
Stručná příručka
N

okia Lum
ia 930

9263285 1.3. vydání CS RM-1045



Tlačítka a části
1 Držák SIM karty
2 Sluchátko
3 Zvukový konektor (3,5mm)
4 Přední fotoaparát
5 Světelné čidlo
6 Tlačítka hlasitosti
7 Vypínač/Tlačítko zámku
8 Tlačítko fotoaparátu
9 Tlačítko Hledat
10 Tlačítko Start
11 Mikrofon
12 Tlačítko Zpět
13 Oblast antény
14 Blesk fotoaparátu
15 Zadní fotoaparát
16 Oblast NFC
17 Oblast pro bezdrátové nabíjení
18 Reproduktor
19 Konektor microUSB

Některé příslušenství uvedené v této uživatelské
příručce, například nabíječka, headset nebo
datový kabel, může být prodáváno samostatně.

Nedotýkejte se antény, když telefon anténu
používá. Kontakt s anténami ovlivňuje kvalitu
rádiové komunikace a může zkrátit výdrž baterie,
protože přístroj bude pro provoz potřebovat větší
výkon.





Začínáme
Zkontrolujte, zda je telefon vypnutý.

1. Uchopte telefon displejem dolů a vytáhněte
držák SIM karty.
2. Zasuňte SIM kartu do držáku oblastí kontaktů
směrem nahoru.
Používání nekompatibilních karet SIM nebo
adaptérů pro karty SIM může způsobit poškození
karty nebo přístroje a může poškodit data
uložená na kartě.

3. Zasuňte držák zpět do telefonu.

Pokud držák SIM karty potřebujete znovu otevřít
po odstranění výstupku, vysuňte držák pomocí
nehtu. Nepoužívejte ostré nástroje, abyste
telefon nepoškodili.



Nabíjení baterie
Připojte kompatibilní nabíječku do zásuvky a poté
připojte konec kabelu USB s konektorem
microUSB do telefonu. Telefon můžete nabíjet
také přes kabel USB z počítače.

Je-li baterie zcela vybitá, může trvat až 20 minut
nabíjení, než bude možné přístroj používat.
V tomto případě nemusí být zobrazena kontrolka
nabíjení.



Nápověda a tipy
V tomto telefonu je uživatelská příručka – je s vámi
vždy, stále k dispozici. Prohlédněte si videa,
najděte odpovědi na dotazy a získejte užitečné
tipy. Na úvodní obrazovce přejeďte vlevo
a klepněte na možnost  Nokia Care. Pokud je pro
vás systém Windows Phone nový, přečtěte si část
pro nové uživatele systému Windows Phone.

Chcete-li přenést kontakty a textové zprávy ze
starého telefonu, přejeďte na úvodní obrazovce
vlevo a klepněte na možnost  Přenos mých dat.
Další informace najdete v aplikaci Nokia Care.

Uživatelskou příručku na webu, ještě více
informací a pomoc při řešení potíží najdete na
adrese www.nokia.com/support.

Telefon nereaguje
Chcete-li telefon resetovat beze ztráty dat
a nastavení, stiskněte a na 10 sekund podržte
stisknuté tlačítko zeslabení hlasitosti a vypínač.
Telefon zavibruje a restartuje se.



Informace o výrobku a bezpečnostní
informace

Informace o podmínkách používání služeb Microsoft Mobile
a zásadách ochrany osobních údajů najdete na stránce
www.nokia.com/privacy.
Tento přístroj můžete podle jednotlivých frekvencí používaných pro
mobilní i ostatní rádiové operace (uvedených v prodejním balení)
používat pouze v sítích LTE 800 (20), 900 (8), 1800 (3), 2100 (1), 2600
(7); sítích WCDMA 850, 900, 1900, 2100 a GSM 850, 900, 1800, 1900
MHz podle podmínek všeobecných oprávnění ČTÚ uvedených na
adrese www.ctu.cz/predpisy-a-opatreni/opatreni-ctu/vseobecna-
opravneni.html. Především se to týká všeobecného oprávnění VO-R/
1/11.2012-13. Některé funkce výrobku vyžadují podporu sítě a mohou
vyžadovat objednání služby u poskytovatelů služeb. Aktuální
využitelnost frekvenčních pásem závisí na oblasti, kde se přístroj
provozuje. Používání některých funkcí a stahování obsahu vyžaduje
připojení k síti a mohou být účtovány poplatky za přenos dat.
Tento přístroj používejte pouze s originální dobíjecí baterií BV-5QW.
K výměně baterie předejte přístroj do nejbližšího autorizovaného
servisního střediska. Neodhazujte baterie do směsného odpadu.
Přístroj nabíjejte nabíječkou AC-60. Typ zástrčky nabíječky se může
lišit. Společnost Microsoft Mobile může pro tento přístroj vyrobit další
modely baterií nebo nabíječek.
Kompatibilní mohou být i nabíječky jiných výrobců, které odpovídají
normě IEC/EN 62684 a které lze připojit do konektoru micro USB
v přístroji.

 Poznámka: Používání sítí Wi-Fi může být v některých zemích
omezeno. Například v EU smíte sítě Wi-Fi s frekvencemi 5150–5350
MHz používat pouze v budovách, a v USA a v Kanadě smíte pouze
v budovách používat sítě s frekvencemi 5,15–5,25 GHz. Další
informace získáte u místních úřadů.
Chcete-li zabránit možnému poškození sluchu, neposlouchejte po
dlouhou dobu příliš hlasitý zvuk. Když je zapnut reproduktor a držíte
telefon u ucha, buďte opatrní.
Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, baterii, v doprovodné
dokumentaci nebo na obalu vám má připomínat, že všechny elektrické
a elektronické výrobky a baterie musí být po ukončení své životnosti
uloženy do odděleného sběru. Neodhazujte tyto výrobky do
netříděného komunálního odpadu: odevzdejte je k recyklaci.
Informace o nejbližším recyklačním středisku zjistíte u příslušného
místního úřadu nebo na adrese www.nokia.com/support. Další
informace o ochraně životního prostředí související se zařízením
najdete na adrese www.nokia.com/ecoprofile.
Při používání tohoto přístroje dodržujte všechny právní předpisy a
respektujte místní zvyklosti, soukromí a práva ostatních, včetně práv
autorských.



Další bezpečnostní informace

Sluch
 Upozornění: Při používání sluchátek může být ovlivněna vaše

schopnost vnímat zvuky z okolí. Nepoužívejte sluchátka, pokud to
může ohrozit vaši bezpečnost.
Některé bezdrátové přístroje mohou působit rušení některých
naslouchátek.

Nikl
Povrch tohoto přístroje neobsahuje nikl.

Certifikační informace (SAR)
Tento mobilní přístroj splňuje mezinárodní předpisy pro vystavení
rádiovým vlnám.
Tento mobilní přístroj je vysílačem a přijímačem rádiových vln. Je
konstruován tak, aby nepřekračoval limity pro vystavení rádiovým
vlnám (elektromagnetickým polím na rádiových frekvencích),
doporučené mezinárodními předpisy nezávislé vědecké organizace
ICNIRP. Tyto právní předpisy obsahují velké bezpečnostní rozpětí, aby
byla zajištěna bezpečnost všech osob, bez ohledu na věk nebo
zdravotní stav.
Vystavení rádiovým vlnám vychází z hodnoty SAR (Specific Absorption
Rate), která vyjadřuje množství rádiofrekvenční energie ukládané do
hlavy nebo těla v době, kdy zařízení vysílá. Limit hodnoty SAR pro
mobilní přístroje je dle pravidel ICNIRP průměrně 2,0 W/kg na 10
gramů tělní tkáně.
Zkoušky hodnoty SAR jsou prováděny se zařízením ve standardních
provozních polohách, pracujícím na nejvyšší deklarované výkonové
úrovni ve všech frekvenčních rozsazích. Maximální zaznamenané
hodnoty SAR pro toto zařízení jsou:

Maximální hodnota
SAR

Frekvenční pásma
použitá při
zaznamenávání
maximální hodnoty
SAR

Při používání u hlavy 0,60 W/kg na 10 g 4slotové GPRS 900
a WLAN 5000

Při používání ve
vzdálenosti 1,5
centimetru (5/8
palce) od těla

0,73 W/kg na 10 g 4slotové GPRS 900
a WLAN 2450



Tento přístroj splňuje právní přepisy pro vystavení rádiovým vlnám při
používání u hlavy, pokud je umístěn nejméně 1,5 centimetru (5/8
palce) od těla. Pokud pro nošení telefonu u těla používáte pouzdro,
sponu na opasek nebo jiný druh držáku, neměl by obsahovat kovový
materiál a měl by být umístěn nejméně ve výše uvedené vzdálenosti
od těla.
K odesílání dat nebo zpráv je nutné kvalitní připojení k síti. Posílání
může být pozdrženo, dokud takové připojení není k dispozici. Pokyny
ke vzdálenostem dodržujte po celou dobu odesílání.
Při běžném používání jsou hodnoty SAR o hodně menší než zde
uvedené hodnoty. Kvůli efektivitě systému a minimalizaci rušení v síti
se totiž provozní výkon mobilního telefonu automaticky snižuje,
kdykoli nevyžaduje plný výkon pro volání. Čím nižší je výkon, tím nižší
je hodnota SAR.
Určité modely zařízení mohou mít různé verze s různými hodnotami.
V průběhu času může docházet ke změnám v součástkách
a konstrukci a některé z těchto změn mohou ovlivnit hodnoty SAR.
Nejnovější dostupné informace o hodnotách SAR tohoto i jiných
zařízení Nokia najdete na stránce www.nokia.com/sar.
Další informace najdete na webu www.sar-tick.com. Uvědomte si, že
mobilní přístroje mohou vysílat, i když nevoláte.
Světová zdravotnická organizace (WHO) prohlásila, že současné
vědecké informace neprokazují při používání mobilních zařízení
potřebu žádných speciálních opatření. Pokud byste chtěli své
vystavení rádiovým vlnám snížit, doporučuje omezit používání
takových zařízení nebo používat sadu hands-free, díky které udržíte
zařízení ve větší vzdálenosti od hlavy a těla. Další informace,
vysvětlení a diskuse o vystavení rádiovým vlnám najdete na webu
organizace WHO na adrese www.who.int/peh-emf/en.

Autorská práva a další upozornění
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Společnost Microsoft Mobile Oy tímto prohlašuje, že tento výrobek
RM-1045 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými
ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlášení o shodě
naleznete na adrese www.nokia.com/global/declaration/
declaration-of-conformity.
Dostupnost konkrétních výrobků, funkcí, aplikací a služeb se může v
jednotlivých oblastech lišit. Další informace zjistíte u svého prodejce
nebo u poskytovatele služeb.
Obsah tohoto dokumentu je dodáván "jak stojí a leží". V souvislosti s
obsahem tohoto dokumentu a správností a spolehlivosti informací v
něm obsažených se kromě záruk stanovených příslušnými právními
předpisy neposkytují žádné další záruky, výslovné nebo implicitní,
včetně (nikoli však pouze) záruky prodejnosti a vhodnosti použití pro
určitý účel. Společnost Microsoft Mobile si vyhrazuje právo kdykoli a
bez předchozího upozornění tento dokument revidovat nebo ukončit
jeho platnost.



V maximální míře povolené příslušnými právními předpisy nejsou
společnost Microsoft Mobile ani jakýkoli z jejích poskytovatelů licence
za žádných okolností odpovědni za jakoukoli ztrátu dat nebo příjmů
ani za zvláštní, náhodné, následné či nepřímé škody způsobené
jakýmkoli způsobem.
Rozmnožování, přenos nebo rozšiřování obsahu tohoto dokumentu
nebo jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím
písemném souhlasu společnosti Microsoft Mobile. Společnost
Microsoft Mobile se řídí politikou neustálého vývoje. Společnost
Microsoft Mobile si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u
všech výrobků popsaných v tomto dokumentu bez předchozího
oznámení.
Společnost Microsoft Mobile nevydává žádná prohlášení, neposkytuje
žádnou záruku za aplikace třetích stran dodávané s přístrojem ani
nepřebírá žádnou odpovědnost za jejich funkčnost, obsah nebo
podporu koncových uživatelů. Používáním aplikace berete na vědomí,
že je aplikace poskytována „tak jak je“.
Chcete-li zobrazit licenční podmínky k softwaru Windows Phone,
zvolte možnost  Nastavení > o systému. Tyto podmínky si přečtěte.
Používáním softwaru tyto podmínky přijímáte. Pokud tyto podmínky
nepřijmete, přístroj ani software nepoužívejte. Obraťte se na
společnost Microsoft Mobile nebo na subjekt, u kterého jste přístroj
zakoupili, a zjistěte podmínky vrácení.
UPOZORNĚNÍ ÚŘADU FCC
Tento přístroj je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz musí
splňovat následující dvě podmínky: (1) Tento přístroj nesmí
způsobovat škodlivé rušení; a (2) tento přístroj musí tolerovat veškeré
zachycené rušení, včetně toho, které může způsobit jeho nežádoucí
činnost. Jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny
společností Microsoft Mobile, mohou způsobit ztrátu uživatelova
oprávnění k užívání tohoto zařízení.
Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a shledáno jako vyhovující
limitům pro digitální přístroj třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto
limity jsou vytvořeny pro poskytování přiměřené ochrany proti
škodlivému rušení při instalaci v domácnosti. Toto zařízení vytváří,
používá a může vyzařovat rádiofrekvenční energii a v případě, že není
instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé
rušení rádiové komunikace. Neexistuje však záruka, že se při určitém
způsobu instalace tato rušení neprojeví. Pokud toto zařízení
způsobuje škodlivé rušení příjmu rozhlasového a televizního vysílání,
které je možné zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučuje se
uživateli vyzkoušet nápravu tohoto rušení pomocí některých z
následujících postupů:
• Změnit orientaci nebo polohu přijímací antény.
• Zvětšit vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
• Připojit zařízení do elektrické zásuvky v jiném okruhu, než do
kterého je připojen přijímač.
• O pomoc požádejte dodavatele nebo zkušeného servisního technika
z oboru rozhlasových / TV přijímačů.



Výrobce: Microsoft Mobile Oy, Keilalahdentie 2–4, 02150 Espoo,
Finland
Dovozce: Microsoft Mobile Oy (viz výše), nebo Nokia Komárom Kft,
Nokia Utca 1., 2900 Komárom, Hungary
TM & © 2014 Microsoft Mobile. Microsoft, Windows a logo Windows
jsou ochranné známky skupiny společností Microsoft. Všechna práva
vyhrazena. Nokia je ochranná známka společnosti Nokia Corporation.
Názvy výrobků jiných výrobců mohou být ochrannými známkami
příslušných vlastníků.
The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG,
Inc. and any use of such marks by Microsoft Mobile is under license.
Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby
Laboratories.
Manufactured under license from Dolby Laboratories.
Licence k tomuto výrobku je udělena podle MPEG-4 Visual Patent
Portfolio License (i) pro osobní a nepodnikatelské užití ve spojení s
informacemi, které byly zakódovány v souladu s vizuálním
standardem MPEG-4 spotřebitelem v rámci osobní a nepodnikatelské
činnosti, a (ii) pro užití ve spojení s videem formátu MPEG-4 dodaným
poskytovatelem videa s příslušným oprávněním. Licence není udělena
a nezahrnuje jakékoli jiné způsoby užití. Další informace, včetně
informací týkajících se užití pro reklamní, interní a podnikatelské
účely, je možné získat od společnosti MPEG LA, LLC. Viz dokument
www.mpegla.com.

Informace o výrobci a o záruce
Společnost Microsoft Mobile Oy (Ltd) zakoupila divizi přístrojů
a služeb společnosti Nokia. Výrobcem tohoto výrobku je společnost
Microsoft Mobile Oy (Ltd), bez ohledu na to, že se na prodejním balení,
dokumentaci nebo samotném výrobku může stále vyskytovat nápis
„Nokia Corporation“.
Společnost Microsoft Mobile Oy (Ltd) poskytuje na tento výrobek
Omezenou záruku výrobce (dále „Záruka“) v souladu s podmínkami
uvedenými v dokumentu „Omezená záruka výrobce“ přiloženého
v prodejním balení. Společnost Microsoft Mobile Oy (Ltd) přijímá
veškerou zodpovědnost za všechna práva a povinnosti týkající se vaší
Záruky.
Microsoft Mobile Oy (Ltd), Keilalahdentie 2-4, FIN-02150 Espoo,
Finland
V následujících zemích však Záruku podle textu Záruky přiloženého
v prodejním balení i nadále poskytují uvedené místní pobočky, které
společnost Microsoft Mobile Oy (Ltd) zakoupila:
• Čínská lidová republika: Nokia Telecommunications Co., Ltd.
• USA: Nokia Inc
• Kanada: Nokia Products Limited
• Mexiko: Nokia México, S.A. de C.V
• Rusko: Nokia LLC



• Brazílie: Nokia do Brasil Tecnologia Ltda
• Turecko: Nokia Komünikasyon A.Ş.

OMEZENÁ ZÁRUKA VÝROBCE
1. OBECNÉ
Společnost Microsoft Mobile Oy („MMO“) poskytuje tuto Omezenou
záruku výrobce („Záruka“) na pravý výrobek MMO („Výrobek“), který
společnost MMO uvolnila k prodeji v Evropské unii, na Islandu,
v Norsku, ve Švýcarsku a v Turecku („Příslušné země“) od 1. listopadu
2013.
Tato Záruka je nezávislá na vašich právech případně zaručených
příslušnými zákony o ochraně spotřebitelů platnými pro vás ve vaší
zemi. Jejím účelem je udělit vám specifická a případně doplňující práva
v rámci omezení daných zákonem a neomezuje práva, která můžete
mít podle příslušných zákonných ustanovení o záruce na výrobky.
Místní zákony vám mohou v záruční době i mimo ni zajišťovat i další
práva. Taková práva nejsou touto Zárukou dotčena.
2. ZÁRUKA
Společnost MMO zaručuje, že Výrobek nebude vykazovat žádné vady
materiálu ani zpracování („Vady“) po níže uvedenou dobu, a to od
okamžiku prvního prodeje Výrobku koncovému uživateli (podle
originálního dokladu o nákupu Výrobku):
(i) Dvacet čtyři (24) měsíců na hlavní zařízení;
(ii) Dvanáct (12) měsíců na samostatně prodávané příslušenství nebo
příslušenství dodávané v prodejním balení hlavního zařízení,
s výjimkou baterií, krytů, kabelů a nabíječek; a
(iii) Šest (6) měsíců na všechny baterie, kryty, kabely a nabíječky,
pokud není v uživatelské příručce k Výrobku uvedeno jinak.
Společnost MMO během záruční doby zdarma a v rozumné době
napraví vzniklou Vadu. Podle svého rozhodnutí tak učiní formou
opravy nebo výměny vadného Výrobku nebo vadné části. Podmínkou
je, abyste společnost MMO o Vadě informovali dříve, než uplyne
záruční doba. Při opravách či výměně výrobku může společnost MMO
použít nové nebo repasované díly či výrobky.
V maximálním rozsahu povoleném příslušnými zákony případné
opravy či výměny neobnovují ani neprodlužují záruční dobu. Původní
či vyměněné díly nebo vyměněné Výrobky poskytnuté na základě této
Záruky budou zahrnuty do této Záruky po zbývající část původní
záruční doby nebo po dobu šedesáti (60) dnů od data provedení
opravy či výměny (použije se delší lhůta).
Výrobek nebo všechny součásti Výrobku vyměněné společností MMO
se stávají majetkem společnosti MMO.
Společnost MMO nezaručuje, že software předinstalovaný do
Výrobku společností MMO nebo v jejím zastoupení (včetně následných
aktualizací a upgradů) (souhrnně „Software MMO“) bude splňovat
Vaše požadavky nebo bude pracovat v kombinaci s jakýmkoli
hardwarem nebo softwarem dodaným jiným subjektem než
společností MMO, že bude pracovat bez přerušení a bezchybně, ani



že bude možné případné závady opravit nebo budou opraveny. V
případě závad softwaru MMO zpřístupní společnost MMO nejnovější
verzi softwaru MMO, abyste jej mohli ve Výrobku přeinstalovat. Pokud
to nebude možné, zajistí společnost MMO podle svého uvážení jiné
přiměřené a uspokojivé řešení závady. Pro některý software MMO
mohou platit samostatné licenční podmínky, které jsou dodány se
softwarem nebo jsou k dispozici v místní části webu www.nokia.com.
Než Výrobek předáte do servisu, zálohujte si všechna data a obsah
uložené ve Výrobku. Veškerá data ve Výrobku budou při servisním
zásahu vymazána.
3. NA CO SE TATO ZÁRUKA NEVZTAHUJE
Společnost MMO neposkytuje záruku na následující:
1 Návody k použití;
2 na žádný (i) software, nastavení, obsah, data či odkazy třetích osob
nainstalované nebo stažené do Výrobku, nebo (ii) služby společnosti
MMO a třetích osob, ani oprávněných klientů, a to i v případě, že byly
předinstalovány společností MMO (přečtěte si, prosím, podmínky,
které mohou být dodány se službami – Vaše práva a povinnosti jsou
uvedeny právě v nich),
3 na (i) běžné opotřebení, (ii) sníženou kapacitu baterie v důsledku
přirozeného konce životnosti, (iii) vady obrazových bodů (pixelů) na
displeji Výrobku tolerované v rámci průmyslových standardů,
4 na SIM kartu nebo celulární nebo jinou síť či systém, kde je Výrobek
provozován,
5 Chyby nebo poškození způsobené: (a) nesprávným použitím nebo
nepoužíváním Výrobku v souladu s pokyny uživatelské příručky,
například vystavením Výrobku kapalinám, vlhkosti nebo extrémním
teplotním podmínkám nebo podmínkám prostředí nebo prudkým
změnám takových podmínek, korozi, oxidaci, polití potravinami nebo
kapalinami či vlivu chemických výrobků; (b) použitím Výrobku s
jakýmkoli výrobkem, příslušenstvím, softwarem nebo službou, které
nevyrábí či neposkytuje společnost MMO, nebo připojením výrobku k
takovým zařízením či službám; (c) jakýmikoli výrobky kombinovanými
s vaším Výrobkem třetí stranou; (d) pirátstvím, prolamováním kódu,
viry nebo jiným škodlivým softwarem nebo neoprávněným přístupem
ke službám, účtům, počítačovým systémům či sítím; nebo (e) jinými
činnostmi mimo přiměřenou kontrolu společnosti MMO.
Tato Záruka není platná v následujících případech:
1 Mimo Země platnosti
2 pokud byl Výrobek nebo software (a) otevřen, upraven nebo opraven
bez autorizace společnosti MMO nebo (b) opraven s neschválenými
náhradními díly,
3 Pokud bylo odstraněno, vymazáno, poškozeno nebo pozměněno
výrobní číslo Výrobku, datový kód mobilního příslušenství nebo kód
IMEI nebo pokud jsou tyto údaje jakkoli nečitelné
4 Pokud jste v přiměřené době od uvedení na trh nenainstalovali
nejnovější veřejně dostupné aktualizace softwaru pro Výrobek
5 pokud Výrobek odmítnete předat společnosti MMO k opravě
a zjištění příčin.



Pokud se na váš Výrobek nebo problém vyžadující servis tato Záruka
nevztahuje, vyhrazuje si společnost MMO právo účtovat poplatek za
opravu výměnu Výrobku včetně manipulačního poplatku.
4. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI SPOLEČNOSTI MMO
V rozsahu povoleném příslušnými zákony společnost MMO za
žádných okolností přímo či nepřímo neodpovídá:
1 za žádné škody či ztráty jakékoli druhu vyplývající nebo související
se ztrátou, poškozením či zničením obsahu, dat, jejich obnovováním
nebo přenosem, a to ani v případě, kdyby taková ztráta, škoda či
zničení byly způsobeny Vadou Výrobku,
2 za ušlý zisk, ztrátu Výrobků či funkčnosti, obchodní ztráty, ušlé
zakázky ani nedosažené předpokládané příjmy či úspory, vyšší
náklady či výdaje ani nepřímé, následné či zvláštní ztráty nebo škody.
V rozsahu, který připouští legislativa, je odpovědnost společnosti
MMO omezena výší prodejní ceny Výrobku.
Omezení uvedená v tomto bodě 4 neplatí v případě nedbalosti nebo
záměrného nekalého jednání společnosti MMO nebo v případě úmrtí
nebo zranění osob, které by byly důsledkem prokázané nedbalosti
společnosti MMO.
5. DALŠÍ DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
Další informace o Záruce a informace potřebné pro zpracování dotazů
k záruce najdete na stránce www.nokia.com.
Než Výrobek předáte k opravě, zajistěte, aby operátor odblokoval
případný zámek SIM karty (nebo jiný podobný mechanismus, který má
výrobek omezit na používání konkrétní sítě či konkrétního operátora).
Váš Výrobek může obsahovat prvky určené pro konkrétní zemi,
včetně softwaru. Záruční služby dostupné v určité zemi mohou být
omezeny na výrobky a prvky specifické pro danou zemi a dostupné v
dané zemi. Pokud byl Výrobek reexportován z původní země určení
do jiné země, může obsahovat prvky specifické pro určitou zemi,
které podle této omezené Záruky nelze považovat za vady, a to ani
tehdy, pokud Výrobek nefunguje.
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