äratuse kellaaja 
sisestamine

Kuupäeva ja kellaaja 
sisestamine

Telefoni kasutamine TekstsõnumidTelefoniraamat

Täpsemad sätted

  NÄPUNÄIDE: lisatähtede kuvamiseks vajutage klahvi mitu 
korda. Näiteks tähe N puhul vajutage klahvi  6  kaks korda.

Aku ja SIM-kaart

 

Helinad ja helitugevus

Helina tugevuse muutmine

  NÄPUNÄIDE: värina aktiveerimiseks vajutage ikooni  , 
kuni telefon hakkab värisema.

 
Helinate  
muutmine

Kõrvaklapi helitugevuse muutmine

Helistamine 
ja kõnede 

vastuvõtmine.

Põhimenüü
Sõnumi kirjutamine Helina muutmine

Sõnumi lugemine Äratuse seadmine

Viimaste kõnede loendi 
kuvamine

Kuupäeva ja kellaaja 
seadmine

  

  

 

 

  

Kõned

Helistamine Numbri sisestamine 

Kõne lõpetamine

Valjuhääldiseadme kasutamine
Kui te näete ekraanil ikooni    , vajutage valjuhääldiseadme  
sisse-väljalülitamiseks klahvi .

 

 

Ettemaks (valikuline)

Saldo ja aegumiskuupäeva vaatamiseks 
vajutage klahvi  .

Saldo uuendamiseks vajutage ja hoidke all 
klahvi #.

MÄRKUS: teenusepakkuja ei pruugi seda 
toetada.

Viimaste kõnede kuvamineKutsumisprotsess Helistamine  
ebaõnnestus

Võrgust väljas Äratus seatud
Klahvistik lukus Häälsõnum

Värin Tekstsõnum vastu 
võetud

Hääletu Edukas
Tõrge

Garantiiteave järgneb... 

Motorola kontaktkeskusega saate Euroopa riikides ühendust võtta allpool loetletud kohalikel telefoninumbritel.

Helistamine kõneposti 
numbril

Häire kordub, kuni see kustutatakse.

Kasutamine ja hooldus

Et korralikult Motorola telefoni eest hoolt kanda, hoidke seda eemal: 

igasugustest vedelikest tolmust ja mustusest
Jälgige, et telefon ei puutuks 
kokku vee, vihma, suure 
niiskuse, higi või muude 
märgade nähtustega.

Vältige telefoni  
kokkupuudet tolmu, mustuse, 
liiva, toidu või muude 
ebasobivate ainetega.

suure kuumuse või külmaga puhastusvahenditega
Vältige temperatuuri alla 
-10°C/14°F või üle 45°C/113°F.

Telefoni puhastamiseks 
kasutage vaid kuiva pehmet 
riidelappi. Ärge puhastage 
telefoni alkoholi või teiste 
puhastusvahenditega.

mikrolained maapind
Ärge üritage telefoni  
mikrolaineahjus kuivatada.

Ärge visake telefoni maha.

www.hellomoto.com6803567F08

MOTOFONE TM F3

GARANTII INFORMATSIOON

Käesolevaga annab Motorola Teile kui vahetule ostjale garantii, et 
Motorola volitatud esindajalt ostetud mobiiltelefon ja selle lisaseadmed 
(edaspidi “Tooted”) on täielikus vastavuses seadme tootmise ajal 
kehtinud Motorola tehniliste tingimustega, kusjuures garantii kehtib [1] 
aasta arvates Too(de)te ostmise päevast (edaspidi “Garantiiaeg”).

Garantiiaja jooksul tuleb Motorolat teavitada kõigist vastavate Toodete 
tehnilistele tingimustele mittevastavustest kahe (2) kuu jooksul pärast 
võimalike materjali- või töökvaliteedipuuduste või tingimustele 
mittevastavuste avastamist ning anda Toode koheselt Motorola volitatud 
parandus- või teeninduskeskusse parandamiseks. Motorola ei vastuta 
Tootega seotud avalduste eest, mis ei ole tehtud vahetult Motorola 
poolt. Samuti ei võta Motorola enesele mingeid garantiikohustusi, mis 
on kohaldatavad müüjale.

Tootele on kaasa pandud Motorola sissehelistamise teeninduskeskuste 
telefoninumbrid.

Garantiiaja jooksul parandab Motorola  käesolevale garantiile mittevastava 
Toote omal kulul või vahetab selle välja ilma igasuguste lisakulutusteta; kui 
see aga võimalik ei ole, hüvitatakse Toote maksumus, arvestades sellest 
maha Toote kasutamise käigus tekkinud kulumi, mille arvestus algab Toote 
ostmisest. Käesoleva garantii kehtivus lõpeb Garantiiaja lõppedes.

Käesolev ammendav garantii kehtib nii Motorola mobiiltelefonile kui ka 
selle lisaseadmetele ning see välistab ja asendab kõiki muid sõnaselgelt 
väljendatud või eeldatavaid garantiisid ja tingimusi.

Kui Te ei ostnud Toodet tarbijana, ütleb Motorola lahti kõikidest muudest 
sõnaselgelt väljendatud või eeldatavatest garantiidest ja tingimustest 
nagu kasutatavus vastavalt sihtotstarbele ja rahuldav kvaliteet.

Seadusega lubatud ulatuses keeldub Motorola vastutusest andmete 
kaotsimineku või muude kahjude eest, mis ületavad Toote ostuhinda, 
aga ka igasuguste eri- või kaudsete kahjude* eest, mille põhjuseks on 
Toote kasutamine või kasutaja oskamatus Toodet käsitseda.

(*) muuhulgas seadme kasutamise võimaluse kadumine, ajakadu, andmete 
kaotsiminek, ebamugavused, ärilised kahjumid, saamatajäänud kasum või sääst.

Käesolev Garantii ei mõjuta tarbijale õigusaktidega ettenähtud õigusi 
nagu rahuldava kvaliteedi garantii ning normaalsetel tingimustel 
ja normaalses töökorras Toote kasutuskõlblikkus teiste sama tüüpi 
seadmetega võrdsel tasemel ega ka õigusi toote edasimüüja suhtes 
tulenevalt ostu-müügi lepingu tingimustest.

KUIDAS SAADA GARANTIITEENINDUST?
Enamikul juhtudel rahuldab garantiinõuded ja/või teostab garantiiteeninduse 
sama Motorola volitatud esindaja, kes müüs ja/või installeeris Motorola 
mobiiltelefoni ja selle algsed lisaseadmed. Garantiiteenuste kohta saate 
teavet ka oma teenusepakkuja klienditeenindusosakonnast või Motorola 
kohalikult infotelefonilt, mille numbri leiate käesoleva trükise algusest.

GARANTIITEENINDUSE NÕUDMINE
Garantiiteeninduse saamiseks tuleb mobiiltelefon ja selle vastavad 
lisaseadmed anda Motorola volitatud parandus- või teeninduskeskusse 
esialgses konfiguratsioonis ja Motorola poolt antud pakendis. Jälgige, et 
aparaati ei ununeks lisandeid nagu SIM kaart. Tootele tuleb kaasa panna 
sedel Teie nime, aadressi ja telefoninumbriga ning operaatori nime ja 
probleemi kirjeldusega. Juhul, kui mobiiltelefon on installeeritud sõidukisse, 
tuleb see sõiduk koos installeeritud seadmetega viia Motorola volitatud 
parandus- või teeninduskeskusse, sest probleemi analüüsimine võib nõuda 
kogu sõidukisse installeeritud seadmestiku täielikku läbivaatamist.

Garantiiteeninduse õiguse tõestamiseks tuleb esitada ostukviitung 
või sellega võrdne ostu tõendav dokument, millele on märgitud ostu 
kuupäev. Telefoni peal peab selgelt näha olema ka esialgne vastav 
elektrooniline seerianumber (IMEI) ja mehhaaniline seerianumber [MSN]. 
Vastav informatsioon sisaldub Tootes.

Toodete remonti ja teenindust võib teostada ainult Motorola volitatud 
teeninduskeskuses ja kooskõlas Motorola teenindusnõuetega.

Mõningatel juhtudel võidakse Teid paluda anda täiendavat 
informatsiooni selle kohta, et Toodet on hooldatud ainult Motorola 
volitatud teeninduskeskustes; seetõttu on tähtis hoida alles eelmisi 
parandustöid puudutavad dokumendid ning esitada need hooldust 
puudutavate küsimuste tõusetumise korral.

TINGIMUSED
Käesolev garantii ei kehti juhul, kui Toote tüübi- või seerianumbreid on 
muudetud, kustutatud, kopeeritud, eemaldatud või loetamatuks muudetud. 
Motorola jätab enesele õiguse keelduda tasuta garantiiteenindusest juhul, 
kui ei esitata nõutavat dokumentatsiooni või kui esitatav dokumentatsioon 
ei ole täielik, loetav või ei lange kokku tehase andmetega.

Motorola valikul võib parandamine tähendada ka tarkvara uuendamist, 
seadme osade ja plaatide vahetamist funktsionaalselt võrdväärsete 
renoveeritud või uute osade või plaatide vastu. Asendatud osade, 
lisaseadmete, akude või plaatide garantii kehtib algse Garantiiaja lõpuni. 
Garantiiaega ei pikendata. Kõik esialgsed väljavahetatud lisaseadmed, 
akud, osad ja muud mobiiltelefoni juurde kuulunud seadmed muutuvad 
Motorola omandiks. Motorola ei anna garantiid toodete, lisaseadmete, 
akude või osade installeerimisele, hooldusele ega teenindusele.

Motorola ei võta enesele mingit vastutust selliste probleemide või kahjustuste 
eest, mida on põhjustanud lisaseadmed, mis ei ole Motorola päritoluga, kuid 
mida on Tootele lisatud või selle juures kasutatud. Samuti ei võta Motorola 
enesele vastutust Motorola seadmete kasutamise eest koos mis tahes 
lisaseadmetega ning käesolev garantii sellistele seadmetele ei laiene.

Kui Toodet kasutatakse koos lisa- või välisseadmetega, mida ei 
ole tarninud Motorola, ei laiene garantii sellise Toote/seadme 
kombinatsiooni funktsionaalsusele ning Motorola ei tunnista ühtki 
garantiinõuet, kui Toodet on kasutatud sellises kombinatsioonis ja 
Motorola leiab, et Toode ise on töökorras. Motorola rõhutab, et ta 
keeldub igasugusest vastutusest kahjustuste eest, sõltumata sellest, 
kas kahjustati Motorola seadmeid või mitte, kui kasutati abiseadmeid, 

12-month Warranty displayed
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MÄRKUS. Kui aku on tühi, jätke telefon laadima vähemalt 15 
minutiks enne selle sisselülitamist. Aku täituvuse näidik ei sütti enne 
nimetatud aega.







BG +359 2 937 71 20
HR 0800 223 003
CZ 0844 111 145
HU 06 40 200 800
PL 0 801 620 620
RO +40 21 305 79 99
RU +7 (800) 200-1313 või +7 (495) 784-6262
SK +421 850 11 10 11 (0850 11 10 11)
SL 0800 800 50
UK 0 800 504 0450

Motorolas on klientide täielik rahulolu kõrgeima prioriteediga. Kui teil on 
seoses Motorola mobiilseadmetega küsimusi, ettepanekuid või muresid, 
kuulame need meelsasti ära. Motorola kontaktkeskusega saate Euroopa 
riikides ühendust võtta allpool loetletud kohalikel telefoninumbritel.

Teenindusteave
Kui vajate Motorola kohaliku volitatud teeninduskeskuse aadressi või 
soovite tellida Motorola mobiilseadme hooldustöid, saate lisateavet igalt 
loetletud numbrilt või meie veebisaidilt: www.hellomoto.com

Täielik kliendirahulolu

Numbri sisestamine  |    |   Nime sisestamine  |  

või

Kui näete ikooni   , vajutage telefoniraamatusse numbri 

lisamiseks klahvi  .

  NÄPUNÄIDE: lisatähtede kuvamiseks vajutage klahvi mitu 
korda. Näiteks tähe N puhul vajutage klahvi  6  kaks korda.

Märgi kustutamiseks vajutage 

Kogu sõnumi kustutamiseks vajutage ja hoidke all klahvi 

Keele muutmine 520

Kellaaja vormingu valimine 470

Kõneposti numbri seadmine 644

Häälkäsud SEES | VÄLJAS 510 | 511

Klahvitoonid SEES | VÄLJAS 250 | 251

Saldo ettemakse kuva* SEES | VÄLJAS 500 | 501

Klahvistiku automaatlukustus SEES | VÄLJAS 260 | 261

SIM-kaardi PIN-koodi seadmine 300

SIM-kaardi PIN-kood SEES | VÄLJAS 310 | 311

Tehasesätete lähtestamine 000
Helistamispiirangud (ainult telefoniraamat) 

SEES | VÄLJAS
160 | 161

Saldo päringunumbri seadmine väärtusele # * 642

Telefoni üksikasjaliku teabe kuvamiseks vajutage:   
**9999* .

* Kui teenusepakkuja toetab

Signaalitugevus

 

 

 

   

    

   

   

  

 
 

  

  
  

   

 
 

 

   
  

 

 

 

Juhtklahv

Klahvistiku 
lukustamine 

ja avamine

Sisse- ja  
väljalülitamine, 
kõne lõpetamine, 
menüüst  
väljumine

Telefoniraamat

Juhtketas

Aku tugevus

nõrk tugev

Juhtikoonid

Need ikoonid aitavad teil telefoni kasutada. Kui mõni neist 
ikoonidest ekraanile ilmub, saate teha järgmist:

Numbrite sisestamine
Tähtede sisestamine
Numbri lisamine telefoniraamatusse
Üksuse kustutamine
Suvandi valimine
Sõnumi kirjutamine
Valjuhääldiseadme kasutamine Juhtklahv

Üksuste valimiseks menüüs ja 
ekraanil vajutage seda klahvi.

Juhtklahv
Liikumine vasakule, paremale, üles ja alla.

Telefoniraamat
Avab salvestatud 

telefoninumbrite loendi.

Telefoniraamatu kasutamine helistamiseks

[ Nime valimine ]

Telefoniraamatu uue kirje lisamine

Telefoniraamatu kirje kustutamine

[Nime valimine]

Sõnumi lugemiseks ja kerimiseks vajutage

Eelmise sõnumi kuvamiseks vajutage

Tekstsõnumi saatmine

  |   |    |  Sõnumi sisestamine  |    |  

Sisestage number või vajutage klahvi  ja valige nimi  |  

Tekstsõnumi lugemine

Tekstsõnumile vastamine

[Sõnumi avanemine]

Sisestage sõnum

MÄRKUS: kui SIM-kaart on täis, kustutatakse tekstsõnumid 
automaatselt (alates vanematest).

Klahvistiku lukustamine ja 
avamine

Klahvistiku lukustamiseks/avamiseks tahtmatute klahvivajutuste 
vältimiseks vajutage klahvi * ja hoidke seda 2 sekundit all. 

 

 

  

 

 

Kui kõneposti number on salvestatud telefoniraamatu kontaktina 1, 
vajutage kõneposti sõnumite poole pöördumiseks klahvi 1 ja hoidke 
seda all.

Kõneposti kuulamine

Kõnepost

  

  

             

   

Kiirvalimine

Kiireks helistamiseks mõnel telefoniraamatus oleval numbril 
kasutage kiirvalimist.

Telefoniraamatu kontaktide 1–9 valimiseks vajutage ja hoidke paar 
sekundit all klahvistiku vastavat numbriklahvi. 

Telefoniraamatu ülejäänud kontaktide valimiseks sisestage kontakti 
number ja vajutage klahvi #. Näiteks kui soovite helistada 

telefoniraamatu kontaktile 15, vajutage 15# .

Telefoni täpsemate sätete poole pöördumiseks vajutage *** 
[arvkood] * . 

Telefoni säte Arvkood

Peakomplekti 
ja telefoni 
laadimise 

pistikupesa

  

   

  

 

 

Kuupäeva, kellaaja ja äratuste 
seadmine

Häire kustutamine

Äratuse seadmine

Kuupäeva ja kellaaja seadmine

Äratuse kellaaja 
sisestamine

Kuupäeva ja kellaaja 
sisestamine

Telefoni kasutamine TekstsõnumidTelefoniraamat

Täpsemad sätted

  NÄPUNÄIDE: lisatähtede kuvamiseks vajutage klahvi mitu 
korda. Näiteks tähe N puhul vajutage klahvi  6  kaks korda.

Aku ja SIM-kaart

 

Helinad ja helitugevus

Helina tugevuse muutmine

  NÄPUNÄIDE: värina aktiveerimiseks vajutage ikooni  , 
kuni telefon hakkab värisema.

 
Helinate  
muutmine

Kõrvaklapi helitugevuse muutmine

Helistamine 
ja kõnede 

vastuvõtmine.

Põhimenüü
Sõnumi kirjutamine Helina muutmine

Sõnumi lugemine Äratuse seadmine

Viimaste kõnede loendi 
kuvamine

Kuupäeva ja kellaaja 
seadmine

  

  

 

 

  

Kõned

Helistamine Numbri sisestamine 

Kõne lõpetamine

Valjuhääldiseadme kasutamine
Kui te näete ekraanil ikooni    , vajutage valjuhääldiseadme  
sisse-väljalülitamiseks klahvi .

 

 

Ettemaks (valikuline)

Saldo ja aegumiskuupäeva vaatamiseks 
vajutage klahvi  .

Saldo uuendamiseks vajutage ja hoidke all 
klahvi #.

MÄRKUS: teenusepakkuja ei pruugi seda 
toetada.

Viimaste kõnede kuvamineKutsumisprotsess Helistamine  
ebaõnnestus

Võrgust väljas Äratus seatud
Klahvistik lukus Häälsõnum

Värin Tekstsõnum vastu 
võetud

Hääletu Edukas
Tõrge

Garantiiteave järgneb... 

Motorola kontaktkeskusega saate Euroopa riikides ühendust võtta allpool loetletud kohalikel telefoninumbritel.

Helistamine kõneposti 
numbril

Häire kordub, kuni see kustutatakse.

Kasutamine ja hooldus

Et korralikult Motorola telefoni eest hoolt kanda, hoidke seda eemal: 

igasugustest vedelikest tolmust ja mustusest
Jälgige, et telefon ei puutuks 
kokku vee, vihma, suure 
niiskuse, higi või muude 
märgade nähtustega.

Vältige telefoni  
kokkupuudet tolmu, mustuse, 
liiva, toidu või muude 
ebasobivate ainetega.

suure kuumuse või külmaga puhastusvahenditega
Vältige temperatuuri alla 
-10°C/14°F või üle 45°C/113°F.

Telefoni puhastamiseks 
kasutage vaid kuiva pehmet 
riidelappi. Ärge puhastage 
telefoni alkoholi või teiste 
puhastusvahenditega.

mikrolained maapind
Ärge üritage telefoni  
mikrolaineahjus kuivatada.

Ärge visake telefoni maha.
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MOTOFONE TM F3

GARANTII INFORMATSIOON

Käesolevaga annab Motorola Teile kui vahetule ostjale garantii, et 
Motorola volitatud esindajalt ostetud mobiiltelefon ja selle lisaseadmed 
(edaspidi “Tooted”) on täielikus vastavuses seadme tootmise ajal 
kehtinud Motorola tehniliste tingimustega, kusjuures garantii kehtib [1] 
aasta arvates Too(de)te ostmise päevast (edaspidi “Garantiiaeg”).

Garantiiaja jooksul tuleb Motorolat teavitada kõigist vastavate Toodete 
tehnilistele tingimustele mittevastavustest kahe (2) kuu jooksul pärast 
võimalike materjali- või töökvaliteedipuuduste või tingimustele 
mittevastavuste avastamist ning anda Toode koheselt Motorola volitatud 
parandus- või teeninduskeskusse parandamiseks. Motorola ei vastuta 
Tootega seotud avalduste eest, mis ei ole tehtud vahetult Motorola 
poolt. Samuti ei võta Motorola enesele mingeid garantiikohustusi, mis 
on kohaldatavad müüjale.

Tootele on kaasa pandud Motorola sissehelistamise teeninduskeskuste 
telefoninumbrid.

Garantiiaja jooksul parandab Motorola  käesolevale garantiile mittevastava 
Toote omal kulul või vahetab selle välja ilma igasuguste lisakulutusteta; kui 
see aga võimalik ei ole, hüvitatakse Toote maksumus, arvestades sellest 
maha Toote kasutamise käigus tekkinud kulumi, mille arvestus algab Toote 
ostmisest. Käesoleva garantii kehtivus lõpeb Garantiiaja lõppedes.

Käesolev ammendav garantii kehtib nii Motorola mobiiltelefonile kui ka 
selle lisaseadmetele ning see välistab ja asendab kõiki muid sõnaselgelt 
väljendatud või eeldatavaid garantiisid ja tingimusi.

Kui Te ei ostnud Toodet tarbijana, ütleb Motorola lahti kõikidest muudest 
sõnaselgelt väljendatud või eeldatavatest garantiidest ja tingimustest 
nagu kasutatavus vastavalt sihtotstarbele ja rahuldav kvaliteet.

Seadusega lubatud ulatuses keeldub Motorola vastutusest andmete 
kaotsimineku või muude kahjude eest, mis ületavad Toote ostuhinda, 
aga ka igasuguste eri- või kaudsete kahjude* eest, mille põhjuseks on 
Toote kasutamine või kasutaja oskamatus Toodet käsitseda.

(*) muuhulgas seadme kasutamise võimaluse kadumine, ajakadu, andmete 
kaotsiminek, ebamugavused, ärilised kahjumid, saamatajäänud kasum või sääst.

Käesolev Garantii ei mõjuta tarbijale õigusaktidega ettenähtud õigusi 
nagu rahuldava kvaliteedi garantii ning normaalsetel tingimustel 
ja normaalses töökorras Toote kasutuskõlblikkus teiste sama tüüpi 
seadmetega võrdsel tasemel ega ka õigusi toote edasimüüja suhtes 
tulenevalt ostu-müügi lepingu tingimustest.

KUIDAS SAADA GARANTIITEENINDUST?
Enamikul juhtudel rahuldab garantiinõuded ja/või teostab garantiiteeninduse 
sama Motorola volitatud esindaja, kes müüs ja/või installeeris Motorola 
mobiiltelefoni ja selle algsed lisaseadmed. Garantiiteenuste kohta saate 
teavet ka oma teenusepakkuja klienditeenindusosakonnast või Motorola 
kohalikult infotelefonilt, mille numbri leiate käesoleva trükise algusest.

GARANTIITEENINDUSE NÕUDMINE
Garantiiteeninduse saamiseks tuleb mobiiltelefon ja selle vastavad 
lisaseadmed anda Motorola volitatud parandus- või teeninduskeskusse 
esialgses konfiguratsioonis ja Motorola poolt antud pakendis. Jälgige, et 
aparaati ei ununeks lisandeid nagu SIM kaart. Tootele tuleb kaasa panna 
sedel Teie nime, aadressi ja telefoninumbriga ning operaatori nime ja 
probleemi kirjeldusega. Juhul, kui mobiiltelefon on installeeritud sõidukisse, 
tuleb see sõiduk koos installeeritud seadmetega viia Motorola volitatud 
parandus- või teeninduskeskusse, sest probleemi analüüsimine võib nõuda 
kogu sõidukisse installeeritud seadmestiku täielikku läbivaatamist.

Garantiiteeninduse õiguse tõestamiseks tuleb esitada ostukviitung 
või sellega võrdne ostu tõendav dokument, millele on märgitud ostu 
kuupäev. Telefoni peal peab selgelt näha olema ka esialgne vastav 
elektrooniline seerianumber (IMEI) ja mehhaaniline seerianumber [MSN]. 
Vastav informatsioon sisaldub Tootes.

Toodete remonti ja teenindust võib teostada ainult Motorola volitatud 
teeninduskeskuses ja kooskõlas Motorola teenindusnõuetega.

Mõningatel juhtudel võidakse Teid paluda anda täiendavat 
informatsiooni selle kohta, et Toodet on hooldatud ainult Motorola 
volitatud teeninduskeskustes; seetõttu on tähtis hoida alles eelmisi 
parandustöid puudutavad dokumendid ning esitada need hooldust 
puudutavate küsimuste tõusetumise korral.

TINGIMUSED
Käesolev garantii ei kehti juhul, kui Toote tüübi- või seerianumbreid on 
muudetud, kustutatud, kopeeritud, eemaldatud või loetamatuks muudetud. 
Motorola jätab enesele õiguse keelduda tasuta garantiiteenindusest juhul, 
kui ei esitata nõutavat dokumentatsiooni või kui esitatav dokumentatsioon 
ei ole täielik, loetav või ei lange kokku tehase andmetega.

Motorola valikul võib parandamine tähendada ka tarkvara uuendamist, 
seadme osade ja plaatide vahetamist funktsionaalselt võrdväärsete 
renoveeritud või uute osade või plaatide vastu. Asendatud osade, 
lisaseadmete, akude või plaatide garantii kehtib algse Garantiiaja lõpuni. 
Garantiiaega ei pikendata. Kõik esialgsed väljavahetatud lisaseadmed, 
akud, osad ja muud mobiiltelefoni juurde kuulunud seadmed muutuvad 
Motorola omandiks. Motorola ei anna garantiid toodete, lisaseadmete, 
akude või osade installeerimisele, hooldusele ega teenindusele.

Motorola ei võta enesele mingit vastutust selliste probleemide või kahjustuste 
eest, mida on põhjustanud lisaseadmed, mis ei ole Motorola päritoluga, kuid 
mida on Tootele lisatud või selle juures kasutatud. Samuti ei võta Motorola 
enesele vastutust Motorola seadmete kasutamise eest koos mis tahes 
lisaseadmetega ning käesolev garantii sellistele seadmetele ei laiene.

Kui Toodet kasutatakse koos lisa- või välisseadmetega, mida ei 
ole tarninud Motorola, ei laiene garantii sellise Toote/seadme 
kombinatsiooni funktsionaalsusele ning Motorola ei tunnista ühtki 
garantiinõuet, kui Toodet on kasutatud sellises kombinatsioonis ja 
Motorola leiab, et Toode ise on töökorras. Motorola rõhutab, et ta 
keeldub igasugusest vastutusest kahjustuste eest, sõltumata sellest, 
kas kahjustati Motorola seadmeid või mitte, kui kasutati abiseadmeid, 

12-month Warranty displayed
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MÄRKUS. Kui aku on tühi, jätke telefon laadima vähemalt 15 
minutiks enne selle sisselülitamist. Aku täituvuse näidik ei sütti enne 
nimetatud aega.







BG +359 2 937 71 20
HR 0800 223 003
CZ 0844 111 145
HU 06 40 200 800
PL 0 801 620 620
RO +40 21 305 79 99
RU +7 (800) 200-1313 või +7 (495) 784-6262
SK +421 850 11 10 11 (0850 11 10 11)
SL 0800 800 50
UK 0 800 504 0450

Motorolas on klientide täielik rahulolu kõrgeima prioriteediga. Kui teil on 
seoses Motorola mobiilseadmetega küsimusi, ettepanekuid või muresid, 
kuulame need meelsasti ära. Motorola kontaktkeskusega saate Euroopa 
riikides ühendust võtta allpool loetletud kohalikel telefoninumbritel.

Teenindusteave
Kui vajate Motorola kohaliku volitatud teeninduskeskuse aadressi või 
soovite tellida Motorola mobiilseadme hooldustöid, saate lisateavet igalt 
loetletud numbrilt või meie veebisaidilt: www.hellomoto.com

Täielik kliendirahulolu

Numbri sisestamine  |    |   Nime sisestamine  |  

või

Kui näete ikooni   , vajutage telefoniraamatusse numbri 

lisamiseks klahvi  .

  NÄPUNÄIDE: lisatähtede kuvamiseks vajutage klahvi mitu 
korda. Näiteks tähe N puhul vajutage klahvi  6  kaks korda.

Märgi kustutamiseks vajutage 

Kogu sõnumi kustutamiseks vajutage ja hoidke all klahvi 

Keele muutmine 520

Kellaaja vormingu valimine 470

Kõneposti numbri seadmine 644

Häälkäsud SEES | VÄLJAS 510 | 511

Klahvitoonid SEES | VÄLJAS 250 | 251

Saldo ettemakse kuva* SEES | VÄLJAS 500 | 501

Klahvistiku automaatlukustus SEES | VÄLJAS 260 | 261

SIM-kaardi PIN-koodi seadmine 300

SIM-kaardi PIN-kood SEES | VÄLJAS 310 | 311

Tehasesätete lähtestamine 000
Helistamispiirangud (ainult telefoniraamat) 

SEES | VÄLJAS
160 | 161

Saldo päringunumbri seadmine väärtusele # * 642

Telefoni üksikasjaliku teabe kuvamiseks vajutage:   
**9999* .

* Kui teenusepakkuja toetab

Signaalitugevus

 

 

 

   

    

   

   

  

 
 

  

  
  

   

 
 

 

   
  

 

 

 

Juhtklahv

Klahvistiku 
lukustamine 

ja avamine

Sisse- ja  
väljalülitamine, 
kõne lõpetamine, 
menüüst  
väljumine

Telefoniraamat

Juhtketas

Aku tugevus

nõrk tugev

Juhtikoonid

Need ikoonid aitavad teil telefoni kasutada. Kui mõni neist 
ikoonidest ekraanile ilmub, saate teha järgmist:

Numbrite sisestamine
Tähtede sisestamine
Numbri lisamine telefoniraamatusse
Üksuse kustutamine
Suvandi valimine
Sõnumi kirjutamine
Valjuhääldiseadme kasutamine Juhtklahv

Üksuste valimiseks menüüs ja 
ekraanil vajutage seda klahvi.

Juhtklahv
Liikumine vasakule, paremale, üles ja alla.

Telefoniraamat
Avab salvestatud 

telefoninumbrite loendi.

Telefoniraamatu kasutamine helistamiseks

[ Nime valimine ]

Telefoniraamatu uue kirje lisamine

Telefoniraamatu kirje kustutamine

[Nime valimine]

Sõnumi lugemiseks ja kerimiseks vajutage

Eelmise sõnumi kuvamiseks vajutage

Tekstsõnumi saatmine

  |   |    |  Sõnumi sisestamine  |    |  

Sisestage number või vajutage klahvi  ja valige nimi  |  

Tekstsõnumi lugemine

Tekstsõnumile vastamine

[Sõnumi avanemine]

Sisestage sõnum

MÄRKUS: kui SIM-kaart on täis, kustutatakse tekstsõnumid 
automaatselt (alates vanematest).

Klahvistiku lukustamine ja 
avamine

Klahvistiku lukustamiseks/avamiseks tahtmatute klahvivajutuste 
vältimiseks vajutage klahvi * ja hoidke seda 2 sekundit all. 

 

 

  

 

 

Kui kõneposti number on salvestatud telefoniraamatu kontaktina 1, 
vajutage kõneposti sõnumite poole pöördumiseks klahvi 1 ja hoidke 
seda all.

Kõneposti kuulamine

Kõnepost

  

  

             

   

Kiirvalimine

Kiireks helistamiseks mõnel telefoniraamatus oleval numbril 
kasutage kiirvalimist.

Telefoniraamatu kontaktide 1–9 valimiseks vajutage ja hoidke paar 
sekundit all klahvistiku vastavat numbriklahvi. 

Telefoniraamatu ülejäänud kontaktide valimiseks sisestage kontakti 
number ja vajutage klahvi #. Näiteks kui soovite helistada 

telefoniraamatu kontaktile 15, vajutage 15# .

Telefoni täpsemate sätete poole pöördumiseks vajutage *** 
[arvkood] * . 

Telefoni säte Arvkood

Peakomplekti 
ja telefoni 
laadimise 

pistikupesa

  

   

  

 

 

Kuupäeva, kellaaja ja äratuste 
seadmine

Häire kustutamine

Äratuse seadmine

Kuupäeva ja kellaaja seadmine

Äratuse kellaaja 
sisestamine

Kuupäeva ja kellaaja 
sisestamine

Telefoni kasutamine TekstsõnumidTelefoniraamat

Täpsemad sätted

  NÄPUNÄIDE: lisatähtede kuvamiseks vajutage klahvi mitu 
korda. Näiteks tähe N puhul vajutage klahvi  6  kaks korda.

Aku ja SIM-kaart

 

Helinad ja helitugevus

Helina tugevuse muutmine

  NÄPUNÄIDE: värina aktiveerimiseks vajutage ikooni  , 
kuni telefon hakkab värisema.

 
Helinate  
muutmine

Kõrvaklapi helitugevuse muutmine

Helistamine 
ja kõnede 

vastuvõtmine.

Põhimenüü
Sõnumi kirjutamine Helina muutmine

Sõnumi lugemine Äratuse seadmine

Viimaste kõnede loendi 
kuvamine

Kuupäeva ja kellaaja 
seadmine

  

  

 

 

  

Kõned

Helistamine Numbri sisestamine 

Kõne lõpetamine

Valjuhääldiseadme kasutamine
Kui te näete ekraanil ikooni    , vajutage valjuhääldiseadme  
sisse-väljalülitamiseks klahvi .

 

 

Ettemaks (valikuline)

Saldo ja aegumiskuupäeva vaatamiseks 
vajutage klahvi  .

Saldo uuendamiseks vajutage ja hoidke all 
klahvi #.

MÄRKUS: teenusepakkuja ei pruugi seda 
toetada.

Viimaste kõnede kuvamineKutsumisprotsess Helistamine  
ebaõnnestus

Võrgust väljas Äratus seatud
Klahvistik lukus Häälsõnum

Värin Tekstsõnum vastu 
võetud

Hääletu Edukas
Tõrge

Garantiiteave järgneb... 

Motorola kontaktkeskusega saate Euroopa riikides ühendust võtta allpool loetletud kohalikel telefoninumbritel.

Helistamine kõneposti 
numbril

Häire kordub, kuni see kustutatakse.

Kasutamine ja hooldus

Et korralikult Motorola telefoni eest hoolt kanda, hoidke seda eemal: 

igasugustest vedelikest tolmust ja mustusest
Jälgige, et telefon ei puutuks 
kokku vee, vihma, suure 
niiskuse, higi või muude 
märgade nähtustega.

Vältige telefoni  
kokkupuudet tolmu, mustuse, 
liiva, toidu või muude 
ebasobivate ainetega.

suure kuumuse või külmaga puhastusvahenditega
Vältige temperatuuri alla 
-10°C/14°F või üle 45°C/113°F.

Telefoni puhastamiseks 
kasutage vaid kuiva pehmet 
riidelappi. Ärge puhastage 
telefoni alkoholi või teiste 
puhastusvahenditega.

mikrolained maapind
Ärge üritage telefoni  
mikrolaineahjus kuivatada.

Ärge visake telefoni maha.
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GARANTII INFORMATSIOON

Käesolevaga annab Motorola Teile kui vahetule ostjale garantii, et 
Motorola volitatud esindajalt ostetud mobiiltelefon ja selle lisaseadmed 
(edaspidi “Tooted”) on täielikus vastavuses seadme tootmise ajal 
kehtinud Motorola tehniliste tingimustega, kusjuures garantii kehtib [1] 
aasta arvates Too(de)te ostmise päevast (edaspidi “Garantiiaeg”).

Garantiiaja jooksul tuleb Motorolat teavitada kõigist vastavate Toodete 
tehnilistele tingimustele mittevastavustest kahe (2) kuu jooksul pärast 
võimalike materjali- või töökvaliteedipuuduste või tingimustele 
mittevastavuste avastamist ning anda Toode koheselt Motorola volitatud 
parandus- või teeninduskeskusse parandamiseks. Motorola ei vastuta 
Tootega seotud avalduste eest, mis ei ole tehtud vahetult Motorola 
poolt. Samuti ei võta Motorola enesele mingeid garantiikohustusi, mis 
on kohaldatavad müüjale.

Tootele on kaasa pandud Motorola sissehelistamise teeninduskeskuste 
telefoninumbrid.

Garantiiaja jooksul parandab Motorola  käesolevale garantiile mittevastava 
Toote omal kulul või vahetab selle välja ilma igasuguste lisakulutusteta; kui 
see aga võimalik ei ole, hüvitatakse Toote maksumus, arvestades sellest 
maha Toote kasutamise käigus tekkinud kulumi, mille arvestus algab Toote 
ostmisest. Käesoleva garantii kehtivus lõpeb Garantiiaja lõppedes.

Käesolev ammendav garantii kehtib nii Motorola mobiiltelefonile kui ka 
selle lisaseadmetele ning see välistab ja asendab kõiki muid sõnaselgelt 
väljendatud või eeldatavaid garantiisid ja tingimusi.

Kui Te ei ostnud Toodet tarbijana, ütleb Motorola lahti kõikidest muudest 
sõnaselgelt väljendatud või eeldatavatest garantiidest ja tingimustest 
nagu kasutatavus vastavalt sihtotstarbele ja rahuldav kvaliteet.

Seadusega lubatud ulatuses keeldub Motorola vastutusest andmete 
kaotsimineku või muude kahjude eest, mis ületavad Toote ostuhinda, 
aga ka igasuguste eri- või kaudsete kahjude* eest, mille põhjuseks on 
Toote kasutamine või kasutaja oskamatus Toodet käsitseda.

(*) muuhulgas seadme kasutamise võimaluse kadumine, ajakadu, andmete 
kaotsiminek, ebamugavused, ärilised kahjumid, saamatajäänud kasum või sääst.

Käesolev Garantii ei mõjuta tarbijale õigusaktidega ettenähtud õigusi 
nagu rahuldava kvaliteedi garantii ning normaalsetel tingimustel 
ja normaalses töökorras Toote kasutuskõlblikkus teiste sama tüüpi 
seadmetega võrdsel tasemel ega ka õigusi toote edasimüüja suhtes 
tulenevalt ostu-müügi lepingu tingimustest.

KUIDAS SAADA GARANTIITEENINDUST?
Enamikul juhtudel rahuldab garantiinõuded ja/või teostab garantiiteeninduse 
sama Motorola volitatud esindaja, kes müüs ja/või installeeris Motorola 
mobiiltelefoni ja selle algsed lisaseadmed. Garantiiteenuste kohta saate 
teavet ka oma teenusepakkuja klienditeenindusosakonnast või Motorola 
kohalikult infotelefonilt, mille numbri leiate käesoleva trükise algusest.

GARANTIITEENINDUSE NÕUDMINE
Garantiiteeninduse saamiseks tuleb mobiiltelefon ja selle vastavad 
lisaseadmed anda Motorola volitatud parandus- või teeninduskeskusse 
esialgses konfiguratsioonis ja Motorola poolt antud pakendis. Jälgige, et 
aparaati ei ununeks lisandeid nagu SIM kaart. Tootele tuleb kaasa panna 
sedel Teie nime, aadressi ja telefoninumbriga ning operaatori nime ja 
probleemi kirjeldusega. Juhul, kui mobiiltelefon on installeeritud sõidukisse, 
tuleb see sõiduk koos installeeritud seadmetega viia Motorola volitatud 
parandus- või teeninduskeskusse, sest probleemi analüüsimine võib nõuda 
kogu sõidukisse installeeritud seadmestiku täielikku läbivaatamist.

Garantiiteeninduse õiguse tõestamiseks tuleb esitada ostukviitung 
või sellega võrdne ostu tõendav dokument, millele on märgitud ostu 
kuupäev. Telefoni peal peab selgelt näha olema ka esialgne vastav 
elektrooniline seerianumber (IMEI) ja mehhaaniline seerianumber [MSN]. 
Vastav informatsioon sisaldub Tootes.

Toodete remonti ja teenindust võib teostada ainult Motorola volitatud 
teeninduskeskuses ja kooskõlas Motorola teenindusnõuetega.

Mõningatel juhtudel võidakse Teid paluda anda täiendavat 
informatsiooni selle kohta, et Toodet on hooldatud ainult Motorola 
volitatud teeninduskeskustes; seetõttu on tähtis hoida alles eelmisi 
parandustöid puudutavad dokumendid ning esitada need hooldust 
puudutavate küsimuste tõusetumise korral.

TINGIMUSED
Käesolev garantii ei kehti juhul, kui Toote tüübi- või seerianumbreid on 
muudetud, kustutatud, kopeeritud, eemaldatud või loetamatuks muudetud. 
Motorola jätab enesele õiguse keelduda tasuta garantiiteenindusest juhul, 
kui ei esitata nõutavat dokumentatsiooni või kui esitatav dokumentatsioon 
ei ole täielik, loetav või ei lange kokku tehase andmetega.

Motorola valikul võib parandamine tähendada ka tarkvara uuendamist, 
seadme osade ja plaatide vahetamist funktsionaalselt võrdväärsete 
renoveeritud või uute osade või plaatide vastu. Asendatud osade, 
lisaseadmete, akude või plaatide garantii kehtib algse Garantiiaja lõpuni. 
Garantiiaega ei pikendata. Kõik esialgsed väljavahetatud lisaseadmed, 
akud, osad ja muud mobiiltelefoni juurde kuulunud seadmed muutuvad 
Motorola omandiks. Motorola ei anna garantiid toodete, lisaseadmete, 
akude või osade installeerimisele, hooldusele ega teenindusele.

Motorola ei võta enesele mingit vastutust selliste probleemide või kahjustuste 
eest, mida on põhjustanud lisaseadmed, mis ei ole Motorola päritoluga, kuid 
mida on Tootele lisatud või selle juures kasutatud. Samuti ei võta Motorola 
enesele vastutust Motorola seadmete kasutamise eest koos mis tahes 
lisaseadmetega ning käesolev garantii sellistele seadmetele ei laiene.

Kui Toodet kasutatakse koos lisa- või välisseadmetega, mida ei 
ole tarninud Motorola, ei laiene garantii sellise Toote/seadme 
kombinatsiooni funktsionaalsusele ning Motorola ei tunnista ühtki 
garantiinõuet, kui Toodet on kasutatud sellises kombinatsioonis ja 
Motorola leiab, et Toode ise on töökorras. Motorola rõhutab, et ta 
keeldub igasugusest vastutusest kahjustuste eest, sõltumata sellest, 
kas kahjustati Motorola seadmeid või mitte, kui kasutati abiseadmeid, 
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MÄRKUS. Kui aku on tühi, jätke telefon laadima vähemalt 15 
minutiks enne selle sisselülitamist. Aku täituvuse näidik ei sütti enne 
nimetatud aega.







BG +359 2 937 71 20
HR 0800 223 003
CZ 0844 111 145
HU 06 40 200 800
PL 0 801 620 620
RO +40 21 305 79 99
RU +7 (800) 200-1313 või +7 (495) 784-6262
SK +421 850 11 10 11 (0850 11 10 11)
SL 0800 800 50
UK 0 800 504 0450

Motorolas on klientide täielik rahulolu kõrgeima prioriteediga. Kui teil on 
seoses Motorola mobiilseadmetega küsimusi, ettepanekuid või muresid, 
kuulame need meelsasti ära. Motorola kontaktkeskusega saate Euroopa 
riikides ühendust võtta allpool loetletud kohalikel telefoninumbritel.

Teenindusteave
Kui vajate Motorola kohaliku volitatud teeninduskeskuse aadressi või 
soovite tellida Motorola mobiilseadme hooldustöid, saate lisateavet igalt 
loetletud numbrilt või meie veebisaidilt: www.hellomoto.com

Täielik kliendirahulolu

Numbri sisestamine  |    |   Nime sisestamine  |  

või

Kui näete ikooni   , vajutage telefoniraamatusse numbri 

lisamiseks klahvi  .

  NÄPUNÄIDE: lisatähtede kuvamiseks vajutage klahvi mitu 
korda. Näiteks tähe N puhul vajutage klahvi  6  kaks korda.

Märgi kustutamiseks vajutage 

Kogu sõnumi kustutamiseks vajutage ja hoidke all klahvi 

Keele muutmine 520

Kellaaja vormingu valimine 470

Kõneposti numbri seadmine 644

Häälkäsud SEES | VÄLJAS 510 | 511

Klahvitoonid SEES | VÄLJAS 250 | 251

Saldo ettemakse kuva* SEES | VÄLJAS 500 | 501

Klahvistiku automaatlukustus SEES | VÄLJAS 260 | 261

SIM-kaardi PIN-koodi seadmine 300

SIM-kaardi PIN-kood SEES | VÄLJAS 310 | 311

Tehasesätete lähtestamine 000
Helistamispiirangud (ainult telefoniraamat) 

SEES | VÄLJAS
160 | 161

Saldo päringunumbri seadmine väärtusele # * 642

Telefoni üksikasjaliku teabe kuvamiseks vajutage:   
**9999* .

* Kui teenusepakkuja toetab

Signaalitugevus

 

 

 

   

    

   

   

  

 
 

  

  
  

   

 
 

 

   
  

 

 

 

Juhtklahv

Klahvistiku 
lukustamine 

ja avamine

Sisse- ja  
väljalülitamine, 
kõne lõpetamine, 
menüüst  
väljumine

Telefoniraamat

Juhtketas

Aku tugevus

nõrk tugev

Juhtikoonid

Need ikoonid aitavad teil telefoni kasutada. Kui mõni neist 
ikoonidest ekraanile ilmub, saate teha järgmist:

Numbrite sisestamine
Tähtede sisestamine
Numbri lisamine telefoniraamatusse
Üksuse kustutamine
Suvandi valimine
Sõnumi kirjutamine
Valjuhääldiseadme kasutamine Juhtklahv

Üksuste valimiseks menüüs ja 
ekraanil vajutage seda klahvi.

Juhtklahv
Liikumine vasakule, paremale, üles ja alla.

Telefoniraamat
Avab salvestatud 

telefoninumbrite loendi.

Telefoniraamatu kasutamine helistamiseks

[ Nime valimine ]

Telefoniraamatu uue kirje lisamine

Telefoniraamatu kirje kustutamine

[Nime valimine]

Sõnumi lugemiseks ja kerimiseks vajutage

Eelmise sõnumi kuvamiseks vajutage

Tekstsõnumi saatmine

  |   |    |  Sõnumi sisestamine  |    |  

Sisestage number või vajutage klahvi  ja valige nimi  |  

Tekstsõnumi lugemine

Tekstsõnumile vastamine

[Sõnumi avanemine]

Sisestage sõnum

MÄRKUS: kui SIM-kaart on täis, kustutatakse tekstsõnumid 
automaatselt (alates vanematest).

Klahvistiku lukustamine ja 
avamine

Klahvistiku lukustamiseks/avamiseks tahtmatute klahvivajutuste 
vältimiseks vajutage klahvi * ja hoidke seda 2 sekundit all. 

 

 

  

 

 

Kui kõneposti number on salvestatud telefoniraamatu kontaktina 1, 
vajutage kõneposti sõnumite poole pöördumiseks klahvi 1 ja hoidke 
seda all.

Kõneposti kuulamine

Kõnepost

  

  

             

   

Kiirvalimine

Kiireks helistamiseks mõnel telefoniraamatus oleval numbril 
kasutage kiirvalimist.

Telefoniraamatu kontaktide 1–9 valimiseks vajutage ja hoidke paar 
sekundit all klahvistiku vastavat numbriklahvi. 

Telefoniraamatu ülejäänud kontaktide valimiseks sisestage kontakti 
number ja vajutage klahvi #. Näiteks kui soovite helistada 

telefoniraamatu kontaktile 15, vajutage 15# .

Telefoni täpsemate sätete poole pöördumiseks vajutage *** 
[arvkood] * . 

Telefoni säte Arvkood

Peakomplekti 
ja telefoni 
laadimise 

pistikupesa

  

   

  

 

 

Kuupäeva, kellaaja ja äratuste 
seadmine

Häire kustutamine

Äratuse seadmine

Kuupäeva ja kellaaja seadmine

Äratuse kellaaja 
sisestamine

Kuupäeva ja kellaaja 
sisestamine

Telefoni kasutamine TekstsõnumidTelefoniraamat

Täpsemad sätted

  NÄPUNÄIDE: lisatähtede kuvamiseks vajutage klahvi mitu 
korda. Näiteks tähe N puhul vajutage klahvi  6  kaks korda.

Aku ja SIM-kaart

 

Helinad ja helitugevus

Helina tugevuse muutmine

  NÄPUNÄIDE: värina aktiveerimiseks vajutage ikooni  , 
kuni telefon hakkab värisema.

 
Helinate  
muutmine

Kõrvaklapi helitugevuse muutmine

Helistamine 
ja kõnede 

vastuvõtmine.

Põhimenüü
Sõnumi kirjutamine Helina muutmine

Sõnumi lugemine Äratuse seadmine

Viimaste kõnede loendi 
kuvamine

Kuupäeva ja kellaaja 
seadmine

  

  

 

 

  

Kõned

Helistamine Numbri sisestamine 

Kõne lõpetamine

Valjuhääldiseadme kasutamine
Kui te näete ekraanil ikooni    , vajutage valjuhääldiseadme  
sisse-väljalülitamiseks klahvi .

 

 

Ettemaks (valikuline)

Saldo ja aegumiskuupäeva vaatamiseks 
vajutage klahvi  .

Saldo uuendamiseks vajutage ja hoidke all 
klahvi #.

MÄRKUS: teenusepakkuja ei pruugi seda 
toetada.

Viimaste kõnede kuvamineKutsumisprotsess Helistamine  
ebaõnnestus

Võrgust väljas Äratus seatud
Klahvistik lukus Häälsõnum

Värin Tekstsõnum vastu 
võetud

Hääletu Edukas
Tõrge

Garantiiteave järgneb... 

Motorola kontaktkeskusega saate Euroopa riikides ühendust võtta allpool loetletud kohalikel telefoninumbritel.

Helistamine kõneposti 
numbril

Häire kordub, kuni see kustutatakse.

Kasutamine ja hooldus

Et korralikult Motorola telefoni eest hoolt kanda, hoidke seda eemal: 

igasugustest vedelikest tolmust ja mustusest
Jälgige, et telefon ei puutuks 
kokku vee, vihma, suure 
niiskuse, higi või muude 
märgade nähtustega.

Vältige telefoni  
kokkupuudet tolmu, mustuse, 
liiva, toidu või muude 
ebasobivate ainetega.

suure kuumuse või külmaga puhastusvahenditega
Vältige temperatuuri alla 
-10°C/14°F või üle 45°C/113°F.

Telefoni puhastamiseks 
kasutage vaid kuiva pehmet 
riidelappi. Ärge puhastage 
telefoni alkoholi või teiste 
puhastusvahenditega.

mikrolained maapind
Ärge üritage telefoni  
mikrolaineahjus kuivatada.

Ärge visake telefoni maha.

www.hellomoto.com6803567F08

MOTOFONE TM F3

GARANTII INFORMATSIOON

Käesolevaga annab Motorola Teile kui vahetule ostjale garantii, et 
Motorola volitatud esindajalt ostetud mobiiltelefon ja selle lisaseadmed 
(edaspidi “Tooted”) on täielikus vastavuses seadme tootmise ajal 
kehtinud Motorola tehniliste tingimustega, kusjuures garantii kehtib [1] 
aasta arvates Too(de)te ostmise päevast (edaspidi “Garantiiaeg”).

Garantiiaja jooksul tuleb Motorolat teavitada kõigist vastavate Toodete 
tehnilistele tingimustele mittevastavustest kahe (2) kuu jooksul pärast 
võimalike materjali- või töökvaliteedipuuduste või tingimustele 
mittevastavuste avastamist ning anda Toode koheselt Motorola volitatud 
parandus- või teeninduskeskusse parandamiseks. Motorola ei vastuta 
Tootega seotud avalduste eest, mis ei ole tehtud vahetult Motorola 
poolt. Samuti ei võta Motorola enesele mingeid garantiikohustusi, mis 
on kohaldatavad müüjale.

Tootele on kaasa pandud Motorola sissehelistamise teeninduskeskuste 
telefoninumbrid.

Garantiiaja jooksul parandab Motorola  käesolevale garantiile mittevastava 
Toote omal kulul või vahetab selle välja ilma igasuguste lisakulutusteta; kui 
see aga võimalik ei ole, hüvitatakse Toote maksumus, arvestades sellest 
maha Toote kasutamise käigus tekkinud kulumi, mille arvestus algab Toote 
ostmisest. Käesoleva garantii kehtivus lõpeb Garantiiaja lõppedes.

Käesolev ammendav garantii kehtib nii Motorola mobiiltelefonile kui ka 
selle lisaseadmetele ning see välistab ja asendab kõiki muid sõnaselgelt 
väljendatud või eeldatavaid garantiisid ja tingimusi.

Kui Te ei ostnud Toodet tarbijana, ütleb Motorola lahti kõikidest muudest 
sõnaselgelt väljendatud või eeldatavatest garantiidest ja tingimustest 
nagu kasutatavus vastavalt sihtotstarbele ja rahuldav kvaliteet.

Seadusega lubatud ulatuses keeldub Motorola vastutusest andmete 
kaotsimineku või muude kahjude eest, mis ületavad Toote ostuhinda, 
aga ka igasuguste eri- või kaudsete kahjude* eest, mille põhjuseks on 
Toote kasutamine või kasutaja oskamatus Toodet käsitseda.

(*) muuhulgas seadme kasutamise võimaluse kadumine, ajakadu, andmete 
kaotsiminek, ebamugavused, ärilised kahjumid, saamatajäänud kasum või sääst.

Käesolev Garantii ei mõjuta tarbijale õigusaktidega ettenähtud õigusi 
nagu rahuldava kvaliteedi garantii ning normaalsetel tingimustel 
ja normaalses töökorras Toote kasutuskõlblikkus teiste sama tüüpi 
seadmetega võrdsel tasemel ega ka õigusi toote edasimüüja suhtes 
tulenevalt ostu-müügi lepingu tingimustest.

KUIDAS SAADA GARANTIITEENINDUST?
Enamikul juhtudel rahuldab garantiinõuded ja/või teostab garantiiteeninduse 
sama Motorola volitatud esindaja, kes müüs ja/või installeeris Motorola 
mobiiltelefoni ja selle algsed lisaseadmed. Garantiiteenuste kohta saate 
teavet ka oma teenusepakkuja klienditeenindusosakonnast või Motorola 
kohalikult infotelefonilt, mille numbri leiate käesoleva trükise algusest.

GARANTIITEENINDUSE NÕUDMINE
Garantiiteeninduse saamiseks tuleb mobiiltelefon ja selle vastavad 
lisaseadmed anda Motorola volitatud parandus- või teeninduskeskusse 
esialgses konfiguratsioonis ja Motorola poolt antud pakendis. Jälgige, et 
aparaati ei ununeks lisandeid nagu SIM kaart. Tootele tuleb kaasa panna 
sedel Teie nime, aadressi ja telefoninumbriga ning operaatori nime ja 
probleemi kirjeldusega. Juhul, kui mobiiltelefon on installeeritud sõidukisse, 
tuleb see sõiduk koos installeeritud seadmetega viia Motorola volitatud 
parandus- või teeninduskeskusse, sest probleemi analüüsimine võib nõuda 
kogu sõidukisse installeeritud seadmestiku täielikku läbivaatamist.

Garantiiteeninduse õiguse tõestamiseks tuleb esitada ostukviitung 
või sellega võrdne ostu tõendav dokument, millele on märgitud ostu 
kuupäev. Telefoni peal peab selgelt näha olema ka esialgne vastav 
elektrooniline seerianumber (IMEI) ja mehhaaniline seerianumber [MSN]. 
Vastav informatsioon sisaldub Tootes.

Toodete remonti ja teenindust võib teostada ainult Motorola volitatud 
teeninduskeskuses ja kooskõlas Motorola teenindusnõuetega.

Mõningatel juhtudel võidakse Teid paluda anda täiendavat 
informatsiooni selle kohta, et Toodet on hooldatud ainult Motorola 
volitatud teeninduskeskustes; seetõttu on tähtis hoida alles eelmisi 
parandustöid puudutavad dokumendid ning esitada need hooldust 
puudutavate küsimuste tõusetumise korral.

TINGIMUSED
Käesolev garantii ei kehti juhul, kui Toote tüübi- või seerianumbreid on 
muudetud, kustutatud, kopeeritud, eemaldatud või loetamatuks muudetud. 
Motorola jätab enesele õiguse keelduda tasuta garantiiteenindusest juhul, 
kui ei esitata nõutavat dokumentatsiooni või kui esitatav dokumentatsioon 
ei ole täielik, loetav või ei lange kokku tehase andmetega.

Motorola valikul võib parandamine tähendada ka tarkvara uuendamist, 
seadme osade ja plaatide vahetamist funktsionaalselt võrdväärsete 
renoveeritud või uute osade või plaatide vastu. Asendatud osade, 
lisaseadmete, akude või plaatide garantii kehtib algse Garantiiaja lõpuni. 
Garantiiaega ei pikendata. Kõik esialgsed väljavahetatud lisaseadmed, 
akud, osad ja muud mobiiltelefoni juurde kuulunud seadmed muutuvad 
Motorola omandiks. Motorola ei anna garantiid toodete, lisaseadmete, 
akude või osade installeerimisele, hooldusele ega teenindusele.

Motorola ei võta enesele mingit vastutust selliste probleemide või kahjustuste 
eest, mida on põhjustanud lisaseadmed, mis ei ole Motorola päritoluga, kuid 
mida on Tootele lisatud või selle juures kasutatud. Samuti ei võta Motorola 
enesele vastutust Motorola seadmete kasutamise eest koos mis tahes 
lisaseadmetega ning käesolev garantii sellistele seadmetele ei laiene.

Kui Toodet kasutatakse koos lisa- või välisseadmetega, mida ei 
ole tarninud Motorola, ei laiene garantii sellise Toote/seadme 
kombinatsiooni funktsionaalsusele ning Motorola ei tunnista ühtki 
garantiinõuet, kui Toodet on kasutatud sellises kombinatsioonis ja 
Motorola leiab, et Toode ise on töökorras. Motorola rõhutab, et ta 
keeldub igasugusest vastutusest kahjustuste eest, sõltumata sellest, 
kas kahjustati Motorola seadmeid või mitte, kui kasutati abiseadmeid, 
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U.S. patent Re. 34,976

Motorola kasutusjuhendeis sisalduv teave on tõene juhendi trükkimise 
ajal. Motorola jätab endale õiguse teavet või spetsifikatsioone muuta 
ilma ette teatamata. Motorola kasutusjuhendeid pakutakse „olemasoleval 
kujul“. Kui seadus ei määra teisiti, ei anta selle juhendi täpsusele, 
usaldusväärsusele ega sisule mingeid garantiisid, ei otseseid ega 
kaudseid, sealhulgas, kuid mitte ainult, kaudset garantiid kaubandusliku 
sobivuse või kindlaks otstarbeks sobivuse kohta.

Kuigi toote spetsifikatsioonid ja funktsioonid võivad ette teatamata 
muutuda, teeme me kõik võimaliku, et tagada kasutusjuhendite regulaarne 
kaasajastamine toote funktsionaalsete ümberkorralduste kajastamise 
eesmärgil. Kui kasutusjuhendi versioon siiski toote põhilisi funktsioone 
täielikult ei kajasta, palume meile sellest teatada. Meie kasutusjuhendite 
uuendatud versioonid leiate aadressil http://www.motorola.com asuva 
Motorola veebilehe tarbijatele mõeldud jaotisest.

Absorbeerumise erimäära andmed

KÄESOLEV MUDEL VASTAB RAHVUSVAHELISTELE EESKIRJADELE 
RAADIOKIIRGUSOHU SUHTES

Teie mobiiltelefon on raadiosaatja ning -vastuvõtja. Selle 
konstrueerimisel on arvestatud raadiokiirgusohu piirnorme, mida 
soovitavad rahvusvahelised eeskirjad. Nimetatud eeskirjad töötas 
välja sõltumatu teaduslik organisatsioon ICNIRP ning need sisaldavad 
ohutuspiire, mis on ette nähtud kõigi isikute kaitse tagamiseks, 
olenemata east ja tervislikust seisundist.

Eeskirjad kasutavad mõõtühikut nimega erineeldumismäär ehk SAR 
(Specific Absorption Rate). Piirnorm ICNIRP SAR avalikult kasutatavate 
mobiiltelefonide jaoks on 2 W/kg; käesoleva telefoni kõrgeim SAR-väärtus 
kõrva juures katsetamisel oli 0.72 W/kg.1 Kuna mobiiltelefonid pakuvad 
suurt funktsioonivalikut, saab neid kasutada ka muudes asendites, näiteks 
kehal kandmisel, nagu kirjeldatud käesolevas kasutusjuhendis.2 Sel juhul 
on katsete kõrgeim SAR-väärtus 0.87 W/kg.1

Kuna erineeldumismäära SAR mõõdetakse kõrgeima saatevõimsusega 
seadmete abil, on käesoleva seadme tegelik SAR-väärtus töö ajal 
tavaliselt ülaltoodud väärtusest madalam. See tuleneb seadme 
võimsustaseme automaatsest muutmisest eesmärgiga tagada 
miinimumtaseme kasutamine võrguühenduse saavutamisel.

Kuigi erinevate telefonide ja asukohtade korral võib esineda SAR-
tasemete lahknevusi, vastavad need kõik kiirgusohutuse riiklikele 
nõuetele. Pange tähele, et käesoleva tootemudeli täiustused võivad 
põhjustada SAR-väärtuste erinevusi uuemate toodete korral; igal juhul 
vastavad kõik tooted eeskirjade nõuetele.

Ülemaailmne Tervishoiuorganisatsioon on teatanud, et praegu 
olemasolev teaduslik informatsioon ei osuta vajadusele spetsiaalsete 
ettevaatusabinõude rakendamiseks mobiiltelefonide kasutamisel. Nad 
märgivad, et kui soovite kiirgusohtu vähendada, võite piirata kõnede 
pikkust või kasutada käed-vabad-süsteemi, mis võimaldab hoida 
mobiiltelefoni peast ja kehast eemal. 

Lisateavet leiate Ülemaailmse Tervishoiuorganisatsiooni (World Health 
Organization) veebisaidilt (http://www.who.int/emf) ja Motorola, Inc. 
veebisaidilt. (http://www.motorola.com/rfhealth).

1. Katsed teostatakse rahvusvaheliste katse-eeskirjade kohaselt. Piirnorm sisaldab 
olulist varutegurit, mis tagab inimestele täiendava kaitse ning arvestab mõõtmiste 
võimalikke kõrvalekaldeid. Täiendav lisateave sisaldab Motorola katseprotokolli, 
hindamisprotseduuri ja mõõtetulemuste määramatusvahemikku käesoleva toote jaoks.

2. Lisateavet kehal kandmise kohta vt jaotises Safety and General Information 
(Ohutus ja üldteave).

Maailma Tervishoiuorganisatsiooni teave

Olemasolevate teaduslike andmete põhjal võib väita, et mobiiltelefoni 
kasutamine ei eelda spetsiaalsete ettevaatusabinõude järgimist. Kui 
see valmistab teile siiski probleeme, võite iseenda või oma laste jaoks 
raadiosageduslikku kiirgust vähendada, selleks piirake kõnede kestust ja 
kasutage vabakäeseadet, et mobiiltelefoni kehast eemal hoida.

Allikas: WHO faktide leht 193 

Lisateave: http://www.who.int./peh-emf

 Euroopa Liidu direktiividele vastavuse kinnitus

Käesolevaga deklareerib Motorola, et käesolev toode 
vastab:

• direktiivi 1999/5/EÜ peamistele nõuetele ja teistele asjakohastele 
normidele

• kõikidele teistele asjakohastele EL direktiividele
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Ülaltoodu on toote tüüpilise loanumbri näide.

Te leiate oma toote direktiivi 1999/5/EÜ (R&TTE-direktiiv) nõuetele vastavuse 
deklaratsiooni (DoC) koduleheküljel www.motorola.com/rtte – Selleks et 
leida oma DoC, sisestage palun Teie toote sildil olev loanumber veebilehel 
lahtrisse „Otsing” („Search”).

Ohutus- ja üldteave

See peatükk sisaldab olulist teavet, mida vajate oma mobiilsideseadme 
ohutuks ja tõhusaks kasutamiseks. Tutvuge selle teabega enne 
mobiilsideseadme kasutuselevõttu.*

Kokkupuude raadiosagedusliku (RF) energiaga
Teie mobiilsideseade sisaldab saatjat ja vastuvõtjat. Kui seade on SISSE 
LÜLITATUD, võtab see vastu ja saadab raadiosageduslikku (RF) energiat. 
Kui olete oma mobiilsideseadme abil sideühenduses, reguleeritakse teie 
mobiilsideseadme saatja väljundvõimsust automaatselt.

Teie Motorola mobiilsideseade on tehniliselt lahendatud nii, et see 
vastaks teie riigis kehtivatele nõuetele, mis käsitlevad inimeste 
kokkupuudet raadiosagedusliku (RF) energiaga.

Ettevaatusabinõud kasutamisel
Et tagada mobiilsideseadme optimaalne talitlus ja et mobiilsideseadme 
kiiratava RF-energia võimsus ei ületaks vastavate standarditega sätestatud 
piiridesse, järgige alati käesolevaid juhiseid ja ettevaatusabinõusid.

Välisantenni hooldamine
Kui teie mobiilsideseadmel on välisantenn, kasutage ainult 
Motorola tarnitud või heakskiidetud antenni. Lubamatute antennide, 
ümberehituste või lisaseadmete kasutamine võib mobiilsideseadet 
kahjustada ja/või põhjustada vastuolu teie riigis kehtivate nõuetega.

ÄRGE hoidke telefoni KASUTAMISE AJAL välisantennist kinni. 
Välisantennist kinnihoidmine mõjutab kõnekvaliteeti ja võib tingida 
mobiilsideseadme  töötamise vajalikust suuremal saatevõimsusel.

Toote kasutamine
Helistamisel või kõne vastuvõtmisel hoidke oma mobiilsideseadet 
samamoodi, nagu hoiaksite lauatelefoni kuuldetoru.

Kui kannate mobiilsideseadet kehal, kasutage selleks alati Motorola 
tarnitud või heakskiidetud klambrit, hoidikut, ümbrist või rihma. Kui te ei 
kasuta Motorola tarnitud või heakskiidetud kehalkantavat tarvikut, hoidke 
mobiilsideseade ja selle antenn kasutamise ajal kehast vähemalt 2,5 cm 
(1 tolli) kaugusel.

Kui kasutate mobiilsideseadme andmesidefunktsioone (ükskõik kas 
lisakaabliga või ilma selleta), asetage mobiilsideseade ja selle antenn 
kehast vähemalt 2,5 cm (1 tolli) kaugusele.

Selliste tarvikute kasutamisel, mis pole Motorola tarnitud või Motorola 
heakskiitu saanud, võib teie mobiilsideseade kiirata RF-energiat rohkem, 
kui vastavate piirnormidega lubatud. Motorola tarnitud ja heakskiidetud 
tarvikute loendi leiate meie veebilehelt aadressil: www.motorola.com.

RF-häiringud ja nõuetelevastavus
Peaaegu kõiki elektroonikaseadmeid, mis pole nõuetekohase varjestuse 
või tehnilise lahendusega või muul viisil RF-energia kiirgusnormidele 
vastavuse seisukohalt konfigureeritud, mõjutavad välistest allikatest 
pärinevad RF-häiringud. Mõnel juhul võib teie mobiilsideseade häirida 
teiste seadmete tööd.

Häiringuprobleemide vältimiseks järgige 
järgmisi juhiseid

Lülitage mobiilsideseade välja igal pool, kus on üles pandud vastav 
korraldus. Selliste kohtade hulka kuuluvad haiglad või muud 
tervishoiuasutused, kus võib olla kasutusel välise RF-energia suhtes 
tundlikud seadmed.

Lennukis lülitage mobiilsideseade välja alati, kui lendu teenindav 
personal seda nõuab. Kui teie mobiilsideseadet saab kasutada 
lennukirežiimis või mõnes muus sarnases töörežiimis, pidage seadme 
lennu ajal kasutamise osas nõu lendu teenindava personaliga.

Südamerütmurid
Kui teil on südamerütmur, pidage enne mobiilsideseadme 
kasutuselevõttu nõu oma arstiga.

Südamerütmuriga isikud peaksid järgima järgmisi ettevaatusabinõusid:

• ALATI, kui mobiilsideseade on SISSE LÜLITATUD, hoidke 
mobiilsideseadet südamerütmurist kaugemal kui 20 cm (8 tolli);

• mobiilsideseadet EI TOHI kanda rinnataskus;

• häiringuvõimaluste vähendamiseks kasutage mobiilsideseadmega 
rääkides südamerütmuri suhtes kaugemat kõrva;

• mobiilsideseade LÜLITAGE VÄLJA kohe juhul, kui on põhjust arvata, 
et südamerütmuri töö on häiritud.

www.hellomoto.com

Mõned mobiiltelefoni funktsioonid sõltuvad teie teenusepakkuja võrgu 
võimalustest ja seadetest. Lisaks ei pruugi teie teenusepakkuja olla 
mõnda funktsiooni aktiveerinud ja/või pakkuja võrguseaded võivad 
piirata funktsiooni toimimist. Kui teil tekib funktsioonide kättesaadavuse 
ja toimimise kohta küsimusi, pöörduge alati oma teenusepakkuja poole. 
Kõik funktsioonid ja muud tootespetsifikatsioonid, samuti käesoleva 
kasutusjuhendi teave põhinevad uusimal saadaoleval teabel ning on 
tõesed kasutusjuhendi trükkimise ajal. Motorola jätab endale õiguse 
teavet või spetsifikatsioone muuta ilma ette teatamata ning muid 
kohustusi omamata.

MOTOROLA ja stiliseeritud M Logo on registreeritud USA Patendi- ja 
Kaubamärgiametis. Java ja kõik muud Java-põhised märgid on ettevõtte 
Sun Microsystems, Inc. kaubamärgid või USA-s ja teistes riikides 
registreeritud kaubamärgid. Kõik teised toote- või teenusenimed on 
vastavate omanike omand. 

© Motorola, Inc. 2006.

Kuulmisabivahendid
Teatud digitaalsed mobiilsideseadmed võivad häirida teatud 
kuulmisabivahendite tööd. Selliste häirete korral peaksite alternatiivide 
leidmiseks pöörduma oma kuulmisabivahendi tootja või arsti poole.

Muud meditsiiniseadmed
Kui kasutate mõnda muud isiklikku meditsiiniabivahendit, pöörduge arsti 
või seadme tootja poole, et kindlaks teha, kas see on RF-kiirguse eest 
nõuetekohaselt kaitstud.

Ettevaatusabinõud sõiduki juhtimisel
Tutvuge seaduste ja eeskirjadega, mis käsitlevad mobiilsideseadmete 
kasutamist piirkonnas, kus liiklete. Täitke neid alati.

Kui kasutate mobiilsideseadet sõiduki juhtimise ajal palun:

• pöörake täit tähelepanu juhtimisele ja teele. Mobiilsideseadme 
kasutamine võib tähelepanu hajutada. Kui te ei suuda keskenduda 
juhtimisele, katkestage kõne;

• kasutage vabakäeseadmeid, kui need on olemas;

• keerukates liiklusoludes lahkuge enne helistamist või kõne 
vastuvõtmist teelt ja parkige auto.

Juhiseid vastutustundlikuks sõidukijuhtimiseks leiate käesoleva juhendi 
lõpust peatükist „Tark juhtimine“ ning Motorola veebisaidilt  
www.motorola.com/callsmart.

Seadme kasutamisega seotud hoiatused
Mobiilsideseadme kasutamisel avalikus kohas (näiteks tervishoiuasutustes) 
või lõhkamistööde piirkonnas järgige kõiki ülespandud silte.

Sõidukite õhkpadjad
Ärge asetage mobiilsideseadet õhkpadja avanemispiirkonda.

Plahvatusohtlik keskkond
Plahvatusohtlikud piirkonnad on sageli (kuid mitte alati) vastavalt 
tähistatud. Nendeks võivad olla näiteks laevade alumised tekid, kütuse või 
kemikaalide  laadimis- või ladustamisrajatised või alad, kus õhk sisaldab 
kemikaale või selliseid osakesi nagu viljaterad, tolm või metallipuru.

Sellises piirkonnas lülitage mobiilsideseade välja ja ärge eemaldage, 
paigaldage ega laadige akut. Sellisel alal võivad tekkivad sädemed 
põhjustada plahvatuse või põlengu.

Kahjustatud tooted
Kui teie mobiilsideseade või selle aku on märjaks saanud, vigastatud või 
tugevalt põrutada saanud, ärge kasutage seda enne selle kontrollimist 
Motorola volitatud teeninduskeskuses. Ärge püüdke seda väliste 
soojusallikate (nagu mikrolaineahju) abil kuivatada.

Akud ja laadijad

Kui ehted, võtmed, ketid või muud elektrit juhtivad 
esemed puutuvad kokku aku katmata klemmidega, 
võib tekkida lühis, mille tõttu klemme lühistavad 
esemed võivad kuumeneda ja tekitada ainelist kahju 
või kehavigastusi. Olge laetud akuga ümberkäimisel 
hoolikas, eriti siis, kui panete selle taskusse, kotti või 
mõnda muusse ümbrisesse, kus on metallesemeid.  
Kasutage ainult Motorola originaalakusid ja laadijaid 
(millel on tähis „Motorola Original“).

Ettevaatust! Kehavigastuste saamise ohu tõttu ära visake akut tulle.

Aku, laadija või mobiilsideseade võib kanda järgmisi tähiseid:

Sümbol Tähendus
032374o

Järgneb tähtis ohutusteave.

032376o Ärge visake akut ega mobiilsideseadet tulle.

032375o

Aku või mobiilsideseade võib kohalike eeskirjade järgi 
kuuluda ringlussevõtmisele. Lisateabe saamiseks 
pöörduge vastavate kohalike järelvalvesasutuste poole.

Ärge visake akut ega mobiilsideseadet prügi hulka.

032378o
Li Ion BATT Mobiilsideseadmel on sisseehitatud liitium-ioonaku.

Ärge laske akul, laadijal ega mobiilsideseadmel märjaks 
saada.
Peakomplekti kaudu muusika või kõne kuulamisel 
suurima helitugevusega võite kahjustada kuulmist.

Lämbumisoht
Mobiilsideseade või selle tarvikud võivad sisaldada eraldatavaid osi, 
mille allaneelamisel võivad väikelapsed sattuda lämbumisohtu. Hoidke 
mobiilsideseade ja selle tarvikud lastele kättesaamatus kohas.

Klaasosad
Mõni teie mobiilsideseadme osa võib olla klaasist. Kui seade kukub 
kõvale pinnale või saab tugeva löögi, võib klaas puruneda. Klaasi 
purunemisel ärge puudutage seda ega püüdke purunenud osa 
eemaldada. Ärge kasutage mobiilsideseadet seni, kuni klaasosa on 
vastava kvalifikatsiooniga hoolduskeskuses välja vahetatud.

Haigushood või teadvusekaotus
On inimesi, kellel vilkuvad tuled (näiteks videomängu mängimisel) 
võivad esile kutsuda langetõvehoo või teadvusekaotuse. Seda 
võib juhtuda ka siis, kui neil pole varem selliseid haigushooge ega 
teadvusekaotust esinenud.

Kui teil on olnud langetõvehooge või teadvusekaotust või kui teie 
lähisugulastel on neid varem esinenud, pidage enne mobiilsideseadme 
videomängude mängimist või vilkuvate tulede kasutamist (kui need 
võimalused on olemas) oma arstiga nõu.

Katkestage seadme kasutamine ja pidage arstiga nõu juhul, kui ilmneb 
mõni järgmistest sümptomitest: krambid, silma- või lihasetõmblused, 
teadvusekaotus, tahtmatud liigutused või tasakaaluhäired. Alati tuleks 
hoida ekraan silmadest eemal, kasutada seadet valges ruumis, teha iga 
tunni järel 15-minutine paus ja lõpetada seadme kasutamine, kui olete 
väga väsinud.

Hoiatus helitugevuse kohta
Peakomplekti kaudu muusika või kõne kuulamisel suurima 
helitugevusega võite kahjustada kuulmist.

Korduvliigutused
Kui teete mobiilsideseadet kasutades korduvalt samu liigutusi (näiteks 
vajutate klahve või sisestate klaviatuurilt märke), võite puhuti kogeda 
ebamugavustunnet kätes, käsivartes, õlgades, kaelas või muudes 
kehaosades. Kui ebamugavustunne ei kao ka pärast selliste liigutuste 
lõpetamist, katkestage seadme kasutamine ja pöörduge arsti poole.

Keskkonna eest hoolitsemine ringlussevõtu teel

Kui näete Motorola tootel seda tähist, ärge visake tarbetuks 
muutunud toodet olmejäätmete hulka.

Mobiiltelefonide ja tarvikute ringlussevõtt

Ärge visake tarbetuks muutunud mobiiltelefone ega elektrilisi tarvikuid 
(näiteks laadijaid või peakomplekte) olmejäätmete hulka. Mõneski riigis 
või piirkonnas on tarbetuks muutunud elektri- ja elektroonikaseadmete 
käitlemiseks loodud vastav kogumissüsteem. Täpsema teabe saamiseks 
pöörduge vastavasse kohaliku omavalitsuse allüksuse poole. Kui vastavat 
kogumissüsteemi pole, saate tarbetuks muutunud mobiiltelefonid ja 
elektrilised tarvikud tagastada mõnda oma piirkonnas asuvasse Motorola 
volitatud teeninduskeskusse.

* Selles dokumendis esitatud teave asendab enne 1. maid 2006 
avaldatud kasutusjuhendites esitatud üldise ohutusteabe.

tarkvararakendusi või välisseadmeid (milleks on muuhulgas näiteks 
akud, laadijad, adapterid ja vooluvõrgu ühenduslülid), mis ei olnud 
toodetud ja tarnitud Motorola poolt, ning selline kahjustus tekkis 
mobiiltelefoni, selle lisaseadmete, tarkvararakenduste või välisseadmete 
kasutamise tõttu.

MILLELE GARANTII EI LAIENE?
Käesolev garantii ei laiene kahjustustele, mis tulenesid seadme 
vigastamisest, valest kasutamisest, muutmisest, lohakusest või 
hooletusest või seadme ümberehitamisest või hooldamisest selleks 
mitte volitatud isikute poolt.

Järgnevalt on toodud näited defektidest ja kahjustustest, millele käesolev 
garantii ei laiene.

1. Defektid ja kahjustused, mis tulenevad Toote ebasihipärasest või 
ebatavapärasest kasutamisest.
2. Defektid ja kahjustused, mis tulenevad ebaõigest kasutamisest, 
ühildamatute seadmetega ühendamisest, õnnetusest või hooletusest.
3. Defektid või kahjustused, mis tulenevad seadme ebaõigest testimisest, 
kasutamisest, hooldusest, installeerimisest, reguleerimisest, lubamatute 
tarkvararakenduste kasutamisest või mis tahes liiki ümberehitamisest ja 
muudatustest.
4. Antenni purunemine või kahjustus, välja arvatud juhul, kui selle 
põhjuseks on otseselt materjali- või töökvaliteediviga.
5. Tooted, mille on lahti võtnud või ümber ehitanud mis tahes isik, 
kelleks ei ole Motorola, viisil, mis muudab võimatuks Toote normaalse 
funktsioneerimise või garantiinõude kontrollimiseks piisava testimise.

6. Defektid ja kahjustused, mille on põhjustanud mobiilside operaatori 
levi, teenindustaseme või töökorra hälbed.

7. Defektid ja kahjustused, mille on põhjustanud niiskus, vedelik või 
toidupritsmed.

8. Toote trükkplaadi ühendusrajad on moonutatud või rikutud.

9. Kõik plastmasspinnad ja kõik muud välispinnad, mis on kulunud 
seadme normaalse kasutamise tõttu.

10. Nahast kotid (millele annab garantii nende tootja).

11. Ajutiselt renditud Tooted.

12. Normaalsest kulumisest tingitud perioodiline hooldus või osade 
parandamine või asendamine.

NB: Motorola laetava aku kõneaeg, valmisolekuaeg ja kogu eluiga sõltub 
kasutustingimustest ja võrgu konfiguratsioonist. Toote spetsifikatsiooni 
kohaselt peaks Motorola mobiiltelefoni kui tarbeeseme optimaalne 
kasutus olema saavutatud kuue kuu jooksul arvates ostukuupäevast ja 
kuni (200) laadimisega (optimaalne kasutusaeg).

Motorola laetava aku garantii muutub kehtetuks, kui (i) seda laetakse 
mõne teise Motorola poolt heaks kiitmata laadija abil, (ii) kui aku 
plommid on purunenud või neil esineb lahtivõtmise jälgi, (iii) akut on 
kasutatud mõnes teises seadmes peale sellise mobiiltelefoni, mille jaoks 
ta on mõeldud.

Sõltuvalt kasutamistingimustest ja -harjumustest võivad komponendid 
kuluda ja amortiseeruda, muuhulgas võib esineda mehaanilisi probleeme 
seonduvalt Toote kestaga, värviga, koostega, alakoostetega, kuvariga ja 
klahvistikuga ning mis tahes lisaseadmetega, mis ei olnud integreeritud 
Toote  esialgsesse konfiguratsiooni. Äratarvitatavate komponentide 
(nagu akud) amortiseerumisest ja pärast toote kasutusjuhendis märgitud 
optimaalset kasutusaega kasutamisest  tingitud vigade parandamine 
loetakse olevat tarbija kohustus ja seetõttu ei anna Motorola sellistele 
komponentidele tasuta parandusteeninduse garantiid.

SISESTATUD ANDMED
Palun märkige üles ja säilitage kõik Tootesse sisestatud andmed nagu 
nimed, aadressid, telefoninumbrid, kasutajanimed ja salasõnad jms. 
enne, kui annate Toote garantiiteenindusse, sest sellised andmed 
võidakse parandus- või teenindusprotsessi käigus kustutada.

Palun arvestage, et Tootesse alla laaditud materjalid, näiteks toonid, 
helinad, ekraanisäästjad, taustapildid, mängud jms., võidakse parandus- või 
testimisprotsessi käigus kustutada. Selliste materjalide eest Motorola ei 
vastuta. Parandus- või testimisprotsess ei tohiks mõjutada ühtki materjali, 
mille Motorola Teie Tootesse standardfunktsioonina on installeerinud.

GARANTIIVÄLINE REMONT
Kui Te soovite, et Motorola parandaks Teie Toodet pärast Garantiiaega 
või vigade osas, mida käesolev garantii ei hõlma, võib Motorola omal 
äranägemisel kas parandada Toote ise Teiepoolse tasu eest või soovitada 
Teil pöörduda parandamiseks volitatud kolmanda isiku poole.

12-month Warranty displayed
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Motorola kasutusjuhendeis sisalduv teave on tõene juhendi trükkimise 
ajal. Motorola jätab endale õiguse teavet või spetsifikatsioone muuta 
ilma ette teatamata. Motorola kasutusjuhendeid pakutakse „olemasoleval 
kujul“. Kui seadus ei määra teisiti, ei anta selle juhendi täpsusele, 
usaldusväärsusele ega sisule mingeid garantiisid, ei otseseid ega 
kaudseid, sealhulgas, kuid mitte ainult, kaudset garantiid kaubandusliku 
sobivuse või kindlaks otstarbeks sobivuse kohta.

Kuigi toote spetsifikatsioonid ja funktsioonid võivad ette teatamata 
muutuda, teeme me kõik võimaliku, et tagada kasutusjuhendite regulaarne 
kaasajastamine toote funktsionaalsete ümberkorralduste kajastamise 
eesmärgil. Kui kasutusjuhendi versioon siiski toote põhilisi funktsioone 
täielikult ei kajasta, palume meile sellest teatada. Meie kasutusjuhendite 
uuendatud versioonid leiate aadressil http://www.motorola.com asuva 
Motorola veebilehe tarbijatele mõeldud jaotisest.

Absorbeerumise erimäära andmed

KÄESOLEV MUDEL VASTAB RAHVUSVAHELISTELE EESKIRJADELE 
RAADIOKIIRGUSOHU SUHTES

Teie mobiiltelefon on raadiosaatja ning -vastuvõtja. Selle 
konstrueerimisel on arvestatud raadiokiirgusohu piirnorme, mida 
soovitavad rahvusvahelised eeskirjad. Nimetatud eeskirjad töötas 
välja sõltumatu teaduslik organisatsioon ICNIRP ning need sisaldavad 
ohutuspiire, mis on ette nähtud kõigi isikute kaitse tagamiseks, 
olenemata east ja tervislikust seisundist.

Eeskirjad kasutavad mõõtühikut nimega erineeldumismäär ehk SAR 
(Specific Absorption Rate). Piirnorm ICNIRP SAR avalikult kasutatavate 
mobiiltelefonide jaoks on 2 W/kg; käesoleva telefoni kõrgeim SAR-väärtus 
kõrva juures katsetamisel oli 0.72 W/kg.1 Kuna mobiiltelefonid pakuvad 
suurt funktsioonivalikut, saab neid kasutada ka muudes asendites, näiteks 
kehal kandmisel, nagu kirjeldatud käesolevas kasutusjuhendis.2 Sel juhul 
on katsete kõrgeim SAR-väärtus 0.87 W/kg.1

Kuna erineeldumismäära SAR mõõdetakse kõrgeima saatevõimsusega 
seadmete abil, on käesoleva seadme tegelik SAR-väärtus töö ajal 
tavaliselt ülaltoodud väärtusest madalam. See tuleneb seadme 
võimsustaseme automaatsest muutmisest eesmärgiga tagada 
miinimumtaseme kasutamine võrguühenduse saavutamisel.

Kuigi erinevate telefonide ja asukohtade korral võib esineda SAR-
tasemete lahknevusi, vastavad need kõik kiirgusohutuse riiklikele 
nõuetele. Pange tähele, et käesoleva tootemudeli täiustused võivad 
põhjustada SAR-väärtuste erinevusi uuemate toodete korral; igal juhul 
vastavad kõik tooted eeskirjade nõuetele.

Ülemaailmne Tervishoiuorganisatsioon on teatanud, et praegu 
olemasolev teaduslik informatsioon ei osuta vajadusele spetsiaalsete 
ettevaatusabinõude rakendamiseks mobiiltelefonide kasutamisel. Nad 
märgivad, et kui soovite kiirgusohtu vähendada, võite piirata kõnede 
pikkust või kasutada käed-vabad-süsteemi, mis võimaldab hoida 
mobiiltelefoni peast ja kehast eemal. 

Lisateavet leiate Ülemaailmse Tervishoiuorganisatsiooni (World Health 
Organization) veebisaidilt (http://www.who.int/emf) ja Motorola, Inc. 
veebisaidilt. (http://www.motorola.com/rfhealth).

1. Katsed teostatakse rahvusvaheliste katse-eeskirjade kohaselt. Piirnorm sisaldab 
olulist varutegurit, mis tagab inimestele täiendava kaitse ning arvestab mõõtmiste 
võimalikke kõrvalekaldeid. Täiendav lisateave sisaldab Motorola katseprotokolli, 
hindamisprotseduuri ja mõõtetulemuste määramatusvahemikku käesoleva toote jaoks.

2. Lisateavet kehal kandmise kohta vt jaotises Safety and General Information 
(Ohutus ja üldteave).

Maailma Tervishoiuorganisatsiooni teave

Olemasolevate teaduslike andmete põhjal võib väita, et mobiiltelefoni 
kasutamine ei eelda spetsiaalsete ettevaatusabinõude järgimist. Kui 
see valmistab teile siiski probleeme, võite iseenda või oma laste jaoks 
raadiosageduslikku kiirgust vähendada, selleks piirake kõnede kestust ja 
kasutage vabakäeseadet, et mobiiltelefoni kehast eemal hoida.

Allikas: WHO faktide leht 193 

Lisateave: http://www.who.int./peh-emf

 Euroopa Liidu direktiividele vastavuse kinnitus

Käesolevaga deklareerib Motorola, et käesolev toode 
vastab:

• direktiivi 1999/5/EÜ peamistele nõuetele ja teistele asjakohastele 
normidele

• kõikidele teistele asjakohastele EL direktiividele
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Ülaltoodu on toote tüüpilise loanumbri näide.

Te leiate oma toote direktiivi 1999/5/EÜ (R&TTE-direktiiv) nõuetele vastavuse 
deklaratsiooni (DoC) koduleheküljel www.motorola.com/rtte – Selleks et 
leida oma DoC, sisestage palun Teie toote sildil olev loanumber veebilehel 
lahtrisse „Otsing” („Search”).

Ohutus- ja üldteave

See peatükk sisaldab olulist teavet, mida vajate oma mobiilsideseadme 
ohutuks ja tõhusaks kasutamiseks. Tutvuge selle teabega enne 
mobiilsideseadme kasutuselevõttu.*

Kokkupuude raadiosagedusliku (RF) energiaga
Teie mobiilsideseade sisaldab saatjat ja vastuvõtjat. Kui seade on SISSE 
LÜLITATUD, võtab see vastu ja saadab raadiosageduslikku (RF) energiat. 
Kui olete oma mobiilsideseadme abil sideühenduses, reguleeritakse teie 
mobiilsideseadme saatja väljundvõimsust automaatselt.

Teie Motorola mobiilsideseade on tehniliselt lahendatud nii, et see 
vastaks teie riigis kehtivatele nõuetele, mis käsitlevad inimeste 
kokkupuudet raadiosagedusliku (RF) energiaga.

Ettevaatusabinõud kasutamisel
Et tagada mobiilsideseadme optimaalne talitlus ja et mobiilsideseadme 
kiiratava RF-energia võimsus ei ületaks vastavate standarditega sätestatud 
piiridesse, järgige alati käesolevaid juhiseid ja ettevaatusabinõusid.

Välisantenni hooldamine
Kui teie mobiilsideseadmel on välisantenn, kasutage ainult 
Motorola tarnitud või heakskiidetud antenni. Lubamatute antennide, 
ümberehituste või lisaseadmete kasutamine võib mobiilsideseadet 
kahjustada ja/või põhjustada vastuolu teie riigis kehtivate nõuetega.

ÄRGE hoidke telefoni KASUTAMISE AJAL välisantennist kinni. 
Välisantennist kinnihoidmine mõjutab kõnekvaliteeti ja võib tingida 
mobiilsideseadme  töötamise vajalikust suuremal saatevõimsusel.

Toote kasutamine
Helistamisel või kõne vastuvõtmisel hoidke oma mobiilsideseadet 
samamoodi, nagu hoiaksite lauatelefoni kuuldetoru.

Kui kannate mobiilsideseadet kehal, kasutage selleks alati Motorola 
tarnitud või heakskiidetud klambrit, hoidikut, ümbrist või rihma. Kui te ei 
kasuta Motorola tarnitud või heakskiidetud kehalkantavat tarvikut, hoidke 
mobiilsideseade ja selle antenn kasutamise ajal kehast vähemalt 2,5 cm 
(1 tolli) kaugusel.

Kui kasutate mobiilsideseadme andmesidefunktsioone (ükskõik kas 
lisakaabliga või ilma selleta), asetage mobiilsideseade ja selle antenn 
kehast vähemalt 2,5 cm (1 tolli) kaugusele.

Selliste tarvikute kasutamisel, mis pole Motorola tarnitud või Motorola 
heakskiitu saanud, võib teie mobiilsideseade kiirata RF-energiat rohkem, 
kui vastavate piirnormidega lubatud. Motorola tarnitud ja heakskiidetud 
tarvikute loendi leiate meie veebilehelt aadressil: www.motorola.com.

RF-häiringud ja nõuetelevastavus
Peaaegu kõiki elektroonikaseadmeid, mis pole nõuetekohase varjestuse 
või tehnilise lahendusega või muul viisil RF-energia kiirgusnormidele 
vastavuse seisukohalt konfigureeritud, mõjutavad välistest allikatest 
pärinevad RF-häiringud. Mõnel juhul võib teie mobiilsideseade häirida 
teiste seadmete tööd.

Häiringuprobleemide vältimiseks järgige 
järgmisi juhiseid

Lülitage mobiilsideseade välja igal pool, kus on üles pandud vastav 
korraldus. Selliste kohtade hulka kuuluvad haiglad või muud 
tervishoiuasutused, kus võib olla kasutusel välise RF-energia suhtes 
tundlikud seadmed.

Lennukis lülitage mobiilsideseade välja alati, kui lendu teenindav 
personal seda nõuab. Kui teie mobiilsideseadet saab kasutada 
lennukirežiimis või mõnes muus sarnases töörežiimis, pidage seadme 
lennu ajal kasutamise osas nõu lendu teenindava personaliga.

Südamerütmurid
Kui teil on südamerütmur, pidage enne mobiilsideseadme 
kasutuselevõttu nõu oma arstiga.

Südamerütmuriga isikud peaksid järgima järgmisi ettevaatusabinõusid:

• ALATI, kui mobiilsideseade on SISSE LÜLITATUD, hoidke 
mobiilsideseadet südamerütmurist kaugemal kui 20 cm (8 tolli);

• mobiilsideseadet EI TOHI kanda rinnataskus;

• häiringuvõimaluste vähendamiseks kasutage mobiilsideseadmega 
rääkides südamerütmuri suhtes kaugemat kõrva;

• mobiilsideseade LÜLITAGE VÄLJA kohe juhul, kui on põhjust arvata, 
et südamerütmuri töö on häiritud.

www.hellomoto.com

Mõned mobiiltelefoni funktsioonid sõltuvad teie teenusepakkuja võrgu 
võimalustest ja seadetest. Lisaks ei pruugi teie teenusepakkuja olla 
mõnda funktsiooni aktiveerinud ja/või pakkuja võrguseaded võivad 
piirata funktsiooni toimimist. Kui teil tekib funktsioonide kättesaadavuse 
ja toimimise kohta küsimusi, pöörduge alati oma teenusepakkuja poole. 
Kõik funktsioonid ja muud tootespetsifikatsioonid, samuti käesoleva 
kasutusjuhendi teave põhinevad uusimal saadaoleval teabel ning on 
tõesed kasutusjuhendi trükkimise ajal. Motorola jätab endale õiguse 
teavet või spetsifikatsioone muuta ilma ette teatamata ning muid 
kohustusi omamata.

MOTOROLA ja stiliseeritud M Logo on registreeritud USA Patendi- ja 
Kaubamärgiametis. Java ja kõik muud Java-põhised märgid on ettevõtte 
Sun Microsystems, Inc. kaubamärgid või USA-s ja teistes riikides 
registreeritud kaubamärgid. Kõik teised toote- või teenusenimed on 
vastavate omanike omand. 

© Motorola, Inc. 2006.

Kuulmisabivahendid
Teatud digitaalsed mobiilsideseadmed võivad häirida teatud 
kuulmisabivahendite tööd. Selliste häirete korral peaksite alternatiivide 
leidmiseks pöörduma oma kuulmisabivahendi tootja või arsti poole.

Muud meditsiiniseadmed
Kui kasutate mõnda muud isiklikku meditsiiniabivahendit, pöörduge arsti 
või seadme tootja poole, et kindlaks teha, kas see on RF-kiirguse eest 
nõuetekohaselt kaitstud.

Ettevaatusabinõud sõiduki juhtimisel
Tutvuge seaduste ja eeskirjadega, mis käsitlevad mobiilsideseadmete 
kasutamist piirkonnas, kus liiklete. Täitke neid alati.

Kui kasutate mobiilsideseadet sõiduki juhtimise ajal palun:

• pöörake täit tähelepanu juhtimisele ja teele. Mobiilsideseadme 
kasutamine võib tähelepanu hajutada. Kui te ei suuda keskenduda 
juhtimisele, katkestage kõne;

• kasutage vabakäeseadmeid, kui need on olemas;

• keerukates liiklusoludes lahkuge enne helistamist või kõne 
vastuvõtmist teelt ja parkige auto.

Juhiseid vastutustundlikuks sõidukijuhtimiseks leiate käesoleva juhendi 
lõpust peatükist „Tark juhtimine“ ning Motorola veebisaidilt  
www.motorola.com/callsmart.

Seadme kasutamisega seotud hoiatused
Mobiilsideseadme kasutamisel avalikus kohas (näiteks tervishoiuasutustes) 
või lõhkamistööde piirkonnas järgige kõiki ülespandud silte.

Sõidukite õhkpadjad
Ärge asetage mobiilsideseadet õhkpadja avanemispiirkonda.

Plahvatusohtlik keskkond
Plahvatusohtlikud piirkonnad on sageli (kuid mitte alati) vastavalt 
tähistatud. Nendeks võivad olla näiteks laevade alumised tekid, kütuse või 
kemikaalide  laadimis- või ladustamisrajatised või alad, kus õhk sisaldab 
kemikaale või selliseid osakesi nagu viljaterad, tolm või metallipuru.

Sellises piirkonnas lülitage mobiilsideseade välja ja ärge eemaldage, 
paigaldage ega laadige akut. Sellisel alal võivad tekkivad sädemed 
põhjustada plahvatuse või põlengu.

Kahjustatud tooted
Kui teie mobiilsideseade või selle aku on märjaks saanud, vigastatud või 
tugevalt põrutada saanud, ärge kasutage seda enne selle kontrollimist 
Motorola volitatud teeninduskeskuses. Ärge püüdke seda väliste 
soojusallikate (nagu mikrolaineahju) abil kuivatada.

Akud ja laadijad

Kui ehted, võtmed, ketid või muud elektrit juhtivad 
esemed puutuvad kokku aku katmata klemmidega, 
võib tekkida lühis, mille tõttu klemme lühistavad 
esemed võivad kuumeneda ja tekitada ainelist kahju 
või kehavigastusi. Olge laetud akuga ümberkäimisel 
hoolikas, eriti siis, kui panete selle taskusse, kotti või 
mõnda muusse ümbrisesse, kus on metallesemeid.  
Kasutage ainult Motorola originaalakusid ja laadijaid 
(millel on tähis „Motorola Original“).

Ettevaatust! Kehavigastuste saamise ohu tõttu ära visake akut tulle.

Aku, laadija või mobiilsideseade võib kanda järgmisi tähiseid:

Sümbol Tähendus
032374o

Järgneb tähtis ohutusteave.

032376o Ärge visake akut ega mobiilsideseadet tulle.

032375o

Aku või mobiilsideseade võib kohalike eeskirjade järgi 
kuuluda ringlussevõtmisele. Lisateabe saamiseks 
pöörduge vastavate kohalike järelvalvesasutuste poole.

Ärge visake akut ega mobiilsideseadet prügi hulka.

032378o
Li Ion BATT Mobiilsideseadmel on sisseehitatud liitium-ioonaku.

Ärge laske akul, laadijal ega mobiilsideseadmel märjaks 
saada.
Peakomplekti kaudu muusika või kõne kuulamisel 
suurima helitugevusega võite kahjustada kuulmist.

Lämbumisoht
Mobiilsideseade või selle tarvikud võivad sisaldada eraldatavaid osi, 
mille allaneelamisel võivad väikelapsed sattuda lämbumisohtu. Hoidke 
mobiilsideseade ja selle tarvikud lastele kättesaamatus kohas.

Klaasosad
Mõni teie mobiilsideseadme osa võib olla klaasist. Kui seade kukub 
kõvale pinnale või saab tugeva löögi, võib klaas puruneda. Klaasi 
purunemisel ärge puudutage seda ega püüdke purunenud osa 
eemaldada. Ärge kasutage mobiilsideseadet seni, kuni klaasosa on 
vastava kvalifikatsiooniga hoolduskeskuses välja vahetatud.

Haigushood või teadvusekaotus
On inimesi, kellel vilkuvad tuled (näiteks videomängu mängimisel) 
võivad esile kutsuda langetõvehoo või teadvusekaotuse. Seda 
võib juhtuda ka siis, kui neil pole varem selliseid haigushooge ega 
teadvusekaotust esinenud.

Kui teil on olnud langetõvehooge või teadvusekaotust või kui teie 
lähisugulastel on neid varem esinenud, pidage enne mobiilsideseadme 
videomängude mängimist või vilkuvate tulede kasutamist (kui need 
võimalused on olemas) oma arstiga nõu.

Katkestage seadme kasutamine ja pidage arstiga nõu juhul, kui ilmneb 
mõni järgmistest sümptomitest: krambid, silma- või lihasetõmblused, 
teadvusekaotus, tahtmatud liigutused või tasakaaluhäired. Alati tuleks 
hoida ekraan silmadest eemal, kasutada seadet valges ruumis, teha iga 
tunni järel 15-minutine paus ja lõpetada seadme kasutamine, kui olete 
väga väsinud.

Hoiatus helitugevuse kohta
Peakomplekti kaudu muusika või kõne kuulamisel suurima 
helitugevusega võite kahjustada kuulmist.

Korduvliigutused
Kui teete mobiilsideseadet kasutades korduvalt samu liigutusi (näiteks 
vajutate klahve või sisestate klaviatuurilt märke), võite puhuti kogeda 
ebamugavustunnet kätes, käsivartes, õlgades, kaelas või muudes 
kehaosades. Kui ebamugavustunne ei kao ka pärast selliste liigutuste 
lõpetamist, katkestage seadme kasutamine ja pöörduge arsti poole.

Keskkonna eest hoolitsemine ringlussevõtu teel

Kui näete Motorola tootel seda tähist, ärge visake tarbetuks 
muutunud toodet olmejäätmete hulka.

Mobiiltelefonide ja tarvikute ringlussevõtt

Ärge visake tarbetuks muutunud mobiiltelefone ega elektrilisi tarvikuid 
(näiteks laadijaid või peakomplekte) olmejäätmete hulka. Mõneski riigis 
või piirkonnas on tarbetuks muutunud elektri- ja elektroonikaseadmete 
käitlemiseks loodud vastav kogumissüsteem. Täpsema teabe saamiseks 
pöörduge vastavasse kohaliku omavalitsuse allüksuse poole. Kui vastavat 
kogumissüsteemi pole, saate tarbetuks muutunud mobiiltelefonid ja 
elektrilised tarvikud tagastada mõnda oma piirkonnas asuvasse Motorola 
volitatud teeninduskeskusse.

* Selles dokumendis esitatud teave asendab enne 1. maid 2006 
avaldatud kasutusjuhendites esitatud üldise ohutusteabe.

tarkvararakendusi või välisseadmeid (milleks on muuhulgas näiteks 
akud, laadijad, adapterid ja vooluvõrgu ühenduslülid), mis ei olnud 
toodetud ja tarnitud Motorola poolt, ning selline kahjustus tekkis 
mobiiltelefoni, selle lisaseadmete, tarkvararakenduste või välisseadmete 
kasutamise tõttu.

MILLELE GARANTII EI LAIENE?
Käesolev garantii ei laiene kahjustustele, mis tulenesid seadme 
vigastamisest, valest kasutamisest, muutmisest, lohakusest või 
hooletusest või seadme ümberehitamisest või hooldamisest selleks 
mitte volitatud isikute poolt.

Järgnevalt on toodud näited defektidest ja kahjustustest, millele käesolev 
garantii ei laiene.

1. Defektid ja kahjustused, mis tulenevad Toote ebasihipärasest või 
ebatavapärasest kasutamisest.
2. Defektid ja kahjustused, mis tulenevad ebaõigest kasutamisest, 
ühildamatute seadmetega ühendamisest, õnnetusest või hooletusest.
3. Defektid või kahjustused, mis tulenevad seadme ebaõigest testimisest, 
kasutamisest, hooldusest, installeerimisest, reguleerimisest, lubamatute 
tarkvararakenduste kasutamisest või mis tahes liiki ümberehitamisest ja 
muudatustest.
4. Antenni purunemine või kahjustus, välja arvatud juhul, kui selle 
põhjuseks on otseselt materjali- või töökvaliteediviga.
5. Tooted, mille on lahti võtnud või ümber ehitanud mis tahes isik, 
kelleks ei ole Motorola, viisil, mis muudab võimatuks Toote normaalse 
funktsioneerimise või garantiinõude kontrollimiseks piisava testimise.

6. Defektid ja kahjustused, mille on põhjustanud mobiilside operaatori 
levi, teenindustaseme või töökorra hälbed.

7. Defektid ja kahjustused, mille on põhjustanud niiskus, vedelik või 
toidupritsmed.

8. Toote trükkplaadi ühendusrajad on moonutatud või rikutud.

9. Kõik plastmasspinnad ja kõik muud välispinnad, mis on kulunud 
seadme normaalse kasutamise tõttu.

10. Nahast kotid (millele annab garantii nende tootja).

11. Ajutiselt renditud Tooted.

12. Normaalsest kulumisest tingitud perioodiline hooldus või osade 
parandamine või asendamine.

NB: Motorola laetava aku kõneaeg, valmisolekuaeg ja kogu eluiga sõltub 
kasutustingimustest ja võrgu konfiguratsioonist. Toote spetsifikatsiooni 
kohaselt peaks Motorola mobiiltelefoni kui tarbeeseme optimaalne 
kasutus olema saavutatud kuue kuu jooksul arvates ostukuupäevast ja 
kuni (200) laadimisega (optimaalne kasutusaeg).

Motorola laetava aku garantii muutub kehtetuks, kui (i) seda laetakse 
mõne teise Motorola poolt heaks kiitmata laadija abil, (ii) kui aku 
plommid on purunenud või neil esineb lahtivõtmise jälgi, (iii) akut on 
kasutatud mõnes teises seadmes peale sellise mobiiltelefoni, mille jaoks 
ta on mõeldud.

Sõltuvalt kasutamistingimustest ja -harjumustest võivad komponendid 
kuluda ja amortiseeruda, muuhulgas võib esineda mehaanilisi probleeme 
seonduvalt Toote kestaga, värviga, koostega, alakoostetega, kuvariga ja 
klahvistikuga ning mis tahes lisaseadmetega, mis ei olnud integreeritud 
Toote  esialgsesse konfiguratsiooni. Äratarvitatavate komponentide 
(nagu akud) amortiseerumisest ja pärast toote kasutusjuhendis märgitud 
optimaalset kasutusaega kasutamisest  tingitud vigade parandamine 
loetakse olevat tarbija kohustus ja seetõttu ei anna Motorola sellistele 
komponentidele tasuta parandusteeninduse garantiid.

SISESTATUD ANDMED
Palun märkige üles ja säilitage kõik Tootesse sisestatud andmed nagu 
nimed, aadressid, telefoninumbrid, kasutajanimed ja salasõnad jms. 
enne, kui annate Toote garantiiteenindusse, sest sellised andmed 
võidakse parandus- või teenindusprotsessi käigus kustutada.

Palun arvestage, et Tootesse alla laaditud materjalid, näiteks toonid, 
helinad, ekraanisäästjad, taustapildid, mängud jms., võidakse parandus- või 
testimisprotsessi käigus kustutada. Selliste materjalide eest Motorola ei 
vastuta. Parandus- või testimisprotsess ei tohiks mõjutada ühtki materjali, 
mille Motorola Teie Tootesse standardfunktsioonina on installeerinud.

GARANTIIVÄLINE REMONT
Kui Te soovite, et Motorola parandaks Teie Toodet pärast Garantiiaega 
või vigade osas, mida käesolev garantii ei hõlma, võib Motorola omal 
äranägemisel kas parandada Toote ise Teiepoolse tasu eest või soovitada 
Teil pöörduda parandamiseks volitatud kolmanda isiku poole.

12-month Warranty displayed
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Motorola kasutusjuhendeis sisalduv teave on tõene juhendi trükkimise 
ajal. Motorola jätab endale õiguse teavet või spetsifikatsioone muuta 
ilma ette teatamata. Motorola kasutusjuhendeid pakutakse „olemasoleval 
kujul“. Kui seadus ei määra teisiti, ei anta selle juhendi täpsusele, 
usaldusväärsusele ega sisule mingeid garantiisid, ei otseseid ega 
kaudseid, sealhulgas, kuid mitte ainult, kaudset garantiid kaubandusliku 
sobivuse või kindlaks otstarbeks sobivuse kohta.

Kuigi toote spetsifikatsioonid ja funktsioonid võivad ette teatamata 
muutuda, teeme me kõik võimaliku, et tagada kasutusjuhendite regulaarne 
kaasajastamine toote funktsionaalsete ümberkorralduste kajastamise 
eesmärgil. Kui kasutusjuhendi versioon siiski toote põhilisi funktsioone 
täielikult ei kajasta, palume meile sellest teatada. Meie kasutusjuhendite 
uuendatud versioonid leiate aadressil http://www.motorola.com asuva 
Motorola veebilehe tarbijatele mõeldud jaotisest.

Absorbeerumise erimäära andmed

KÄESOLEV MUDEL VASTAB RAHVUSVAHELISTELE EESKIRJADELE 
RAADIOKIIRGUSOHU SUHTES

Teie mobiiltelefon on raadiosaatja ning -vastuvõtja. Selle 
konstrueerimisel on arvestatud raadiokiirgusohu piirnorme, mida 
soovitavad rahvusvahelised eeskirjad. Nimetatud eeskirjad töötas 
välja sõltumatu teaduslik organisatsioon ICNIRP ning need sisaldavad 
ohutuspiire, mis on ette nähtud kõigi isikute kaitse tagamiseks, 
olenemata east ja tervislikust seisundist.

Eeskirjad kasutavad mõõtühikut nimega erineeldumismäär ehk SAR 
(Specific Absorption Rate). Piirnorm ICNIRP SAR avalikult kasutatavate 
mobiiltelefonide jaoks on 2 W/kg; käesoleva telefoni kõrgeim SAR-väärtus 
kõrva juures katsetamisel oli 0.72 W/kg.1 Kuna mobiiltelefonid pakuvad 
suurt funktsioonivalikut, saab neid kasutada ka muudes asendites, näiteks 
kehal kandmisel, nagu kirjeldatud käesolevas kasutusjuhendis.2 Sel juhul 
on katsete kõrgeim SAR-väärtus 0.87 W/kg.1

Kuna erineeldumismäära SAR mõõdetakse kõrgeima saatevõimsusega 
seadmete abil, on käesoleva seadme tegelik SAR-väärtus töö ajal 
tavaliselt ülaltoodud väärtusest madalam. See tuleneb seadme 
võimsustaseme automaatsest muutmisest eesmärgiga tagada 
miinimumtaseme kasutamine võrguühenduse saavutamisel.

Kuigi erinevate telefonide ja asukohtade korral võib esineda SAR-
tasemete lahknevusi, vastavad need kõik kiirgusohutuse riiklikele 
nõuetele. Pange tähele, et käesoleva tootemudeli täiustused võivad 
põhjustada SAR-väärtuste erinevusi uuemate toodete korral; igal juhul 
vastavad kõik tooted eeskirjade nõuetele.

Ülemaailmne Tervishoiuorganisatsioon on teatanud, et praegu 
olemasolev teaduslik informatsioon ei osuta vajadusele spetsiaalsete 
ettevaatusabinõude rakendamiseks mobiiltelefonide kasutamisel. Nad 
märgivad, et kui soovite kiirgusohtu vähendada, võite piirata kõnede 
pikkust või kasutada käed-vabad-süsteemi, mis võimaldab hoida 
mobiiltelefoni peast ja kehast eemal. 

Lisateavet leiate Ülemaailmse Tervishoiuorganisatsiooni (World Health 
Organization) veebisaidilt (http://www.who.int/emf) ja Motorola, Inc. 
veebisaidilt. (http://www.motorola.com/rfhealth).

1. Katsed teostatakse rahvusvaheliste katse-eeskirjade kohaselt. Piirnorm sisaldab 
olulist varutegurit, mis tagab inimestele täiendava kaitse ning arvestab mõõtmiste 
võimalikke kõrvalekaldeid. Täiendav lisateave sisaldab Motorola katseprotokolli, 
hindamisprotseduuri ja mõõtetulemuste määramatusvahemikku käesoleva toote jaoks.

2. Lisateavet kehal kandmise kohta vt jaotises Safety and General Information 
(Ohutus ja üldteave).

Maailma Tervishoiuorganisatsiooni teave

Olemasolevate teaduslike andmete põhjal võib väita, et mobiiltelefoni 
kasutamine ei eelda spetsiaalsete ettevaatusabinõude järgimist. Kui 
see valmistab teile siiski probleeme, võite iseenda või oma laste jaoks 
raadiosageduslikku kiirgust vähendada, selleks piirake kõnede kestust ja 
kasutage vabakäeseadet, et mobiiltelefoni kehast eemal hoida.

Allikas: WHO faktide leht 193 

Lisateave: http://www.who.int./peh-emf

 Euroopa Liidu direktiividele vastavuse kinnitus

Käesolevaga deklareerib Motorola, et käesolev toode 
vastab:

• direktiivi 1999/5/EÜ peamistele nõuetele ja teistele asjakohastele 
normidele

• kõikidele teistele asjakohastele EL direktiividele
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Ülaltoodu on toote tüüpilise loanumbri näide.

Te leiate oma toote direktiivi 1999/5/EÜ (R&TTE-direktiiv) nõuetele vastavuse 
deklaratsiooni (DoC) koduleheküljel www.motorola.com/rtte – Selleks et 
leida oma DoC, sisestage palun Teie toote sildil olev loanumber veebilehel 
lahtrisse „Otsing” („Search”).

Ohutus- ja üldteave

See peatükk sisaldab olulist teavet, mida vajate oma mobiilsideseadme 
ohutuks ja tõhusaks kasutamiseks. Tutvuge selle teabega enne 
mobiilsideseadme kasutuselevõttu.*

Kokkupuude raadiosagedusliku (RF) energiaga
Teie mobiilsideseade sisaldab saatjat ja vastuvõtjat. Kui seade on SISSE 
LÜLITATUD, võtab see vastu ja saadab raadiosageduslikku (RF) energiat. 
Kui olete oma mobiilsideseadme abil sideühenduses, reguleeritakse teie 
mobiilsideseadme saatja väljundvõimsust automaatselt.

Teie Motorola mobiilsideseade on tehniliselt lahendatud nii, et see 
vastaks teie riigis kehtivatele nõuetele, mis käsitlevad inimeste 
kokkupuudet raadiosagedusliku (RF) energiaga.

Ettevaatusabinõud kasutamisel
Et tagada mobiilsideseadme optimaalne talitlus ja et mobiilsideseadme 
kiiratava RF-energia võimsus ei ületaks vastavate standarditega sätestatud 
piiridesse, järgige alati käesolevaid juhiseid ja ettevaatusabinõusid.

Välisantenni hooldamine
Kui teie mobiilsideseadmel on välisantenn, kasutage ainult 
Motorola tarnitud või heakskiidetud antenni. Lubamatute antennide, 
ümberehituste või lisaseadmete kasutamine võib mobiilsideseadet 
kahjustada ja/või põhjustada vastuolu teie riigis kehtivate nõuetega.

ÄRGE hoidke telefoni KASUTAMISE AJAL välisantennist kinni. 
Välisantennist kinnihoidmine mõjutab kõnekvaliteeti ja võib tingida 
mobiilsideseadme  töötamise vajalikust suuremal saatevõimsusel.

Toote kasutamine
Helistamisel või kõne vastuvõtmisel hoidke oma mobiilsideseadet 
samamoodi, nagu hoiaksite lauatelefoni kuuldetoru.

Kui kannate mobiilsideseadet kehal, kasutage selleks alati Motorola 
tarnitud või heakskiidetud klambrit, hoidikut, ümbrist või rihma. Kui te ei 
kasuta Motorola tarnitud või heakskiidetud kehalkantavat tarvikut, hoidke 
mobiilsideseade ja selle antenn kasutamise ajal kehast vähemalt 2,5 cm 
(1 tolli) kaugusel.

Kui kasutate mobiilsideseadme andmesidefunktsioone (ükskõik kas 
lisakaabliga või ilma selleta), asetage mobiilsideseade ja selle antenn 
kehast vähemalt 2,5 cm (1 tolli) kaugusele.

Selliste tarvikute kasutamisel, mis pole Motorola tarnitud või Motorola 
heakskiitu saanud, võib teie mobiilsideseade kiirata RF-energiat rohkem, 
kui vastavate piirnormidega lubatud. Motorola tarnitud ja heakskiidetud 
tarvikute loendi leiate meie veebilehelt aadressil: www.motorola.com.

RF-häiringud ja nõuetelevastavus
Peaaegu kõiki elektroonikaseadmeid, mis pole nõuetekohase varjestuse 
või tehnilise lahendusega või muul viisil RF-energia kiirgusnormidele 
vastavuse seisukohalt konfigureeritud, mõjutavad välistest allikatest 
pärinevad RF-häiringud. Mõnel juhul võib teie mobiilsideseade häirida 
teiste seadmete tööd.

Häiringuprobleemide vältimiseks järgige 
järgmisi juhiseid

Lülitage mobiilsideseade välja igal pool, kus on üles pandud vastav 
korraldus. Selliste kohtade hulka kuuluvad haiglad või muud 
tervishoiuasutused, kus võib olla kasutusel välise RF-energia suhtes 
tundlikud seadmed.

Lennukis lülitage mobiilsideseade välja alati, kui lendu teenindav 
personal seda nõuab. Kui teie mobiilsideseadet saab kasutada 
lennukirežiimis või mõnes muus sarnases töörežiimis, pidage seadme 
lennu ajal kasutamise osas nõu lendu teenindava personaliga.

Südamerütmurid
Kui teil on südamerütmur, pidage enne mobiilsideseadme 
kasutuselevõttu nõu oma arstiga.

Südamerütmuriga isikud peaksid järgima järgmisi ettevaatusabinõusid:

• ALATI, kui mobiilsideseade on SISSE LÜLITATUD, hoidke 
mobiilsideseadet südamerütmurist kaugemal kui 20 cm (8 tolli);

• mobiilsideseadet EI TOHI kanda rinnataskus;

• häiringuvõimaluste vähendamiseks kasutage mobiilsideseadmega 
rääkides südamerütmuri suhtes kaugemat kõrva;

• mobiilsideseade LÜLITAGE VÄLJA kohe juhul, kui on põhjust arvata, 
et südamerütmuri töö on häiritud.

www.hellomoto.com

Mõned mobiiltelefoni funktsioonid sõltuvad teie teenusepakkuja võrgu 
võimalustest ja seadetest. Lisaks ei pruugi teie teenusepakkuja olla 
mõnda funktsiooni aktiveerinud ja/või pakkuja võrguseaded võivad 
piirata funktsiooni toimimist. Kui teil tekib funktsioonide kättesaadavuse 
ja toimimise kohta küsimusi, pöörduge alati oma teenusepakkuja poole. 
Kõik funktsioonid ja muud tootespetsifikatsioonid, samuti käesoleva 
kasutusjuhendi teave põhinevad uusimal saadaoleval teabel ning on 
tõesed kasutusjuhendi trükkimise ajal. Motorola jätab endale õiguse 
teavet või spetsifikatsioone muuta ilma ette teatamata ning muid 
kohustusi omamata.

MOTOROLA ja stiliseeritud M Logo on registreeritud USA Patendi- ja 
Kaubamärgiametis. Java ja kõik muud Java-põhised märgid on ettevõtte 
Sun Microsystems, Inc. kaubamärgid või USA-s ja teistes riikides 
registreeritud kaubamärgid. Kõik teised toote- või teenusenimed on 
vastavate omanike omand. 

© Motorola, Inc. 2006.

Kuulmisabivahendid
Teatud digitaalsed mobiilsideseadmed võivad häirida teatud 
kuulmisabivahendite tööd. Selliste häirete korral peaksite alternatiivide 
leidmiseks pöörduma oma kuulmisabivahendi tootja või arsti poole.

Muud meditsiiniseadmed
Kui kasutate mõnda muud isiklikku meditsiiniabivahendit, pöörduge arsti 
või seadme tootja poole, et kindlaks teha, kas see on RF-kiirguse eest 
nõuetekohaselt kaitstud.

Ettevaatusabinõud sõiduki juhtimisel
Tutvuge seaduste ja eeskirjadega, mis käsitlevad mobiilsideseadmete 
kasutamist piirkonnas, kus liiklete. Täitke neid alati.

Kui kasutate mobiilsideseadet sõiduki juhtimise ajal palun:

• pöörake täit tähelepanu juhtimisele ja teele. Mobiilsideseadme 
kasutamine võib tähelepanu hajutada. Kui te ei suuda keskenduda 
juhtimisele, katkestage kõne;

• kasutage vabakäeseadmeid, kui need on olemas;

• keerukates liiklusoludes lahkuge enne helistamist või kõne 
vastuvõtmist teelt ja parkige auto.

Juhiseid vastutustundlikuks sõidukijuhtimiseks leiate käesoleva juhendi 
lõpust peatükist „Tark juhtimine“ ning Motorola veebisaidilt  
www.motorola.com/callsmart.

Seadme kasutamisega seotud hoiatused
Mobiilsideseadme kasutamisel avalikus kohas (näiteks tervishoiuasutustes) 
või lõhkamistööde piirkonnas järgige kõiki ülespandud silte.

Sõidukite õhkpadjad
Ärge asetage mobiilsideseadet õhkpadja avanemispiirkonda.

Plahvatusohtlik keskkond
Plahvatusohtlikud piirkonnad on sageli (kuid mitte alati) vastavalt 
tähistatud. Nendeks võivad olla näiteks laevade alumised tekid, kütuse või 
kemikaalide  laadimis- või ladustamisrajatised või alad, kus õhk sisaldab 
kemikaale või selliseid osakesi nagu viljaterad, tolm või metallipuru.

Sellises piirkonnas lülitage mobiilsideseade välja ja ärge eemaldage, 
paigaldage ega laadige akut. Sellisel alal võivad tekkivad sädemed 
põhjustada plahvatuse või põlengu.

Kahjustatud tooted
Kui teie mobiilsideseade või selle aku on märjaks saanud, vigastatud või 
tugevalt põrutada saanud, ärge kasutage seda enne selle kontrollimist 
Motorola volitatud teeninduskeskuses. Ärge püüdke seda väliste 
soojusallikate (nagu mikrolaineahju) abil kuivatada.

Akud ja laadijad

Kui ehted, võtmed, ketid või muud elektrit juhtivad 
esemed puutuvad kokku aku katmata klemmidega, 
võib tekkida lühis, mille tõttu klemme lühistavad 
esemed võivad kuumeneda ja tekitada ainelist kahju 
või kehavigastusi. Olge laetud akuga ümberkäimisel 
hoolikas, eriti siis, kui panete selle taskusse, kotti või 
mõnda muusse ümbrisesse, kus on metallesemeid.  
Kasutage ainult Motorola originaalakusid ja laadijaid 
(millel on tähis „Motorola Original“).

Ettevaatust! Kehavigastuste saamise ohu tõttu ära visake akut tulle.

Aku, laadija või mobiilsideseade võib kanda järgmisi tähiseid:

Sümbol Tähendus
032374o

Järgneb tähtis ohutusteave.

032376o Ärge visake akut ega mobiilsideseadet tulle.

032375o

Aku või mobiilsideseade võib kohalike eeskirjade järgi 
kuuluda ringlussevõtmisele. Lisateabe saamiseks 
pöörduge vastavate kohalike järelvalvesasutuste poole.

Ärge visake akut ega mobiilsideseadet prügi hulka.

032378o
Li Ion BATT Mobiilsideseadmel on sisseehitatud liitium-ioonaku.

Ärge laske akul, laadijal ega mobiilsideseadmel märjaks 
saada.
Peakomplekti kaudu muusika või kõne kuulamisel 
suurima helitugevusega võite kahjustada kuulmist.

Lämbumisoht
Mobiilsideseade või selle tarvikud võivad sisaldada eraldatavaid osi, 
mille allaneelamisel võivad väikelapsed sattuda lämbumisohtu. Hoidke 
mobiilsideseade ja selle tarvikud lastele kättesaamatus kohas.

Klaasosad
Mõni teie mobiilsideseadme osa võib olla klaasist. Kui seade kukub 
kõvale pinnale või saab tugeva löögi, võib klaas puruneda. Klaasi 
purunemisel ärge puudutage seda ega püüdke purunenud osa 
eemaldada. Ärge kasutage mobiilsideseadet seni, kuni klaasosa on 
vastava kvalifikatsiooniga hoolduskeskuses välja vahetatud.

Haigushood või teadvusekaotus
On inimesi, kellel vilkuvad tuled (näiteks videomängu mängimisel) 
võivad esile kutsuda langetõvehoo või teadvusekaotuse. Seda 
võib juhtuda ka siis, kui neil pole varem selliseid haigushooge ega 
teadvusekaotust esinenud.

Kui teil on olnud langetõvehooge või teadvusekaotust või kui teie 
lähisugulastel on neid varem esinenud, pidage enne mobiilsideseadme 
videomängude mängimist või vilkuvate tulede kasutamist (kui need 
võimalused on olemas) oma arstiga nõu.

Katkestage seadme kasutamine ja pidage arstiga nõu juhul, kui ilmneb 
mõni järgmistest sümptomitest: krambid, silma- või lihasetõmblused, 
teadvusekaotus, tahtmatud liigutused või tasakaaluhäired. Alati tuleks 
hoida ekraan silmadest eemal, kasutada seadet valges ruumis, teha iga 
tunni järel 15-minutine paus ja lõpetada seadme kasutamine, kui olete 
väga väsinud.

Hoiatus helitugevuse kohta
Peakomplekti kaudu muusika või kõne kuulamisel suurima 
helitugevusega võite kahjustada kuulmist.

Korduvliigutused
Kui teete mobiilsideseadet kasutades korduvalt samu liigutusi (näiteks 
vajutate klahve või sisestate klaviatuurilt märke), võite puhuti kogeda 
ebamugavustunnet kätes, käsivartes, õlgades, kaelas või muudes 
kehaosades. Kui ebamugavustunne ei kao ka pärast selliste liigutuste 
lõpetamist, katkestage seadme kasutamine ja pöörduge arsti poole.

Keskkonna eest hoolitsemine ringlussevõtu teel

Kui näete Motorola tootel seda tähist, ärge visake tarbetuks 
muutunud toodet olmejäätmete hulka.

Mobiiltelefonide ja tarvikute ringlussevõtt

Ärge visake tarbetuks muutunud mobiiltelefone ega elektrilisi tarvikuid 
(näiteks laadijaid või peakomplekte) olmejäätmete hulka. Mõneski riigis 
või piirkonnas on tarbetuks muutunud elektri- ja elektroonikaseadmete 
käitlemiseks loodud vastav kogumissüsteem. Täpsema teabe saamiseks 
pöörduge vastavasse kohaliku omavalitsuse allüksuse poole. Kui vastavat 
kogumissüsteemi pole, saate tarbetuks muutunud mobiiltelefonid ja 
elektrilised tarvikud tagastada mõnda oma piirkonnas asuvasse Motorola 
volitatud teeninduskeskusse.

* Selles dokumendis esitatud teave asendab enne 1. maid 2006 
avaldatud kasutusjuhendites esitatud üldise ohutusteabe.

tarkvararakendusi või välisseadmeid (milleks on muuhulgas näiteks 
akud, laadijad, adapterid ja vooluvõrgu ühenduslülid), mis ei olnud 
toodetud ja tarnitud Motorola poolt, ning selline kahjustus tekkis 
mobiiltelefoni, selle lisaseadmete, tarkvararakenduste või välisseadmete 
kasutamise tõttu.

MILLELE GARANTII EI LAIENE?
Käesolev garantii ei laiene kahjustustele, mis tulenesid seadme 
vigastamisest, valest kasutamisest, muutmisest, lohakusest või 
hooletusest või seadme ümberehitamisest või hooldamisest selleks 
mitte volitatud isikute poolt.

Järgnevalt on toodud näited defektidest ja kahjustustest, millele käesolev 
garantii ei laiene.

1. Defektid ja kahjustused, mis tulenevad Toote ebasihipärasest või 
ebatavapärasest kasutamisest.
2. Defektid ja kahjustused, mis tulenevad ebaõigest kasutamisest, 
ühildamatute seadmetega ühendamisest, õnnetusest või hooletusest.
3. Defektid või kahjustused, mis tulenevad seadme ebaõigest testimisest, 
kasutamisest, hooldusest, installeerimisest, reguleerimisest, lubamatute 
tarkvararakenduste kasutamisest või mis tahes liiki ümberehitamisest ja 
muudatustest.
4. Antenni purunemine või kahjustus, välja arvatud juhul, kui selle 
põhjuseks on otseselt materjali- või töökvaliteediviga.
5. Tooted, mille on lahti võtnud või ümber ehitanud mis tahes isik, 
kelleks ei ole Motorola, viisil, mis muudab võimatuks Toote normaalse 
funktsioneerimise või garantiinõude kontrollimiseks piisava testimise.

6. Defektid ja kahjustused, mille on põhjustanud mobiilside operaatori 
levi, teenindustaseme või töökorra hälbed.

7. Defektid ja kahjustused, mille on põhjustanud niiskus, vedelik või 
toidupritsmed.

8. Toote trükkplaadi ühendusrajad on moonutatud või rikutud.

9. Kõik plastmasspinnad ja kõik muud välispinnad, mis on kulunud 
seadme normaalse kasutamise tõttu.

10. Nahast kotid (millele annab garantii nende tootja).

11. Ajutiselt renditud Tooted.

12. Normaalsest kulumisest tingitud perioodiline hooldus või osade 
parandamine või asendamine.

NB: Motorola laetava aku kõneaeg, valmisolekuaeg ja kogu eluiga sõltub 
kasutustingimustest ja võrgu konfiguratsioonist. Toote spetsifikatsiooni 
kohaselt peaks Motorola mobiiltelefoni kui tarbeeseme optimaalne 
kasutus olema saavutatud kuue kuu jooksul arvates ostukuupäevast ja 
kuni (200) laadimisega (optimaalne kasutusaeg).

Motorola laetava aku garantii muutub kehtetuks, kui (i) seda laetakse 
mõne teise Motorola poolt heaks kiitmata laadija abil, (ii) kui aku 
plommid on purunenud või neil esineb lahtivõtmise jälgi, (iii) akut on 
kasutatud mõnes teises seadmes peale sellise mobiiltelefoni, mille jaoks 
ta on mõeldud.

Sõltuvalt kasutamistingimustest ja -harjumustest võivad komponendid 
kuluda ja amortiseeruda, muuhulgas võib esineda mehaanilisi probleeme 
seonduvalt Toote kestaga, värviga, koostega, alakoostetega, kuvariga ja 
klahvistikuga ning mis tahes lisaseadmetega, mis ei olnud integreeritud 
Toote  esialgsesse konfiguratsiooni. Äratarvitatavate komponentide 
(nagu akud) amortiseerumisest ja pärast toote kasutusjuhendis märgitud 
optimaalset kasutusaega kasutamisest  tingitud vigade parandamine 
loetakse olevat tarbija kohustus ja seetõttu ei anna Motorola sellistele 
komponentidele tasuta parandusteeninduse garantiid.

SISESTATUD ANDMED
Palun märkige üles ja säilitage kõik Tootesse sisestatud andmed nagu 
nimed, aadressid, telefoninumbrid, kasutajanimed ja salasõnad jms. 
enne, kui annate Toote garantiiteenindusse, sest sellised andmed 
võidakse parandus- või teenindusprotsessi käigus kustutada.

Palun arvestage, et Tootesse alla laaditud materjalid, näiteks toonid, 
helinad, ekraanisäästjad, taustapildid, mängud jms., võidakse parandus- või 
testimisprotsessi käigus kustutada. Selliste materjalide eest Motorola ei 
vastuta. Parandus- või testimisprotsess ei tohiks mõjutada ühtki materjali, 
mille Motorola Teie Tootesse standardfunktsioonina on installeerinud.

GARANTIIVÄLINE REMONT
Kui Te soovite, et Motorola parandaks Teie Toodet pärast Garantiiaega 
või vigade osas, mida käesolev garantii ei hõlma, võib Motorola omal 
äranägemisel kas parandada Toote ise Teiepoolse tasu eest või soovitada 
Teil pöörduda parandamiseks volitatud kolmanda isiku poole.

12-month Warranty displayed
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Motorola kasutusjuhendeis sisalduv teave on tõene juhendi trükkimise 
ajal. Motorola jätab endale õiguse teavet või spetsifikatsioone muuta 
ilma ette teatamata. Motorola kasutusjuhendeid pakutakse „olemasoleval 
kujul“. Kui seadus ei määra teisiti, ei anta selle juhendi täpsusele, 
usaldusväärsusele ega sisule mingeid garantiisid, ei otseseid ega 
kaudseid, sealhulgas, kuid mitte ainult, kaudset garantiid kaubandusliku 
sobivuse või kindlaks otstarbeks sobivuse kohta.

Kuigi toote spetsifikatsioonid ja funktsioonid võivad ette teatamata 
muutuda, teeme me kõik võimaliku, et tagada kasutusjuhendite regulaarne 
kaasajastamine toote funktsionaalsete ümberkorralduste kajastamise 
eesmärgil. Kui kasutusjuhendi versioon siiski toote põhilisi funktsioone 
täielikult ei kajasta, palume meile sellest teatada. Meie kasutusjuhendite 
uuendatud versioonid leiate aadressil http://www.motorola.com asuva 
Motorola veebilehe tarbijatele mõeldud jaotisest.

Absorbeerumise erimäära andmed

KÄESOLEV MUDEL VASTAB RAHVUSVAHELISTELE EESKIRJADELE 
RAADIOKIIRGUSOHU SUHTES

Teie mobiiltelefon on raadiosaatja ning -vastuvõtja. Selle 
konstrueerimisel on arvestatud raadiokiirgusohu piirnorme, mida 
soovitavad rahvusvahelised eeskirjad. Nimetatud eeskirjad töötas 
välja sõltumatu teaduslik organisatsioon ICNIRP ning need sisaldavad 
ohutuspiire, mis on ette nähtud kõigi isikute kaitse tagamiseks, 
olenemata east ja tervislikust seisundist.

Eeskirjad kasutavad mõõtühikut nimega erineeldumismäär ehk SAR 
(Specific Absorption Rate). Piirnorm ICNIRP SAR avalikult kasutatavate 
mobiiltelefonide jaoks on 2 W/kg; käesoleva telefoni kõrgeim SAR-väärtus 
kõrva juures katsetamisel oli 0.72 W/kg.1 Kuna mobiiltelefonid pakuvad 
suurt funktsioonivalikut, saab neid kasutada ka muudes asendites, näiteks 
kehal kandmisel, nagu kirjeldatud käesolevas kasutusjuhendis.2 Sel juhul 
on katsete kõrgeim SAR-väärtus 0.87 W/kg.1

Kuna erineeldumismäära SAR mõõdetakse kõrgeima saatevõimsusega 
seadmete abil, on käesoleva seadme tegelik SAR-väärtus töö ajal 
tavaliselt ülaltoodud väärtusest madalam. See tuleneb seadme 
võimsustaseme automaatsest muutmisest eesmärgiga tagada 
miinimumtaseme kasutamine võrguühenduse saavutamisel.

Kuigi erinevate telefonide ja asukohtade korral võib esineda SAR-
tasemete lahknevusi, vastavad need kõik kiirgusohutuse riiklikele 
nõuetele. Pange tähele, et käesoleva tootemudeli täiustused võivad 
põhjustada SAR-väärtuste erinevusi uuemate toodete korral; igal juhul 
vastavad kõik tooted eeskirjade nõuetele.

Ülemaailmne Tervishoiuorganisatsioon on teatanud, et praegu 
olemasolev teaduslik informatsioon ei osuta vajadusele spetsiaalsete 
ettevaatusabinõude rakendamiseks mobiiltelefonide kasutamisel. Nad 
märgivad, et kui soovite kiirgusohtu vähendada, võite piirata kõnede 
pikkust või kasutada käed-vabad-süsteemi, mis võimaldab hoida 
mobiiltelefoni peast ja kehast eemal. 

Lisateavet leiate Ülemaailmse Tervishoiuorganisatsiooni (World Health 
Organization) veebisaidilt (http://www.who.int/emf) ja Motorola, Inc. 
veebisaidilt. (http://www.motorola.com/rfhealth).

1. Katsed teostatakse rahvusvaheliste katse-eeskirjade kohaselt. Piirnorm sisaldab 
olulist varutegurit, mis tagab inimestele täiendava kaitse ning arvestab mõõtmiste 
võimalikke kõrvalekaldeid. Täiendav lisateave sisaldab Motorola katseprotokolli, 
hindamisprotseduuri ja mõõtetulemuste määramatusvahemikku käesoleva toote jaoks.

2. Lisateavet kehal kandmise kohta vt jaotises Safety and General Information 
(Ohutus ja üldteave).

Maailma Tervishoiuorganisatsiooni teave

Olemasolevate teaduslike andmete põhjal võib väita, et mobiiltelefoni 
kasutamine ei eelda spetsiaalsete ettevaatusabinõude järgimist. Kui 
see valmistab teile siiski probleeme, võite iseenda või oma laste jaoks 
raadiosageduslikku kiirgust vähendada, selleks piirake kõnede kestust ja 
kasutage vabakäeseadet, et mobiiltelefoni kehast eemal hoida.

Allikas: WHO faktide leht 193 

Lisateave: http://www.who.int./peh-emf

 Euroopa Liidu direktiividele vastavuse kinnitus

Käesolevaga deklareerib Motorola, et käesolev toode 
vastab:

• direktiivi 1999/5/EÜ peamistele nõuetele ja teistele asjakohastele 
normidele

• kõikidele teistele asjakohastele EL direktiividele
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Ülaltoodu on toote tüüpilise loanumbri näide.

Te leiate oma toote direktiivi 1999/5/EÜ (R&TTE-direktiiv) nõuetele vastavuse 
deklaratsiooni (DoC) koduleheküljel www.motorola.com/rtte – Selleks et 
leida oma DoC, sisestage palun Teie toote sildil olev loanumber veebilehel 
lahtrisse „Otsing” („Search”).

Ohutus- ja üldteave

See peatükk sisaldab olulist teavet, mida vajate oma mobiilsideseadme 
ohutuks ja tõhusaks kasutamiseks. Tutvuge selle teabega enne 
mobiilsideseadme kasutuselevõttu.*

Kokkupuude raadiosagedusliku (RF) energiaga
Teie mobiilsideseade sisaldab saatjat ja vastuvõtjat. Kui seade on SISSE 
LÜLITATUD, võtab see vastu ja saadab raadiosageduslikku (RF) energiat. 
Kui olete oma mobiilsideseadme abil sideühenduses, reguleeritakse teie 
mobiilsideseadme saatja väljundvõimsust automaatselt.

Teie Motorola mobiilsideseade on tehniliselt lahendatud nii, et see 
vastaks teie riigis kehtivatele nõuetele, mis käsitlevad inimeste 
kokkupuudet raadiosagedusliku (RF) energiaga.

Ettevaatusabinõud kasutamisel
Et tagada mobiilsideseadme optimaalne talitlus ja et mobiilsideseadme 
kiiratava RF-energia võimsus ei ületaks vastavate standarditega sätestatud 
piiridesse, järgige alati käesolevaid juhiseid ja ettevaatusabinõusid.

Välisantenni hooldamine
Kui teie mobiilsideseadmel on välisantenn, kasutage ainult 
Motorola tarnitud või heakskiidetud antenni. Lubamatute antennide, 
ümberehituste või lisaseadmete kasutamine võib mobiilsideseadet 
kahjustada ja/või põhjustada vastuolu teie riigis kehtivate nõuetega.

ÄRGE hoidke telefoni KASUTAMISE AJAL välisantennist kinni. 
Välisantennist kinnihoidmine mõjutab kõnekvaliteeti ja võib tingida 
mobiilsideseadme  töötamise vajalikust suuremal saatevõimsusel.

Toote kasutamine
Helistamisel või kõne vastuvõtmisel hoidke oma mobiilsideseadet 
samamoodi, nagu hoiaksite lauatelefoni kuuldetoru.

Kui kannate mobiilsideseadet kehal, kasutage selleks alati Motorola 
tarnitud või heakskiidetud klambrit, hoidikut, ümbrist või rihma. Kui te ei 
kasuta Motorola tarnitud või heakskiidetud kehalkantavat tarvikut, hoidke 
mobiilsideseade ja selle antenn kasutamise ajal kehast vähemalt 2,5 cm 
(1 tolli) kaugusel.

Kui kasutate mobiilsideseadme andmesidefunktsioone (ükskõik kas 
lisakaabliga või ilma selleta), asetage mobiilsideseade ja selle antenn 
kehast vähemalt 2,5 cm (1 tolli) kaugusele.

Selliste tarvikute kasutamisel, mis pole Motorola tarnitud või Motorola 
heakskiitu saanud, võib teie mobiilsideseade kiirata RF-energiat rohkem, 
kui vastavate piirnormidega lubatud. Motorola tarnitud ja heakskiidetud 
tarvikute loendi leiate meie veebilehelt aadressil: www.motorola.com.

RF-häiringud ja nõuetelevastavus
Peaaegu kõiki elektroonikaseadmeid, mis pole nõuetekohase varjestuse 
või tehnilise lahendusega või muul viisil RF-energia kiirgusnormidele 
vastavuse seisukohalt konfigureeritud, mõjutavad välistest allikatest 
pärinevad RF-häiringud. Mõnel juhul võib teie mobiilsideseade häirida 
teiste seadmete tööd.

Häiringuprobleemide vältimiseks järgige 
järgmisi juhiseid

Lülitage mobiilsideseade välja igal pool, kus on üles pandud vastav 
korraldus. Selliste kohtade hulka kuuluvad haiglad või muud 
tervishoiuasutused, kus võib olla kasutusel välise RF-energia suhtes 
tundlikud seadmed.

Lennukis lülitage mobiilsideseade välja alati, kui lendu teenindav 
personal seda nõuab. Kui teie mobiilsideseadet saab kasutada 
lennukirežiimis või mõnes muus sarnases töörežiimis, pidage seadme 
lennu ajal kasutamise osas nõu lendu teenindava personaliga.

Südamerütmurid
Kui teil on südamerütmur, pidage enne mobiilsideseadme 
kasutuselevõttu nõu oma arstiga.

Südamerütmuriga isikud peaksid järgima järgmisi ettevaatusabinõusid:

• ALATI, kui mobiilsideseade on SISSE LÜLITATUD, hoidke 
mobiilsideseadet südamerütmurist kaugemal kui 20 cm (8 tolli);

• mobiilsideseadet EI TOHI kanda rinnataskus;

• häiringuvõimaluste vähendamiseks kasutage mobiilsideseadmega 
rääkides südamerütmuri suhtes kaugemat kõrva;

• mobiilsideseade LÜLITAGE VÄLJA kohe juhul, kui on põhjust arvata, 
et südamerütmuri töö on häiritud.

www.hellomoto.com

Mõned mobiiltelefoni funktsioonid sõltuvad teie teenusepakkuja võrgu 
võimalustest ja seadetest. Lisaks ei pruugi teie teenusepakkuja olla 
mõnda funktsiooni aktiveerinud ja/või pakkuja võrguseaded võivad 
piirata funktsiooni toimimist. Kui teil tekib funktsioonide kättesaadavuse 
ja toimimise kohta küsimusi, pöörduge alati oma teenusepakkuja poole. 
Kõik funktsioonid ja muud tootespetsifikatsioonid, samuti käesoleva 
kasutusjuhendi teave põhinevad uusimal saadaoleval teabel ning on 
tõesed kasutusjuhendi trükkimise ajal. Motorola jätab endale õiguse 
teavet või spetsifikatsioone muuta ilma ette teatamata ning muid 
kohustusi omamata.

MOTOROLA ja stiliseeritud M Logo on registreeritud USA Patendi- ja 
Kaubamärgiametis. Java ja kõik muud Java-põhised märgid on ettevõtte 
Sun Microsystems, Inc. kaubamärgid või USA-s ja teistes riikides 
registreeritud kaubamärgid. Kõik teised toote- või teenusenimed on 
vastavate omanike omand. 

© Motorola, Inc. 2006.

Kuulmisabivahendid
Teatud digitaalsed mobiilsideseadmed võivad häirida teatud 
kuulmisabivahendite tööd. Selliste häirete korral peaksite alternatiivide 
leidmiseks pöörduma oma kuulmisabivahendi tootja või arsti poole.

Muud meditsiiniseadmed
Kui kasutate mõnda muud isiklikku meditsiiniabivahendit, pöörduge arsti 
või seadme tootja poole, et kindlaks teha, kas see on RF-kiirguse eest 
nõuetekohaselt kaitstud.

Ettevaatusabinõud sõiduki juhtimisel
Tutvuge seaduste ja eeskirjadega, mis käsitlevad mobiilsideseadmete 
kasutamist piirkonnas, kus liiklete. Täitke neid alati.

Kui kasutate mobiilsideseadet sõiduki juhtimise ajal palun:

• pöörake täit tähelepanu juhtimisele ja teele. Mobiilsideseadme 
kasutamine võib tähelepanu hajutada. Kui te ei suuda keskenduda 
juhtimisele, katkestage kõne;

• kasutage vabakäeseadmeid, kui need on olemas;

• keerukates liiklusoludes lahkuge enne helistamist või kõne 
vastuvõtmist teelt ja parkige auto.

Juhiseid vastutustundlikuks sõidukijuhtimiseks leiate käesoleva juhendi 
lõpust peatükist „Tark juhtimine“ ning Motorola veebisaidilt  
www.motorola.com/callsmart.

Seadme kasutamisega seotud hoiatused
Mobiilsideseadme kasutamisel avalikus kohas (näiteks tervishoiuasutustes) 
või lõhkamistööde piirkonnas järgige kõiki ülespandud silte.

Sõidukite õhkpadjad
Ärge asetage mobiilsideseadet õhkpadja avanemispiirkonda.

Plahvatusohtlik keskkond
Plahvatusohtlikud piirkonnad on sageli (kuid mitte alati) vastavalt 
tähistatud. Nendeks võivad olla näiteks laevade alumised tekid, kütuse või 
kemikaalide  laadimis- või ladustamisrajatised või alad, kus õhk sisaldab 
kemikaale või selliseid osakesi nagu viljaterad, tolm või metallipuru.

Sellises piirkonnas lülitage mobiilsideseade välja ja ärge eemaldage, 
paigaldage ega laadige akut. Sellisel alal võivad tekkivad sädemed 
põhjustada plahvatuse või põlengu.

Kahjustatud tooted
Kui teie mobiilsideseade või selle aku on märjaks saanud, vigastatud või 
tugevalt põrutada saanud, ärge kasutage seda enne selle kontrollimist 
Motorola volitatud teeninduskeskuses. Ärge püüdke seda väliste 
soojusallikate (nagu mikrolaineahju) abil kuivatada.

Akud ja laadijad

Kui ehted, võtmed, ketid või muud elektrit juhtivad 
esemed puutuvad kokku aku katmata klemmidega, 
võib tekkida lühis, mille tõttu klemme lühistavad 
esemed võivad kuumeneda ja tekitada ainelist kahju 
või kehavigastusi. Olge laetud akuga ümberkäimisel 
hoolikas, eriti siis, kui panete selle taskusse, kotti või 
mõnda muusse ümbrisesse, kus on metallesemeid.  
Kasutage ainult Motorola originaalakusid ja laadijaid 
(millel on tähis „Motorola Original“).

Ettevaatust! Kehavigastuste saamise ohu tõttu ära visake akut tulle.

Aku, laadija või mobiilsideseade võib kanda järgmisi tähiseid:

Sümbol Tähendus
032374o

Järgneb tähtis ohutusteave.

032376o Ärge visake akut ega mobiilsideseadet tulle.

032375o

Aku või mobiilsideseade võib kohalike eeskirjade järgi 
kuuluda ringlussevõtmisele. Lisateabe saamiseks 
pöörduge vastavate kohalike järelvalvesasutuste poole.

Ärge visake akut ega mobiilsideseadet prügi hulka.

032378o
Li Ion BATT Mobiilsideseadmel on sisseehitatud liitium-ioonaku.

Ärge laske akul, laadijal ega mobiilsideseadmel märjaks 
saada.
Peakomplekti kaudu muusika või kõne kuulamisel 
suurima helitugevusega võite kahjustada kuulmist.

Lämbumisoht
Mobiilsideseade või selle tarvikud võivad sisaldada eraldatavaid osi, 
mille allaneelamisel võivad väikelapsed sattuda lämbumisohtu. Hoidke 
mobiilsideseade ja selle tarvikud lastele kättesaamatus kohas.

Klaasosad
Mõni teie mobiilsideseadme osa võib olla klaasist. Kui seade kukub 
kõvale pinnale või saab tugeva löögi, võib klaas puruneda. Klaasi 
purunemisel ärge puudutage seda ega püüdke purunenud osa 
eemaldada. Ärge kasutage mobiilsideseadet seni, kuni klaasosa on 
vastava kvalifikatsiooniga hoolduskeskuses välja vahetatud.

Haigushood või teadvusekaotus
On inimesi, kellel vilkuvad tuled (näiteks videomängu mängimisel) 
võivad esile kutsuda langetõvehoo või teadvusekaotuse. Seda 
võib juhtuda ka siis, kui neil pole varem selliseid haigushooge ega 
teadvusekaotust esinenud.

Kui teil on olnud langetõvehooge või teadvusekaotust või kui teie 
lähisugulastel on neid varem esinenud, pidage enne mobiilsideseadme 
videomängude mängimist või vilkuvate tulede kasutamist (kui need 
võimalused on olemas) oma arstiga nõu.

Katkestage seadme kasutamine ja pidage arstiga nõu juhul, kui ilmneb 
mõni järgmistest sümptomitest: krambid, silma- või lihasetõmblused, 
teadvusekaotus, tahtmatud liigutused või tasakaaluhäired. Alati tuleks 
hoida ekraan silmadest eemal, kasutada seadet valges ruumis, teha iga 
tunni järel 15-minutine paus ja lõpetada seadme kasutamine, kui olete 
väga väsinud.

Hoiatus helitugevuse kohta
Peakomplekti kaudu muusika või kõne kuulamisel suurima 
helitugevusega võite kahjustada kuulmist.

Korduvliigutused
Kui teete mobiilsideseadet kasutades korduvalt samu liigutusi (näiteks 
vajutate klahve või sisestate klaviatuurilt märke), võite puhuti kogeda 
ebamugavustunnet kätes, käsivartes, õlgades, kaelas või muudes 
kehaosades. Kui ebamugavustunne ei kao ka pärast selliste liigutuste 
lõpetamist, katkestage seadme kasutamine ja pöörduge arsti poole.

Keskkonna eest hoolitsemine ringlussevõtu teel

Kui näete Motorola tootel seda tähist, ärge visake tarbetuks 
muutunud toodet olmejäätmete hulka.

Mobiiltelefonide ja tarvikute ringlussevõtt

Ärge visake tarbetuks muutunud mobiiltelefone ega elektrilisi tarvikuid 
(näiteks laadijaid või peakomplekte) olmejäätmete hulka. Mõneski riigis 
või piirkonnas on tarbetuks muutunud elektri- ja elektroonikaseadmete 
käitlemiseks loodud vastav kogumissüsteem. Täpsema teabe saamiseks 
pöörduge vastavasse kohaliku omavalitsuse allüksuse poole. Kui vastavat 
kogumissüsteemi pole, saate tarbetuks muutunud mobiiltelefonid ja 
elektrilised tarvikud tagastada mõnda oma piirkonnas asuvasse Motorola 
volitatud teeninduskeskusse.

* Selles dokumendis esitatud teave asendab enne 1. maid 2006 
avaldatud kasutusjuhendites esitatud üldise ohutusteabe.

tarkvararakendusi või välisseadmeid (milleks on muuhulgas näiteks 
akud, laadijad, adapterid ja vooluvõrgu ühenduslülid), mis ei olnud 
toodetud ja tarnitud Motorola poolt, ning selline kahjustus tekkis 
mobiiltelefoni, selle lisaseadmete, tarkvararakenduste või välisseadmete 
kasutamise tõttu.

MILLELE GARANTII EI LAIENE?
Käesolev garantii ei laiene kahjustustele, mis tulenesid seadme 
vigastamisest, valest kasutamisest, muutmisest, lohakusest või 
hooletusest või seadme ümberehitamisest või hooldamisest selleks 
mitte volitatud isikute poolt.

Järgnevalt on toodud näited defektidest ja kahjustustest, millele käesolev 
garantii ei laiene.

1. Defektid ja kahjustused, mis tulenevad Toote ebasihipärasest või 
ebatavapärasest kasutamisest.
2. Defektid ja kahjustused, mis tulenevad ebaõigest kasutamisest, 
ühildamatute seadmetega ühendamisest, õnnetusest või hooletusest.
3. Defektid või kahjustused, mis tulenevad seadme ebaõigest testimisest, 
kasutamisest, hooldusest, installeerimisest, reguleerimisest, lubamatute 
tarkvararakenduste kasutamisest või mis tahes liiki ümberehitamisest ja 
muudatustest.
4. Antenni purunemine või kahjustus, välja arvatud juhul, kui selle 
põhjuseks on otseselt materjali- või töökvaliteediviga.
5. Tooted, mille on lahti võtnud või ümber ehitanud mis tahes isik, 
kelleks ei ole Motorola, viisil, mis muudab võimatuks Toote normaalse 
funktsioneerimise või garantiinõude kontrollimiseks piisava testimise.

6. Defektid ja kahjustused, mille on põhjustanud mobiilside operaatori 
levi, teenindustaseme või töökorra hälbed.

7. Defektid ja kahjustused, mille on põhjustanud niiskus, vedelik või 
toidupritsmed.

8. Toote trükkplaadi ühendusrajad on moonutatud või rikutud.

9. Kõik plastmasspinnad ja kõik muud välispinnad, mis on kulunud 
seadme normaalse kasutamise tõttu.

10. Nahast kotid (millele annab garantii nende tootja).

11. Ajutiselt renditud Tooted.

12. Normaalsest kulumisest tingitud perioodiline hooldus või osade 
parandamine või asendamine.

NB: Motorola laetava aku kõneaeg, valmisolekuaeg ja kogu eluiga sõltub 
kasutustingimustest ja võrgu konfiguratsioonist. Toote spetsifikatsiooni 
kohaselt peaks Motorola mobiiltelefoni kui tarbeeseme optimaalne 
kasutus olema saavutatud kuue kuu jooksul arvates ostukuupäevast ja 
kuni (200) laadimisega (optimaalne kasutusaeg).

Motorola laetava aku garantii muutub kehtetuks, kui (i) seda laetakse 
mõne teise Motorola poolt heaks kiitmata laadija abil, (ii) kui aku 
plommid on purunenud või neil esineb lahtivõtmise jälgi, (iii) akut on 
kasutatud mõnes teises seadmes peale sellise mobiiltelefoni, mille jaoks 
ta on mõeldud.

Sõltuvalt kasutamistingimustest ja -harjumustest võivad komponendid 
kuluda ja amortiseeruda, muuhulgas võib esineda mehaanilisi probleeme 
seonduvalt Toote kestaga, värviga, koostega, alakoostetega, kuvariga ja 
klahvistikuga ning mis tahes lisaseadmetega, mis ei olnud integreeritud 
Toote  esialgsesse konfiguratsiooni. Äratarvitatavate komponentide 
(nagu akud) amortiseerumisest ja pärast toote kasutusjuhendis märgitud 
optimaalset kasutusaega kasutamisest  tingitud vigade parandamine 
loetakse olevat tarbija kohustus ja seetõttu ei anna Motorola sellistele 
komponentidele tasuta parandusteeninduse garantiid.

SISESTATUD ANDMED
Palun märkige üles ja säilitage kõik Tootesse sisestatud andmed nagu 
nimed, aadressid, telefoninumbrid, kasutajanimed ja salasõnad jms. 
enne, kui annate Toote garantiiteenindusse, sest sellised andmed 
võidakse parandus- või teenindusprotsessi käigus kustutada.

Palun arvestage, et Tootesse alla laaditud materjalid, näiteks toonid, 
helinad, ekraanisäästjad, taustapildid, mängud jms., võidakse parandus- või 
testimisprotsessi käigus kustutada. Selliste materjalide eest Motorola ei 
vastuta. Parandus- või testimisprotsess ei tohiks mõjutada ühtki materjali, 
mille Motorola Teie Tootesse standardfunktsioonina on installeerinud.

GARANTIIVÄLINE REMONT
Kui Te soovite, et Motorola parandaks Teie Toodet pärast Garantiiaega 
või vigade osas, mida käesolev garantii ei hõlma, võib Motorola omal 
äranägemisel kas parandada Toote ise Teiepoolse tasu eest või soovitada 
Teil pöörduda parandamiseks volitatud kolmanda isiku poole.

12-month Warranty displayed
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Motorola kasutusjuhendeis sisalduv teave on tõene juhendi trükkimise 
ajal. Motorola jätab endale õiguse teavet või spetsifikatsioone muuta 
ilma ette teatamata. Motorola kasutusjuhendeid pakutakse „olemasoleval 
kujul“. Kui seadus ei määra teisiti, ei anta selle juhendi täpsusele, 
usaldusväärsusele ega sisule mingeid garantiisid, ei otseseid ega 
kaudseid, sealhulgas, kuid mitte ainult, kaudset garantiid kaubandusliku 
sobivuse või kindlaks otstarbeks sobivuse kohta.

Kuigi toote spetsifikatsioonid ja funktsioonid võivad ette teatamata 
muutuda, teeme me kõik võimaliku, et tagada kasutusjuhendite regulaarne 
kaasajastamine toote funktsionaalsete ümberkorralduste kajastamise 
eesmärgil. Kui kasutusjuhendi versioon siiski toote põhilisi funktsioone 
täielikult ei kajasta, palume meile sellest teatada. Meie kasutusjuhendite 
uuendatud versioonid leiate aadressil http://www.motorola.com asuva 
Motorola veebilehe tarbijatele mõeldud jaotisest.

Absorbeerumise erimäära andmed

KÄESOLEV MUDEL VASTAB RAHVUSVAHELISTELE EESKIRJADELE 
RAADIOKIIRGUSOHU SUHTES

Teie mobiiltelefon on raadiosaatja ning -vastuvõtja. Selle 
konstrueerimisel on arvestatud raadiokiirgusohu piirnorme, mida 
soovitavad rahvusvahelised eeskirjad. Nimetatud eeskirjad töötas 
välja sõltumatu teaduslik organisatsioon ICNIRP ning need sisaldavad 
ohutuspiire, mis on ette nähtud kõigi isikute kaitse tagamiseks, 
olenemata east ja tervislikust seisundist.

Eeskirjad kasutavad mõõtühikut nimega erineeldumismäär ehk SAR 
(Specific Absorption Rate). Piirnorm ICNIRP SAR avalikult kasutatavate 
mobiiltelefonide jaoks on 2 W/kg; käesoleva telefoni kõrgeim SAR-väärtus 
kõrva juures katsetamisel oli 0.72 W/kg.1 Kuna mobiiltelefonid pakuvad 
suurt funktsioonivalikut, saab neid kasutada ka muudes asendites, näiteks 
kehal kandmisel, nagu kirjeldatud käesolevas kasutusjuhendis.2 Sel juhul 
on katsete kõrgeim SAR-väärtus 0.87 W/kg.1

Kuna erineeldumismäära SAR mõõdetakse kõrgeima saatevõimsusega 
seadmete abil, on käesoleva seadme tegelik SAR-väärtus töö ajal 
tavaliselt ülaltoodud väärtusest madalam. See tuleneb seadme 
võimsustaseme automaatsest muutmisest eesmärgiga tagada 
miinimumtaseme kasutamine võrguühenduse saavutamisel.

Kuigi erinevate telefonide ja asukohtade korral võib esineda SAR-
tasemete lahknevusi, vastavad need kõik kiirgusohutuse riiklikele 
nõuetele. Pange tähele, et käesoleva tootemudeli täiustused võivad 
põhjustada SAR-väärtuste erinevusi uuemate toodete korral; igal juhul 
vastavad kõik tooted eeskirjade nõuetele.

Ülemaailmne Tervishoiuorganisatsioon on teatanud, et praegu 
olemasolev teaduslik informatsioon ei osuta vajadusele spetsiaalsete 
ettevaatusabinõude rakendamiseks mobiiltelefonide kasutamisel. Nad 
märgivad, et kui soovite kiirgusohtu vähendada, võite piirata kõnede 
pikkust või kasutada käed-vabad-süsteemi, mis võimaldab hoida 
mobiiltelefoni peast ja kehast eemal. 

Lisateavet leiate Ülemaailmse Tervishoiuorganisatsiooni (World Health 
Organization) veebisaidilt (http://www.who.int/emf) ja Motorola, Inc. 
veebisaidilt. (http://www.motorola.com/rfhealth).

1. Katsed teostatakse rahvusvaheliste katse-eeskirjade kohaselt. Piirnorm sisaldab 
olulist varutegurit, mis tagab inimestele täiendava kaitse ning arvestab mõõtmiste 
võimalikke kõrvalekaldeid. Täiendav lisateave sisaldab Motorola katseprotokolli, 
hindamisprotseduuri ja mõõtetulemuste määramatusvahemikku käesoleva toote jaoks.

2. Lisateavet kehal kandmise kohta vt jaotises Safety and General Information 
(Ohutus ja üldteave).

Maailma Tervishoiuorganisatsiooni teave

Olemasolevate teaduslike andmete põhjal võib väita, et mobiiltelefoni 
kasutamine ei eelda spetsiaalsete ettevaatusabinõude järgimist. Kui 
see valmistab teile siiski probleeme, võite iseenda või oma laste jaoks 
raadiosageduslikku kiirgust vähendada, selleks piirake kõnede kestust ja 
kasutage vabakäeseadet, et mobiiltelefoni kehast eemal hoida.

Allikas: WHO faktide leht 193 

Lisateave: http://www.who.int./peh-emf

 Euroopa Liidu direktiividele vastavuse kinnitus

Käesolevaga deklareerib Motorola, et käesolev toode 
vastab:

• direktiivi 1999/5/EÜ peamistele nõuetele ja teistele asjakohastele 
normidele

• kõikidele teistele asjakohastele EL direktiividele
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Ülaltoodu on toote tüüpilise loanumbri näide.

Te leiate oma toote direktiivi 1999/5/EÜ (R&TTE-direktiiv) nõuetele vastavuse 
deklaratsiooni (DoC) koduleheküljel www.motorola.com/rtte – Selleks et 
leida oma DoC, sisestage palun Teie toote sildil olev loanumber veebilehel 
lahtrisse „Otsing” („Search”).

Ohutus- ja üldteave

See peatükk sisaldab olulist teavet, mida vajate oma mobiilsideseadme 
ohutuks ja tõhusaks kasutamiseks. Tutvuge selle teabega enne 
mobiilsideseadme kasutuselevõttu.*

Kokkupuude raadiosagedusliku (RF) energiaga
Teie mobiilsideseade sisaldab saatjat ja vastuvõtjat. Kui seade on SISSE 
LÜLITATUD, võtab see vastu ja saadab raadiosageduslikku (RF) energiat. 
Kui olete oma mobiilsideseadme abil sideühenduses, reguleeritakse teie 
mobiilsideseadme saatja väljundvõimsust automaatselt.

Teie Motorola mobiilsideseade on tehniliselt lahendatud nii, et see 
vastaks teie riigis kehtivatele nõuetele, mis käsitlevad inimeste 
kokkupuudet raadiosagedusliku (RF) energiaga.

Ettevaatusabinõud kasutamisel
Et tagada mobiilsideseadme optimaalne talitlus ja et mobiilsideseadme 
kiiratava RF-energia võimsus ei ületaks vastavate standarditega sätestatud 
piiridesse, järgige alati käesolevaid juhiseid ja ettevaatusabinõusid.

Välisantenni hooldamine
Kui teie mobiilsideseadmel on välisantenn, kasutage ainult 
Motorola tarnitud või heakskiidetud antenni. Lubamatute antennide, 
ümberehituste või lisaseadmete kasutamine võib mobiilsideseadet 
kahjustada ja/või põhjustada vastuolu teie riigis kehtivate nõuetega.

ÄRGE hoidke telefoni KASUTAMISE AJAL välisantennist kinni. 
Välisantennist kinnihoidmine mõjutab kõnekvaliteeti ja võib tingida 
mobiilsideseadme  töötamise vajalikust suuremal saatevõimsusel.

Toote kasutamine
Helistamisel või kõne vastuvõtmisel hoidke oma mobiilsideseadet 
samamoodi, nagu hoiaksite lauatelefoni kuuldetoru.

Kui kannate mobiilsideseadet kehal, kasutage selleks alati Motorola 
tarnitud või heakskiidetud klambrit, hoidikut, ümbrist või rihma. Kui te ei 
kasuta Motorola tarnitud või heakskiidetud kehalkantavat tarvikut, hoidke 
mobiilsideseade ja selle antenn kasutamise ajal kehast vähemalt 2,5 cm 
(1 tolli) kaugusel.

Kui kasutate mobiilsideseadme andmesidefunktsioone (ükskõik kas 
lisakaabliga või ilma selleta), asetage mobiilsideseade ja selle antenn 
kehast vähemalt 2,5 cm (1 tolli) kaugusele.

Selliste tarvikute kasutamisel, mis pole Motorola tarnitud või Motorola 
heakskiitu saanud, võib teie mobiilsideseade kiirata RF-energiat rohkem, 
kui vastavate piirnormidega lubatud. Motorola tarnitud ja heakskiidetud 
tarvikute loendi leiate meie veebilehelt aadressil: www.motorola.com.

RF-häiringud ja nõuetelevastavus
Peaaegu kõiki elektroonikaseadmeid, mis pole nõuetekohase varjestuse 
või tehnilise lahendusega või muul viisil RF-energia kiirgusnormidele 
vastavuse seisukohalt konfigureeritud, mõjutavad välistest allikatest 
pärinevad RF-häiringud. Mõnel juhul võib teie mobiilsideseade häirida 
teiste seadmete tööd.

Häiringuprobleemide vältimiseks järgige 
järgmisi juhiseid

Lülitage mobiilsideseade välja igal pool, kus on üles pandud vastav 
korraldus. Selliste kohtade hulka kuuluvad haiglad või muud 
tervishoiuasutused, kus võib olla kasutusel välise RF-energia suhtes 
tundlikud seadmed.

Lennukis lülitage mobiilsideseade välja alati, kui lendu teenindav 
personal seda nõuab. Kui teie mobiilsideseadet saab kasutada 
lennukirežiimis või mõnes muus sarnases töörežiimis, pidage seadme 
lennu ajal kasutamise osas nõu lendu teenindava personaliga.

Südamerütmurid
Kui teil on südamerütmur, pidage enne mobiilsideseadme 
kasutuselevõttu nõu oma arstiga.

Südamerütmuriga isikud peaksid järgima järgmisi ettevaatusabinõusid:

• ALATI, kui mobiilsideseade on SISSE LÜLITATUD, hoidke 
mobiilsideseadet südamerütmurist kaugemal kui 20 cm (8 tolli);

• mobiilsideseadet EI TOHI kanda rinnataskus;

• häiringuvõimaluste vähendamiseks kasutage mobiilsideseadmega 
rääkides südamerütmuri suhtes kaugemat kõrva;

• mobiilsideseade LÜLITAGE VÄLJA kohe juhul, kui on põhjust arvata, 
et südamerütmuri töö on häiritud.

www.hellomoto.com

Mõned mobiiltelefoni funktsioonid sõltuvad teie teenusepakkuja võrgu 
võimalustest ja seadetest. Lisaks ei pruugi teie teenusepakkuja olla 
mõnda funktsiooni aktiveerinud ja/või pakkuja võrguseaded võivad 
piirata funktsiooni toimimist. Kui teil tekib funktsioonide kättesaadavuse 
ja toimimise kohta küsimusi, pöörduge alati oma teenusepakkuja poole. 
Kõik funktsioonid ja muud tootespetsifikatsioonid, samuti käesoleva 
kasutusjuhendi teave põhinevad uusimal saadaoleval teabel ning on 
tõesed kasutusjuhendi trükkimise ajal. Motorola jätab endale õiguse 
teavet või spetsifikatsioone muuta ilma ette teatamata ning muid 
kohustusi omamata.

MOTOROLA ja stiliseeritud M Logo on registreeritud USA Patendi- ja 
Kaubamärgiametis. Java ja kõik muud Java-põhised märgid on ettevõtte 
Sun Microsystems, Inc. kaubamärgid või USA-s ja teistes riikides 
registreeritud kaubamärgid. Kõik teised toote- või teenusenimed on 
vastavate omanike omand. 

© Motorola, Inc. 2006.

Kuulmisabivahendid
Teatud digitaalsed mobiilsideseadmed võivad häirida teatud 
kuulmisabivahendite tööd. Selliste häirete korral peaksite alternatiivide 
leidmiseks pöörduma oma kuulmisabivahendi tootja või arsti poole.

Muud meditsiiniseadmed
Kui kasutate mõnda muud isiklikku meditsiiniabivahendit, pöörduge arsti 
või seadme tootja poole, et kindlaks teha, kas see on RF-kiirguse eest 
nõuetekohaselt kaitstud.

Ettevaatusabinõud sõiduki juhtimisel
Tutvuge seaduste ja eeskirjadega, mis käsitlevad mobiilsideseadmete 
kasutamist piirkonnas, kus liiklete. Täitke neid alati.

Kui kasutate mobiilsideseadet sõiduki juhtimise ajal palun:

• pöörake täit tähelepanu juhtimisele ja teele. Mobiilsideseadme 
kasutamine võib tähelepanu hajutada. Kui te ei suuda keskenduda 
juhtimisele, katkestage kõne;

• kasutage vabakäeseadmeid, kui need on olemas;

• keerukates liiklusoludes lahkuge enne helistamist või kõne 
vastuvõtmist teelt ja parkige auto.

Juhiseid vastutustundlikuks sõidukijuhtimiseks leiate käesoleva juhendi 
lõpust peatükist „Tark juhtimine“ ning Motorola veebisaidilt  
www.motorola.com/callsmart.

Seadme kasutamisega seotud hoiatused
Mobiilsideseadme kasutamisel avalikus kohas (näiteks tervishoiuasutustes) 
või lõhkamistööde piirkonnas järgige kõiki ülespandud silte.

Sõidukite õhkpadjad
Ärge asetage mobiilsideseadet õhkpadja avanemispiirkonda.

Plahvatusohtlik keskkond
Plahvatusohtlikud piirkonnad on sageli (kuid mitte alati) vastavalt 
tähistatud. Nendeks võivad olla näiteks laevade alumised tekid, kütuse või 
kemikaalide  laadimis- või ladustamisrajatised või alad, kus õhk sisaldab 
kemikaale või selliseid osakesi nagu viljaterad, tolm või metallipuru.

Sellises piirkonnas lülitage mobiilsideseade välja ja ärge eemaldage, 
paigaldage ega laadige akut. Sellisel alal võivad tekkivad sädemed 
põhjustada plahvatuse või põlengu.

Kahjustatud tooted
Kui teie mobiilsideseade või selle aku on märjaks saanud, vigastatud või 
tugevalt põrutada saanud, ärge kasutage seda enne selle kontrollimist 
Motorola volitatud teeninduskeskuses. Ärge püüdke seda väliste 
soojusallikate (nagu mikrolaineahju) abil kuivatada.

Akud ja laadijad

Kui ehted, võtmed, ketid või muud elektrit juhtivad 
esemed puutuvad kokku aku katmata klemmidega, 
võib tekkida lühis, mille tõttu klemme lühistavad 
esemed võivad kuumeneda ja tekitada ainelist kahju 
või kehavigastusi. Olge laetud akuga ümberkäimisel 
hoolikas, eriti siis, kui panete selle taskusse, kotti või 
mõnda muusse ümbrisesse, kus on metallesemeid.  
Kasutage ainult Motorola originaalakusid ja laadijaid 
(millel on tähis „Motorola Original“).

Ettevaatust! Kehavigastuste saamise ohu tõttu ära visake akut tulle.

Aku, laadija või mobiilsideseade võib kanda järgmisi tähiseid:

Sümbol Tähendus
032374o

Järgneb tähtis ohutusteave.

032376o Ärge visake akut ega mobiilsideseadet tulle.

032375o

Aku või mobiilsideseade võib kohalike eeskirjade järgi 
kuuluda ringlussevõtmisele. Lisateabe saamiseks 
pöörduge vastavate kohalike järelvalvesasutuste poole.

Ärge visake akut ega mobiilsideseadet prügi hulka.

032378o
Li Ion BATT Mobiilsideseadmel on sisseehitatud liitium-ioonaku.

Ärge laske akul, laadijal ega mobiilsideseadmel märjaks 
saada.
Peakomplekti kaudu muusika või kõne kuulamisel 
suurima helitugevusega võite kahjustada kuulmist.

Lämbumisoht
Mobiilsideseade või selle tarvikud võivad sisaldada eraldatavaid osi, 
mille allaneelamisel võivad väikelapsed sattuda lämbumisohtu. Hoidke 
mobiilsideseade ja selle tarvikud lastele kättesaamatus kohas.

Klaasosad
Mõni teie mobiilsideseadme osa võib olla klaasist. Kui seade kukub 
kõvale pinnale või saab tugeva löögi, võib klaas puruneda. Klaasi 
purunemisel ärge puudutage seda ega püüdke purunenud osa 
eemaldada. Ärge kasutage mobiilsideseadet seni, kuni klaasosa on 
vastava kvalifikatsiooniga hoolduskeskuses välja vahetatud.

Haigushood või teadvusekaotus
On inimesi, kellel vilkuvad tuled (näiteks videomängu mängimisel) 
võivad esile kutsuda langetõvehoo või teadvusekaotuse. Seda 
võib juhtuda ka siis, kui neil pole varem selliseid haigushooge ega 
teadvusekaotust esinenud.

Kui teil on olnud langetõvehooge või teadvusekaotust või kui teie 
lähisugulastel on neid varem esinenud, pidage enne mobiilsideseadme 
videomängude mängimist või vilkuvate tulede kasutamist (kui need 
võimalused on olemas) oma arstiga nõu.

Katkestage seadme kasutamine ja pidage arstiga nõu juhul, kui ilmneb 
mõni järgmistest sümptomitest: krambid, silma- või lihasetõmblused, 
teadvusekaotus, tahtmatud liigutused või tasakaaluhäired. Alati tuleks 
hoida ekraan silmadest eemal, kasutada seadet valges ruumis, teha iga 
tunni järel 15-minutine paus ja lõpetada seadme kasutamine, kui olete 
väga väsinud.

Hoiatus helitugevuse kohta
Peakomplekti kaudu muusika või kõne kuulamisel suurima 
helitugevusega võite kahjustada kuulmist.

Korduvliigutused
Kui teete mobiilsideseadet kasutades korduvalt samu liigutusi (näiteks 
vajutate klahve või sisestate klaviatuurilt märke), võite puhuti kogeda 
ebamugavustunnet kätes, käsivartes, õlgades, kaelas või muudes 
kehaosades. Kui ebamugavustunne ei kao ka pärast selliste liigutuste 
lõpetamist, katkestage seadme kasutamine ja pöörduge arsti poole.

Keskkonna eest hoolitsemine ringlussevõtu teel

Kui näete Motorola tootel seda tähist, ärge visake tarbetuks 
muutunud toodet olmejäätmete hulka.

Mobiiltelefonide ja tarvikute ringlussevõtt

Ärge visake tarbetuks muutunud mobiiltelefone ega elektrilisi tarvikuid 
(näiteks laadijaid või peakomplekte) olmejäätmete hulka. Mõneski riigis 
või piirkonnas on tarbetuks muutunud elektri- ja elektroonikaseadmete 
käitlemiseks loodud vastav kogumissüsteem. Täpsema teabe saamiseks 
pöörduge vastavasse kohaliku omavalitsuse allüksuse poole. Kui vastavat 
kogumissüsteemi pole, saate tarbetuks muutunud mobiiltelefonid ja 
elektrilised tarvikud tagastada mõnda oma piirkonnas asuvasse Motorola 
volitatud teeninduskeskusse.

* Selles dokumendis esitatud teave asendab enne 1. maid 2006 
avaldatud kasutusjuhendites esitatud üldise ohutusteabe.

tarkvararakendusi või välisseadmeid (milleks on muuhulgas näiteks 
akud, laadijad, adapterid ja vooluvõrgu ühenduslülid), mis ei olnud 
toodetud ja tarnitud Motorola poolt, ning selline kahjustus tekkis 
mobiiltelefoni, selle lisaseadmete, tarkvararakenduste või välisseadmete 
kasutamise tõttu.

MILLELE GARANTII EI LAIENE?
Käesolev garantii ei laiene kahjustustele, mis tulenesid seadme 
vigastamisest, valest kasutamisest, muutmisest, lohakusest või 
hooletusest või seadme ümberehitamisest või hooldamisest selleks 
mitte volitatud isikute poolt.

Järgnevalt on toodud näited defektidest ja kahjustustest, millele käesolev 
garantii ei laiene.

1. Defektid ja kahjustused, mis tulenevad Toote ebasihipärasest või 
ebatavapärasest kasutamisest.
2. Defektid ja kahjustused, mis tulenevad ebaõigest kasutamisest, 
ühildamatute seadmetega ühendamisest, õnnetusest või hooletusest.
3. Defektid või kahjustused, mis tulenevad seadme ebaõigest testimisest, 
kasutamisest, hooldusest, installeerimisest, reguleerimisest, lubamatute 
tarkvararakenduste kasutamisest või mis tahes liiki ümberehitamisest ja 
muudatustest.
4. Antenni purunemine või kahjustus, välja arvatud juhul, kui selle 
põhjuseks on otseselt materjali- või töökvaliteediviga.
5. Tooted, mille on lahti võtnud või ümber ehitanud mis tahes isik, 
kelleks ei ole Motorola, viisil, mis muudab võimatuks Toote normaalse 
funktsioneerimise või garantiinõude kontrollimiseks piisava testimise.

6. Defektid ja kahjustused, mille on põhjustanud mobiilside operaatori 
levi, teenindustaseme või töökorra hälbed.

7. Defektid ja kahjustused, mille on põhjustanud niiskus, vedelik või 
toidupritsmed.

8. Toote trükkplaadi ühendusrajad on moonutatud või rikutud.

9. Kõik plastmasspinnad ja kõik muud välispinnad, mis on kulunud 
seadme normaalse kasutamise tõttu.

10. Nahast kotid (millele annab garantii nende tootja).

11. Ajutiselt renditud Tooted.

12. Normaalsest kulumisest tingitud perioodiline hooldus või osade 
parandamine või asendamine.

NB: Motorola laetava aku kõneaeg, valmisolekuaeg ja kogu eluiga sõltub 
kasutustingimustest ja võrgu konfiguratsioonist. Toote spetsifikatsiooni 
kohaselt peaks Motorola mobiiltelefoni kui tarbeeseme optimaalne 
kasutus olema saavutatud kuue kuu jooksul arvates ostukuupäevast ja 
kuni (200) laadimisega (optimaalne kasutusaeg).

Motorola laetava aku garantii muutub kehtetuks, kui (i) seda laetakse 
mõne teise Motorola poolt heaks kiitmata laadija abil, (ii) kui aku 
plommid on purunenud või neil esineb lahtivõtmise jälgi, (iii) akut on 
kasutatud mõnes teises seadmes peale sellise mobiiltelefoni, mille jaoks 
ta on mõeldud.

Sõltuvalt kasutamistingimustest ja -harjumustest võivad komponendid 
kuluda ja amortiseeruda, muuhulgas võib esineda mehaanilisi probleeme 
seonduvalt Toote kestaga, värviga, koostega, alakoostetega, kuvariga ja 
klahvistikuga ning mis tahes lisaseadmetega, mis ei olnud integreeritud 
Toote  esialgsesse konfiguratsiooni. Äratarvitatavate komponentide 
(nagu akud) amortiseerumisest ja pärast toote kasutusjuhendis märgitud 
optimaalset kasutusaega kasutamisest  tingitud vigade parandamine 
loetakse olevat tarbija kohustus ja seetõttu ei anna Motorola sellistele 
komponentidele tasuta parandusteeninduse garantiid.

SISESTATUD ANDMED
Palun märkige üles ja säilitage kõik Tootesse sisestatud andmed nagu 
nimed, aadressid, telefoninumbrid, kasutajanimed ja salasõnad jms. 
enne, kui annate Toote garantiiteenindusse, sest sellised andmed 
võidakse parandus- või teenindusprotsessi käigus kustutada.

Palun arvestage, et Tootesse alla laaditud materjalid, näiteks toonid, 
helinad, ekraanisäästjad, taustapildid, mängud jms., võidakse parandus- või 
testimisprotsessi käigus kustutada. Selliste materjalide eest Motorola ei 
vastuta. Parandus- või testimisprotsess ei tohiks mõjutada ühtki materjali, 
mille Motorola Teie Tootesse standardfunktsioonina on installeerinud.

GARANTIIVÄLINE REMONT
Kui Te soovite, et Motorola parandaks Teie Toodet pärast Garantiiaega 
või vigade osas, mida käesolev garantii ei hõlma, võib Motorola omal 
äranägemisel kas parandada Toote ise Teiepoolse tasu eest või soovitada 
Teil pöörduda parandamiseks volitatud kolmanda isiku poole.

12-month Warranty displayed
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Motorola kasutusjuhendeis sisalduv teave on tõene juhendi trükkimise 
ajal. Motorola jätab endale õiguse teavet või spetsifikatsioone muuta 
ilma ette teatamata. Motorola kasutusjuhendeid pakutakse „olemasoleval 
kujul“. Kui seadus ei määra teisiti, ei anta selle juhendi täpsusele, 
usaldusväärsusele ega sisule mingeid garantiisid, ei otseseid ega 
kaudseid, sealhulgas, kuid mitte ainult, kaudset garantiid kaubandusliku 
sobivuse või kindlaks otstarbeks sobivuse kohta.

Kuigi toote spetsifikatsioonid ja funktsioonid võivad ette teatamata 
muutuda, teeme me kõik võimaliku, et tagada kasutusjuhendite regulaarne 
kaasajastamine toote funktsionaalsete ümberkorralduste kajastamise 
eesmärgil. Kui kasutusjuhendi versioon siiski toote põhilisi funktsioone 
täielikult ei kajasta, palume meile sellest teatada. Meie kasutusjuhendite 
uuendatud versioonid leiate aadressil http://www.motorola.com asuva 
Motorola veebilehe tarbijatele mõeldud jaotisest.

Absorbeerumise erimäära andmed

KÄESOLEV MUDEL VASTAB RAHVUSVAHELISTELE EESKIRJADELE 
RAADIOKIIRGUSOHU SUHTES

Teie mobiiltelefon on raadiosaatja ning -vastuvõtja. Selle 
konstrueerimisel on arvestatud raadiokiirgusohu piirnorme, mida 
soovitavad rahvusvahelised eeskirjad. Nimetatud eeskirjad töötas 
välja sõltumatu teaduslik organisatsioon ICNIRP ning need sisaldavad 
ohutuspiire, mis on ette nähtud kõigi isikute kaitse tagamiseks, 
olenemata east ja tervislikust seisundist.

Eeskirjad kasutavad mõõtühikut nimega erineeldumismäär ehk SAR 
(Specific Absorption Rate). Piirnorm ICNIRP SAR avalikult kasutatavate 
mobiiltelefonide jaoks on 2 W/kg; käesoleva telefoni kõrgeim SAR-väärtus 
kõrva juures katsetamisel oli 0.72 W/kg.1 Kuna mobiiltelefonid pakuvad 
suurt funktsioonivalikut, saab neid kasutada ka muudes asendites, näiteks 
kehal kandmisel, nagu kirjeldatud käesolevas kasutusjuhendis.2 Sel juhul 
on katsete kõrgeim SAR-väärtus 0.87 W/kg.1

Kuna erineeldumismäära SAR mõõdetakse kõrgeima saatevõimsusega 
seadmete abil, on käesoleva seadme tegelik SAR-väärtus töö ajal 
tavaliselt ülaltoodud väärtusest madalam. See tuleneb seadme 
võimsustaseme automaatsest muutmisest eesmärgiga tagada 
miinimumtaseme kasutamine võrguühenduse saavutamisel.

Kuigi erinevate telefonide ja asukohtade korral võib esineda SAR-
tasemete lahknevusi, vastavad need kõik kiirgusohutuse riiklikele 
nõuetele. Pange tähele, et käesoleva tootemudeli täiustused võivad 
põhjustada SAR-väärtuste erinevusi uuemate toodete korral; igal juhul 
vastavad kõik tooted eeskirjade nõuetele.

Ülemaailmne Tervishoiuorganisatsioon on teatanud, et praegu 
olemasolev teaduslik informatsioon ei osuta vajadusele spetsiaalsete 
ettevaatusabinõude rakendamiseks mobiiltelefonide kasutamisel. Nad 
märgivad, et kui soovite kiirgusohtu vähendada, võite piirata kõnede 
pikkust või kasutada käed-vabad-süsteemi, mis võimaldab hoida 
mobiiltelefoni peast ja kehast eemal. 

Lisateavet leiate Ülemaailmse Tervishoiuorganisatsiooni (World Health 
Organization) veebisaidilt (http://www.who.int/emf) ja Motorola, Inc. 
veebisaidilt. (http://www.motorola.com/rfhealth).

1. Katsed teostatakse rahvusvaheliste katse-eeskirjade kohaselt. Piirnorm sisaldab 
olulist varutegurit, mis tagab inimestele täiendava kaitse ning arvestab mõõtmiste 
võimalikke kõrvalekaldeid. Täiendav lisateave sisaldab Motorola katseprotokolli, 
hindamisprotseduuri ja mõõtetulemuste määramatusvahemikku käesoleva toote jaoks.

2. Lisateavet kehal kandmise kohta vt jaotises Safety and General Information 
(Ohutus ja üldteave).

Maailma Tervishoiuorganisatsiooni teave

Olemasolevate teaduslike andmete põhjal võib väita, et mobiiltelefoni 
kasutamine ei eelda spetsiaalsete ettevaatusabinõude järgimist. Kui 
see valmistab teile siiski probleeme, võite iseenda või oma laste jaoks 
raadiosageduslikku kiirgust vähendada, selleks piirake kõnede kestust ja 
kasutage vabakäeseadet, et mobiiltelefoni kehast eemal hoida.

Allikas: WHO faktide leht 193 

Lisateave: http://www.who.int./peh-emf

 Euroopa Liidu direktiividele vastavuse kinnitus

Käesolevaga deklareerib Motorola, et käesolev toode 
vastab:

• direktiivi 1999/5/EÜ peamistele nõuetele ja teistele asjakohastele 
normidele

• kõikidele teistele asjakohastele EL direktiividele
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Ülaltoodu on toote tüüpilise loanumbri näide.

Te leiate oma toote direktiivi 1999/5/EÜ (R&TTE-direktiiv) nõuetele vastavuse 
deklaratsiooni (DoC) koduleheküljel www.motorola.com/rtte – Selleks et 
leida oma DoC, sisestage palun Teie toote sildil olev loanumber veebilehel 
lahtrisse „Otsing” („Search”).

Ohutus- ja üldteave

See peatükk sisaldab olulist teavet, mida vajate oma mobiilsideseadme 
ohutuks ja tõhusaks kasutamiseks. Tutvuge selle teabega enne 
mobiilsideseadme kasutuselevõttu.*

Kokkupuude raadiosagedusliku (RF) energiaga
Teie mobiilsideseade sisaldab saatjat ja vastuvõtjat. Kui seade on SISSE 
LÜLITATUD, võtab see vastu ja saadab raadiosageduslikku (RF) energiat. 
Kui olete oma mobiilsideseadme abil sideühenduses, reguleeritakse teie 
mobiilsideseadme saatja väljundvõimsust automaatselt.

Teie Motorola mobiilsideseade on tehniliselt lahendatud nii, et see 
vastaks teie riigis kehtivatele nõuetele, mis käsitlevad inimeste 
kokkupuudet raadiosagedusliku (RF) energiaga.

Ettevaatusabinõud kasutamisel
Et tagada mobiilsideseadme optimaalne talitlus ja et mobiilsideseadme 
kiiratava RF-energia võimsus ei ületaks vastavate standarditega sätestatud 
piiridesse, järgige alati käesolevaid juhiseid ja ettevaatusabinõusid.

Välisantenni hooldamine
Kui teie mobiilsideseadmel on välisantenn, kasutage ainult 
Motorola tarnitud või heakskiidetud antenni. Lubamatute antennide, 
ümberehituste või lisaseadmete kasutamine võib mobiilsideseadet 
kahjustada ja/või põhjustada vastuolu teie riigis kehtivate nõuetega.

ÄRGE hoidke telefoni KASUTAMISE AJAL välisantennist kinni. 
Välisantennist kinnihoidmine mõjutab kõnekvaliteeti ja võib tingida 
mobiilsideseadme  töötamise vajalikust suuremal saatevõimsusel.

Toote kasutamine
Helistamisel või kõne vastuvõtmisel hoidke oma mobiilsideseadet 
samamoodi, nagu hoiaksite lauatelefoni kuuldetoru.

Kui kannate mobiilsideseadet kehal, kasutage selleks alati Motorola 
tarnitud või heakskiidetud klambrit, hoidikut, ümbrist või rihma. Kui te ei 
kasuta Motorola tarnitud või heakskiidetud kehalkantavat tarvikut, hoidke 
mobiilsideseade ja selle antenn kasutamise ajal kehast vähemalt 2,5 cm 
(1 tolli) kaugusel.

Kui kasutate mobiilsideseadme andmesidefunktsioone (ükskõik kas 
lisakaabliga või ilma selleta), asetage mobiilsideseade ja selle antenn 
kehast vähemalt 2,5 cm (1 tolli) kaugusele.

Selliste tarvikute kasutamisel, mis pole Motorola tarnitud või Motorola 
heakskiitu saanud, võib teie mobiilsideseade kiirata RF-energiat rohkem, 
kui vastavate piirnormidega lubatud. Motorola tarnitud ja heakskiidetud 
tarvikute loendi leiate meie veebilehelt aadressil: www.motorola.com.

RF-häiringud ja nõuetelevastavus
Peaaegu kõiki elektroonikaseadmeid, mis pole nõuetekohase varjestuse 
või tehnilise lahendusega või muul viisil RF-energia kiirgusnormidele 
vastavuse seisukohalt konfigureeritud, mõjutavad välistest allikatest 
pärinevad RF-häiringud. Mõnel juhul võib teie mobiilsideseade häirida 
teiste seadmete tööd.

Häiringuprobleemide vältimiseks järgige 
järgmisi juhiseid

Lülitage mobiilsideseade välja igal pool, kus on üles pandud vastav 
korraldus. Selliste kohtade hulka kuuluvad haiglad või muud 
tervishoiuasutused, kus võib olla kasutusel välise RF-energia suhtes 
tundlikud seadmed.

Lennukis lülitage mobiilsideseade välja alati, kui lendu teenindav 
personal seda nõuab. Kui teie mobiilsideseadet saab kasutada 
lennukirežiimis või mõnes muus sarnases töörežiimis, pidage seadme 
lennu ajal kasutamise osas nõu lendu teenindava personaliga.

Südamerütmurid
Kui teil on südamerütmur, pidage enne mobiilsideseadme 
kasutuselevõttu nõu oma arstiga.

Südamerütmuriga isikud peaksid järgima järgmisi ettevaatusabinõusid:

• ALATI, kui mobiilsideseade on SISSE LÜLITATUD, hoidke 
mobiilsideseadet südamerütmurist kaugemal kui 20 cm (8 tolli);

• mobiilsideseadet EI TOHI kanda rinnataskus;

• häiringuvõimaluste vähendamiseks kasutage mobiilsideseadmega 
rääkides südamerütmuri suhtes kaugemat kõrva;

• mobiilsideseade LÜLITAGE VÄLJA kohe juhul, kui on põhjust arvata, 
et südamerütmuri töö on häiritud.

www.hellomoto.com

Mõned mobiiltelefoni funktsioonid sõltuvad teie teenusepakkuja võrgu 
võimalustest ja seadetest. Lisaks ei pruugi teie teenusepakkuja olla 
mõnda funktsiooni aktiveerinud ja/või pakkuja võrguseaded võivad 
piirata funktsiooni toimimist. Kui teil tekib funktsioonide kättesaadavuse 
ja toimimise kohta küsimusi, pöörduge alati oma teenusepakkuja poole. 
Kõik funktsioonid ja muud tootespetsifikatsioonid, samuti käesoleva 
kasutusjuhendi teave põhinevad uusimal saadaoleval teabel ning on 
tõesed kasutusjuhendi trükkimise ajal. Motorola jätab endale õiguse 
teavet või spetsifikatsioone muuta ilma ette teatamata ning muid 
kohustusi omamata.

MOTOROLA ja stiliseeritud M Logo on registreeritud USA Patendi- ja 
Kaubamärgiametis. Java ja kõik muud Java-põhised märgid on ettevõtte 
Sun Microsystems, Inc. kaubamärgid või USA-s ja teistes riikides 
registreeritud kaubamärgid. Kõik teised toote- või teenusenimed on 
vastavate omanike omand. 

© Motorola, Inc. 2006.

Kuulmisabivahendid
Teatud digitaalsed mobiilsideseadmed võivad häirida teatud 
kuulmisabivahendite tööd. Selliste häirete korral peaksite alternatiivide 
leidmiseks pöörduma oma kuulmisabivahendi tootja või arsti poole.

Muud meditsiiniseadmed
Kui kasutate mõnda muud isiklikku meditsiiniabivahendit, pöörduge arsti 
või seadme tootja poole, et kindlaks teha, kas see on RF-kiirguse eest 
nõuetekohaselt kaitstud.

Ettevaatusabinõud sõiduki juhtimisel
Tutvuge seaduste ja eeskirjadega, mis käsitlevad mobiilsideseadmete 
kasutamist piirkonnas, kus liiklete. Täitke neid alati.

Kui kasutate mobiilsideseadet sõiduki juhtimise ajal palun:

• pöörake täit tähelepanu juhtimisele ja teele. Mobiilsideseadme 
kasutamine võib tähelepanu hajutada. Kui te ei suuda keskenduda 
juhtimisele, katkestage kõne;

• kasutage vabakäeseadmeid, kui need on olemas;

• keerukates liiklusoludes lahkuge enne helistamist või kõne 
vastuvõtmist teelt ja parkige auto.

Juhiseid vastutustundlikuks sõidukijuhtimiseks leiate käesoleva juhendi 
lõpust peatükist „Tark juhtimine“ ning Motorola veebisaidilt  
www.motorola.com/callsmart.

Seadme kasutamisega seotud hoiatused
Mobiilsideseadme kasutamisel avalikus kohas (näiteks tervishoiuasutustes) 
või lõhkamistööde piirkonnas järgige kõiki ülespandud silte.

Sõidukite õhkpadjad
Ärge asetage mobiilsideseadet õhkpadja avanemispiirkonda.

Plahvatusohtlik keskkond
Plahvatusohtlikud piirkonnad on sageli (kuid mitte alati) vastavalt 
tähistatud. Nendeks võivad olla näiteks laevade alumised tekid, kütuse või 
kemikaalide  laadimis- või ladustamisrajatised või alad, kus õhk sisaldab 
kemikaale või selliseid osakesi nagu viljaterad, tolm või metallipuru.

Sellises piirkonnas lülitage mobiilsideseade välja ja ärge eemaldage, 
paigaldage ega laadige akut. Sellisel alal võivad tekkivad sädemed 
põhjustada plahvatuse või põlengu.

Kahjustatud tooted
Kui teie mobiilsideseade või selle aku on märjaks saanud, vigastatud või 
tugevalt põrutada saanud, ärge kasutage seda enne selle kontrollimist 
Motorola volitatud teeninduskeskuses. Ärge püüdke seda väliste 
soojusallikate (nagu mikrolaineahju) abil kuivatada.

Akud ja laadijad

Kui ehted, võtmed, ketid või muud elektrit juhtivad 
esemed puutuvad kokku aku katmata klemmidega, 
võib tekkida lühis, mille tõttu klemme lühistavad 
esemed võivad kuumeneda ja tekitada ainelist kahju 
või kehavigastusi. Olge laetud akuga ümberkäimisel 
hoolikas, eriti siis, kui panete selle taskusse, kotti või 
mõnda muusse ümbrisesse, kus on metallesemeid.  
Kasutage ainult Motorola originaalakusid ja laadijaid 
(millel on tähis „Motorola Original“).

Ettevaatust! Kehavigastuste saamise ohu tõttu ära visake akut tulle.

Aku, laadija või mobiilsideseade võib kanda järgmisi tähiseid:

Sümbol Tähendus
032374o

Järgneb tähtis ohutusteave.

032376o Ärge visake akut ega mobiilsideseadet tulle.

032375o

Aku või mobiilsideseade võib kohalike eeskirjade järgi 
kuuluda ringlussevõtmisele. Lisateabe saamiseks 
pöörduge vastavate kohalike järelvalvesasutuste poole.

Ärge visake akut ega mobiilsideseadet prügi hulka.

032378o
Li Ion BATT Mobiilsideseadmel on sisseehitatud liitium-ioonaku.

Ärge laske akul, laadijal ega mobiilsideseadmel märjaks 
saada.
Peakomplekti kaudu muusika või kõne kuulamisel 
suurima helitugevusega võite kahjustada kuulmist.

Lämbumisoht
Mobiilsideseade või selle tarvikud võivad sisaldada eraldatavaid osi, 
mille allaneelamisel võivad väikelapsed sattuda lämbumisohtu. Hoidke 
mobiilsideseade ja selle tarvikud lastele kättesaamatus kohas.

Klaasosad
Mõni teie mobiilsideseadme osa võib olla klaasist. Kui seade kukub 
kõvale pinnale või saab tugeva löögi, võib klaas puruneda. Klaasi 
purunemisel ärge puudutage seda ega püüdke purunenud osa 
eemaldada. Ärge kasutage mobiilsideseadet seni, kuni klaasosa on 
vastava kvalifikatsiooniga hoolduskeskuses välja vahetatud.

Haigushood või teadvusekaotus
On inimesi, kellel vilkuvad tuled (näiteks videomängu mängimisel) 
võivad esile kutsuda langetõvehoo või teadvusekaotuse. Seda 
võib juhtuda ka siis, kui neil pole varem selliseid haigushooge ega 
teadvusekaotust esinenud.

Kui teil on olnud langetõvehooge või teadvusekaotust või kui teie 
lähisugulastel on neid varem esinenud, pidage enne mobiilsideseadme 
videomängude mängimist või vilkuvate tulede kasutamist (kui need 
võimalused on olemas) oma arstiga nõu.

Katkestage seadme kasutamine ja pidage arstiga nõu juhul, kui ilmneb 
mõni järgmistest sümptomitest: krambid, silma- või lihasetõmblused, 
teadvusekaotus, tahtmatud liigutused või tasakaaluhäired. Alati tuleks 
hoida ekraan silmadest eemal, kasutada seadet valges ruumis, teha iga 
tunni järel 15-minutine paus ja lõpetada seadme kasutamine, kui olete 
väga väsinud.

Hoiatus helitugevuse kohta
Peakomplekti kaudu muusika või kõne kuulamisel suurima 
helitugevusega võite kahjustada kuulmist.

Korduvliigutused
Kui teete mobiilsideseadet kasutades korduvalt samu liigutusi (näiteks 
vajutate klahve või sisestate klaviatuurilt märke), võite puhuti kogeda 
ebamugavustunnet kätes, käsivartes, õlgades, kaelas või muudes 
kehaosades. Kui ebamugavustunne ei kao ka pärast selliste liigutuste 
lõpetamist, katkestage seadme kasutamine ja pöörduge arsti poole.

Keskkonna eest hoolitsemine ringlussevõtu teel

Kui näete Motorola tootel seda tähist, ärge visake tarbetuks 
muutunud toodet olmejäätmete hulka.

Mobiiltelefonide ja tarvikute ringlussevõtt

Ärge visake tarbetuks muutunud mobiiltelefone ega elektrilisi tarvikuid 
(näiteks laadijaid või peakomplekte) olmejäätmete hulka. Mõneski riigis 
või piirkonnas on tarbetuks muutunud elektri- ja elektroonikaseadmete 
käitlemiseks loodud vastav kogumissüsteem. Täpsema teabe saamiseks 
pöörduge vastavasse kohaliku omavalitsuse allüksuse poole. Kui vastavat 
kogumissüsteemi pole, saate tarbetuks muutunud mobiiltelefonid ja 
elektrilised tarvikud tagastada mõnda oma piirkonnas asuvasse Motorola 
volitatud teeninduskeskusse.

* Selles dokumendis esitatud teave asendab enne 1. maid 2006 
avaldatud kasutusjuhendites esitatud üldise ohutusteabe.

tarkvararakendusi või välisseadmeid (milleks on muuhulgas näiteks 
akud, laadijad, adapterid ja vooluvõrgu ühenduslülid), mis ei olnud 
toodetud ja tarnitud Motorola poolt, ning selline kahjustus tekkis 
mobiiltelefoni, selle lisaseadmete, tarkvararakenduste või välisseadmete 
kasutamise tõttu.

MILLELE GARANTII EI LAIENE?
Käesolev garantii ei laiene kahjustustele, mis tulenesid seadme 
vigastamisest, valest kasutamisest, muutmisest, lohakusest või 
hooletusest või seadme ümberehitamisest või hooldamisest selleks 
mitte volitatud isikute poolt.

Järgnevalt on toodud näited defektidest ja kahjustustest, millele käesolev 
garantii ei laiene.

1. Defektid ja kahjustused, mis tulenevad Toote ebasihipärasest või 
ebatavapärasest kasutamisest.
2. Defektid ja kahjustused, mis tulenevad ebaõigest kasutamisest, 
ühildamatute seadmetega ühendamisest, õnnetusest või hooletusest.
3. Defektid või kahjustused, mis tulenevad seadme ebaõigest testimisest, 
kasutamisest, hooldusest, installeerimisest, reguleerimisest, lubamatute 
tarkvararakenduste kasutamisest või mis tahes liiki ümberehitamisest ja 
muudatustest.
4. Antenni purunemine või kahjustus, välja arvatud juhul, kui selle 
põhjuseks on otseselt materjali- või töökvaliteediviga.
5. Tooted, mille on lahti võtnud või ümber ehitanud mis tahes isik, 
kelleks ei ole Motorola, viisil, mis muudab võimatuks Toote normaalse 
funktsioneerimise või garantiinõude kontrollimiseks piisava testimise.

6. Defektid ja kahjustused, mille on põhjustanud mobiilside operaatori 
levi, teenindustaseme või töökorra hälbed.

7. Defektid ja kahjustused, mille on põhjustanud niiskus, vedelik või 
toidupritsmed.

8. Toote trükkplaadi ühendusrajad on moonutatud või rikutud.

9. Kõik plastmasspinnad ja kõik muud välispinnad, mis on kulunud 
seadme normaalse kasutamise tõttu.

10. Nahast kotid (millele annab garantii nende tootja).

11. Ajutiselt renditud Tooted.

12. Normaalsest kulumisest tingitud perioodiline hooldus või osade 
parandamine või asendamine.

NB: Motorola laetava aku kõneaeg, valmisolekuaeg ja kogu eluiga sõltub 
kasutustingimustest ja võrgu konfiguratsioonist. Toote spetsifikatsiooni 
kohaselt peaks Motorola mobiiltelefoni kui tarbeeseme optimaalne 
kasutus olema saavutatud kuue kuu jooksul arvates ostukuupäevast ja 
kuni (200) laadimisega (optimaalne kasutusaeg).

Motorola laetava aku garantii muutub kehtetuks, kui (i) seda laetakse 
mõne teise Motorola poolt heaks kiitmata laadija abil, (ii) kui aku 
plommid on purunenud või neil esineb lahtivõtmise jälgi, (iii) akut on 
kasutatud mõnes teises seadmes peale sellise mobiiltelefoni, mille jaoks 
ta on mõeldud.

Sõltuvalt kasutamistingimustest ja -harjumustest võivad komponendid 
kuluda ja amortiseeruda, muuhulgas võib esineda mehaanilisi probleeme 
seonduvalt Toote kestaga, värviga, koostega, alakoostetega, kuvariga ja 
klahvistikuga ning mis tahes lisaseadmetega, mis ei olnud integreeritud 
Toote  esialgsesse konfiguratsiooni. Äratarvitatavate komponentide 
(nagu akud) amortiseerumisest ja pärast toote kasutusjuhendis märgitud 
optimaalset kasutusaega kasutamisest  tingitud vigade parandamine 
loetakse olevat tarbija kohustus ja seetõttu ei anna Motorola sellistele 
komponentidele tasuta parandusteeninduse garantiid.

SISESTATUD ANDMED
Palun märkige üles ja säilitage kõik Tootesse sisestatud andmed nagu 
nimed, aadressid, telefoninumbrid, kasutajanimed ja salasõnad jms. 
enne, kui annate Toote garantiiteenindusse, sest sellised andmed 
võidakse parandus- või teenindusprotsessi käigus kustutada.

Palun arvestage, et Tootesse alla laaditud materjalid, näiteks toonid, 
helinad, ekraanisäästjad, taustapildid, mängud jms., võidakse parandus- või 
testimisprotsessi käigus kustutada. Selliste materjalide eest Motorola ei 
vastuta. Parandus- või testimisprotsess ei tohiks mõjutada ühtki materjali, 
mille Motorola Teie Tootesse standardfunktsioonina on installeerinud.

GARANTIIVÄLINE REMONT
Kui Te soovite, et Motorola parandaks Teie Toodet pärast Garantiiaega 
või vigade osas, mida käesolev garantii ei hõlma, võib Motorola omal 
äranägemisel kas parandada Toote ise Teiepoolse tasu eest või soovitada 
Teil pöörduda parandamiseks volitatud kolmanda isiku poole.

12-month Warranty displayed
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Motorola kasutusjuhendeis sisalduv teave on tõene juhendi trükkimise 
ajal. Motorola jätab endale õiguse teavet või spetsifikatsioone muuta 
ilma ette teatamata. Motorola kasutusjuhendeid pakutakse „olemasoleval 
kujul“. Kui seadus ei määra teisiti, ei anta selle juhendi täpsusele, 
usaldusväärsusele ega sisule mingeid garantiisid, ei otseseid ega 
kaudseid, sealhulgas, kuid mitte ainult, kaudset garantiid kaubandusliku 
sobivuse või kindlaks otstarbeks sobivuse kohta.

Kuigi toote spetsifikatsioonid ja funktsioonid võivad ette teatamata 
muutuda, teeme me kõik võimaliku, et tagada kasutusjuhendite regulaarne 
kaasajastamine toote funktsionaalsete ümberkorralduste kajastamise 
eesmärgil. Kui kasutusjuhendi versioon siiski toote põhilisi funktsioone 
täielikult ei kajasta, palume meile sellest teatada. Meie kasutusjuhendite 
uuendatud versioonid leiate aadressil http://www.motorola.com asuva 
Motorola veebilehe tarbijatele mõeldud jaotisest.

Absorbeerumise erimäära andmed

KÄESOLEV MUDEL VASTAB RAHVUSVAHELISTELE EESKIRJADELE 
RAADIOKIIRGUSOHU SUHTES

Teie mobiiltelefon on raadiosaatja ning -vastuvõtja. Selle 
konstrueerimisel on arvestatud raadiokiirgusohu piirnorme, mida 
soovitavad rahvusvahelised eeskirjad. Nimetatud eeskirjad töötas 
välja sõltumatu teaduslik organisatsioon ICNIRP ning need sisaldavad 
ohutuspiire, mis on ette nähtud kõigi isikute kaitse tagamiseks, 
olenemata east ja tervislikust seisundist.

Eeskirjad kasutavad mõõtühikut nimega erineeldumismäär ehk SAR 
(Specific Absorption Rate). Piirnorm ICNIRP SAR avalikult kasutatavate 
mobiiltelefonide jaoks on 2 W/kg; käesoleva telefoni kõrgeim SAR-väärtus 
kõrva juures katsetamisel oli 0.72 W/kg.1 Kuna mobiiltelefonid pakuvad 
suurt funktsioonivalikut, saab neid kasutada ka muudes asendites, näiteks 
kehal kandmisel, nagu kirjeldatud käesolevas kasutusjuhendis.2 Sel juhul 
on katsete kõrgeim SAR-väärtus 0.87 W/kg.1

Kuna erineeldumismäära SAR mõõdetakse kõrgeima saatevõimsusega 
seadmete abil, on käesoleva seadme tegelik SAR-väärtus töö ajal 
tavaliselt ülaltoodud väärtusest madalam. See tuleneb seadme 
võimsustaseme automaatsest muutmisest eesmärgiga tagada 
miinimumtaseme kasutamine võrguühenduse saavutamisel.

Kuigi erinevate telefonide ja asukohtade korral võib esineda SAR-
tasemete lahknevusi, vastavad need kõik kiirgusohutuse riiklikele 
nõuetele. Pange tähele, et käesoleva tootemudeli täiustused võivad 
põhjustada SAR-väärtuste erinevusi uuemate toodete korral; igal juhul 
vastavad kõik tooted eeskirjade nõuetele.

Ülemaailmne Tervishoiuorganisatsioon on teatanud, et praegu 
olemasolev teaduslik informatsioon ei osuta vajadusele spetsiaalsete 
ettevaatusabinõude rakendamiseks mobiiltelefonide kasutamisel. Nad 
märgivad, et kui soovite kiirgusohtu vähendada, võite piirata kõnede 
pikkust või kasutada käed-vabad-süsteemi, mis võimaldab hoida 
mobiiltelefoni peast ja kehast eemal. 

Lisateavet leiate Ülemaailmse Tervishoiuorganisatsiooni (World Health 
Organization) veebisaidilt (http://www.who.int/emf) ja Motorola, Inc. 
veebisaidilt. (http://www.motorola.com/rfhealth).

1. Katsed teostatakse rahvusvaheliste katse-eeskirjade kohaselt. Piirnorm sisaldab 
olulist varutegurit, mis tagab inimestele täiendava kaitse ning arvestab mõõtmiste 
võimalikke kõrvalekaldeid. Täiendav lisateave sisaldab Motorola katseprotokolli, 
hindamisprotseduuri ja mõõtetulemuste määramatusvahemikku käesoleva toote jaoks.

2. Lisateavet kehal kandmise kohta vt jaotises Safety and General Information 
(Ohutus ja üldteave).

Maailma Tervishoiuorganisatsiooni teave

Olemasolevate teaduslike andmete põhjal võib väita, et mobiiltelefoni 
kasutamine ei eelda spetsiaalsete ettevaatusabinõude järgimist. Kui 
see valmistab teile siiski probleeme, võite iseenda või oma laste jaoks 
raadiosageduslikku kiirgust vähendada, selleks piirake kõnede kestust ja 
kasutage vabakäeseadet, et mobiiltelefoni kehast eemal hoida.

Allikas: WHO faktide leht 193 

Lisateave: http://www.who.int./peh-emf

 Euroopa Liidu direktiividele vastavuse kinnitus

Käesolevaga deklareerib Motorola, et käesolev toode 
vastab:

• direktiivi 1999/5/EÜ peamistele nõuetele ja teistele asjakohastele 
normidele

• kõikidele teistele asjakohastele EL direktiividele
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Ülaltoodu on toote tüüpilise loanumbri näide.

Te leiate oma toote direktiivi 1999/5/EÜ (R&TTE-direktiiv) nõuetele vastavuse 
deklaratsiooni (DoC) koduleheküljel www.motorola.com/rtte – Selleks et 
leida oma DoC, sisestage palun Teie toote sildil olev loanumber veebilehel 
lahtrisse „Otsing” („Search”).

Ohutus- ja üldteave

See peatükk sisaldab olulist teavet, mida vajate oma mobiilsideseadme 
ohutuks ja tõhusaks kasutamiseks. Tutvuge selle teabega enne 
mobiilsideseadme kasutuselevõttu.*

Kokkupuude raadiosagedusliku (RF) energiaga
Teie mobiilsideseade sisaldab saatjat ja vastuvõtjat. Kui seade on SISSE 
LÜLITATUD, võtab see vastu ja saadab raadiosageduslikku (RF) energiat. 
Kui olete oma mobiilsideseadme abil sideühenduses, reguleeritakse teie 
mobiilsideseadme saatja väljundvõimsust automaatselt.

Teie Motorola mobiilsideseade on tehniliselt lahendatud nii, et see 
vastaks teie riigis kehtivatele nõuetele, mis käsitlevad inimeste 
kokkupuudet raadiosagedusliku (RF) energiaga.

Ettevaatusabinõud kasutamisel
Et tagada mobiilsideseadme optimaalne talitlus ja et mobiilsideseadme 
kiiratava RF-energia võimsus ei ületaks vastavate standarditega sätestatud 
piiridesse, järgige alati käesolevaid juhiseid ja ettevaatusabinõusid.

Välisantenni hooldamine
Kui teie mobiilsideseadmel on välisantenn, kasutage ainult 
Motorola tarnitud või heakskiidetud antenni. Lubamatute antennide, 
ümberehituste või lisaseadmete kasutamine võib mobiilsideseadet 
kahjustada ja/või põhjustada vastuolu teie riigis kehtivate nõuetega.

ÄRGE hoidke telefoni KASUTAMISE AJAL välisantennist kinni. 
Välisantennist kinnihoidmine mõjutab kõnekvaliteeti ja võib tingida 
mobiilsideseadme  töötamise vajalikust suuremal saatevõimsusel.

Toote kasutamine
Helistamisel või kõne vastuvõtmisel hoidke oma mobiilsideseadet 
samamoodi, nagu hoiaksite lauatelefoni kuuldetoru.

Kui kannate mobiilsideseadet kehal, kasutage selleks alati Motorola 
tarnitud või heakskiidetud klambrit, hoidikut, ümbrist või rihma. Kui te ei 
kasuta Motorola tarnitud või heakskiidetud kehalkantavat tarvikut, hoidke 
mobiilsideseade ja selle antenn kasutamise ajal kehast vähemalt 2,5 cm 
(1 tolli) kaugusel.

Kui kasutate mobiilsideseadme andmesidefunktsioone (ükskõik kas 
lisakaabliga või ilma selleta), asetage mobiilsideseade ja selle antenn 
kehast vähemalt 2,5 cm (1 tolli) kaugusele.

Selliste tarvikute kasutamisel, mis pole Motorola tarnitud või Motorola 
heakskiitu saanud, võib teie mobiilsideseade kiirata RF-energiat rohkem, 
kui vastavate piirnormidega lubatud. Motorola tarnitud ja heakskiidetud 
tarvikute loendi leiate meie veebilehelt aadressil: www.motorola.com.

RF-häiringud ja nõuetelevastavus
Peaaegu kõiki elektroonikaseadmeid, mis pole nõuetekohase varjestuse 
või tehnilise lahendusega või muul viisil RF-energia kiirgusnormidele 
vastavuse seisukohalt konfigureeritud, mõjutavad välistest allikatest 
pärinevad RF-häiringud. Mõnel juhul võib teie mobiilsideseade häirida 
teiste seadmete tööd.

Häiringuprobleemide vältimiseks järgige 
järgmisi juhiseid

Lülitage mobiilsideseade välja igal pool, kus on üles pandud vastav 
korraldus. Selliste kohtade hulka kuuluvad haiglad või muud 
tervishoiuasutused, kus võib olla kasutusel välise RF-energia suhtes 
tundlikud seadmed.

Lennukis lülitage mobiilsideseade välja alati, kui lendu teenindav 
personal seda nõuab. Kui teie mobiilsideseadet saab kasutada 
lennukirežiimis või mõnes muus sarnases töörežiimis, pidage seadme 
lennu ajal kasutamise osas nõu lendu teenindava personaliga.

Südamerütmurid
Kui teil on südamerütmur, pidage enne mobiilsideseadme 
kasutuselevõttu nõu oma arstiga.

Südamerütmuriga isikud peaksid järgima järgmisi ettevaatusabinõusid:

• ALATI, kui mobiilsideseade on SISSE LÜLITATUD, hoidke 
mobiilsideseadet südamerütmurist kaugemal kui 20 cm (8 tolli);

• mobiilsideseadet EI TOHI kanda rinnataskus;

• häiringuvõimaluste vähendamiseks kasutage mobiilsideseadmega 
rääkides südamerütmuri suhtes kaugemat kõrva;

• mobiilsideseade LÜLITAGE VÄLJA kohe juhul, kui on põhjust arvata, 
et südamerütmuri töö on häiritud.

www.hellomoto.com

Mõned mobiiltelefoni funktsioonid sõltuvad teie teenusepakkuja võrgu 
võimalustest ja seadetest. Lisaks ei pruugi teie teenusepakkuja olla 
mõnda funktsiooni aktiveerinud ja/või pakkuja võrguseaded võivad 
piirata funktsiooni toimimist. Kui teil tekib funktsioonide kättesaadavuse 
ja toimimise kohta küsimusi, pöörduge alati oma teenusepakkuja poole. 
Kõik funktsioonid ja muud tootespetsifikatsioonid, samuti käesoleva 
kasutusjuhendi teave põhinevad uusimal saadaoleval teabel ning on 
tõesed kasutusjuhendi trükkimise ajal. Motorola jätab endale õiguse 
teavet või spetsifikatsioone muuta ilma ette teatamata ning muid 
kohustusi omamata.

MOTOROLA ja stiliseeritud M Logo on registreeritud USA Patendi- ja 
Kaubamärgiametis. Java ja kõik muud Java-põhised märgid on ettevõtte 
Sun Microsystems, Inc. kaubamärgid või USA-s ja teistes riikides 
registreeritud kaubamärgid. Kõik teised toote- või teenusenimed on 
vastavate omanike omand. 

© Motorola, Inc. 2006.

Kuulmisabivahendid
Teatud digitaalsed mobiilsideseadmed võivad häirida teatud 
kuulmisabivahendite tööd. Selliste häirete korral peaksite alternatiivide 
leidmiseks pöörduma oma kuulmisabivahendi tootja või arsti poole.

Muud meditsiiniseadmed
Kui kasutate mõnda muud isiklikku meditsiiniabivahendit, pöörduge arsti 
või seadme tootja poole, et kindlaks teha, kas see on RF-kiirguse eest 
nõuetekohaselt kaitstud.

Ettevaatusabinõud sõiduki juhtimisel
Tutvuge seaduste ja eeskirjadega, mis käsitlevad mobiilsideseadmete 
kasutamist piirkonnas, kus liiklete. Täitke neid alati.

Kui kasutate mobiilsideseadet sõiduki juhtimise ajal palun:

• pöörake täit tähelepanu juhtimisele ja teele. Mobiilsideseadme 
kasutamine võib tähelepanu hajutada. Kui te ei suuda keskenduda 
juhtimisele, katkestage kõne;

• kasutage vabakäeseadmeid, kui need on olemas;

• keerukates liiklusoludes lahkuge enne helistamist või kõne 
vastuvõtmist teelt ja parkige auto.

Juhiseid vastutustundlikuks sõidukijuhtimiseks leiate käesoleva juhendi 
lõpust peatükist „Tark juhtimine“ ning Motorola veebisaidilt  
www.motorola.com/callsmart.

Seadme kasutamisega seotud hoiatused
Mobiilsideseadme kasutamisel avalikus kohas (näiteks tervishoiuasutustes) 
või lõhkamistööde piirkonnas järgige kõiki ülespandud silte.

Sõidukite õhkpadjad
Ärge asetage mobiilsideseadet õhkpadja avanemispiirkonda.

Plahvatusohtlik keskkond
Plahvatusohtlikud piirkonnad on sageli (kuid mitte alati) vastavalt 
tähistatud. Nendeks võivad olla näiteks laevade alumised tekid, kütuse või 
kemikaalide  laadimis- või ladustamisrajatised või alad, kus õhk sisaldab 
kemikaale või selliseid osakesi nagu viljaterad, tolm või metallipuru.

Sellises piirkonnas lülitage mobiilsideseade välja ja ärge eemaldage, 
paigaldage ega laadige akut. Sellisel alal võivad tekkivad sädemed 
põhjustada plahvatuse või põlengu.

Kahjustatud tooted
Kui teie mobiilsideseade või selle aku on märjaks saanud, vigastatud või 
tugevalt põrutada saanud, ärge kasutage seda enne selle kontrollimist 
Motorola volitatud teeninduskeskuses. Ärge püüdke seda väliste 
soojusallikate (nagu mikrolaineahju) abil kuivatada.

Akud ja laadijad

Kui ehted, võtmed, ketid või muud elektrit juhtivad 
esemed puutuvad kokku aku katmata klemmidega, 
võib tekkida lühis, mille tõttu klemme lühistavad 
esemed võivad kuumeneda ja tekitada ainelist kahju 
või kehavigastusi. Olge laetud akuga ümberkäimisel 
hoolikas, eriti siis, kui panete selle taskusse, kotti või 
mõnda muusse ümbrisesse, kus on metallesemeid.  
Kasutage ainult Motorola originaalakusid ja laadijaid 
(millel on tähis „Motorola Original“).

Ettevaatust! Kehavigastuste saamise ohu tõttu ära visake akut tulle.

Aku, laadija või mobiilsideseade võib kanda järgmisi tähiseid:

Sümbol Tähendus
032374o

Järgneb tähtis ohutusteave.

032376o Ärge visake akut ega mobiilsideseadet tulle.

032375o

Aku või mobiilsideseade võib kohalike eeskirjade järgi 
kuuluda ringlussevõtmisele. Lisateabe saamiseks 
pöörduge vastavate kohalike järelvalvesasutuste poole.

Ärge visake akut ega mobiilsideseadet prügi hulka.

032378o
Li Ion BATT Mobiilsideseadmel on sisseehitatud liitium-ioonaku.

Ärge laske akul, laadijal ega mobiilsideseadmel märjaks 
saada.
Peakomplekti kaudu muusika või kõne kuulamisel 
suurima helitugevusega võite kahjustada kuulmist.

Lämbumisoht
Mobiilsideseade või selle tarvikud võivad sisaldada eraldatavaid osi, 
mille allaneelamisel võivad väikelapsed sattuda lämbumisohtu. Hoidke 
mobiilsideseade ja selle tarvikud lastele kättesaamatus kohas.

Klaasosad
Mõni teie mobiilsideseadme osa võib olla klaasist. Kui seade kukub 
kõvale pinnale või saab tugeva löögi, võib klaas puruneda. Klaasi 
purunemisel ärge puudutage seda ega püüdke purunenud osa 
eemaldada. Ärge kasutage mobiilsideseadet seni, kuni klaasosa on 
vastava kvalifikatsiooniga hoolduskeskuses välja vahetatud.

Haigushood või teadvusekaotus
On inimesi, kellel vilkuvad tuled (näiteks videomängu mängimisel) 
võivad esile kutsuda langetõvehoo või teadvusekaotuse. Seda 
võib juhtuda ka siis, kui neil pole varem selliseid haigushooge ega 
teadvusekaotust esinenud.

Kui teil on olnud langetõvehooge või teadvusekaotust või kui teie 
lähisugulastel on neid varem esinenud, pidage enne mobiilsideseadme 
videomängude mängimist või vilkuvate tulede kasutamist (kui need 
võimalused on olemas) oma arstiga nõu.

Katkestage seadme kasutamine ja pidage arstiga nõu juhul, kui ilmneb 
mõni järgmistest sümptomitest: krambid, silma- või lihasetõmblused, 
teadvusekaotus, tahtmatud liigutused või tasakaaluhäired. Alati tuleks 
hoida ekraan silmadest eemal, kasutada seadet valges ruumis, teha iga 
tunni järel 15-minutine paus ja lõpetada seadme kasutamine, kui olete 
väga väsinud.

Hoiatus helitugevuse kohta
Peakomplekti kaudu muusika või kõne kuulamisel suurima 
helitugevusega võite kahjustada kuulmist.

Korduvliigutused
Kui teete mobiilsideseadet kasutades korduvalt samu liigutusi (näiteks 
vajutate klahve või sisestate klaviatuurilt märke), võite puhuti kogeda 
ebamugavustunnet kätes, käsivartes, õlgades, kaelas või muudes 
kehaosades. Kui ebamugavustunne ei kao ka pärast selliste liigutuste 
lõpetamist, katkestage seadme kasutamine ja pöörduge arsti poole.

Keskkonna eest hoolitsemine ringlussevõtu teel

Kui näete Motorola tootel seda tähist, ärge visake tarbetuks 
muutunud toodet olmejäätmete hulka.

Mobiiltelefonide ja tarvikute ringlussevõtt

Ärge visake tarbetuks muutunud mobiiltelefone ega elektrilisi tarvikuid 
(näiteks laadijaid või peakomplekte) olmejäätmete hulka. Mõneski riigis 
või piirkonnas on tarbetuks muutunud elektri- ja elektroonikaseadmete 
käitlemiseks loodud vastav kogumissüsteem. Täpsema teabe saamiseks 
pöörduge vastavasse kohaliku omavalitsuse allüksuse poole. Kui vastavat 
kogumissüsteemi pole, saate tarbetuks muutunud mobiiltelefonid ja 
elektrilised tarvikud tagastada mõnda oma piirkonnas asuvasse Motorola 
volitatud teeninduskeskusse.

* Selles dokumendis esitatud teave asendab enne 1. maid 2006 
avaldatud kasutusjuhendites esitatud üldise ohutusteabe.

tarkvararakendusi või välisseadmeid (milleks on muuhulgas näiteks 
akud, laadijad, adapterid ja vooluvõrgu ühenduslülid), mis ei olnud 
toodetud ja tarnitud Motorola poolt, ning selline kahjustus tekkis 
mobiiltelefoni, selle lisaseadmete, tarkvararakenduste või välisseadmete 
kasutamise tõttu.

MILLELE GARANTII EI LAIENE?
Käesolev garantii ei laiene kahjustustele, mis tulenesid seadme 
vigastamisest, valest kasutamisest, muutmisest, lohakusest või 
hooletusest või seadme ümberehitamisest või hooldamisest selleks 
mitte volitatud isikute poolt.

Järgnevalt on toodud näited defektidest ja kahjustustest, millele käesolev 
garantii ei laiene.

1. Defektid ja kahjustused, mis tulenevad Toote ebasihipärasest või 
ebatavapärasest kasutamisest.
2. Defektid ja kahjustused, mis tulenevad ebaõigest kasutamisest, 
ühildamatute seadmetega ühendamisest, õnnetusest või hooletusest.
3. Defektid või kahjustused, mis tulenevad seadme ebaõigest testimisest, 
kasutamisest, hooldusest, installeerimisest, reguleerimisest, lubamatute 
tarkvararakenduste kasutamisest või mis tahes liiki ümberehitamisest ja 
muudatustest.
4. Antenni purunemine või kahjustus, välja arvatud juhul, kui selle 
põhjuseks on otseselt materjali- või töökvaliteediviga.
5. Tooted, mille on lahti võtnud või ümber ehitanud mis tahes isik, 
kelleks ei ole Motorola, viisil, mis muudab võimatuks Toote normaalse 
funktsioneerimise või garantiinõude kontrollimiseks piisava testimise.

6. Defektid ja kahjustused, mille on põhjustanud mobiilside operaatori 
levi, teenindustaseme või töökorra hälbed.

7. Defektid ja kahjustused, mille on põhjustanud niiskus, vedelik või 
toidupritsmed.

8. Toote trükkplaadi ühendusrajad on moonutatud või rikutud.

9. Kõik plastmasspinnad ja kõik muud välispinnad, mis on kulunud 
seadme normaalse kasutamise tõttu.

10. Nahast kotid (millele annab garantii nende tootja).

11. Ajutiselt renditud Tooted.

12. Normaalsest kulumisest tingitud perioodiline hooldus või osade 
parandamine või asendamine.

NB: Motorola laetava aku kõneaeg, valmisolekuaeg ja kogu eluiga sõltub 
kasutustingimustest ja võrgu konfiguratsioonist. Toote spetsifikatsiooni 
kohaselt peaks Motorola mobiiltelefoni kui tarbeeseme optimaalne 
kasutus olema saavutatud kuue kuu jooksul arvates ostukuupäevast ja 
kuni (200) laadimisega (optimaalne kasutusaeg).

Motorola laetava aku garantii muutub kehtetuks, kui (i) seda laetakse 
mõne teise Motorola poolt heaks kiitmata laadija abil, (ii) kui aku 
plommid on purunenud või neil esineb lahtivõtmise jälgi, (iii) akut on 
kasutatud mõnes teises seadmes peale sellise mobiiltelefoni, mille jaoks 
ta on mõeldud.

Sõltuvalt kasutamistingimustest ja -harjumustest võivad komponendid 
kuluda ja amortiseeruda, muuhulgas võib esineda mehaanilisi probleeme 
seonduvalt Toote kestaga, värviga, koostega, alakoostetega, kuvariga ja 
klahvistikuga ning mis tahes lisaseadmetega, mis ei olnud integreeritud 
Toote  esialgsesse konfiguratsiooni. Äratarvitatavate komponentide 
(nagu akud) amortiseerumisest ja pärast toote kasutusjuhendis märgitud 
optimaalset kasutusaega kasutamisest  tingitud vigade parandamine 
loetakse olevat tarbija kohustus ja seetõttu ei anna Motorola sellistele 
komponentidele tasuta parandusteeninduse garantiid.

SISESTATUD ANDMED
Palun märkige üles ja säilitage kõik Tootesse sisestatud andmed nagu 
nimed, aadressid, telefoninumbrid, kasutajanimed ja salasõnad jms. 
enne, kui annate Toote garantiiteenindusse, sest sellised andmed 
võidakse parandus- või teenindusprotsessi käigus kustutada.

Palun arvestage, et Tootesse alla laaditud materjalid, näiteks toonid, 
helinad, ekraanisäästjad, taustapildid, mängud jms., võidakse parandus- või 
testimisprotsessi käigus kustutada. Selliste materjalide eest Motorola ei 
vastuta. Parandus- või testimisprotsess ei tohiks mõjutada ühtki materjali, 
mille Motorola Teie Tootesse standardfunktsioonina on installeerinud.

GARANTIIVÄLINE REMONT
Kui Te soovite, et Motorola parandaks Teie Toodet pärast Garantiiaega 
või vigade osas, mida käesolev garantii ei hõlma, võib Motorola omal 
äranägemisel kas parandada Toote ise Teiepoolse tasu eest või soovitada 
Teil pöörduda parandamiseks volitatud kolmanda isiku poole.

12-month Warranty displayed
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Motorola kasutusjuhendeis sisalduv teave on tõene juhendi trükkimise 
ajal. Motorola jätab endale õiguse teavet või spetsifikatsioone muuta 
ilma ette teatamata. Motorola kasutusjuhendeid pakutakse „olemasoleval 
kujul“. Kui seadus ei määra teisiti, ei anta selle juhendi täpsusele, 
usaldusväärsusele ega sisule mingeid garantiisid, ei otseseid ega 
kaudseid, sealhulgas, kuid mitte ainult, kaudset garantiid kaubandusliku 
sobivuse või kindlaks otstarbeks sobivuse kohta.

Kuigi toote spetsifikatsioonid ja funktsioonid võivad ette teatamata 
muutuda, teeme me kõik võimaliku, et tagada kasutusjuhendite regulaarne 
kaasajastamine toote funktsionaalsete ümberkorralduste kajastamise 
eesmärgil. Kui kasutusjuhendi versioon siiski toote põhilisi funktsioone 
täielikult ei kajasta, palume meile sellest teatada. Meie kasutusjuhendite 
uuendatud versioonid leiate aadressil http://www.motorola.com asuva 
Motorola veebilehe tarbijatele mõeldud jaotisest.

Absorbeerumise erimäära andmed

KÄESOLEV MUDEL VASTAB RAHVUSVAHELISTELE EESKIRJADELE 
RAADIOKIIRGUSOHU SUHTES

Teie mobiiltelefon on raadiosaatja ning -vastuvõtja. Selle 
konstrueerimisel on arvestatud raadiokiirgusohu piirnorme, mida 
soovitavad rahvusvahelised eeskirjad. Nimetatud eeskirjad töötas 
välja sõltumatu teaduslik organisatsioon ICNIRP ning need sisaldavad 
ohutuspiire, mis on ette nähtud kõigi isikute kaitse tagamiseks, 
olenemata east ja tervislikust seisundist.

Eeskirjad kasutavad mõõtühikut nimega erineeldumismäär ehk SAR 
(Specific Absorption Rate). Piirnorm ICNIRP SAR avalikult kasutatavate 
mobiiltelefonide jaoks on 2 W/kg; käesoleva telefoni kõrgeim SAR-väärtus 
kõrva juures katsetamisel oli 0.72 W/kg.1 Kuna mobiiltelefonid pakuvad 
suurt funktsioonivalikut, saab neid kasutada ka muudes asendites, näiteks 
kehal kandmisel, nagu kirjeldatud käesolevas kasutusjuhendis.2 Sel juhul 
on katsete kõrgeim SAR-väärtus 0.87 W/kg.1

Kuna erineeldumismäära SAR mõõdetakse kõrgeima saatevõimsusega 
seadmete abil, on käesoleva seadme tegelik SAR-väärtus töö ajal 
tavaliselt ülaltoodud väärtusest madalam. See tuleneb seadme 
võimsustaseme automaatsest muutmisest eesmärgiga tagada 
miinimumtaseme kasutamine võrguühenduse saavutamisel.

Kuigi erinevate telefonide ja asukohtade korral võib esineda SAR-
tasemete lahknevusi, vastavad need kõik kiirgusohutuse riiklikele 
nõuetele. Pange tähele, et käesoleva tootemudeli täiustused võivad 
põhjustada SAR-väärtuste erinevusi uuemate toodete korral; igal juhul 
vastavad kõik tooted eeskirjade nõuetele.

Ülemaailmne Tervishoiuorganisatsioon on teatanud, et praegu 
olemasolev teaduslik informatsioon ei osuta vajadusele spetsiaalsete 
ettevaatusabinõude rakendamiseks mobiiltelefonide kasutamisel. Nad 
märgivad, et kui soovite kiirgusohtu vähendada, võite piirata kõnede 
pikkust või kasutada käed-vabad-süsteemi, mis võimaldab hoida 
mobiiltelefoni peast ja kehast eemal. 

Lisateavet leiate Ülemaailmse Tervishoiuorganisatsiooni (World Health 
Organization) veebisaidilt (http://www.who.int/emf) ja Motorola, Inc. 
veebisaidilt. (http://www.motorola.com/rfhealth).

1. Katsed teostatakse rahvusvaheliste katse-eeskirjade kohaselt. Piirnorm sisaldab 
olulist varutegurit, mis tagab inimestele täiendava kaitse ning arvestab mõõtmiste 
võimalikke kõrvalekaldeid. Täiendav lisateave sisaldab Motorola katseprotokolli, 
hindamisprotseduuri ja mõõtetulemuste määramatusvahemikku käesoleva toote jaoks.

2. Lisateavet kehal kandmise kohta vt jaotises Safety and General Information 
(Ohutus ja üldteave).

Maailma Tervishoiuorganisatsiooni teave

Olemasolevate teaduslike andmete põhjal võib väita, et mobiiltelefoni 
kasutamine ei eelda spetsiaalsete ettevaatusabinõude järgimist. Kui 
see valmistab teile siiski probleeme, võite iseenda või oma laste jaoks 
raadiosageduslikku kiirgust vähendada, selleks piirake kõnede kestust ja 
kasutage vabakäeseadet, et mobiiltelefoni kehast eemal hoida.

Allikas: WHO faktide leht 193 

Lisateave: http://www.who.int./peh-emf

 Euroopa Liidu direktiividele vastavuse kinnitus

Käesolevaga deklareerib Motorola, et käesolev toode 
vastab:

• direktiivi 1999/5/EÜ peamistele nõuetele ja teistele asjakohastele 
normidele

• kõikidele teistele asjakohastele EL direktiividele
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Ülaltoodu on toote tüüpilise loanumbri näide.

Te leiate oma toote direktiivi 1999/5/EÜ (R&TTE-direktiiv) nõuetele vastavuse 
deklaratsiooni (DoC) koduleheküljel www.motorola.com/rtte – Selleks et 
leida oma DoC, sisestage palun Teie toote sildil olev loanumber veebilehel 
lahtrisse „Otsing” („Search”).

Ohutus- ja üldteave

See peatükk sisaldab olulist teavet, mida vajate oma mobiilsideseadme 
ohutuks ja tõhusaks kasutamiseks. Tutvuge selle teabega enne 
mobiilsideseadme kasutuselevõttu.*

Kokkupuude raadiosagedusliku (RF) energiaga
Teie mobiilsideseade sisaldab saatjat ja vastuvõtjat. Kui seade on SISSE 
LÜLITATUD, võtab see vastu ja saadab raadiosageduslikku (RF) energiat. 
Kui olete oma mobiilsideseadme abil sideühenduses, reguleeritakse teie 
mobiilsideseadme saatja väljundvõimsust automaatselt.

Teie Motorola mobiilsideseade on tehniliselt lahendatud nii, et see 
vastaks teie riigis kehtivatele nõuetele, mis käsitlevad inimeste 
kokkupuudet raadiosagedusliku (RF) energiaga.

Ettevaatusabinõud kasutamisel
Et tagada mobiilsideseadme optimaalne talitlus ja et mobiilsideseadme 
kiiratava RF-energia võimsus ei ületaks vastavate standarditega sätestatud 
piiridesse, järgige alati käesolevaid juhiseid ja ettevaatusabinõusid.

Välisantenni hooldamine
Kui teie mobiilsideseadmel on välisantenn, kasutage ainult 
Motorola tarnitud või heakskiidetud antenni. Lubamatute antennide, 
ümberehituste või lisaseadmete kasutamine võib mobiilsideseadet 
kahjustada ja/või põhjustada vastuolu teie riigis kehtivate nõuetega.

ÄRGE hoidke telefoni KASUTAMISE AJAL välisantennist kinni. 
Välisantennist kinnihoidmine mõjutab kõnekvaliteeti ja võib tingida 
mobiilsideseadme  töötamise vajalikust suuremal saatevõimsusel.

Toote kasutamine
Helistamisel või kõne vastuvõtmisel hoidke oma mobiilsideseadet 
samamoodi, nagu hoiaksite lauatelefoni kuuldetoru.

Kui kannate mobiilsideseadet kehal, kasutage selleks alati Motorola 
tarnitud või heakskiidetud klambrit, hoidikut, ümbrist või rihma. Kui te ei 
kasuta Motorola tarnitud või heakskiidetud kehalkantavat tarvikut, hoidke 
mobiilsideseade ja selle antenn kasutamise ajal kehast vähemalt 2,5 cm 
(1 tolli) kaugusel.

Kui kasutate mobiilsideseadme andmesidefunktsioone (ükskõik kas 
lisakaabliga või ilma selleta), asetage mobiilsideseade ja selle antenn 
kehast vähemalt 2,5 cm (1 tolli) kaugusele.

Selliste tarvikute kasutamisel, mis pole Motorola tarnitud või Motorola 
heakskiitu saanud, võib teie mobiilsideseade kiirata RF-energiat rohkem, 
kui vastavate piirnormidega lubatud. Motorola tarnitud ja heakskiidetud 
tarvikute loendi leiate meie veebilehelt aadressil: www.motorola.com.

RF-häiringud ja nõuetelevastavus
Peaaegu kõiki elektroonikaseadmeid, mis pole nõuetekohase varjestuse 
või tehnilise lahendusega või muul viisil RF-energia kiirgusnormidele 
vastavuse seisukohalt konfigureeritud, mõjutavad välistest allikatest 
pärinevad RF-häiringud. Mõnel juhul võib teie mobiilsideseade häirida 
teiste seadmete tööd.

Häiringuprobleemide vältimiseks järgige 
järgmisi juhiseid

Lülitage mobiilsideseade välja igal pool, kus on üles pandud vastav 
korraldus. Selliste kohtade hulka kuuluvad haiglad või muud 
tervishoiuasutused, kus võib olla kasutusel välise RF-energia suhtes 
tundlikud seadmed.

Lennukis lülitage mobiilsideseade välja alati, kui lendu teenindav 
personal seda nõuab. Kui teie mobiilsideseadet saab kasutada 
lennukirežiimis või mõnes muus sarnases töörežiimis, pidage seadme 
lennu ajal kasutamise osas nõu lendu teenindava personaliga.

Südamerütmurid
Kui teil on südamerütmur, pidage enne mobiilsideseadme 
kasutuselevõttu nõu oma arstiga.

Südamerütmuriga isikud peaksid järgima järgmisi ettevaatusabinõusid:

• ALATI, kui mobiilsideseade on SISSE LÜLITATUD, hoidke 
mobiilsideseadet südamerütmurist kaugemal kui 20 cm (8 tolli);

• mobiilsideseadet EI TOHI kanda rinnataskus;

• häiringuvõimaluste vähendamiseks kasutage mobiilsideseadmega 
rääkides südamerütmuri suhtes kaugemat kõrva;

• mobiilsideseade LÜLITAGE VÄLJA kohe juhul, kui on põhjust arvata, 
et südamerütmuri töö on häiritud.

www.hellomoto.com

Mõned mobiiltelefoni funktsioonid sõltuvad teie teenusepakkuja võrgu 
võimalustest ja seadetest. Lisaks ei pruugi teie teenusepakkuja olla 
mõnda funktsiooni aktiveerinud ja/või pakkuja võrguseaded võivad 
piirata funktsiooni toimimist. Kui teil tekib funktsioonide kättesaadavuse 
ja toimimise kohta küsimusi, pöörduge alati oma teenusepakkuja poole. 
Kõik funktsioonid ja muud tootespetsifikatsioonid, samuti käesoleva 
kasutusjuhendi teave põhinevad uusimal saadaoleval teabel ning on 
tõesed kasutusjuhendi trükkimise ajal. Motorola jätab endale õiguse 
teavet või spetsifikatsioone muuta ilma ette teatamata ning muid 
kohustusi omamata.

MOTOROLA ja stiliseeritud M Logo on registreeritud USA Patendi- ja 
Kaubamärgiametis. Java ja kõik muud Java-põhised märgid on ettevõtte 
Sun Microsystems, Inc. kaubamärgid või USA-s ja teistes riikides 
registreeritud kaubamärgid. Kõik teised toote- või teenusenimed on 
vastavate omanike omand. 

© Motorola, Inc. 2006.

Kuulmisabivahendid
Teatud digitaalsed mobiilsideseadmed võivad häirida teatud 
kuulmisabivahendite tööd. Selliste häirete korral peaksite alternatiivide 
leidmiseks pöörduma oma kuulmisabivahendi tootja või arsti poole.

Muud meditsiiniseadmed
Kui kasutate mõnda muud isiklikku meditsiiniabivahendit, pöörduge arsti 
või seadme tootja poole, et kindlaks teha, kas see on RF-kiirguse eest 
nõuetekohaselt kaitstud.

Ettevaatusabinõud sõiduki juhtimisel
Tutvuge seaduste ja eeskirjadega, mis käsitlevad mobiilsideseadmete 
kasutamist piirkonnas, kus liiklete. Täitke neid alati.

Kui kasutate mobiilsideseadet sõiduki juhtimise ajal palun:

• pöörake täit tähelepanu juhtimisele ja teele. Mobiilsideseadme 
kasutamine võib tähelepanu hajutada. Kui te ei suuda keskenduda 
juhtimisele, katkestage kõne;

• kasutage vabakäeseadmeid, kui need on olemas;

• keerukates liiklusoludes lahkuge enne helistamist või kõne 
vastuvõtmist teelt ja parkige auto.

Juhiseid vastutustundlikuks sõidukijuhtimiseks leiate käesoleva juhendi 
lõpust peatükist „Tark juhtimine“ ning Motorola veebisaidilt  
www.motorola.com/callsmart.

Seadme kasutamisega seotud hoiatused
Mobiilsideseadme kasutamisel avalikus kohas (näiteks tervishoiuasutustes) 
või lõhkamistööde piirkonnas järgige kõiki ülespandud silte.

Sõidukite õhkpadjad
Ärge asetage mobiilsideseadet õhkpadja avanemispiirkonda.

Plahvatusohtlik keskkond
Plahvatusohtlikud piirkonnad on sageli (kuid mitte alati) vastavalt 
tähistatud. Nendeks võivad olla näiteks laevade alumised tekid, kütuse või 
kemikaalide  laadimis- või ladustamisrajatised või alad, kus õhk sisaldab 
kemikaale või selliseid osakesi nagu viljaterad, tolm või metallipuru.

Sellises piirkonnas lülitage mobiilsideseade välja ja ärge eemaldage, 
paigaldage ega laadige akut. Sellisel alal võivad tekkivad sädemed 
põhjustada plahvatuse või põlengu.

Kahjustatud tooted
Kui teie mobiilsideseade või selle aku on märjaks saanud, vigastatud või 
tugevalt põrutada saanud, ärge kasutage seda enne selle kontrollimist 
Motorola volitatud teeninduskeskuses. Ärge püüdke seda väliste 
soojusallikate (nagu mikrolaineahju) abil kuivatada.

Akud ja laadijad

Kui ehted, võtmed, ketid või muud elektrit juhtivad 
esemed puutuvad kokku aku katmata klemmidega, 
võib tekkida lühis, mille tõttu klemme lühistavad 
esemed võivad kuumeneda ja tekitada ainelist kahju 
või kehavigastusi. Olge laetud akuga ümberkäimisel 
hoolikas, eriti siis, kui panete selle taskusse, kotti või 
mõnda muusse ümbrisesse, kus on metallesemeid.  
Kasutage ainult Motorola originaalakusid ja laadijaid 
(millel on tähis „Motorola Original“).

Ettevaatust! Kehavigastuste saamise ohu tõttu ära visake akut tulle.

Aku, laadija või mobiilsideseade võib kanda järgmisi tähiseid:

Sümbol Tähendus
032374o

Järgneb tähtis ohutusteave.

032376o Ärge visake akut ega mobiilsideseadet tulle.

032375o

Aku või mobiilsideseade võib kohalike eeskirjade järgi 
kuuluda ringlussevõtmisele. Lisateabe saamiseks 
pöörduge vastavate kohalike järelvalvesasutuste poole.

Ärge visake akut ega mobiilsideseadet prügi hulka.

032378o
Li Ion BATT Mobiilsideseadmel on sisseehitatud liitium-ioonaku.

Ärge laske akul, laadijal ega mobiilsideseadmel märjaks 
saada.
Peakomplekti kaudu muusika või kõne kuulamisel 
suurima helitugevusega võite kahjustada kuulmist.

Lämbumisoht
Mobiilsideseade või selle tarvikud võivad sisaldada eraldatavaid osi, 
mille allaneelamisel võivad väikelapsed sattuda lämbumisohtu. Hoidke 
mobiilsideseade ja selle tarvikud lastele kättesaamatus kohas.

Klaasosad
Mõni teie mobiilsideseadme osa võib olla klaasist. Kui seade kukub 
kõvale pinnale või saab tugeva löögi, võib klaas puruneda. Klaasi 
purunemisel ärge puudutage seda ega püüdke purunenud osa 
eemaldada. Ärge kasutage mobiilsideseadet seni, kuni klaasosa on 
vastava kvalifikatsiooniga hoolduskeskuses välja vahetatud.

Haigushood või teadvusekaotus
On inimesi, kellel vilkuvad tuled (näiteks videomängu mängimisel) 
võivad esile kutsuda langetõvehoo või teadvusekaotuse. Seda 
võib juhtuda ka siis, kui neil pole varem selliseid haigushooge ega 
teadvusekaotust esinenud.

Kui teil on olnud langetõvehooge või teadvusekaotust või kui teie 
lähisugulastel on neid varem esinenud, pidage enne mobiilsideseadme 
videomängude mängimist või vilkuvate tulede kasutamist (kui need 
võimalused on olemas) oma arstiga nõu.

Katkestage seadme kasutamine ja pidage arstiga nõu juhul, kui ilmneb 
mõni järgmistest sümptomitest: krambid, silma- või lihasetõmblused, 
teadvusekaotus, tahtmatud liigutused või tasakaaluhäired. Alati tuleks 
hoida ekraan silmadest eemal, kasutada seadet valges ruumis, teha iga 
tunni järel 15-minutine paus ja lõpetada seadme kasutamine, kui olete 
väga väsinud.

Hoiatus helitugevuse kohta
Peakomplekti kaudu muusika või kõne kuulamisel suurima 
helitugevusega võite kahjustada kuulmist.

Korduvliigutused
Kui teete mobiilsideseadet kasutades korduvalt samu liigutusi (näiteks 
vajutate klahve või sisestate klaviatuurilt märke), võite puhuti kogeda 
ebamugavustunnet kätes, käsivartes, õlgades, kaelas või muudes 
kehaosades. Kui ebamugavustunne ei kao ka pärast selliste liigutuste 
lõpetamist, katkestage seadme kasutamine ja pöörduge arsti poole.

Keskkonna eest hoolitsemine ringlussevõtu teel

Kui näete Motorola tootel seda tähist, ärge visake tarbetuks 
muutunud toodet olmejäätmete hulka.

Mobiiltelefonide ja tarvikute ringlussevõtt

Ärge visake tarbetuks muutunud mobiiltelefone ega elektrilisi tarvikuid 
(näiteks laadijaid või peakomplekte) olmejäätmete hulka. Mõneski riigis 
või piirkonnas on tarbetuks muutunud elektri- ja elektroonikaseadmete 
käitlemiseks loodud vastav kogumissüsteem. Täpsema teabe saamiseks 
pöörduge vastavasse kohaliku omavalitsuse allüksuse poole. Kui vastavat 
kogumissüsteemi pole, saate tarbetuks muutunud mobiiltelefonid ja 
elektrilised tarvikud tagastada mõnda oma piirkonnas asuvasse Motorola 
volitatud teeninduskeskusse.

* Selles dokumendis esitatud teave asendab enne 1. maid 2006 
avaldatud kasutusjuhendites esitatud üldise ohutusteabe.

tarkvararakendusi või välisseadmeid (milleks on muuhulgas näiteks 
akud, laadijad, adapterid ja vooluvõrgu ühenduslülid), mis ei olnud 
toodetud ja tarnitud Motorola poolt, ning selline kahjustus tekkis 
mobiiltelefoni, selle lisaseadmete, tarkvararakenduste või välisseadmete 
kasutamise tõttu.

MILLELE GARANTII EI LAIENE?
Käesolev garantii ei laiene kahjustustele, mis tulenesid seadme 
vigastamisest, valest kasutamisest, muutmisest, lohakusest või 
hooletusest või seadme ümberehitamisest või hooldamisest selleks 
mitte volitatud isikute poolt.

Järgnevalt on toodud näited defektidest ja kahjustustest, millele käesolev 
garantii ei laiene.

1. Defektid ja kahjustused, mis tulenevad Toote ebasihipärasest või 
ebatavapärasest kasutamisest.
2. Defektid ja kahjustused, mis tulenevad ebaõigest kasutamisest, 
ühildamatute seadmetega ühendamisest, õnnetusest või hooletusest.
3. Defektid või kahjustused, mis tulenevad seadme ebaõigest testimisest, 
kasutamisest, hooldusest, installeerimisest, reguleerimisest, lubamatute 
tarkvararakenduste kasutamisest või mis tahes liiki ümberehitamisest ja 
muudatustest.
4. Antenni purunemine või kahjustus, välja arvatud juhul, kui selle 
põhjuseks on otseselt materjali- või töökvaliteediviga.
5. Tooted, mille on lahti võtnud või ümber ehitanud mis tahes isik, 
kelleks ei ole Motorola, viisil, mis muudab võimatuks Toote normaalse 
funktsioneerimise või garantiinõude kontrollimiseks piisava testimise.

6. Defektid ja kahjustused, mille on põhjustanud mobiilside operaatori 
levi, teenindustaseme või töökorra hälbed.

7. Defektid ja kahjustused, mille on põhjustanud niiskus, vedelik või 
toidupritsmed.

8. Toote trükkplaadi ühendusrajad on moonutatud või rikutud.

9. Kõik plastmasspinnad ja kõik muud välispinnad, mis on kulunud 
seadme normaalse kasutamise tõttu.

10. Nahast kotid (millele annab garantii nende tootja).

11. Ajutiselt renditud Tooted.

12. Normaalsest kulumisest tingitud perioodiline hooldus või osade 
parandamine või asendamine.

NB: Motorola laetava aku kõneaeg, valmisolekuaeg ja kogu eluiga sõltub 
kasutustingimustest ja võrgu konfiguratsioonist. Toote spetsifikatsiooni 
kohaselt peaks Motorola mobiiltelefoni kui tarbeeseme optimaalne 
kasutus olema saavutatud kuue kuu jooksul arvates ostukuupäevast ja 
kuni (200) laadimisega (optimaalne kasutusaeg).

Motorola laetava aku garantii muutub kehtetuks, kui (i) seda laetakse 
mõne teise Motorola poolt heaks kiitmata laadija abil, (ii) kui aku 
plommid on purunenud või neil esineb lahtivõtmise jälgi, (iii) akut on 
kasutatud mõnes teises seadmes peale sellise mobiiltelefoni, mille jaoks 
ta on mõeldud.

Sõltuvalt kasutamistingimustest ja -harjumustest võivad komponendid 
kuluda ja amortiseeruda, muuhulgas võib esineda mehaanilisi probleeme 
seonduvalt Toote kestaga, värviga, koostega, alakoostetega, kuvariga ja 
klahvistikuga ning mis tahes lisaseadmetega, mis ei olnud integreeritud 
Toote  esialgsesse konfiguratsiooni. Äratarvitatavate komponentide 
(nagu akud) amortiseerumisest ja pärast toote kasutusjuhendis märgitud 
optimaalset kasutusaega kasutamisest  tingitud vigade parandamine 
loetakse olevat tarbija kohustus ja seetõttu ei anna Motorola sellistele 
komponentidele tasuta parandusteeninduse garantiid.

SISESTATUD ANDMED
Palun märkige üles ja säilitage kõik Tootesse sisestatud andmed nagu 
nimed, aadressid, telefoninumbrid, kasutajanimed ja salasõnad jms. 
enne, kui annate Toote garantiiteenindusse, sest sellised andmed 
võidakse parandus- või teenindusprotsessi käigus kustutada.

Palun arvestage, et Tootesse alla laaditud materjalid, näiteks toonid, 
helinad, ekraanisäästjad, taustapildid, mängud jms., võidakse parandus- või 
testimisprotsessi käigus kustutada. Selliste materjalide eest Motorola ei 
vastuta. Parandus- või testimisprotsess ei tohiks mõjutada ühtki materjali, 
mille Motorola Teie Tootesse standardfunktsioonina on installeerinud.

GARANTIIVÄLINE REMONT
Kui Te soovite, et Motorola parandaks Teie Toodet pärast Garantiiaega 
või vigade osas, mida käesolev garantii ei hõlma, võib Motorola omal 
äranägemisel kas parandada Toote ise Teiepoolse tasu eest või soovitada 
Teil pöörduda parandamiseks volitatud kolmanda isiku poole.

12-month Warranty displayed



U.S. patent Re. 34,976

Motorola kasutusjuhendeis sisalduv teave on tõene juhendi trükkimise 
ajal. Motorola jätab endale õiguse teavet või spetsifikatsioone muuta 
ilma ette teatamata. Motorola kasutusjuhendeid pakutakse „olemasoleval 
kujul“. Kui seadus ei määra teisiti, ei anta selle juhendi täpsusele, 
usaldusväärsusele ega sisule mingeid garantiisid, ei otseseid ega 
kaudseid, sealhulgas, kuid mitte ainult, kaudset garantiid kaubandusliku 
sobivuse või kindlaks otstarbeks sobivuse kohta.

Kuigi toote spetsifikatsioonid ja funktsioonid võivad ette teatamata 
muutuda, teeme me kõik võimaliku, et tagada kasutusjuhendite regulaarne 
kaasajastamine toote funktsionaalsete ümberkorralduste kajastamise 
eesmärgil. Kui kasutusjuhendi versioon siiski toote põhilisi funktsioone 
täielikult ei kajasta, palume meile sellest teatada. Meie kasutusjuhendite 
uuendatud versioonid leiate aadressil http://www.motorola.com asuva 
Motorola veebilehe tarbijatele mõeldud jaotisest.

Absorbeerumise erimäära andmed

KÄESOLEV MUDEL VASTAB RAHVUSVAHELISTELE EESKIRJADELE 
RAADIOKIIRGUSOHU SUHTES

Teie mobiiltelefon on raadiosaatja ning -vastuvõtja. Selle 
konstrueerimisel on arvestatud raadiokiirgusohu piirnorme, mida 
soovitavad rahvusvahelised eeskirjad. Nimetatud eeskirjad töötas 
välja sõltumatu teaduslik organisatsioon ICNIRP ning need sisaldavad 
ohutuspiire, mis on ette nähtud kõigi isikute kaitse tagamiseks, 
olenemata east ja tervislikust seisundist.

Eeskirjad kasutavad mõõtühikut nimega erineeldumismäär ehk SAR 
(Specific Absorption Rate). Piirnorm ICNIRP SAR avalikult kasutatavate 
mobiiltelefonide jaoks on 2 W/kg; käesoleva telefoni kõrgeim SAR-väärtus 
kõrva juures katsetamisel oli 0.72 W/kg.1 Kuna mobiiltelefonid pakuvad 
suurt funktsioonivalikut, saab neid kasutada ka muudes asendites, näiteks 
kehal kandmisel, nagu kirjeldatud käesolevas kasutusjuhendis.2 Sel juhul 
on katsete kõrgeim SAR-väärtus 0.87 W/kg.1

Kuna erineeldumismäära SAR mõõdetakse kõrgeima saatevõimsusega 
seadmete abil, on käesoleva seadme tegelik SAR-väärtus töö ajal 
tavaliselt ülaltoodud väärtusest madalam. See tuleneb seadme 
võimsustaseme automaatsest muutmisest eesmärgiga tagada 
miinimumtaseme kasutamine võrguühenduse saavutamisel.

Kuigi erinevate telefonide ja asukohtade korral võib esineda SAR-
tasemete lahknevusi, vastavad need kõik kiirgusohutuse riiklikele 
nõuetele. Pange tähele, et käesoleva tootemudeli täiustused võivad 
põhjustada SAR-väärtuste erinevusi uuemate toodete korral; igal juhul 
vastavad kõik tooted eeskirjade nõuetele.

Ülemaailmne Tervishoiuorganisatsioon on teatanud, et praegu 
olemasolev teaduslik informatsioon ei osuta vajadusele spetsiaalsete 
ettevaatusabinõude rakendamiseks mobiiltelefonide kasutamisel. Nad 
märgivad, et kui soovite kiirgusohtu vähendada, võite piirata kõnede 
pikkust või kasutada käed-vabad-süsteemi, mis võimaldab hoida 
mobiiltelefoni peast ja kehast eemal. 

Lisateavet leiate Ülemaailmse Tervishoiuorganisatsiooni (World Health 
Organization) veebisaidilt (http://www.who.int/emf) ja Motorola, Inc. 
veebisaidilt. (http://www.motorola.com/rfhealth).

1. Katsed teostatakse rahvusvaheliste katse-eeskirjade kohaselt. Piirnorm sisaldab 
olulist varutegurit, mis tagab inimestele täiendava kaitse ning arvestab mõõtmiste 
võimalikke kõrvalekaldeid. Täiendav lisateave sisaldab Motorola katseprotokolli, 
hindamisprotseduuri ja mõõtetulemuste määramatusvahemikku käesoleva toote jaoks.

2. Lisateavet kehal kandmise kohta vt jaotises Safety and General Information 
(Ohutus ja üldteave).

Maailma Tervishoiuorganisatsiooni teave

Olemasolevate teaduslike andmete põhjal võib väita, et mobiiltelefoni 
kasutamine ei eelda spetsiaalsete ettevaatusabinõude järgimist. Kui 
see valmistab teile siiski probleeme, võite iseenda või oma laste jaoks 
raadiosageduslikku kiirgust vähendada, selleks piirake kõnede kestust ja 
kasutage vabakäeseadet, et mobiiltelefoni kehast eemal hoida.

Allikas: WHO faktide leht 193 

Lisateave: http://www.who.int./peh-emf

 Euroopa Liidu direktiividele vastavuse kinnitus

Käesolevaga deklareerib Motorola, et käesolev toode 
vastab:

• direktiivi 1999/5/EÜ peamistele nõuetele ja teistele asjakohastele 
normidele

• kõikidele teistele asjakohastele EL direktiividele
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Ülaltoodu on toote tüüpilise loanumbri näide.

Te leiate oma toote direktiivi 1999/5/EÜ (R&TTE-direktiiv) nõuetele vastavuse 
deklaratsiooni (DoC) koduleheküljel www.motorola.com/rtte – Selleks et 
leida oma DoC, sisestage palun Teie toote sildil olev loanumber veebilehel 
lahtrisse „Otsing” („Search”).

Ohutus- ja üldteave

See peatükk sisaldab olulist teavet, mida vajate oma mobiilsideseadme 
ohutuks ja tõhusaks kasutamiseks. Tutvuge selle teabega enne 
mobiilsideseadme kasutuselevõttu.*

Kokkupuude raadiosagedusliku (RF) energiaga
Teie mobiilsideseade sisaldab saatjat ja vastuvõtjat. Kui seade on SISSE 
LÜLITATUD, võtab see vastu ja saadab raadiosageduslikku (RF) energiat. 
Kui olete oma mobiilsideseadme abil sideühenduses, reguleeritakse teie 
mobiilsideseadme saatja väljundvõimsust automaatselt.

Teie Motorola mobiilsideseade on tehniliselt lahendatud nii, et see 
vastaks teie riigis kehtivatele nõuetele, mis käsitlevad inimeste 
kokkupuudet raadiosagedusliku (RF) energiaga.

Ettevaatusabinõud kasutamisel
Et tagada mobiilsideseadme optimaalne talitlus ja et mobiilsideseadme 
kiiratava RF-energia võimsus ei ületaks vastavate standarditega sätestatud 
piiridesse, järgige alati käesolevaid juhiseid ja ettevaatusabinõusid.

Välisantenni hooldamine
Kui teie mobiilsideseadmel on välisantenn, kasutage ainult 
Motorola tarnitud või heakskiidetud antenni. Lubamatute antennide, 
ümberehituste või lisaseadmete kasutamine võib mobiilsideseadet 
kahjustada ja/või põhjustada vastuolu teie riigis kehtivate nõuetega.

ÄRGE hoidke telefoni KASUTAMISE AJAL välisantennist kinni. 
Välisantennist kinnihoidmine mõjutab kõnekvaliteeti ja võib tingida 
mobiilsideseadme  töötamise vajalikust suuremal saatevõimsusel.

Toote kasutamine
Helistamisel või kõne vastuvõtmisel hoidke oma mobiilsideseadet 
samamoodi, nagu hoiaksite lauatelefoni kuuldetoru.

Kui kannate mobiilsideseadet kehal, kasutage selleks alati Motorola 
tarnitud või heakskiidetud klambrit, hoidikut, ümbrist või rihma. Kui te ei 
kasuta Motorola tarnitud või heakskiidetud kehalkantavat tarvikut, hoidke 
mobiilsideseade ja selle antenn kasutamise ajal kehast vähemalt 2,5 cm 
(1 tolli) kaugusel.

Kui kasutate mobiilsideseadme andmesidefunktsioone (ükskõik kas 
lisakaabliga või ilma selleta), asetage mobiilsideseade ja selle antenn 
kehast vähemalt 2,5 cm (1 tolli) kaugusele.

Selliste tarvikute kasutamisel, mis pole Motorola tarnitud või Motorola 
heakskiitu saanud, võib teie mobiilsideseade kiirata RF-energiat rohkem, 
kui vastavate piirnormidega lubatud. Motorola tarnitud ja heakskiidetud 
tarvikute loendi leiate meie veebilehelt aadressil: www.motorola.com.

RF-häiringud ja nõuetelevastavus
Peaaegu kõiki elektroonikaseadmeid, mis pole nõuetekohase varjestuse 
või tehnilise lahendusega või muul viisil RF-energia kiirgusnormidele 
vastavuse seisukohalt konfigureeritud, mõjutavad välistest allikatest 
pärinevad RF-häiringud. Mõnel juhul võib teie mobiilsideseade häirida 
teiste seadmete tööd.

Häiringuprobleemide vältimiseks järgige 
järgmisi juhiseid

Lülitage mobiilsideseade välja igal pool, kus on üles pandud vastav 
korraldus. Selliste kohtade hulka kuuluvad haiglad või muud 
tervishoiuasutused, kus võib olla kasutusel välise RF-energia suhtes 
tundlikud seadmed.

Lennukis lülitage mobiilsideseade välja alati, kui lendu teenindav 
personal seda nõuab. Kui teie mobiilsideseadet saab kasutada 
lennukirežiimis või mõnes muus sarnases töörežiimis, pidage seadme 
lennu ajal kasutamise osas nõu lendu teenindava personaliga.

Südamerütmurid
Kui teil on südamerütmur, pidage enne mobiilsideseadme 
kasutuselevõttu nõu oma arstiga.

Südamerütmuriga isikud peaksid järgima järgmisi ettevaatusabinõusid:

• ALATI, kui mobiilsideseade on SISSE LÜLITATUD, hoidke 
mobiilsideseadet südamerütmurist kaugemal kui 20 cm (8 tolli);

• mobiilsideseadet EI TOHI kanda rinnataskus;

• häiringuvõimaluste vähendamiseks kasutage mobiilsideseadmega 
rääkides südamerütmuri suhtes kaugemat kõrva;

• mobiilsideseade LÜLITAGE VÄLJA kohe juhul, kui on põhjust arvata, 
et südamerütmuri töö on häiritud.

www.hellomoto.com

Mõned mobiiltelefoni funktsioonid sõltuvad teie teenusepakkuja võrgu 
võimalustest ja seadetest. Lisaks ei pruugi teie teenusepakkuja olla 
mõnda funktsiooni aktiveerinud ja/või pakkuja võrguseaded võivad 
piirata funktsiooni toimimist. Kui teil tekib funktsioonide kättesaadavuse 
ja toimimise kohta küsimusi, pöörduge alati oma teenusepakkuja poole. 
Kõik funktsioonid ja muud tootespetsifikatsioonid, samuti käesoleva 
kasutusjuhendi teave põhinevad uusimal saadaoleval teabel ning on 
tõesed kasutusjuhendi trükkimise ajal. Motorola jätab endale õiguse 
teavet või spetsifikatsioone muuta ilma ette teatamata ning muid 
kohustusi omamata.

MOTOROLA ja stiliseeritud M Logo on registreeritud USA Patendi- ja 
Kaubamärgiametis. Java ja kõik muud Java-põhised märgid on ettevõtte 
Sun Microsystems, Inc. kaubamärgid või USA-s ja teistes riikides 
registreeritud kaubamärgid. Kõik teised toote- või teenusenimed on 
vastavate omanike omand. 

© Motorola, Inc. 2006.

Kuulmisabivahendid
Teatud digitaalsed mobiilsideseadmed võivad häirida teatud 
kuulmisabivahendite tööd. Selliste häirete korral peaksite alternatiivide 
leidmiseks pöörduma oma kuulmisabivahendi tootja või arsti poole.

Muud meditsiiniseadmed
Kui kasutate mõnda muud isiklikku meditsiiniabivahendit, pöörduge arsti 
või seadme tootja poole, et kindlaks teha, kas see on RF-kiirguse eest 
nõuetekohaselt kaitstud.

Ettevaatusabinõud sõiduki juhtimisel
Tutvuge seaduste ja eeskirjadega, mis käsitlevad mobiilsideseadmete 
kasutamist piirkonnas, kus liiklete. Täitke neid alati.

Kui kasutate mobiilsideseadet sõiduki juhtimise ajal palun:

• pöörake täit tähelepanu juhtimisele ja teele. Mobiilsideseadme 
kasutamine võib tähelepanu hajutada. Kui te ei suuda keskenduda 
juhtimisele, katkestage kõne;

• kasutage vabakäeseadmeid, kui need on olemas;

• keerukates liiklusoludes lahkuge enne helistamist või kõne 
vastuvõtmist teelt ja parkige auto.

Juhiseid vastutustundlikuks sõidukijuhtimiseks leiate käesoleva juhendi 
lõpust peatükist „Tark juhtimine“ ning Motorola veebisaidilt  
www.motorola.com/callsmart.

Seadme kasutamisega seotud hoiatused
Mobiilsideseadme kasutamisel avalikus kohas (näiteks tervishoiuasutustes) 
või lõhkamistööde piirkonnas järgige kõiki ülespandud silte.

Sõidukite õhkpadjad
Ärge asetage mobiilsideseadet õhkpadja avanemispiirkonda.

Plahvatusohtlik keskkond
Plahvatusohtlikud piirkonnad on sageli (kuid mitte alati) vastavalt 
tähistatud. Nendeks võivad olla näiteks laevade alumised tekid, kütuse või 
kemikaalide  laadimis- või ladustamisrajatised või alad, kus õhk sisaldab 
kemikaale või selliseid osakesi nagu viljaterad, tolm või metallipuru.

Sellises piirkonnas lülitage mobiilsideseade välja ja ärge eemaldage, 
paigaldage ega laadige akut. Sellisel alal võivad tekkivad sädemed 
põhjustada plahvatuse või põlengu.

Kahjustatud tooted
Kui teie mobiilsideseade või selle aku on märjaks saanud, vigastatud või 
tugevalt põrutada saanud, ärge kasutage seda enne selle kontrollimist 
Motorola volitatud teeninduskeskuses. Ärge püüdke seda väliste 
soojusallikate (nagu mikrolaineahju) abil kuivatada.

Akud ja laadijad

Kui ehted, võtmed, ketid või muud elektrit juhtivad 
esemed puutuvad kokku aku katmata klemmidega, 
võib tekkida lühis, mille tõttu klemme lühistavad 
esemed võivad kuumeneda ja tekitada ainelist kahju 
või kehavigastusi. Olge laetud akuga ümberkäimisel 
hoolikas, eriti siis, kui panete selle taskusse, kotti või 
mõnda muusse ümbrisesse, kus on metallesemeid.  
Kasutage ainult Motorola originaalakusid ja laadijaid 
(millel on tähis „Motorola Original“).

Ettevaatust! Kehavigastuste saamise ohu tõttu ära visake akut tulle.

Aku, laadija või mobiilsideseade võib kanda järgmisi tähiseid:

Sümbol Tähendus
032374o

Järgneb tähtis ohutusteave.

032376o Ärge visake akut ega mobiilsideseadet tulle.

032375o

Aku või mobiilsideseade võib kohalike eeskirjade järgi 
kuuluda ringlussevõtmisele. Lisateabe saamiseks 
pöörduge vastavate kohalike järelvalvesasutuste poole.

Ärge visake akut ega mobiilsideseadet prügi hulka.

032378o
Li Ion BATT Mobiilsideseadmel on sisseehitatud liitium-ioonaku.

Ärge laske akul, laadijal ega mobiilsideseadmel märjaks 
saada.
Peakomplekti kaudu muusika või kõne kuulamisel 
suurima helitugevusega võite kahjustada kuulmist.

Lämbumisoht
Mobiilsideseade või selle tarvikud võivad sisaldada eraldatavaid osi, 
mille allaneelamisel võivad väikelapsed sattuda lämbumisohtu. Hoidke 
mobiilsideseade ja selle tarvikud lastele kättesaamatus kohas.

Klaasosad
Mõni teie mobiilsideseadme osa võib olla klaasist. Kui seade kukub 
kõvale pinnale või saab tugeva löögi, võib klaas puruneda. Klaasi 
purunemisel ärge puudutage seda ega püüdke purunenud osa 
eemaldada. Ärge kasutage mobiilsideseadet seni, kuni klaasosa on 
vastava kvalifikatsiooniga hoolduskeskuses välja vahetatud.

Haigushood või teadvusekaotus
On inimesi, kellel vilkuvad tuled (näiteks videomängu mängimisel) 
võivad esile kutsuda langetõvehoo või teadvusekaotuse. Seda 
võib juhtuda ka siis, kui neil pole varem selliseid haigushooge ega 
teadvusekaotust esinenud.

Kui teil on olnud langetõvehooge või teadvusekaotust või kui teie 
lähisugulastel on neid varem esinenud, pidage enne mobiilsideseadme 
videomängude mängimist või vilkuvate tulede kasutamist (kui need 
võimalused on olemas) oma arstiga nõu.

Katkestage seadme kasutamine ja pidage arstiga nõu juhul, kui ilmneb 
mõni järgmistest sümptomitest: krambid, silma- või lihasetõmblused, 
teadvusekaotus, tahtmatud liigutused või tasakaaluhäired. Alati tuleks 
hoida ekraan silmadest eemal, kasutada seadet valges ruumis, teha iga 
tunni järel 15-minutine paus ja lõpetada seadme kasutamine, kui olete 
väga väsinud.

Hoiatus helitugevuse kohta
Peakomplekti kaudu muusika või kõne kuulamisel suurima 
helitugevusega võite kahjustada kuulmist.

Korduvliigutused
Kui teete mobiilsideseadet kasutades korduvalt samu liigutusi (näiteks 
vajutate klahve või sisestate klaviatuurilt märke), võite puhuti kogeda 
ebamugavustunnet kätes, käsivartes, õlgades, kaelas või muudes 
kehaosades. Kui ebamugavustunne ei kao ka pärast selliste liigutuste 
lõpetamist, katkestage seadme kasutamine ja pöörduge arsti poole.

Keskkonna eest hoolitsemine ringlussevõtu teel

Kui näete Motorola tootel seda tähist, ärge visake tarbetuks 
muutunud toodet olmejäätmete hulka.

Mobiiltelefonide ja tarvikute ringlussevõtt

Ärge visake tarbetuks muutunud mobiiltelefone ega elektrilisi tarvikuid 
(näiteks laadijaid või peakomplekte) olmejäätmete hulka. Mõneski riigis 
või piirkonnas on tarbetuks muutunud elektri- ja elektroonikaseadmete 
käitlemiseks loodud vastav kogumissüsteem. Täpsema teabe saamiseks 
pöörduge vastavasse kohaliku omavalitsuse allüksuse poole. Kui vastavat 
kogumissüsteemi pole, saate tarbetuks muutunud mobiiltelefonid ja 
elektrilised tarvikud tagastada mõnda oma piirkonnas asuvasse Motorola 
volitatud teeninduskeskusse.

* Selles dokumendis esitatud teave asendab enne 1. maid 2006 
avaldatud kasutusjuhendites esitatud üldise ohutusteabe.

tarkvararakendusi või välisseadmeid (milleks on muuhulgas näiteks 
akud, laadijad, adapterid ja vooluvõrgu ühenduslülid), mis ei olnud 
toodetud ja tarnitud Motorola poolt, ning selline kahjustus tekkis 
mobiiltelefoni, selle lisaseadmete, tarkvararakenduste või välisseadmete 
kasutamise tõttu.

MILLELE GARANTII EI LAIENE?
Käesolev garantii ei laiene kahjustustele, mis tulenesid seadme 
vigastamisest, valest kasutamisest, muutmisest, lohakusest või 
hooletusest või seadme ümberehitamisest või hooldamisest selleks 
mitte volitatud isikute poolt.

Järgnevalt on toodud näited defektidest ja kahjustustest, millele käesolev 
garantii ei laiene.

1. Defektid ja kahjustused, mis tulenevad Toote ebasihipärasest või 
ebatavapärasest kasutamisest.
2. Defektid ja kahjustused, mis tulenevad ebaõigest kasutamisest, 
ühildamatute seadmetega ühendamisest, õnnetusest või hooletusest.
3. Defektid või kahjustused, mis tulenevad seadme ebaõigest testimisest, 
kasutamisest, hooldusest, installeerimisest, reguleerimisest, lubamatute 
tarkvararakenduste kasutamisest või mis tahes liiki ümberehitamisest ja 
muudatustest.
4. Antenni purunemine või kahjustus, välja arvatud juhul, kui selle 
põhjuseks on otseselt materjali- või töökvaliteediviga.
5. Tooted, mille on lahti võtnud või ümber ehitanud mis tahes isik, 
kelleks ei ole Motorola, viisil, mis muudab võimatuks Toote normaalse 
funktsioneerimise või garantiinõude kontrollimiseks piisava testimise.

6. Defektid ja kahjustused, mille on põhjustanud mobiilside operaatori 
levi, teenindustaseme või töökorra hälbed.

7. Defektid ja kahjustused, mille on põhjustanud niiskus, vedelik või 
toidupritsmed.

8. Toote trükkplaadi ühendusrajad on moonutatud või rikutud.

9. Kõik plastmasspinnad ja kõik muud välispinnad, mis on kulunud 
seadme normaalse kasutamise tõttu.

10. Nahast kotid (millele annab garantii nende tootja).

11. Ajutiselt renditud Tooted.

12. Normaalsest kulumisest tingitud perioodiline hooldus või osade 
parandamine või asendamine.

NB: Motorola laetava aku kõneaeg, valmisolekuaeg ja kogu eluiga sõltub 
kasutustingimustest ja võrgu konfiguratsioonist. Toote spetsifikatsiooni 
kohaselt peaks Motorola mobiiltelefoni kui tarbeeseme optimaalne 
kasutus olema saavutatud kuue kuu jooksul arvates ostukuupäevast ja 
kuni (200) laadimisega (optimaalne kasutusaeg).

Motorola laetava aku garantii muutub kehtetuks, kui (i) seda laetakse 
mõne teise Motorola poolt heaks kiitmata laadija abil, (ii) kui aku 
plommid on purunenud või neil esineb lahtivõtmise jälgi, (iii) akut on 
kasutatud mõnes teises seadmes peale sellise mobiiltelefoni, mille jaoks 
ta on mõeldud.

Sõltuvalt kasutamistingimustest ja -harjumustest võivad komponendid 
kuluda ja amortiseeruda, muuhulgas võib esineda mehaanilisi probleeme 
seonduvalt Toote kestaga, värviga, koostega, alakoostetega, kuvariga ja 
klahvistikuga ning mis tahes lisaseadmetega, mis ei olnud integreeritud 
Toote  esialgsesse konfiguratsiooni. Äratarvitatavate komponentide 
(nagu akud) amortiseerumisest ja pärast toote kasutusjuhendis märgitud 
optimaalset kasutusaega kasutamisest  tingitud vigade parandamine 
loetakse olevat tarbija kohustus ja seetõttu ei anna Motorola sellistele 
komponentidele tasuta parandusteeninduse garantiid.

SISESTATUD ANDMED
Palun märkige üles ja säilitage kõik Tootesse sisestatud andmed nagu 
nimed, aadressid, telefoninumbrid, kasutajanimed ja salasõnad jms. 
enne, kui annate Toote garantiiteenindusse, sest sellised andmed 
võidakse parandus- või teenindusprotsessi käigus kustutada.

Palun arvestage, et Tootesse alla laaditud materjalid, näiteks toonid, 
helinad, ekraanisäästjad, taustapildid, mängud jms., võidakse parandus- või 
testimisprotsessi käigus kustutada. Selliste materjalide eest Motorola ei 
vastuta. Parandus- või testimisprotsess ei tohiks mõjutada ühtki materjali, 
mille Motorola Teie Tootesse standardfunktsioonina on installeerinud.

GARANTIIVÄLINE REMONT
Kui Te soovite, et Motorola parandaks Teie Toodet pärast Garantiiaega 
või vigade osas, mida käesolev garantii ei hõlma, võib Motorola omal 
äranägemisel kas parandada Toote ise Teiepoolse tasu eest või soovitada 
Teil pöörduda parandamiseks volitatud kolmanda isiku poole.

12-month Warranty displayed



U.S. patent Re. 34,976

Motorola kasutusjuhendeis sisalduv teave on tõene juhendi trükkimise 
ajal. Motorola jätab endale õiguse teavet või spetsifikatsioone muuta 
ilma ette teatamata. Motorola kasutusjuhendeid pakutakse „olemasoleval 
kujul“. Kui seadus ei määra teisiti, ei anta selle juhendi täpsusele, 
usaldusväärsusele ega sisule mingeid garantiisid, ei otseseid ega 
kaudseid, sealhulgas, kuid mitte ainult, kaudset garantiid kaubandusliku 
sobivuse või kindlaks otstarbeks sobivuse kohta.

Kuigi toote spetsifikatsioonid ja funktsioonid võivad ette teatamata 
muutuda, teeme me kõik võimaliku, et tagada kasutusjuhendite regulaarne 
kaasajastamine toote funktsionaalsete ümberkorralduste kajastamise 
eesmärgil. Kui kasutusjuhendi versioon siiski toote põhilisi funktsioone 
täielikult ei kajasta, palume meile sellest teatada. Meie kasutusjuhendite 
uuendatud versioonid leiate aadressil http://www.motorola.com asuva 
Motorola veebilehe tarbijatele mõeldud jaotisest.

Absorbeerumise erimäära andmed

KÄESOLEV MUDEL VASTAB RAHVUSVAHELISTELE EESKIRJADELE 
RAADIOKIIRGUSOHU SUHTES

Teie mobiiltelefon on raadiosaatja ning -vastuvõtja. Selle 
konstrueerimisel on arvestatud raadiokiirgusohu piirnorme, mida 
soovitavad rahvusvahelised eeskirjad. Nimetatud eeskirjad töötas 
välja sõltumatu teaduslik organisatsioon ICNIRP ning need sisaldavad 
ohutuspiire, mis on ette nähtud kõigi isikute kaitse tagamiseks, 
olenemata east ja tervislikust seisundist.

Eeskirjad kasutavad mõõtühikut nimega erineeldumismäär ehk SAR 
(Specific Absorption Rate). Piirnorm ICNIRP SAR avalikult kasutatavate 
mobiiltelefonide jaoks on 2 W/kg; käesoleva telefoni kõrgeim SAR-väärtus 
kõrva juures katsetamisel oli 0.72 W/kg.1 Kuna mobiiltelefonid pakuvad 
suurt funktsioonivalikut, saab neid kasutada ka muudes asendites, näiteks 
kehal kandmisel, nagu kirjeldatud käesolevas kasutusjuhendis.2 Sel juhul 
on katsete kõrgeim SAR-väärtus 0.87 W/kg.1

Kuna erineeldumismäära SAR mõõdetakse kõrgeima saatevõimsusega 
seadmete abil, on käesoleva seadme tegelik SAR-väärtus töö ajal 
tavaliselt ülaltoodud väärtusest madalam. See tuleneb seadme 
võimsustaseme automaatsest muutmisest eesmärgiga tagada 
miinimumtaseme kasutamine võrguühenduse saavutamisel.

Kuigi erinevate telefonide ja asukohtade korral võib esineda SAR-
tasemete lahknevusi, vastavad need kõik kiirgusohutuse riiklikele 
nõuetele. Pange tähele, et käesoleva tootemudeli täiustused võivad 
põhjustada SAR-väärtuste erinevusi uuemate toodete korral; igal juhul 
vastavad kõik tooted eeskirjade nõuetele.

Ülemaailmne Tervishoiuorganisatsioon on teatanud, et praegu 
olemasolev teaduslik informatsioon ei osuta vajadusele spetsiaalsete 
ettevaatusabinõude rakendamiseks mobiiltelefonide kasutamisel. Nad 
märgivad, et kui soovite kiirgusohtu vähendada, võite piirata kõnede 
pikkust või kasutada käed-vabad-süsteemi, mis võimaldab hoida 
mobiiltelefoni peast ja kehast eemal. 

Lisateavet leiate Ülemaailmse Tervishoiuorganisatsiooni (World Health 
Organization) veebisaidilt (http://www.who.int/emf) ja Motorola, Inc. 
veebisaidilt. (http://www.motorola.com/rfhealth).

1. Katsed teostatakse rahvusvaheliste katse-eeskirjade kohaselt. Piirnorm sisaldab 
olulist varutegurit, mis tagab inimestele täiendava kaitse ning arvestab mõõtmiste 
võimalikke kõrvalekaldeid. Täiendav lisateave sisaldab Motorola katseprotokolli, 
hindamisprotseduuri ja mõõtetulemuste määramatusvahemikku käesoleva toote jaoks.

2. Lisateavet kehal kandmise kohta vt jaotises Safety and General Information 
(Ohutus ja üldteave).

Maailma Tervishoiuorganisatsiooni teave

Olemasolevate teaduslike andmete põhjal võib väita, et mobiiltelefoni 
kasutamine ei eelda spetsiaalsete ettevaatusabinõude järgimist. Kui 
see valmistab teile siiski probleeme, võite iseenda või oma laste jaoks 
raadiosageduslikku kiirgust vähendada, selleks piirake kõnede kestust ja 
kasutage vabakäeseadet, et mobiiltelefoni kehast eemal hoida.

Allikas: WHO faktide leht 193 

Lisateave: http://www.who.int./peh-emf

 Euroopa Liidu direktiividele vastavuse kinnitus

Käesolevaga deklareerib Motorola, et käesolev toode 
vastab:

• direktiivi 1999/5/EÜ peamistele nõuetele ja teistele asjakohastele 
normidele

• kõikidele teistele asjakohastele EL direktiividele
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Ülaltoodu on toote tüüpilise loanumbri näide.

Te leiate oma toote direktiivi 1999/5/EÜ (R&TTE-direktiiv) nõuetele vastavuse 
deklaratsiooni (DoC) koduleheküljel www.motorola.com/rtte – Selleks et 
leida oma DoC, sisestage palun Teie toote sildil olev loanumber veebilehel 
lahtrisse „Otsing” („Search”).

Ohutus- ja üldteave

See peatükk sisaldab olulist teavet, mida vajate oma mobiilsideseadme 
ohutuks ja tõhusaks kasutamiseks. Tutvuge selle teabega enne 
mobiilsideseadme kasutuselevõttu.*

Kokkupuude raadiosagedusliku (RF) energiaga
Teie mobiilsideseade sisaldab saatjat ja vastuvõtjat. Kui seade on SISSE 
LÜLITATUD, võtab see vastu ja saadab raadiosageduslikku (RF) energiat. 
Kui olete oma mobiilsideseadme abil sideühenduses, reguleeritakse teie 
mobiilsideseadme saatja väljundvõimsust automaatselt.

Teie Motorola mobiilsideseade on tehniliselt lahendatud nii, et see 
vastaks teie riigis kehtivatele nõuetele, mis käsitlevad inimeste 
kokkupuudet raadiosagedusliku (RF) energiaga.

Ettevaatusabinõud kasutamisel
Et tagada mobiilsideseadme optimaalne talitlus ja et mobiilsideseadme 
kiiratava RF-energia võimsus ei ületaks vastavate standarditega sätestatud 
piiridesse, järgige alati käesolevaid juhiseid ja ettevaatusabinõusid.

Välisantenni hooldamine
Kui teie mobiilsideseadmel on välisantenn, kasutage ainult 
Motorola tarnitud või heakskiidetud antenni. Lubamatute antennide, 
ümberehituste või lisaseadmete kasutamine võib mobiilsideseadet 
kahjustada ja/või põhjustada vastuolu teie riigis kehtivate nõuetega.

ÄRGE hoidke telefoni KASUTAMISE AJAL välisantennist kinni. 
Välisantennist kinnihoidmine mõjutab kõnekvaliteeti ja võib tingida 
mobiilsideseadme  töötamise vajalikust suuremal saatevõimsusel.

Toote kasutamine
Helistamisel või kõne vastuvõtmisel hoidke oma mobiilsideseadet 
samamoodi, nagu hoiaksite lauatelefoni kuuldetoru.

Kui kannate mobiilsideseadet kehal, kasutage selleks alati Motorola 
tarnitud või heakskiidetud klambrit, hoidikut, ümbrist või rihma. Kui te ei 
kasuta Motorola tarnitud või heakskiidetud kehalkantavat tarvikut, hoidke 
mobiilsideseade ja selle antenn kasutamise ajal kehast vähemalt 2,5 cm 
(1 tolli) kaugusel.

Kui kasutate mobiilsideseadme andmesidefunktsioone (ükskõik kas 
lisakaabliga või ilma selleta), asetage mobiilsideseade ja selle antenn 
kehast vähemalt 2,5 cm (1 tolli) kaugusele.

Selliste tarvikute kasutamisel, mis pole Motorola tarnitud või Motorola 
heakskiitu saanud, võib teie mobiilsideseade kiirata RF-energiat rohkem, 
kui vastavate piirnormidega lubatud. Motorola tarnitud ja heakskiidetud 
tarvikute loendi leiate meie veebilehelt aadressil: www.motorola.com.

RF-häiringud ja nõuetelevastavus
Peaaegu kõiki elektroonikaseadmeid, mis pole nõuetekohase varjestuse 
või tehnilise lahendusega või muul viisil RF-energia kiirgusnormidele 
vastavuse seisukohalt konfigureeritud, mõjutavad välistest allikatest 
pärinevad RF-häiringud. Mõnel juhul võib teie mobiilsideseade häirida 
teiste seadmete tööd.

Häiringuprobleemide vältimiseks järgige 
järgmisi juhiseid

Lülitage mobiilsideseade välja igal pool, kus on üles pandud vastav 
korraldus. Selliste kohtade hulka kuuluvad haiglad või muud 
tervishoiuasutused, kus võib olla kasutusel välise RF-energia suhtes 
tundlikud seadmed.

Lennukis lülitage mobiilsideseade välja alati, kui lendu teenindav 
personal seda nõuab. Kui teie mobiilsideseadet saab kasutada 
lennukirežiimis või mõnes muus sarnases töörežiimis, pidage seadme 
lennu ajal kasutamise osas nõu lendu teenindava personaliga.

Südamerütmurid
Kui teil on südamerütmur, pidage enne mobiilsideseadme 
kasutuselevõttu nõu oma arstiga.

Südamerütmuriga isikud peaksid järgima järgmisi ettevaatusabinõusid:

• ALATI, kui mobiilsideseade on SISSE LÜLITATUD, hoidke 
mobiilsideseadet südamerütmurist kaugemal kui 20 cm (8 tolli);

• mobiilsideseadet EI TOHI kanda rinnataskus;

• häiringuvõimaluste vähendamiseks kasutage mobiilsideseadmega 
rääkides südamerütmuri suhtes kaugemat kõrva;

• mobiilsideseade LÜLITAGE VÄLJA kohe juhul, kui on põhjust arvata, 
et südamerütmuri töö on häiritud.

www.hellomoto.com

Mõned mobiiltelefoni funktsioonid sõltuvad teie teenusepakkuja võrgu 
võimalustest ja seadetest. Lisaks ei pruugi teie teenusepakkuja olla 
mõnda funktsiooni aktiveerinud ja/või pakkuja võrguseaded võivad 
piirata funktsiooni toimimist. Kui teil tekib funktsioonide kättesaadavuse 
ja toimimise kohta küsimusi, pöörduge alati oma teenusepakkuja poole. 
Kõik funktsioonid ja muud tootespetsifikatsioonid, samuti käesoleva 
kasutusjuhendi teave põhinevad uusimal saadaoleval teabel ning on 
tõesed kasutusjuhendi trükkimise ajal. Motorola jätab endale õiguse 
teavet või spetsifikatsioone muuta ilma ette teatamata ning muid 
kohustusi omamata.

MOTOROLA ja stiliseeritud M Logo on registreeritud USA Patendi- ja 
Kaubamärgiametis. Java ja kõik muud Java-põhised märgid on ettevõtte 
Sun Microsystems, Inc. kaubamärgid või USA-s ja teistes riikides 
registreeritud kaubamärgid. Kõik teised toote- või teenusenimed on 
vastavate omanike omand. 

© Motorola, Inc. 2006.

Kuulmisabivahendid
Teatud digitaalsed mobiilsideseadmed võivad häirida teatud 
kuulmisabivahendite tööd. Selliste häirete korral peaksite alternatiivide 
leidmiseks pöörduma oma kuulmisabivahendi tootja või arsti poole.

Muud meditsiiniseadmed
Kui kasutate mõnda muud isiklikku meditsiiniabivahendit, pöörduge arsti 
või seadme tootja poole, et kindlaks teha, kas see on RF-kiirguse eest 
nõuetekohaselt kaitstud.

Ettevaatusabinõud sõiduki juhtimisel
Tutvuge seaduste ja eeskirjadega, mis käsitlevad mobiilsideseadmete 
kasutamist piirkonnas, kus liiklete. Täitke neid alati.

Kui kasutate mobiilsideseadet sõiduki juhtimise ajal palun:

• pöörake täit tähelepanu juhtimisele ja teele. Mobiilsideseadme 
kasutamine võib tähelepanu hajutada. Kui te ei suuda keskenduda 
juhtimisele, katkestage kõne;

• kasutage vabakäeseadmeid, kui need on olemas;

• keerukates liiklusoludes lahkuge enne helistamist või kõne 
vastuvõtmist teelt ja parkige auto.

Juhiseid vastutustundlikuks sõidukijuhtimiseks leiate käesoleva juhendi 
lõpust peatükist „Tark juhtimine“ ning Motorola veebisaidilt  
www.motorola.com/callsmart.

Seadme kasutamisega seotud hoiatused
Mobiilsideseadme kasutamisel avalikus kohas (näiteks tervishoiuasutustes) 
või lõhkamistööde piirkonnas järgige kõiki ülespandud silte.

Sõidukite õhkpadjad
Ärge asetage mobiilsideseadet õhkpadja avanemispiirkonda.

Plahvatusohtlik keskkond
Plahvatusohtlikud piirkonnad on sageli (kuid mitte alati) vastavalt 
tähistatud. Nendeks võivad olla näiteks laevade alumised tekid, kütuse või 
kemikaalide  laadimis- või ladustamisrajatised või alad, kus õhk sisaldab 
kemikaale või selliseid osakesi nagu viljaterad, tolm või metallipuru.

Sellises piirkonnas lülitage mobiilsideseade välja ja ärge eemaldage, 
paigaldage ega laadige akut. Sellisel alal võivad tekkivad sädemed 
põhjustada plahvatuse või põlengu.

Kahjustatud tooted
Kui teie mobiilsideseade või selle aku on märjaks saanud, vigastatud või 
tugevalt põrutada saanud, ärge kasutage seda enne selle kontrollimist 
Motorola volitatud teeninduskeskuses. Ärge püüdke seda väliste 
soojusallikate (nagu mikrolaineahju) abil kuivatada.

Akud ja laadijad

Kui ehted, võtmed, ketid või muud elektrit juhtivad 
esemed puutuvad kokku aku katmata klemmidega, 
võib tekkida lühis, mille tõttu klemme lühistavad 
esemed võivad kuumeneda ja tekitada ainelist kahju 
või kehavigastusi. Olge laetud akuga ümberkäimisel 
hoolikas, eriti siis, kui panete selle taskusse, kotti või 
mõnda muusse ümbrisesse, kus on metallesemeid.  
Kasutage ainult Motorola originaalakusid ja laadijaid 
(millel on tähis „Motorola Original“).

Ettevaatust! Kehavigastuste saamise ohu tõttu ära visake akut tulle.

Aku, laadija või mobiilsideseade võib kanda järgmisi tähiseid:

Sümbol Tähendus
032374o

Järgneb tähtis ohutusteave.

032376o Ärge visake akut ega mobiilsideseadet tulle.

032375o

Aku või mobiilsideseade võib kohalike eeskirjade järgi 
kuuluda ringlussevõtmisele. Lisateabe saamiseks 
pöörduge vastavate kohalike järelvalvesasutuste poole.

Ärge visake akut ega mobiilsideseadet prügi hulka.

032378o
Li Ion BATT Mobiilsideseadmel on sisseehitatud liitium-ioonaku.

Ärge laske akul, laadijal ega mobiilsideseadmel märjaks 
saada.
Peakomplekti kaudu muusika või kõne kuulamisel 
suurima helitugevusega võite kahjustada kuulmist.

Lämbumisoht
Mobiilsideseade või selle tarvikud võivad sisaldada eraldatavaid osi, 
mille allaneelamisel võivad väikelapsed sattuda lämbumisohtu. Hoidke 
mobiilsideseade ja selle tarvikud lastele kättesaamatus kohas.

Klaasosad
Mõni teie mobiilsideseadme osa võib olla klaasist. Kui seade kukub 
kõvale pinnale või saab tugeva löögi, võib klaas puruneda. Klaasi 
purunemisel ärge puudutage seda ega püüdke purunenud osa 
eemaldada. Ärge kasutage mobiilsideseadet seni, kuni klaasosa on 
vastava kvalifikatsiooniga hoolduskeskuses välja vahetatud.

Haigushood või teadvusekaotus
On inimesi, kellel vilkuvad tuled (näiteks videomängu mängimisel) 
võivad esile kutsuda langetõvehoo või teadvusekaotuse. Seda 
võib juhtuda ka siis, kui neil pole varem selliseid haigushooge ega 
teadvusekaotust esinenud.

Kui teil on olnud langetõvehooge või teadvusekaotust või kui teie 
lähisugulastel on neid varem esinenud, pidage enne mobiilsideseadme 
videomängude mängimist või vilkuvate tulede kasutamist (kui need 
võimalused on olemas) oma arstiga nõu.

Katkestage seadme kasutamine ja pidage arstiga nõu juhul, kui ilmneb 
mõni järgmistest sümptomitest: krambid, silma- või lihasetõmblused, 
teadvusekaotus, tahtmatud liigutused või tasakaaluhäired. Alati tuleks 
hoida ekraan silmadest eemal, kasutada seadet valges ruumis, teha iga 
tunni järel 15-minutine paus ja lõpetada seadme kasutamine, kui olete 
väga väsinud.

Hoiatus helitugevuse kohta
Peakomplekti kaudu muusika või kõne kuulamisel suurima 
helitugevusega võite kahjustada kuulmist.

Korduvliigutused
Kui teete mobiilsideseadet kasutades korduvalt samu liigutusi (näiteks 
vajutate klahve või sisestate klaviatuurilt märke), võite puhuti kogeda 
ebamugavustunnet kätes, käsivartes, õlgades, kaelas või muudes 
kehaosades. Kui ebamugavustunne ei kao ka pärast selliste liigutuste 
lõpetamist, katkestage seadme kasutamine ja pöörduge arsti poole.

Keskkonna eest hoolitsemine ringlussevõtu teel

Kui näete Motorola tootel seda tähist, ärge visake tarbetuks 
muutunud toodet olmejäätmete hulka.

Mobiiltelefonide ja tarvikute ringlussevõtt

Ärge visake tarbetuks muutunud mobiiltelefone ega elektrilisi tarvikuid 
(näiteks laadijaid või peakomplekte) olmejäätmete hulka. Mõneski riigis 
või piirkonnas on tarbetuks muutunud elektri- ja elektroonikaseadmete 
käitlemiseks loodud vastav kogumissüsteem. Täpsema teabe saamiseks 
pöörduge vastavasse kohaliku omavalitsuse allüksuse poole. Kui vastavat 
kogumissüsteemi pole, saate tarbetuks muutunud mobiiltelefonid ja 
elektrilised tarvikud tagastada mõnda oma piirkonnas asuvasse Motorola 
volitatud teeninduskeskusse.

* Selles dokumendis esitatud teave asendab enne 1. maid 2006 
avaldatud kasutusjuhendites esitatud üldise ohutusteabe.

tarkvararakendusi või välisseadmeid (milleks on muuhulgas näiteks 
akud, laadijad, adapterid ja vooluvõrgu ühenduslülid), mis ei olnud 
toodetud ja tarnitud Motorola poolt, ning selline kahjustus tekkis 
mobiiltelefoni, selle lisaseadmete, tarkvararakenduste või välisseadmete 
kasutamise tõttu.

MILLELE GARANTII EI LAIENE?
Käesolev garantii ei laiene kahjustustele, mis tulenesid seadme 
vigastamisest, valest kasutamisest, muutmisest, lohakusest või 
hooletusest või seadme ümberehitamisest või hooldamisest selleks 
mitte volitatud isikute poolt.

Järgnevalt on toodud näited defektidest ja kahjustustest, millele käesolev 
garantii ei laiene.

1. Defektid ja kahjustused, mis tulenevad Toote ebasihipärasest või 
ebatavapärasest kasutamisest.
2. Defektid ja kahjustused, mis tulenevad ebaõigest kasutamisest, 
ühildamatute seadmetega ühendamisest, õnnetusest või hooletusest.
3. Defektid või kahjustused, mis tulenevad seadme ebaõigest testimisest, 
kasutamisest, hooldusest, installeerimisest, reguleerimisest, lubamatute 
tarkvararakenduste kasutamisest või mis tahes liiki ümberehitamisest ja 
muudatustest.
4. Antenni purunemine või kahjustus, välja arvatud juhul, kui selle 
põhjuseks on otseselt materjali- või töökvaliteediviga.
5. Tooted, mille on lahti võtnud või ümber ehitanud mis tahes isik, 
kelleks ei ole Motorola, viisil, mis muudab võimatuks Toote normaalse 
funktsioneerimise või garantiinõude kontrollimiseks piisava testimise.

6. Defektid ja kahjustused, mille on põhjustanud mobiilside operaatori 
levi, teenindustaseme või töökorra hälbed.

7. Defektid ja kahjustused, mille on põhjustanud niiskus, vedelik või 
toidupritsmed.

8. Toote trükkplaadi ühendusrajad on moonutatud või rikutud.

9. Kõik plastmasspinnad ja kõik muud välispinnad, mis on kulunud 
seadme normaalse kasutamise tõttu.

10. Nahast kotid (millele annab garantii nende tootja).

11. Ajutiselt renditud Tooted.

12. Normaalsest kulumisest tingitud perioodiline hooldus või osade 
parandamine või asendamine.

NB: Motorola laetava aku kõneaeg, valmisolekuaeg ja kogu eluiga sõltub 
kasutustingimustest ja võrgu konfiguratsioonist. Toote spetsifikatsiooni 
kohaselt peaks Motorola mobiiltelefoni kui tarbeeseme optimaalne 
kasutus olema saavutatud kuue kuu jooksul arvates ostukuupäevast ja 
kuni (200) laadimisega (optimaalne kasutusaeg).

Motorola laetava aku garantii muutub kehtetuks, kui (i) seda laetakse 
mõne teise Motorola poolt heaks kiitmata laadija abil, (ii) kui aku 
plommid on purunenud või neil esineb lahtivõtmise jälgi, (iii) akut on 
kasutatud mõnes teises seadmes peale sellise mobiiltelefoni, mille jaoks 
ta on mõeldud.

Sõltuvalt kasutamistingimustest ja -harjumustest võivad komponendid 
kuluda ja amortiseeruda, muuhulgas võib esineda mehaanilisi probleeme 
seonduvalt Toote kestaga, värviga, koostega, alakoostetega, kuvariga ja 
klahvistikuga ning mis tahes lisaseadmetega, mis ei olnud integreeritud 
Toote  esialgsesse konfiguratsiooni. Äratarvitatavate komponentide 
(nagu akud) amortiseerumisest ja pärast toote kasutusjuhendis märgitud 
optimaalset kasutusaega kasutamisest  tingitud vigade parandamine 
loetakse olevat tarbija kohustus ja seetõttu ei anna Motorola sellistele 
komponentidele tasuta parandusteeninduse garantiid.

SISESTATUD ANDMED
Palun märkige üles ja säilitage kõik Tootesse sisestatud andmed nagu 
nimed, aadressid, telefoninumbrid, kasutajanimed ja salasõnad jms. 
enne, kui annate Toote garantiiteenindusse, sest sellised andmed 
võidakse parandus- või teenindusprotsessi käigus kustutada.

Palun arvestage, et Tootesse alla laaditud materjalid, näiteks toonid, 
helinad, ekraanisäästjad, taustapildid, mängud jms., võidakse parandus- või 
testimisprotsessi käigus kustutada. Selliste materjalide eest Motorola ei 
vastuta. Parandus- või testimisprotsess ei tohiks mõjutada ühtki materjali, 
mille Motorola Teie Tootesse standardfunktsioonina on installeerinud.

GARANTIIVÄLINE REMONT
Kui Te soovite, et Motorola parandaks Teie Toodet pärast Garantiiaega 
või vigade osas, mida käesolev garantii ei hõlma, võib Motorola omal 
äranägemisel kas parandada Toote ise Teiepoolse tasu eest või soovitada 
Teil pöörduda parandamiseks volitatud kolmanda isiku poole.

12-month Warranty displayed


