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Dla własnego bezpieczeństwa

Zapoznaj się uważnie z podanymi tu prostymi wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych 
wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z lokalnie obowiązującymi przepisami.

PRZESTRZEGAJ NAKAZÓW WYŁĄCZANIA URZĄDZEŃ
Urządzenie należy wyłączyć tam, gdzie używanie telefonów komórkowych jest 
niedozwolone bądź może powodować zakłócenia i niebezpieczeństwo, na przykład w 

samolocie, w szpitalu, w pobliżu sprzętu medycznego, paliw, chemikaliów lub w miejscach, w 
których odpalane są ładunki wybuchowe. Stosuj się do wszystkich instrukcji w obszarach o 
ograniczonym dostępie.

NAJWAŻNIEJSZE JEST BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM
Stosuj się do wszystkich lokalnie obowiązujących przepisów. Prowadząc samochód, nie 
zajmuj rąk niczym innym. W trakcie jazdy miej przede wszystkim na uwadze 

bezpieczeństwo na drodze.
ZAKŁÓCENIA
Wszystkie urządzenia bezprzewodowe mogą być podatne na zakłócenia, które z kolei 
mogą wpływać na jakość połączeń.
PROFESJONALNY SERWIS
Instalować i naprawiać ten produkt może wyłącznie wykwalifikowany personel.
BATERIE, ŁADOWARKI I INNE AKCESORIA
Korzystaj wyłącznie z baterii, ładowarek i innych akcesoriów zatwierdzonych przez firmę 
Microsoft Mobile do użytku z urządzeniem. Ładowarki innych firm zgodne z 

odpowiednimi wymaganiami dotyczącymi USB, i które można podłączyć do portu USB w 
urządzeniu, mogą także być kompatybilne. Nie podłączaj niekompatybilnych produktów.

DBAJ O TO, BY URZĄDZENIE BYŁO SUCHE
To urządzenie nie jest wodoodporne. Chroń je przed wilgocią.
CZĘŚCI SZKLANE
Ekran urządzenia zrobiony jest ze szkła. To szkło może się stłuc, jeśli urządzenie spadnie 
na twardą powierzchnię lub gdy zostanie mocno uderzone. Jeśli to szkło się stłucze, 

nie dotykaj szklanych części urządzenia i nie próbuj wyjmować odłamków szkła z urządzenia. 
Nie używaj urządzenia, zanim wykwalifikowany pracownik serwisu nie wstawi nowego szkła.

CHROŃ SŁUCH
Nie słuchaj głośnej muzyki przez długi czas, aby uniknąć uszkodzenia słuchu. Zachowaj 
ostrożność, trzymając urządzenie przy uchu, gdy głośnik jest włączony.
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Pierwsze kroki

Skup się na podstawowych funkcjach i błyskawicznie przygotuj telefon do używania.

Klawisze i części
Zapoznaj się z klawiszami i częściami swojego nowego telefonu.
1 Mikrofon
2 Złącze audio
3 Słuchawka
4 Kamera przednia
5 Klawisz zwiększania głośności
6 Klawisz zasilania/blokady
7 Klawisz zmniejszania głośności
8 Klawisz aparatu
9 Złącze ładowarki
10 Kamera główna
11 Głośnik

Wkładanie karty SIM i karty pamięci
Dowiedz się, jak włożyć kartę SIM do telefonu.

Ważne: To urządzenie używa karty nano-SIM, zwanej także kartą SIM nano-UICC. Używaj 
wyłącznie oryginalnych kart nano-SIM. Korzystanie z niekompatybilnych kart SIM może 
spowodować uszkodzenie karty lub urządzenia, a także danych przechowywanych na 
karcie.
Uwaga: Przed zdjęciem obudów wyłącz urządzenie i odłącz od niego ładowarkę oraz 
inne urządzenia. Zdejmując lub zakładając obudowy, staraj się nie dotykać elementów 
elektronicznych. Nigdy nie używaj ani nie przechowuj urządzenia ze zdjętymi 
obudowami.

1. Wyłącz telefon.
2. Gdy telefon jest skierowany ekranem do dołu, włóż paznokieć w małą szczelinę w prawym 
dolnym rogu. Naciśnij środkową część tylnej pokrywy, a następnie odchyl ją i zdejmij.

12:34
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12:34

Nie używaj żadnych narzędzi, ponieważ mogą one uszkodzić telefon.
3. Jeśli bateria jest w środku, włóż paznokieć w szczelinę na jej dolnej krawędzi, a następnie 
wyjmij baterię.

4. Wsuń kartę nano-SIM do gniazda karty SIM, aż się zablokuje, przy czym metalowe styki 
karty muszą być skierowane do dołu.
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5. Jeśli masz drugą kartę SIM, wsuwaj ją do gniazda karty SIM2, aż się zablokuje.
6. Jeśli masz kartę pamięci, wsuwaj ją do gniazda karty pamięci, aż się zablokuje.
Zalecamy używanie szybkiej karty microSD od znanego producenta.

7. Wyrównaj styki baterii i włóż baterię.

8. Dociśnij górną krawędź tylnej pokrywy do górnej krawędzi telefonu, a następnie zatrzaśnij 
obudowę, aż się zablokuje.
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9. Włącz telefon.

Wyjmowanie karty SIM i karty pamięci
Masz nową kartę SIM lub pamięci? Dowiedz się, jak wyjąć poprzednio używaną kartę.
1. Wyłącz telefon.
2. Gdy telefon jest skierowany ekranem do dołu, włóż paznokieć w małą szczelinę w prawym 
dolnym rogu. Naciśnij środkową część tylnej pokrywy, a następnie odchyl ją i zdejmij.12:34

3. Jeśli bateria jest w środku, włóż paznokieć w szczelinę na jej dolnej krawędzi, a następnie 
wyjmij baterię.
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4. Aby usunąć kartę SIM, dociśnij ją, aż się odblokuje, a następnie wyjmij ją z gniazda.

5. Jeśli masz drugą kartę SIM, dociśnij ją, aż się odblokuje, a następnie wyjmij ją z gniazda 
SIM2.
6. Aby usunąć kartę pamięci, dociśnij ją, aż się odblokuje, a następnie wyjmij ją z gniazda.

7. Wyrównaj styki baterii i włóż baterię.
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8. Dociśnij górną krawędź tylnej pokrywy do górnej krawędzi telefonu, a następnie zatrzaśnij 
obudowę, aż się zablokuje. Podczas zakładania pokrywy nie naciskaj klawiszy.

9. Włącz telefon.

Włączanie telefonu
Włącz telefon i zapoznaj się z jego funkcjami.
Naciśnij i przytrzymaj klawisz zasilania, aż telefon zawibruje.
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Wyłączanie telefonu
Naciśnij i przytrzymaj klawisz zasilania, a następnie przeciągnij ekran blokady w dół.

Blokowanie klawiszy i ekranu
Aby uniknąć przypadkowego nawiązania połączenia, gdy telefon znajduje się w kieszeni lub 
torbie, możesz ustawić blokadę klawiszy i ekranu. Możesz również ustawić automatyczną 
blokadę klawiszy i ekranu.
Aby ustawić blokadę klawiszy i ekranu, naciśnij klawisz zasilania.
Odblokowywanie klawiszy i ekranu
Naciśnij klawisz zasilania i przeciągnij ekran blokady w górę.
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Wskazówka: Jeśli możesz ukryć pasek nawigacyjny, możesz też zablokować klawisze i 
ekran przez dwukrotne dotknięcie paska. Aby włączyć tę funkcję, przesuń palcem od 
góry ekranu w dół, dotknij  Wszystkie ustawienia >  Personalizacja > Ekran 
blokady, a następnie włącz opcję Naciśnij dwukrotnie pasek nawigacyjny, aby 
wyłączyć ekran .

Ustawianie automatycznej blokady klawiszy i ekranu
Przesuń palcem od góry ekranu w dół, dotknij  Wszystkie ustawienia >  Personalizacja > 
Ekran blokady, a następnie w obszarze Ekran wyłącza się, kiedy minie ustaw czas, po 
upływie którego ma następować automatyczna blokada ekranu i klawiszy.

Ładowanie telefonu
Dowiedz się, jak naładować telefon.

Ładowanie telefonu za pomocą ładowarki USB
Bateria została częściowo naładowana w fabryce, ale przed pierwszym włączeniem telefonu 
konieczne może być jej ponowne naładowanie.
Upewnij się, że ładujesz telefon przy użyciu kompatybilnej ładowarki USB. Ładowarki mogą 
być sprzedawane osobno.
1. Podłącz kompatybilną ładowarkę do gniazdka sieci elektrycznej, a potem końcówkę kabla 
do telefonu.
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2. Gdy bateria będzie już w pełni naładowana, odłącz ładowarkę od telefonu i od gniazdka 
sieci elektrycznej.

Baterii nie trzeba ładować przez określony czas, a podczas ładowania można używać telefonu.
Jeśli bateria jest całkowicie rozładowana, może upłynąć kilka minut, zanim na wyświetlaczu 
pojawi się wskaźnik ładowania.

Wskazówka: Z ładowania przez złącze USB można skorzystać, gdy nie ma dostępnego 
gniazdka sieci elektrycznej. Podczas ładowania urządzenia można przesyłać dane. 
Efektywność ładowania przez złącze USB bywa bardzo różna, a rozpoczęcie ładowania 
oraz działania urządzenia może nastąpić po dłuższym czasie.
Upewnij się, że komputer jest włączony.
Najpierw podłącz kabel USB do komputera, a następnie do telefonu. Gdy bateria będzie 
już w pełni naładowana, najpierw odłącz kabel USB od telefonu, a następnie od 
komputera.

Bateria może być ładowana i rozładowywana setki razy, ale w końcu ulegnie zużyciu. Jeśli czas 
rozmów i czas gotowości stanie się zauważalnie krótszy niż normalnie, wymień baterię na 
nową.
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Bezprzewodowe ładowanie telefonu
Nie musisz męczyć się z kablami — wystarczy umieścić urządzenie na bezprzewodowej 
ładowarce, aby od razu rozpocząć ładowanie.
Ładowarki bezprzewodowe są sprzedawane oddzielnie.
Obszary ładowania telefonu i ładowarki muszą zetknąć się ze sobą, więc upewnij się, że oba 
urządzenia są odpowiednio ułożone. Nie wszystkie modele telefonów pasują do 
poszczególnych ładowarek.

Korzystaj tylko z ładowarek bezprzewodowych zgodnych z Twoim urządzeniem.
1. Upewnij się, że ładowarka bezprzewodowa jest włączona.
2. Umieść telefon na ładowarce bezprzewodowej, tak aby obszary ładowania stykały się ze 
sobą.
3. Gdy bateria będzie już w pełni naładowana, zdejmij telefon z ładowarki.

Ostrzeżenie: Między ładowarką a urządzeniem nie powinny się znajdować żadne 
przedmioty. Na powierzchni urządzenia obok obszaru ładowania nie należy umieszczać 
żadnych przedmiotów, np. naklejek.

Więcej informacji na temat bezprzewodowego ładowania znajduje się w podręczniku 
użytkownika ładowarki.

Zmiana głośności
Jeśli nie słyszysz dźwięku dzwonka Twojego telefonu w hałaśliwym otoczeniu lub dźwięk 
dzwonka jest zbyt głośny, możesz zmienić poziom jego głośności.
Użyj klawiszy głośności z boku telefonu. Maksymalny poziom głośności wynosi 10.
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Jeśli słuchawki zostały podłączone, klawisze głośności regulują głośność dzwonka i 
multimediów w tym samym czasie. Maksymalny poziom głośności wynosi 30.
Nie podłączaj produktów, które na wyjściu generują sygnał, ponieważ może on uszkodzić 
urządzenie. Do złącza audio nie należy podłączać żadnych źródeł napięcia. Po podłączeniu do 
złącza audio urządzenia zewnętrznego lub zestawu słuchawkowego innego niż zalecane do 
użytku z tym urządzeniem, należy zwrócić szczególną uwagę na poziomy głośności.
Zmiana głośności multimediów i aplikacji
Naciśnij klawisz głośności z boku telefonu, aby wyświetlić pasek głośności, dotknij , a 
następnie dotknij paska głośności multimediów i aplikacji, aby ustawić odpowiedni poziom 
głośności. Maksymalny poziom głośności wynosi 30.
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Przełączanie na tryb cichy
Naciśnij klawisz głośności z boku telefonu, dotknij  na pasku głośności, a następnie dotknij 

. Aby wyłączyć tryb cichy, ustaw żądany poziom na pasku głośności.
Włączenie trybu cichego nie wpływa na alarmy i przypomnienia. Jeśli chcesz odpocząć, 
upewnij się, że nie masz żadnych zaplanowanych alarmów ani przypomnień, lub wyłącz 
telefon.

Wskazówka: Nie chcesz włączać trybu cichego, ale nie możesz odebrać telefonu? Aby 
wyciszyć połączenie przychodzące, naciśnij klawisz głośności.

Włączanie wibracji
Jeśli chcesz, aby telefon wibrował, naciśnij klawisz głośności z boku telefonu, dotknij  na 
pasku głośności, a następnie dotknij  Wibracje wyłączone. Aby wyłączyć wibracje, dotknij 

Wibracje włączone.
Wskazówka: Aby zmienić inne ustawienia dźwięków, przesuń palcem od góry ekranu w 
dół i dotknij  Wszystkie ustawienia >  Personalizacja > Dźwięki.
Wskazówka: Aby włączyć lub wyłączyć wibrację klawiszy Wstecz, Start i Szukaj, przesuń 
palcem od góry ekranu w dół, dotknij  Wszystkie ustawienia >  Dodatki > Dotyk 
i włącz  lub wyłącz  opcję Wibruj, gdy naciskam klawisze nawigacyjne.. Zmiana 
ustawienia wibracji dla połączeń przychodzących nie wpływa na ustawienia wibracji 
klawiszy.

Podłączanie zestawu słuchawkowego
Korzystając z zestawu słuchawkowego, możesz słuchać ulubionej muzyki i mieć wolne ręce 
podczas rozmowy.
Zestawy słuchawkowe mogą być sprzedawane osobno.
Podłącz zestaw słuchawkowy do telefonu.
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Nie podłączaj produktów, które na wyjściu generują sygnał, ponieważ może on uszkodzić 
urządzenie. Do złącza audio nie należy podłączać żadnych źródeł napięcia. Po podłączeniu do 
złącza audio urządzenia zewnętrznego lub zestawu słuchawkowego innego niż zalecane do 
użytku z tym urządzeniem, należy zwrócić szczególną uwagę na poziomy głośności.

Lokalizacje anten
Dowiedz się, gdzie w telefonie znajdują się anteny, aby zapewnić maksymalną wydajność 
urządzenia.
Nie dotykaj obszaru anteny, kiedy jest używana. Kontakt z antenami wpływa na jakość 
komunikacji radiowej i może skrócić żywotność baterii ze względu na ilość pobieranej przez 
urządzenie energii.
Obszary anten są wyróżnione.
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Wyszukiwanie numeru modelu i numeru seryjnego 
(IMEI)
Jeśli chcesz się skontaktować z punktem serwisowym lub swoim usługodawcą, mogą Ci być potrzebne takie informacje, 
jak numer modelu telefonu i numer seryjny (IMEI). Aby wyświetlić te informacje, dotknij  Ustawienia >  System > 
Informacje > Więcej informacji.

Jeśli Twój telefon obsługuje dwie karty SIM, wystarczy tylko IMEI1.

Informacje te możesz również sprawdzić na etykiecie telefonu, która znajduje się pod tylną obudową.

Numer IMEI podany jest również na opakowaniu.

Informacje dotyczące produktu i bezpieczeństwa

Usługi sieciowe i koszty
To urządzenie jest dopuszczone do użytku w sieciach LTE TDD 2300-2400 (40), 2570-2620 (38); LTE FDD 700 (12), 700 
(17), 700 (28), 800 (20), 850 (5), 900 (8), 1700/2100 (4), 1800 (3), 1900 (2), 2100 (1), 2600 (7); WCDMA 850, 900, 1700/2100, 
1900, 2100 oraz GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz. Potrzebny jest abonament u usługodawcy.

Korzystanie z niektórych funkcji i usług online lub pobieranie materiałów z Internetu, w tym bezpłatnych, wymaga 
połączenia sieciowego. Może to spowodować przesyłanie dużych ilości danych, co może się wiązać z koniecznością 
poniesienia kosztów transmisji danych. Szczegółowe informacje znajdują się w warunkach korzystania z usługi 
operatora. Konieczna może być także subskrypcja niektórych funkcji.

Ważne: Łączność 4G/LTE może nie być dostępna u Twojego usługodawcy sieciowego lub innych usługodawców, 
z których sieci korzystasz podczas podróży. W takim przypadku możesz mieć problemy z nawiązywaniem i 
odbieraniem połączeń, wysyłaniem i otrzymywaniem wiadomości oraz korzystaniem z połączeń danych 
mobilnych. Aby zapewnić pełną funkcjonalność urządzenia, gdy usługa 4G/LTE jest niedostępna, zalecamy 
zmianę ustawienia najszybszego połączenia z 4G na 3G. Aby to zrobić, na ekranie startowym przesuń palcem w 
lewo i dotknij  Ustawienia > Sieć i połączenia bezprzewodowe > Komórkowe i SIM. Wybierz kartę SIM i 
dotknij Właściwości. Przełącz opcję Największa prędkość połączenia na wartość 3G.

Aby uzyskać więcej informacji, zwróć się do usługodawcy sieciowego.

Nawiązywanie połączenia alarmowego
Ważne: Nie ma jednak gwarancji, że połączenie będzie można nawiązać w każdych warunkach. W sytuacjach 
krytycznych, takich jak konieczność wezwania pomocy medycznej, nigdy nie powinno się polegać wyłącznie na 
telefonie bezprzewodowym.

Przed nawiązaniem połączenia:

• Włącz telefon.
• Odblokuj ekran i klawisze telefonu, jeżeli są zablokowane.
• Przejdź w miejsce, w którym jest odpowiednia moc sygnału sieci komórkowej.

1. Dotknij klawisz uruchamiania  i dotknij  > .
2. Wprowadź obowiązujący na danym obszarze oficjalny numer alarmowy. Numery połączeń alarmowych mogą być 
różne w różnych krajach.
3. Naciśnij Połącz.
4. Podaj jak najdokładniej potrzebne informacje. Nie przerywaj połączenia, dopóki nie otrzymasz na to zgody.

Być może trzeba będzie również wykonać następujące czynności:

• Włóż kartę SIM do telefonu. Jeśli nie masz karty SIM, dotknij Alarmowe po wyświetleniu komunikatu o błędzie 
związanym z brakiem karty SIM.

• Jeśli zostanie wyświetlony monit o podanie kodu PIN, dotknij Alarmowe.
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• Wyłącz ograniczenia połączeń, które zostały włączone w telefonie, takie jak zakaz połączeń, wybieranie ustalone 
czy zamknięta grupa użytkowników.

• Przy pierwszym uruchomieniu telefonu wyświetlany jest monit o utworzenie konta Microsoft i konfigurację 
urządzenia. Aby nawiązać połączenie awaryjne podczas konfigurowania konta i telefonu, dotknij Alarmowe.

• Jeśli sieć komórkowa jest niedostępna, możesz spróbować nawiązać połączenie internetowe, o ile masz dostęp do 
internetu.

Dbaj o swoje urządzenie
Urządzeniem, baterią, ładowarką i akcesoriami należy posługiwać się ostrożnie. Przestrzeganie poniższych wskazówek 
pomoże w zapewnieniu prawidłowego działania urządzenia.

• Urządzenie powinno być zawsze suche. Opady, duża wilgotność i wszelkiego rodzaju ciecze i wilgoć mogą zawierać 
związki mineralne powodujące korozję obwodów elektronicznych. Jeśli urządzenie miało kontakt z wilgocią, wyjmij 
z niego baterię i nie wkładaj jej z powrotem, dopóki urządzenie nie wyschnie.

• Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w miejscach brudnych lub zapylonych.
• Nie przechowuj urządzenia w wysokiej temperaturze. Wysokie temperatury mogą uszkodzić urządzenie lub baterię.
• Nie przechowuj urządzenia w niskich temperaturach. Gdy urządzenie powróci do swojej normalnej temperatury, 

w jego wnętrzu może zgromadzić się wilgoć, która spowoduje uszkodzenie.
• Nie otwieraj urządzenia w sposób inny od przedstawionego w podręczniku użytkownika.
• Modyfikacje dokonywane bez upoważnienia mogą uszkodzić urządzenie i naruszać przepisy dotyczące urządzeń 

radiowych.
• Nie upuszczaj i nie uderzaj urządzenia ani baterii oraz nie potrząsaj nimi. Nieostrożne obchodzenie się z 

urządzeniem może je uszkodzić.
• Do czyszczenia powierzchni urządzenia używaj tylko miękkiej, czystej i suchej szmatki.
• Nie maluj urządzenia. Farba może uniemożliwić prawidłowe działanie.
• W celu uzyskania jak najlepszej jakości działania co pewien czas wyłączaj urządzenie i wyjmuj baterię.
• Trzymaj urządzenie z dala od magnesów i innych źródeł pola magnetycznego.
• Aby zabezpieczyć ważne dane, przechowuj je w co najmniej dwóch osobnych miejscach, takich jak urządzenie, 

karta pamięci lub komputer, albo je zapisuj.

W wyniku dłuższego działania urządzenie może się nagrzewać. W większości sytuacji jest to normalny objaw. Aby 
uniknąć przegrzania, urządzenie może automatycznie zwolnić, zamknąć aplikacje, zatrzymać ładowanie, a nawet 
wyłączyć się. Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, oddaj je do naprawy w najbliższym autoryzowanym serwisie.

Recykling

Zużyte produkty elektroniczne, baterie i opakowania należy oddawać do specjalnych punktów zbiórki takich materiałów. 
Zapobiega to niekontrolowanemu zaśmiecaniu środowiska i promuje inicjatywy wtórnego wykorzystania surowców. 
Produkty elektryczne i elektroniczne zawierają cenne materiały, w tym metale (takie jak miedź, aluminium, stal i magnez) 
oraz metale szlachetne (takie jak złoto, srebro i pallad). Wszystkie zastosowane w urządzeniu materiały można 
odzyskiwać w postaci surowców lub energii. Informacje na temat recyklingu produktów można znaleźć pod adresem 
www.microsoft.com/mobile/recycle.

Przekreślony symbol pojemnika na śmieci

Umieszczony na produkcie, baterii, dokumentacji lub opakowaniu przekreślony symbol pojemnika na śmieci ma 
przypominać, że wszystkie zużyte już produkty elektryczne, elektroniczne i baterie muszą być składowane w specjalnie 
przeznaczonym do tego punkcie. Nie należy pozbywać się tych produktów razem z nieposortowanymi odpadami 
komunalnymi, tylko oddać je do recyklingu. Informacje na temat najbliższego punktu zbierania urządzeń do recyklingu 
można uzyskać od lokalnych władz odpowiedzialnych za gospodarkę odpadami oraz w witrynie www.microsoft.com/
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mobile/support. Więcej informacji na temat ekologicznych cech swojego urządzenia znajdziesz pod adresem 
www.microsoft.com/mobile/ecoprofile.

Informacje o technologii zarządzania prawami cyfrowymi (DRM)
Korzystając z tego urządzenia, stosuj się do wszystkich przepisów prawa, przestrzegaj lokalnych obyczajów, szanuj 
prywatność i uzasadnione prawa innych osób, w tym prawa autorskie. Technologia ochrony praw autorskich może 
uniemożliwiać kopiowanie, modyfikowanie lub przenoszenie zdjęć, muzyki oraz innych typów zawartości.

Materiały chronione mechanizmem DRM są dostarczane wraz z licencją, która określa prawa użytkownika do korzystania 
z takich materiałów.

Za pomocą tego urządzenia można uzyskać dostęp do materiałów zabezpieczonych przy użyciu mechanizmów 
PlayReady. Jeśli jakieś oprogramowanie DRM nie chroni skutecznie danych materiałów, ich właściciel może zgłosić 
żądanie, aby w odniesieniu do nowych materiałów prawo użytkowania takiego oprogramowania DRM zostało cofnięte. 
Cofnięcie tego prawa może też uniemożliwić dostęp do chronionych materiałów wcześniej zapisanych w urządzeniu. 
Cofnięcie praw takiego oprogramowania DRM nie ma wpływu ani na materiały chronione innym typem 
oprogramowania DRM, ani na materiały, które nie są chronione żadną technologią DRM.

Jeśli w urządzeniu są zapisane materiały zabezpieczone mechanizmem PlayReady lub WMDRM, sformatowanie pamięci 
spowoduje utratę zarówno licencji, jak i samych materiałów. Licencje i materiały można stracić także w przypadku 
uszkodzenia plików w urządzeniu. Utrata licencji lub materiałów może ograniczyć możliwość ponownego użycia tych 
materiałów w urządzeniu. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zwróć się do usługodawcy.

Informacje dotyczące baterii i ładowarki
Używaj urządzenia wyłącznie z oryginalną baterią BV-T4D przeznaczoną do wielokrotnego ładowania.

Urządzenie należy ładować przy użyciu ładowarki AC-100. Typ złącza ładowarki może się różnić. 

Ładowarki innych firm zgodne z odpowiednimi wymaganiami dotyczącymi USB, i które można podłączyć do portu USB 
w urządzeniu, mogą także być kompatybilne.

Microsoft Mobile może udostępnić dodatkowe modele baterii lub ładowarek dla tego urządzenia.

Bezpieczne korzystanie z baterii i ładowarki
Przed każdym wyjęciem baterii należy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od ładowarki. Aby odłączyć ładowarkę lub inne 
akcesorium, należy pociągnąć za wtyczkę, a nie za przewód.

Gdy ładowarka nie jest używana, należy ją odłączyć. Jeśli naładowana do pełna bateria nie będzie używana, z upływem 
czasu rozładuje się samoistnie.

Aby zachować żywotność baterii, staraj się ją zawsze przechowywać w temperaturze między 15°C a 25°C (59°F a 77°F). 
Ekstremalne temperatury zmniejszają pojemność i skracają żywotność baterii. Urządzenie z przegrzaną lub nadmiernie 
ochłodzoną baterią może chwilowo nie działać.

Do przypadkowego zwarcia może dojść wtedy, gdy metalowy przedmiot dotknie metalowych pasków na baterii. Może 
to spowodować uszkodzenie baterii lub przedmiotu.

Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia, ponieważ mogą eksplodować. Stosuj się do obowiązujących przepisów. Jeżeli to 
możliwe, należy je oddać do recyklingu. Nie wyrzucaj baterii do domowych pojemników na śmieci.

Baterii nie wolno demontować, przecinać, zgniatać, zginać, przekłuwać ani uszkadzać w jakikolwiek inny sposób. Jeżeli 
dojdzie do wycieku z baterii, nie dopuść do kontaktu cieczy ze skórą i oczami. Jeżeli jednak dojdzie do takiego wypadku, 
natychmiast obmyj skażone miejsce strumieniem wody lub poszukaj fachowej pomocy medycznej. Nie wolno baterii 
modyfikować, wkładać do niej żadnych przedmiotów, zanurzać w wodzie lub w inny sposób narażać na kontakt z wodą 
bądź innymi cieczami. Uszkodzone baterie mogą eksplodować.

Baterii i ładowarki należy używać tylko do celów, do których są przeznaczone. Niewłaściwe użytkowanie oraz korzystanie 
z niezatwierdzonych do użytku lub niekompatybilnych baterii albo ładowarek może wiązać się z ryzykiem pożaru lub 
eksplozji bądź powstania innego zagrożenia, a także może spowodować unieważnienie zezwoleń i gwarancji. W razie 
podejrzeń uszkodzenia baterii lub ładowarki należy zaprzestać jej użytkowania i przekazać ją do punktu serwisowego. 
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Nie wolno używać uszkodzonych baterii ani ładowarek. Ładowarki należy używać wyłącznie w pomieszczeniach. Nie 
ładuj urządzenia podczas burzy z piorunami.

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

Urządzenia medyczne
Praca każdego urządzenia radiowego, w tym telefonu bezprzewodowego, może powodować zakłócenia w 
funkcjonowaniu nienależycie zabezpieczonych urządzeń medycznych. Skontaktuj się z lekarzem lub producentem 
urządzenia medycznego, aby dowiedzieć się, czy jest właściwie zabezpieczone przed oddziaływaniem fal radiowych.

Wszczepione urządzenia medyczne
Minimalna odległość między urządzeniem medycznym a urządzeniem bezprzewodowym, zalecana przez producentów 
wszczepionych urządzeń medycznych w celu uniknięcia zakłóceń pracy urządzenia medycznego, wynosi 15,3 cm (6 cali). 
Osoby z takimi urządzeniami powinny:

• Nosić urządzenie bezprzewodowe w taki sposób, żeby jego odległość od urządzenia medycznego była zawsze 
większa niż 15,3 centymetra (6 cali).

• Nie nosić bezprzewodowego urządzenia w kieszeni na piersi.
• Urządzenie bezprzewodowe trzymać przy uchu po przeciwnej w stosunku do urządzenia medycznego stronie ciała.
• Wyłączyć urządzenie bezprzewodowe w przypadku podejrzenia, że doszło do zakłóceń.
• Stosować się do zaleceń producenta wszczepionego urządzenia medycznego.

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

Słuch
Ostrzeżenie: W czasie korzystania z zestawu słuchawkowego słyszalność dźwięków z otoczenia może być 
ograniczona. Nie używaj zestawu słuchawkowego, jeśli może to zagrażać Twojemu bezpieczeństwu.

Niektóre urządzenia bezprzewodowe mogą powodować zakłócenia pracy niektórych aparatów słuchowych.

Ochrona urządzenia przed szkodliwymi materiałami
Urządzenie to może być narażone na działanie wirusów i innych szkodliwych materiałów. Stosuj następujące środki 
ostrożności:

• Zachowaj ostrożność podczas otwierania wiadomości. Mogą one zawierać destrukcyjne oprogramowanie lub w 
inny sposób być szkodliwe dla urządzenia lub komputera.

• Zachowaj ostrożność podczas akceptowania próśb o połączenie, przeglądania stron internetowych lub pobierania 
zawartości. Nie należy przyjmować połączeń Bluetooth od nieznanych użytkowników.

• Usługi i aplikacje, które instalujesz i z których korzystasz, powinny pochodzić wyłącznie ze źródeł zaufanych i 
zapewniających odpowiednie bezpieczeństwo oraz ochronę.

• Zainstaluj w swoim urządzeniu i jakimkolwiek podłączonym do niego komputerze program antywirusowy i inne 
oprogramowanie zabezpieczające. Używaj jednocześnie tylko jednej aplikacji antywirusowej. Używanie większej 
ich liczby może pogorszyć działanie urządzenia lub komputera.

• Korzystając z zainstalowanych fabrycznie zakładek i łączy do witryn internetowych innych podmiotów, należy 
zachować ostrożność. Firma Microsoft Mobile nie promuje tych witryn ani nie ponosi za nie odpowiedzialności.
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Pojazdy
Sygnały radiowe mogą mieć wpływ na działanie nieprawidłowo zainstalowanych lub niewłaściwie ekranowanych 
układów elektronicznych w pojazdach mechanicznych. Więcej na ten temat dowiesz się od producenta samochodu lub 
producenta wyposażenia.

Montaż urządzenia w pojeździe należy powierzyć tylko wykwalifikowanym instalatorom. Niewłaściwa instalacja zagraża 
bezpieczeństwu i może unieważnić gwarancję na urządzenie. Regularnie sprawdzaj, czy wszystkie elementy urządzenia 
bezprzewodowego w samochodzie są odpowiednio zamocowane i czy działają prawidłowo. W pobliżu urządzenia, jego 
części i akcesoriów nie wolno przechowywać ani przewozić łatwopalnych czy wybuchowych materiałów. Nie trzymaj 
swojego urządzenia lub akcesoriów w strefie wybuchu poduszki powietrznej.

Warunki fizykochemiczne grożące eksplozją
Wyłączaj urządzenie w obszarach, w których istnieje zagrożenie wybuchem, np. w pobliżu dystrybutorów paliwa. 
Iskrzenie może być przyczyną eksplozji lub pożaru, co w konsekwencji grozi obrażeniami ciała lub śmiercią. Przestrzegaj 
ograniczeń obowiązujących na stacjach benzynowych, w zakładach chemicznych oraz w rejonach prowadzenia prac 
wybuchowych. Miejsca zagrożone wybuchem mogą nie być wyraźnie oznakowane. Do takich należą zazwyczaj miejsca, 
w których zalecane jest wyłączenie silnika samochodu, pomieszczenia pod pokładem łodzi, miejsca składowania lub 
przepompowywania chemikaliów oraz magazyny, w których powietrze zawiera chemikalia lub różnego rodzaju pyłki. 
W przypadku pojazdów napędzanych ciekłym gazem (takim jak propan lub butan) skontaktuj się z ich producentami, 
aby uzyskać informacje, czy to urządzenie może być bezpiecznie używane w ich pobliżu.

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

Informacje na temat certyfikatów SAR można znaleźć w drukowanej wersji podręcznika użytkownika lub na stronie 
sar.microsoft.com.

Wiadomości pomocy technicznej
Aby pomóc użytkownikom jak najlepiej wykorzystać możliwości telefonu i usług, firma Microsoft Mobile wysyła 
wiadomości SMS. Wiadomości mogą zawierać wskazówki, porady i pomoc. Aby korzystanie z usług opisanych powyżej 
było możliwe, podczas pierwszego uruchomienia telefonu informacje, takie jak numer telefonu, numer seryjny telefonu 
i niektóre dane identyfikacyjne związane z usługą telefonii komórkowej, mogą być przesyłane do firmy Microsoft Mobile. 
Informacje uzyskane od użytkowników mogą być wykorzystywane zgodnie z zasadami zachowania prywatności 
dostępnymi pod adresem www.microsoft.com/mobile.

Prawa autorskie i inne informacje
Deklaracja zgodności

Niniejszym spółka Microsoft Mobile Oy oświadcza, że produkt RM-1116 spełnia główne wymogi oraz inne odpowiednie 
warunki dyrektywy 1999/5/WE. Kopię „Deklaracji zgodności” można znaleźć pod adresem www.microsoft.com/
mobile/declaration-of-conformity.

Dostępność niektórych produktów, funkcji, aplikacji i usług może się różnić w zależności od regionu. Aby uzyskać więcej 
informacji, zwróć się do sprzedawcy lub usługodawcy. To urządzenie może zawierać towary, technologie i 
oprogramowanie podlegające przepisom eksportowym USA i innych krajów. Odstępstwa od tych przepisów są 
zabronione. 

Zawartość tego dokumentu przedstawiona jest „tak jak jest – as is”. Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji, zarówno 
wyraźnych jak i dorozumianych w odniesieniu do rzetelności, wiarygodności lub treści niniejszego dokumentu, 
włączając w to, lecz nie ograniczając tego do jakichkolwiek dorozumianych gwarancji użyteczności handlowej lub 
przydatności do określonego celu, chyba że takowe wymagane są przez obowiązujące przepisy prawa. Firma Microsoft 
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Mobile zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w tym dokumencie lub wycofania go w dowolnym czasie bez 
uprzedniego powiadomienia.

W maksymalnym dopuszczalnym przez obowiązujące prawo zakresie firma Microsoft Mobile ani żaden z jej 
licencjodawców w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub zysków ani za żadne 
szczególne, przypadkowe, wtórne lub pośrednie szkody powstałe w dowolny sposób.

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

Microsoft Mobile nie składa żadnych zapewnień, nie oferuje gwarancji ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności 
w odniesieniu do funkcjonalności, zawartości ani obsługi użytkowników aplikacji innych podmiotów, udostępnionych 
wraz z urządzeniem. Użycie aplikacji oznacza przyjęcie przez użytkownika do wiadomości, że dana aplikacja jest 
udostępniana bez żadnych gwarancji.

Pobieranie map, gier, muzyki lub plików wideo oraz przesyłanie zdjęć lub plików wideo może wiązać się z transferem 
dużych ilości danych. Usługodawca może pobierać opłaty za transmisję danych. Dostępność niektórych produktów, 
usług i funkcji może się różnić w zależności od regionu. Więcej informacji, w tym także dotyczących dostępności opcji 
językowych, można uzyskać u lokalnego sprzedawcy.

Oświadczenie dotyczące zgodności z wymaganiami FCC

Urządzenie to spełnia warunki ujęte w części 15 przepisów FCC. Korzystanie z urządzenia podlega następującym dwóm 
warunkom: (1) działanie urządzenia nie może powodować szkodliwych zakłóceń i (2) urządzenie musi odbierać 
zakłócenia, łącznie z tymi, które mogą powodować niepożądane działanie. Więcej informacji można znaleźć na stronie 
transition.fcc.gov. Dokonanie jakichkolwiek zmian lub modyfikacji bez wyraźnej zgody firmy Microsoft Mobile może 
unieważnić prawo użytkownika do korzystania z tego urządzenia.

Uwaga: W wyniku testowania tego urządzenia stwierdzono, że zgodnie z częścią 15 przepisów FCC spełnia ono warunki 
ustalone dla urządzeń cyfrowych klasy B. Warunki te zostały ustalone dla zapewnienia wystarczającej ochrony przed 
szkodliwymi zakłóceniami w urządzeniach domowych. Energia fal radiowych generowanych i emitowanych przez to 
urządzenie może powodować zakłócenia w komunikacji radiowej, jeśli nie jest ono zainstalowane i użytkowane zgodnie 
z instrukcją. Prawidłowość instalacji i użytkowania nie gwarantuje jednak, że zakłócenia nie pojawią się w żadnym 
odbiorniku. Jeśli to urządzenie rzeczywiście zakłóca odbiór programów radiowych lub telewizyjnych, co można 
sprawdzić przez wyłączenie i ponowne włączenie urządzenia, należy wykonać próby eliminacji tych zakłóceń. Pozytywne 
skutki może przynieść:

• Reorientacja lub zmiana położenia anteny odbiorczej.
• Zwiększenie odległości między sprzętem i odbiornikiem.
• Podłączenie urządzenia do gniazdka sieciowego w obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
• Konsultacja ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem RTV.

Znak słowny i logo Bluetooth są własnością firmy Bluetooth SIG, Inc., a korzystanie z tych znaków przez firmę Microsoft 
Mobile podlega licencji.

Ten produkt podlega licencji MPEG-4 Visual Patent Portfolio, która upoważnia do (i) korzystania z niego w prywatnych 
i niekomercyjnych celach w związku z informacjami zakodowanymi zgodnie ze standardem MPEG-4 przez konsumenta 
w toku jego działań o charakterze prywatnym i niekomercyjnym oraz do (ii) używania go w związku z nagraniami wideo 
w formacie MPEG-4, dostarczonymi przez licencjonowanego dostawcę takich nagrań. W odniesieniu do innych 
zastosowań licencja nie jest udzielana i nie można jej domniemywać. Dodatkowe informacje, w tym informacje 
dotyczące zastosowań promocyjnych, wewnętrznych i komercyjnych, można otrzymać od firmy MPEG LA, LLC. Zob. 
www.mpegla.com.

Znak aptX® oraz logo aptX są znakami towarowymi firmy CSR plc lub firm wchodzących w skład jej grupy i mogą być 
zarejestrowane w więcej niż jednej jurysdykcji.
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