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Kasutusjuhendi teave

Tähtis. Enne seadme kasutuselevõttu lugege trükitud kasutusjuhendist või veebisaidilt 
www.nokia.com/support teemadest "Ohutuse tagamine" ja "Toote ohutus" olulist teavet 
seadme ja aku ohutu kasutamise kohta. Uue seadme kasutamise juhiseid lugege trükitud 
kasutusjuhendist.
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Alustamine

Klahvid ja muud osad

Vaadake oma uue telefoni klahve ja osi.

Nokia 8110 4G Kasutusjuhend

© 2018 HMD Global Oy. Kõik õigused kaitstud. 5



TEIE TELEFON

Teie uue telefoni klahvid ja osad on järgmised.

Helistamisklahv1. 
Vasak valikuklahv2. 
Kerimisnupp3. 
Kuular4. 
Peakomplekti liides5. 
USB-liides6. 
Toiteklahv7. 
Välk8. 

Kaamera9. 
Valjuhääldi10. 
Antenniala11. 
Mikrofon12. 
Tagakaane avamispesa13. 
Parem valikuklahv14. 
Lõpetamis-/tagasi-/tagasilükkeklahv15. 
Mikrofon16. 
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Klahvide avamiseks avage liugur.

Vältige signaali edastava või vastu võtva antenni puudutamist. Antennide 
puudutamine mõjutab raadioside kvaliteeti, võib suurendada töötava seadme 
energiatarvet ning lühendada seetõttu aku kasutusiga.

Ärge ühendage seadmega signaali edastavaid seadmeid, kuna see võib seadet 
kahjustada. Ärge ühendage heliliidesesse ühtegi toiteallikat. Kui ühendate selle 
seadme heliliidesesse heakskiiduta välisseadme või peakomplekti, olge 
helitugevusega ettevaatlik.
Mõned seadme osad on magnetilised. Seadme ja metallosade vahel võib tekkida 
magnetiline tõmme. Ärge hoidke pangakaarte ega muid magnetandmekandjaid 
seadme vahetus läheduses, kuna neile salvestatud teave võib kustuda.

Mõned selles kasutusjuhendis kirjeldatud tarvikud (nt laadija, peakomplekt või 
andmesidekaabel) võivad olla müügil eraldi.

Telefoni seadistamine ja sisselülitamine

Vaadake, kuidas sisestada SIM-kaarti, mälukaarti ja akut ning kuidas telefoni sisse 
lülitada.

MIKRO- JA NANO-SIM-KAART

Oluline: telefoni kasutamiseks on vaja mikro-SIM-kaarti. Kahe SIM-kaardiga telefoni 
puhul on vaja mikro- ja nano-SIM-kaarti. Kasutage ainult originaalmikro- ja -nano-
SIM-kaarte. Ühildumatute SIM-kaartide kasutamine võib kaarti, telefoni või kaardile 
salvestatud andmeid kahjustada.
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MICROSD-MÄLUKAARDID

Kasutage üksnes käesoleva seadme jaoks ette nähtud ühilduvaid mälukaarte. 
Kaardid, mis seadmega ei ühildu, võivad kaarti, seadet või kaardile salvestatud 
andmed kahjustada.

Märkus. Enne korpuse eemaldamist lülitage seade välja ning eemaldage laadija ja muud 
lisaseadmed. Korpuse vahetamisel vältige elektrooniliste komponentide puudutamist. 
Hoidke ja kasutage seadet alati koos korpusega.

TELEFONI SEADISTAMINE

Pange sõrmeküüs telefoni alaosas asuvasse väiksesse avasse, tõstke kaas üles ja 1. 
eemaldage see.
Kui aku on telefonis, eemaldage see.2. 
Lükake SIM-kaart SIM-kaardi pessa, nii et kontaktiala jääb allapoole.3. 
Kui teil on mälukaart, lükake see mälukaardipessa.4. 
Seadke aku ja akupesa kontaktelemendid kohakuti ja sisestage aku.5. 
Paigaldage tagakaas.6. 
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TEISE SIM-KAARDI SISESTAMINE

Kui teil on kahe SIM-kaardiga telefon, libistage SIM2-hoidik paremale ja avage see.1. 
Asetage nano-SIM-kaart SIM2-pessa tagumine pool ülal.2. 
Sulgege hoidik ja libistage see paika lukustumiseks vasakule.3. 

TELEFONI SISSELÜLITAMINE

Vajutage toiteklahvi ja hoidke seda all, kuni telefon vibreerib.

KASUTATAVA SIM-KAARDI VALIMINE

Vajutage kerimisnuppu ja valige  Seaded  >  Võrk ja ühenduvus  >  SIM-kaartide 1. 
haldur .
Selleks et valida, millist SIM-kaarti kõnede jaoks kasutada, valige  Väljuvad kõned 2. 

 ja seejärel kas  SIM1  või  SIM2 .
Selleks et valida, millist SIM-kaarti sõnumite jaoks kasutada, valige  Väljuvad 3. 
sõnumid  ja seejärel kas  SIM1  või  SIM2 .
Selleks et valida, millist SIM-kaarti mobiilandmeside jaoks kasutada, valige 4. 

 Andmed  ja seejärel kas  SIM1  või  SIM2 .
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Näpunäide:SIM-kaartide eristamiseks andke neile kirjeldav nimi. Valige suvandi  SIM-
kaartide haldur  seadetest SIM-kaart, sisestage nimi ja valige  Salvesta .

SIM-KAARDI EEMALDAMINE

Avage tagakaas, eemaldage aku ja libistage SIM-kaart välja. 

Kui teil on kahe SIM-kaardiga telefon, libistage SIM2-hoidik paremale ja avage see. 
Eemaldage nano-SIM-kaart, sulgege hoidik ja libistage see paika lukustumiseks 
vasakule.

MÄLUKAARDI EEMALDAMINE

Avage tagakaas, eemaldage aku ja tõmmake mälukaart välja.

PÄÄSUKOODID

Telefon ja SIM-kaart kasutavad turbeks eri koode.

PIN- või PIN2-koodid Need koodid aitavad kaitsta SIM-kaarti volitamata 
kasutamise eest. Kui olete koodid unustanud või te pole neid koos kaardiga 
saanud, pöörduge oma võrguteenusepakkuja poole. Kui sisestate koodi 3 korda 
järjest valesti, siis kood blokeeritakse ja blokeeringu tühistamiseks läheb vaja PUK- 
või PUK2-koodi.
PUK- või PUK2-koodid Koode läheb vaja PIN- või PIN2-koodi blokeeringu 
tühistamiseks. Kui te ei saanud koode koos SIM-kaardiga, pöörduge oma 
võrguteenusepakkuja poole.
Turvakood Turvakood aitab kaitsta telefoni volitamata kasutamise eest. Soovi 
korral saate seada telefoni küsima teie määratud turvakoodi. Hoidke koodi 
salajases ja kindlas kohas ning seadmest eraldi. Kui olete koodi unustanud ja teie 
telefon on lukus, tuleb abi saamiseks pöörduda teenindusse. Telefoni avamise 
eest võidakse teilt küsida lisatasu ja kõik telefonis leiduvad isiklikud andmed 
võidakse kustutada. Lisateabe saamiseks pöörduge lähimasse hoolduskeskusse 
või telefoni edasimüüja poole.
IMEI-kood IMEI-koodi kasutatakse telefonide tuvastamiseks võrgus. Samuti võib 
juhtuda, et peate selle numbri andma teeninduspunkti töötajale või telefoni 
edasimüüjale. IMEI-koodi vaatamiseks valige  *#06# . Telefoni IMEI-kood on 
trükitud ka teie telefoni sildile, mis asub aku all. IMEI-kood on nähtav ka toote 
originaalkarbil.
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Telefoni laadimine

Aku on tehases osaliselt laetud, kuid enne telefoni kasutamist võib olla vaja seda 
uuesti laadida.

AKU LAADIMINE

Ühendage laadija seinakontakti.1. 
Ühendage laadija telefoniga. Kui aku on laetud, eemaldage laadija esmalt 2. 
telefonist ja seejärel vooluvõrgust.

Kui aku on täiesti tühjaks saanud, võib laadimistähise kuvamiseni kuluda mitu 
minutit.

Nõuanne. Kui seinakontakti pole, võita kasutada USB-laadimist. Seadme laadimise ajal saab 
andmeid edastada. USB-laadimisvoolu tõhusus on väga erinev ja laadimise alustamisest 
kuni seadme töölehakkamiseni võib kaua aega minna. Veenduge, et arvuti oleks sisse 
lülitatud.

ENERGIA SÄÄSTMINE

Energia säästmiseks tehke järgmist.

Laadige arukalt. Laadige aku alati 1. 
täielikult täis.
Valige ainult vajalikud helid. Vaigistage 2. 
mittevajalikud helid, näiteks klahvide 
helid. 
Kasutage juhtmega peakomplekti, 3. 
mitte valjuhääldit.
Muutke telefoni ekraaniseadeid. 4. 
Seadke telefoni ekraan lülituma välja 
lühikese aja möödumisel.  

Vähendage ekraani heledust.5. 
Võimaluse korral kasutage 6. 
võrguühendusi, nagu Bluetooth, 
valikuliselt. Lülitage ühendused sisse 
vaid nende kasutamise ajaks.
Kui Internetti pole vaja jagada, 7. 
lülitage Wi-Fi pääsupunkt välja.
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Põhifunktsioonid

Telefoni uurimine

RAKENDUSTE LOENDI AVAMINE

Vajutage kerimisnuppu.

RAKENDUSE AVAMINE VÕI FUNKTSIOONI VALIMINE

Kerige rakenduse või funktsiooni juurde ja valige  VALI .

EELMISSE VAATESSE NAASMINE

Vajutage ikooni .

AVAKUVALE NAASMINE

Vajutage korduvalt ikooni .
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Helitugevuse muutmine

HELITUGEVUSE SUURENDAMINE VÕI VÄHENDAMINE

Kas teil on raskusi mürarohkes keskkonnas telefoni helina kuulmisega või kõned on 
liiga valjud? Helitugevuse saab endale meelepäraseks muuta.

Kõne ajal helitugevuse muutmiseks vajutage kerimisnuppu üles või alla.

Meediumirakenduste, helinate, märguannete ja äratuste helitugevuse muutmiseks 
vajutage kerimisnuppu ning valige  Seaded . Kerige paremale kuni suvandini 

 Isikupärastamine  ja valige  Heli  >  Helitugevus .

Valige raadiot või muusikat kuulates helitugevuse muutmiseks  Valikud  > 
 Helitugevus .

Teksti kirjutamine

Klaviatuuriga kirjutamine on lihtne ja lõbus.

KLAVIATUURIGA KIRJUTAMINE

Vajutage korduvalt klahvi, kuni kuvatakse täht.

Tühiku sisestamiseks vajutage  0 .

Erimärgi või kirjavahemärgi tippimiseks vajutage  * .

Suur- ja väiketähtede vahetamiseks vajutage korduvalt nuppu  # .

Numbri sisestamiseks vajutage ja hoidke all numbriklahvi.

Kirjutamisviis võib rakendustes erineda.
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Suhelge oma sõprade ja pereliikmetega

Kõned

HELISTAMINE

Vaadake, kuidas uue telefoniga helistada.

Tippige telefoninumber. Rahvusvaheliste kõnede korral kasutatava plussmärgi (+) 1. 
sisestamiseks vajutage kaks korda klahvi *.

Vajutage klahvi . Kui palutakse, valige SIM-kaart, mida soovite kasutada.2. 

LÕPETA KÕNE VÕI KEELDU SELLEST

Kõne lõpetamiseks vajutage klahvi  või sulgege liugur.

Kui võtate kõne vastu siis, kui liugur on suletud, vajutage helina vaigistamiseks üks 
kord toiteklahvi. Kui liugur on suletud, tuleb kõnest keeldumiseks toiteklahvi kaks 
korda vajutada.

KÕNELE VASTAMINE

Vajutage klahvi .
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Kontaktid

KONTAKTI LISAMINE

Sõprade telefoninumbrite salvestamine ja korraldamine.

Vajutage kerimisnuppu ja valige  Kontaktid .1. 
Puudutage suvandit  Uus  ja valige, kas soovite kontakti salvestada telefoni mällu 2. 
või SIM-kaardile.
Kirjutage kontakti nimi ja telefoninumber.3. 
Valige  Salvesta .4. 

Näpunäide:kontaktile kindla helina määramiseks puudutage kontakti ja valige  Valikud  > 
 Redigeeri . Kerige alla ja valige  Lisa  >  Lisa helin .

KONTAKTIDE KOPEERIMINE

Kontaktide kopeerimine SIM-kaardile ja telefoni.

Kontaktide kopeerimiseks telefoni ja SIM-kaardile valige kontaktiloendist  Valikud  > 
 Kop. kontaktid  ja valige, kas soovite kontakte kopeerida telefonist või SIM-kaardilt.

Kontakti jagamiseks sõbraga kerige vastava kontakti juurde ja valige  Valikud  >  Jaga 
 ja valige, kas soovite kontakti jagada e-posti, sõnumi või Bluetoothi kaudu.

KONTAKTILE HELISTAMINE

Kontaktile saate helistada otse kontaktiloendist.

Vajutage kerimisnuppu ja valige  Kontaktid .1. 

Kerige kontakti juurde ja vajutage üksust .2. 
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Sõnumite saatmine

SÕNUMITE KIRJUTAMINE JA SAATMINE

Vajutage kerimisnuppu ja valige  Sõnumid .1. 
Valige  Uus  ja sisestage adressaadi telefoninumber või valige  Lisa , et lisada 2. 
adressaat oma kontaktidest.
Kirjutage sõnum. Manuse (näiteks foto või video) lisamiseks valige  Valikud  >  Lisa 3. 
manus .
Valige  Saada .4. 

E-kirja saatmine

Kui olete liikvel, saate kasutada telefoni e-kirjade lugemiseks ja neile vastamiseks.

E-POSTI KONTO LISAMINE

Kui kasutate e-posti rakendust esimest korda, palutakse teil e-posti konto 
seadistada.

Vajutage kerimisnuppu ja valige  E-post .1. 
Valige  Edasi  ja sisestage oma nimi, e-posti aadress ja parool.2. 

E-KIRJA KIRJUTAMINE

Vajutage kerimisnuppu ja valige  E-post .1. 
Valige  Koosta .2. 
Sisestage e-posti aadress väljale  Saaja .3. 
Sisestage sõnumi teema ja e-kiri.4. 
Valige  Saada .5. 
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Telefoni isikupärastamine

Toonide muutmine

Saate valida uue helina.

HELINA MUUTMINE

Vajutage kerimisnuppu ja valige  Seaded .1. 
Kerige paremale kuni suvandini  Isikupärastamine  ja valige  Heli  >  Toonid  > 2. 

 Helinad .
Kerige helina juurde ja vajutage kerimisnuppu.3. 

Avakuva välimuse muutmine

Saate telefoni välimust taustapiltidega muuta.

UUE TAUSTAPILDI VALIMINE

Avakuva tausta saate muuta taustpiltide abil.

Vajutage kerimisnuppu ja valige  Seaded .1. 
Kerige paremale kuni suvandini  Isikupärastamine  ja valige  Kuva  >  Taustapilt .2. 
Valige  Kaamera , et taustapildi jaoks foto pildistada, või  Galerii , et taustapilt 3. 
telefoni fotode seast valida.
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Kaamera

Fotod

Te ei vaja eraldi kaamerat, kui teie telefonil on mälestuste jäädvustamiseks kõik 
vajalik olemas. 

PILDISTAMINE

Saate telefoni kaameraga parimaid hetki jäädvustada.

Kaamera sisselülitamiseks vajutage kerimisklahvi ja valige  Kaamera .1. 
Pildistamiseks vajutage kerimisklahvi.2. 

PILDISTAMINE TAIMERIGA

Kas soovite, et ka teil oleks aega pildile jõuda? Proovige taimerit.

Vajutage kerimisnuppu ja valige  Kaamera .1. 
Valige  Valikud , kerige paremale kuni jaotiseni  Viitpäästik  ja valige aeg.2. 
Pildistamiseks vajutage kerimisnuppu.3. 

TEHTUD FOTO VAATAMINE

Foto vaatamiseks kohe pärast pildistamist valige  Uus  >  >  Fotod  >  Pildistatud . 

Foto vaatamiseks hiljem kaameras valige  >  Fotod  >  Pildistatud .

Foto vaatamiseks kohe pärast pildistamist valige  Eelvaade .
Foto vaatamiseks hiljem vajutage avakuval kerimisnuppu ja valige  Galerii .
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Videod

Te ei vaja eraldi videokaamerat – salvestage videomälestusi telefoniga.

VIDEO SALVESTAMINE

Peale pildistamise saab telefoniga ka videoid salvestada.

Vajutage kerimisnuppu ja valige  Kaamera .1. 
Salvestamise alustamiseks kerige paremale ja vajutage kerimisnuppu.2. 
Salvestamise lõpetamiseks vajutage kerimisnuppu.3. 

VAADAKE SALVESTATUD VIDEOT

Video vaatamiseks kohe pärast salvestamist valige  Eelvaade . 
Video vaatamiseks hiljem vajutage avakuval kerimisnuppu ja valige  Video .

Nokia 8110 4G Kasutusjuhend

© 2018 HMD Global Oy. Kõik õigused kaitstud. 19



Internet ja ühendused

Veebi sirvimine

Vaadake, kuidas telefoniga veebi sirvida.

INTERNETI-ÜHENDUSE LOOMINE

Vaadake uudiseid ja külastage lemmikveebilehti liikvel olles.

Vajutage kerimisnuppu ja valige  Brauser .1. 
Kirjutage veebiaadress ja valige  Mine .2. 
Hiirekursori liigutamiseks brauseris kasutage kerimisnuppu.3. 

SIRVIMISAJALOO KUSTUTAMINE

Vajutage kerimisnuppu ja valige  Seaded .1. 
Kerige paremale kuni suvandini  Privaatsus ja turvalisus  ja valige  Sirvimise 2. 
privaatsus .
Valige  Kustuta sirvimisajalugu .3. 

Bluetooth®

Saate oma telefoni Bluetoothi kaudu teiste seadmetega ühendada.

BLUETOOTHI SISSELÜLITAMINE

Vajutage kerimisnuppu ja valige  Seaded  >  Võrk ja ühenduvus  >  Bluetooth .1. 
Lülitage  Bluetooth  olekusse  Sees .2. 
Uue seadme leidmiseks valige  Läheduses olevad seadmed  või sellise seadme 3. 
leidmiseks, mille olete varem oma telefoniga sidunud, valige  Seotud seadmed .
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Wi-Fi

Ühendage telefon Bluetoothi kaudu teiste seadmetega.

WI-FI SISSELÜLITAMINE

Vajutage kerimisnuppu ja valige  Seaded  >  Võrk ja ühenduvus  >  Wi-Fi .1. 
Lülitage  Wi-Fi  olekusse  Sees .2. 
Valige  Saadaolevad võrgud , valige soovitud võrk, sisestage vajaduse korral parool 3. 
ja puudutage valikut  Ühenda .

TELEFONI KASUTAMINE WI-FI PÄÄSUPUNKTINA

Kas vajate sülearvutis võrguühendust? Saate kasutada telefoni Wi-Fi pääsupunktina.

Vajutage kerimisnuppu ja valige  Seaded  >  Võrk ja ühenduvus  >  Interneti 1. 
jagamine .
Kui teil on kahe SIM-kaardiga telefon, valige, millist SIM-kaarti soovite jagamiseks 2. 
kasutada.
Lülitage  Wi-Fi pääsupunkt  sisse.3. 

Nüüd saate näiteks sülearvutis Wi-Fi sisse lülitada ja ühendada selle telefoni Wi-Fi 
pääsupunktiga.
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Muusika ja videod

Muusikamängija

Muusikamängijaga saate kuulata oma MP3-muusikafaile.

MUUSIKA KUULAMINE

Vajutage kerimisnuppu ja valige  Muusika .1. 
Valige, kas soovite vaadata esitusloendeid, esitajaid, albumeid või lugusid.2. 
Kerige loo juurde ja valige  Mängija .3. 

Näpunäide:loo helinaks määramiseks kerige paremale kuni suvandini  Lood , kerige 
soovitud looni ja valige  Valikud  >  Salv. helinaks .

Raadio kuulamine

Kas leidsite hea raadiojaama? Järgmiseks alustage selle kuulamist!

RAADIOJAAMADE OTSIMINE

Raadio kuulamiseks tuleb telefoniga ühendada ühilduv peakomplekt. Peakomplekt 
toimib antennina. Tõrkeotsingu näpunäide: kui raadio ei tööta, veenduge, et 
peakomplekt oleks korralikult ühendatud.

Vajutage kerimisnuppu ja valige  FM-raadio  >  LÜLITA SISSE .

Saadaolevate raadiojaamade otsimiseks valige  Jaamad  >  Valikud  >  Skanni jaamu .

Raadiojaama salvestamiseks valige  Jaamad  >  Valikud  >  Lisa lemmikutesse .
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Salvestatud jaamale lülitumiseks valige  Jaamad  >  Lemmikud  ja soovitud jaam.

Helitugevuse muutmiseks valige  Valikud  >  Helitugevus .

Raadio väljalülitamiseks valige  LÜLITA VÄLJA .

Näpunäide:Raadiojaama kuulamiseks telefoni kõlaritega valige  Valikud  >  Lülita kõlarile 
ümber . Hoidke peakomplekti ühendatuna.

Videomängija

Vaadake lemmikvideoid, kus te ka poleks.

VIDEO ESITAMINE

Vajutage kerimisnuppu ja valige  Video .1. 
Kerige videoni, mida soovite vaadata, ja vajutage kerimisnuppu. 2. 
Video ajal taasesituse peatamiseks ja jätkamiseks vajutage kerimisnuppu.3. 

Video vaatamiseks täiskuvarežiimis valige  Täiskuva .

Helitugevuse muutmiseks valige  Valikud  >  Helitugevus .

Video jagamiseks sõbraga valige  Valikud  >  Jaga  ja valige, kas soovite videot jagada 
e-posti, sõnumside või Bluetoothi kaudu.

Nõuanne. Kõiki videovorminguid ei toetata.
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Salvesti

SALVESTA HELIKLIPP

Vajutage kerimisnuppu ja valige  Salvesti .1. 
Salvestamiseks valige  Uus  ja vajutage kerimisnuppu.2. 
Salvestamise lõpetamiseks valige  Valmis .3. 

Nokia 8110 4G Kasutusjuhend

© 2018 HMD Global Oy. Kõik õigused kaitstud. 24



Päeva korraldamine

Kell

Vaadake, kuidas õigel ajal kohalejõudmiseks kella ja taimereid kasutada.

ÄRATUSE MÄÄRAMINE

Kas teil pole kella käepärast? Kasutage telefoni äratuskellana.

Vajutage kerimisnuppu ja valige  Kell .1. 
Valige  Uus  >  Aeg  ja kasutage kellaaja määramiseks kerimisnuppu. Samuti saate 2. 
äratuse määrata kordama või muuta äratuse heli.
Soovi korral lisage äratusele nimi.3. 
Valige  Salvesta .4. 

Kui vajate mingit äratust sageli ühel ajal, aga ei soovi seda määrata kordama, kerige 
lihtsalt soovitud äratuse juurde ja valige  LÜLITA SISSE . Äratus heliseb määratud ajal.

TAIMER

Kui vajate märguannet, aga ei soovi seda äratuskellal luua, kasutage taimerit. Näiteks 
saate ajastada söögitegemist.

Vajutage kerimisnuppu ja valige  Kell .1. 
Kerige paremale kuni suvandini  Taimer .2. 
Valige  MÄÄRA  ja kasutage soovitud aja määramiseks kerimisnuppu.3. 
Valige  ALUSTA .4. 
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STOPPER

Vajutage kerimisnuppu ja valige  Kell .1. 
Kerige paremale kuni suvandini  Stopper  ja valige  ALUSTA .2. 
Kui ring on lõpetatud, valige  Ring .3. 

Stopperi lähtestamiseks valige  Peata  >  Lähtesta .

Kalender

Kas teil on vaja mõnda sündmust meeles pidada? Lisage see kalendrisse.

LISAGE KALENDRI MEELESPEA

Vajutage kerimisnuppu ja valige  Kalender  >  KALENDER .1. 
Kerige soovitud kuupäevani ja valige  Lisa .2. 
Sisestage sündmuse üksikasjad.3. 
Valige, kas soovite sündmuse kohta meelespead lisada.4. 
Valige  Salvesta . 5. 

Kalkulaator

Vaadake, kuidas telefoni kalkulaatoriga liita, lahutada, korrutada ja jagada. 

ARVUTAMINE

Vajutage kerimisnuppu ja valige  Kalkulaator .1. 
Sisestage tehte esimene tegur, valige kerimisnupuga tehe ja sisestage teine 2. 
tegur.
Arvutuse tulemuse saamiseks vajutage kerimisnuppu.3. 
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Märkused

MÄRKUSE KIRJUTAMINE

Vajutage kerimisnuppu ja valige  Märkus  >  Uus .1. 
Kirjutage märkus ja valige  Salvesta .2. 

Märkuse jagamiseks valige  Valikud  >  Jaga  ja jagamisviis. 

Teisendi

Kas teil on vaja Celsiuse kraade Fahrenheiti kraadideks või sentimeetreid tollideks 
teisendada? Kasutage teisendit.

MÕÕTÜHIKUTE TEISENDAMINE

Vajutage kerimisnuppu ja valige  Ühiku teisendi .1. 
Valige teisendamistüüp.2. 
Saadaolevate mõõtühikute loendi avamiseks vajutage kerimisnuppu ja valige ühik, 3. 
mida soovite teisendada.
Kerige teise mõõtühiku juurde, vajutage kerimisnuppu ja valige mõõtühik, milleks 4. 
soovite teisendada.
Kasutage teisendatava väärtuse sisestamiseks numbriklahve. Teisendi kuvab 5. 
automaatselt teisendatud väärtuse.
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Sisu kopeerimine ja mälu kontrollimine

Sisu kopeerimine

Kopeerige enda loodud sisu telefoni ja arvutisse.

SISU KOPEERIMINE TELEFONI JA ARVUTISSE

Telefoni mälust sisu kopeerimiseks peab telefoni olema sisestatud mälukaart.

Vajutage kerimisnuppu ja valige  Seaded .1. 
Kerige paremale kuni suvandini  Mälu  ja määrake  USB-talletusseade  olekusse 2. 

 Lubatud .
Ühendage telefon sobiva USB-kaabli kaudu ühilduva arvutiga.3. 
Avage arvutis failihaldur (nt Windows Explorer) ja otsige üles oma telefon. Näete 4. 
telefonile ja mälukaardile (kui see on sisestatud) salvestatud sisu.
Lohistage üksusi telefoni ja arvuti vahel.5. 

Mälu

Vajaduse korral saate kontrollida, kui palju on telefonis kasutatud ja vaba mälu.

KASUTATUD JA VABA MÄLU KONTROLLIMINE

Vajutage kerimisnuppu ja valige  Seaded .1. 
Kerige paremale kuni suvandini  Mälu  ning kontrollige suvandeid  Meediumisalv  ja 2. 

 Rakenduse andmed , et näha, kui palju mälu on kasutatud ning kui palju on vaba.
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Turvalisus ja privaatsus

Turvaseaded

Saate olemasolevaid turvaseadeid muuta.

RAKENDUSE ÕIGUSTE KONTROLLIMINE

Vajutage kerimisnuppu ja valige  Seaded .1. 
Kerige paremale kuni suvandini  Privaatsus ja turvalisus  ja valige  Rakenduse 2. 
õigused .
Valige rakendus ja vaadake, milliseid õigusi see nõuab. Saate õigustega nõustuda 3. 
või neist keelduda.

INTERNETI PRIVAATSUSSEADETE HALDAMINE

Vajutage kerimisnuppu ja valige  Seaded .1. 
Kerige paremale kuni suvandini  Privaatsus ja turvalisus  ja valige  Ära jälgi .2. 
Valige, kas soovite lubada veebilehtedel oma sirvimist jälgida või mitte.3. 

KaiOS Store

Veenduge, et telefoni äravarastamisel või kaotamisel saate seda kaugelt hallata. 
KaiOS-i konto loomine.

KAIOS-I KONTO LOOMINE

Vajutage kerimisnuppu ja valige  Store .1. 
Valige  Loo  ja järgige telefonis kuvatavaid juhtnööre.2. 
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Toote- ja ohutusteave

Ohutuse tagamine

Lugege neid lihtsaid juhiseid. Juhiste eiramine võib ohtlikke olukordi tekitada või 
kohalike seadustega vastuolus olla. Lisateavet leiate täielikust kasutusjuhendist.

VÄLJALÜLITAMINE KEELUALADES

Kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud või kui see võib põhjustada häireid või olla 
ohtlik (nt lennukis, haiglas või meditsiiniseadmete, kütuse või kemikaalide läheduses 
või lõhkamistööde piirkonnas), lülitage seade välja. Järgige kõiki keelupiirkondade 
juhiseid.

OHUTU LIIKLEMINE

Järgige kõiki kohalikke seadusi. Mõlemad käed peavad olema auto juhtimiseks vabad. 
Sõiduki juhtimisel tuleb esmajoones silmas pidada liiklusohutust.
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HÄIRED

Kõiki mobiilsideseadmeid võivad mõjutada häired, mis võivad omakorda põhjustada 
tõrkeid seadme töös.

PROFESSIONAALNE TEENINDUS

Toodet võib paigaldada ja remontida üksnes vastava kvalifikatsiooniga spetsialist.

AKUD, LAADIJAD JA MUUD TARVIKUD

Kasutage ainult neid akusid, laadijaid ja tarvikuid, mille HMD Global on selle seadme 
jaoks heaks kiitnud. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.
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SEADE TULEB HOIDA KUIV

Kui teie seade on niiskuskindel, vaadake üksikasjalikumaid juhiseid IP-hinnangust.

KLAASIST OSAD

Seade ja/või selle ekraan on valmistatud klaasist. Seadme kukkumisel kõvale pinnale 
või tugeva löögi korral võib klaas puruneda. Kui klaas puruneb, ärge puudutage 
seadme klaasist osi ega proovige klaasitükke seadmest eemaldada. Ärge kasutage 
seadet enne, kui vastava kvalifikatsiooniga spetsialist on klaasi välja vahetanud.

KUULMISE KAITSMINE

Võimalike kuulmiskahjustuste ärahoidmiseks ärge kuulake seadet pidevalt valju 
heliga. Kui kasutate valjuhääldit, olge seadme kõrva juures hoidmisel ettevaatlik.
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SAR

Seadme kasutamisel normaalasendis vastu kõrva või kehast vähemalt 5 mm (0,2 
tolli) kaugusel ei ületa seadme raadiosageduslik kiirgus lubatud piirmäära. Kindlad 
maksimaalsed SAR-i väärtused leiate kasutusjuhendi jaotisest Sertifitseerimisteave 
(SAR). Lisateabe saamiseks külastage veebisaiti www.sar-tick.com.

Kui kannate seadet enda küljes mobiiltelefonikotis, vööklambris või muus 
seadmehoidikus, ei tohiks kandevarustus sisaldada metalli ning peaks asetsema 
kehast eespool nimetatud kaugusel. Võtke arvesse, et mobiilsideseade võib 
raadiosageduslikku kiirgust edastada ka siis, kui te parajasti ei helista.

Võrguteenused ja hinnad

Mõne funktsiooni ja teenuse kasutamiseks või sisu allalaadimiseks (sh tasuta 
üksused) on vaja võrguühendust. Sellega võib kaasneda suure hulga andmete 
ülekandmine, mis võib olla tasuline. Mõni funktsioon tuleb võib-olla tellida.

Hädaabikõned

Tähtis. Ühenduse saamine pole igas olukorras garanteeritud. Ärge kunagi lootke väga 
kriitilistes olukordades (näiteks kiirarstiabi vajaduse korral) ainuüksi mobiiltelefoni 
olemasolule.

Enne helistamist tehke järgmist.
- Lülitage telefon sisse.
- Avage telefoni ekraani ja klahvid (kui need on lukus).
- Minge kohta, kus on piisavalt tugev signaal.

Avakuva kuvamiseks vajutage korduvalt lõpetamisklahvi.1. 
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Tippige piirkonnas kehtiv hädaabinumber. Hädaabinumbrid on piirkonniti 2. 
erinevad. 
Vajutage helistamisklahvi.3. 
Kirjeldage olukorda võimalikult täpselt. Ärge lõpetage kõnet enne, kui selleks on 4. 
luba antud.

Võimalik, et peate tegema ka järgmist.

Sisestage telefoni SIM-kaart.
Kui telefon küsib PIN-koodi, tippige piirkonnas kehtiv hädaabinumber ja vajutage 
helistamisklahvi.
Lülitage telefonis välja kõnepiirangud, nagu määratud numbrid või piiratud 
kasutajarühm.

Seadme hooldamine

Käsitsege oma seadet, akut, laadijat ja tarvikuid ettevaatlikult. Järgmised soovitused 
aitavad tagada seadme töötamise.

Hoidke seade kuiv. Sademed, niiskus 
ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis 
võivad korrodeerida elektronskeeme. 
Ärge kasutage ega hoidke seadet 
tolmustes ega määrdunud kohtades.
Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrge 
temperatuur võib seadet või akut 
kahjustada.
Ärge hoidke seadet külmas. Seni, kuni 
seade normaaltemperatuurini 
soojeneb, võib selle sees tekkida 
kondensaatniiskus ning see võib 
seadet kahjustada.
Seadme avamine on lubatud vaid 
kasutusjuhendis esitatud juhiste järgi.
Seadme loata muutmine võib seadme 
rikkuda ja olla vastuolus 
raadioaparatuurile kehtestatud 
normidega.

Ärge raputage, koputage ega pillake 
seadet ega akut maha. Seadme 
hoolimatu kasutamine võib seda 
kahjustada.
Kasutage seadme pinna 
puhastamiseks ainult pehmet, puhast 
ja kuiva riidelappi.
Ärge seadet värvige. Seadme 
värvimine võib takistada selle õiget 
töötamist.
Ärge jätke seadet magnetite 
lähedusse ega magnetvälja 
mõjualasse.
Andmete turvamiseks salvestage 
need vähemalt kahte kohta (nt 
seadmesse, mälukaardile või 
arvutisse) või kirjutage oluline teave 
üles.

Pikemaajalise kasutamise käigus võib seade soojeneda. Enamasti on see normaalne. 
Selleks et vältida seadme liigset soojenemist, võidakse selle tööd automaatselt 
aeglustada, rakendused võidakse sulgeda, laadimine välja lülitada ja vajaduse korral 
võib seade ise välja lülituda. Kui seadme töös esineb häireid, pöörduge lähimasse 
volitatud teeninduskeskusse.
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Kasutuselt kõrvaldamine

Kasutatud ja mittevajalikud elektroonikatooted, akud ja pakendid viige alati selleks 
ette nähtud kogumispunkti. Nii aitate vähendada kontrollimatut jäätmete tekkimist 
ja toetate materjalide taaskasutust. Elektri- ja elektroonikatooted sisaldavad palju 
väärtuslikke materjale, sh metallid (nt vask, alumiinium, teras ja magneesium) ning 
väärismetallid (nt kuld, hõbe ja pallaadium). Kõiki seadme materjale saab kasutada 
energia tootmise toormena.

Läbikriipsutatud prügikasti märk

LÄBIKRIIPSUTATUD PRÜGIKASTI MÄRK

Läbikriipsutatud prügikasti märk teie seadmel, akul, dokumentatsioonis või pakendil 
tuletab meelde, et kõik äravisatavad elektri- ja elektroonikaseadmed ning akud tuleb 
viia spetsiaalsesse kogumispunkti. Ärge visake neid tooteid olmejäätmete hulka, mis 
ei kuulu sorteerimisele. Viige need jäätmekogumispunkti. Teavet lähima 
jäätmekogumispunkti kohta saate kohalikult jäätmekäitlusettevõttelt.
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Aku- ja laadijateave

AKU JA LAADIJA OHUTUSTEAVE

Tarviku või laadija vooluvõrgust eemaldamiseks tõmmake alati pistikust, mitte 
juhtmest.

Kui laadijat ei kasutata, eemaldage see vooluvõrgust. Täielikult laetud aku, mida ei 
kasutata, tühjeneb aja jooksul.

Hoidke akut parima jõudluse tagamiseks alati temperatuurivahemikus 15–25 °C (59–
77 °F). Äärmuslikud temperatuurid vähendavad aku mahtuvust ja lühendavad selle 
tööiga. Kui aku on liiga kuum või külm, võib seade ajutiselt töötamast lakata.
Kui mõni metallese puutub kokku aku metallklemmidega, võib tekkida lühis. See võib 
akut või muud eset kahjustada.

Ärge hävitage akut põletamise teel – aku võib plahvatada. Järgige kohalikke eeskirju. 
Kui võimalik, viige aku ohtlike jäätmete kogumispunkti. Ärge visake akut 
olmejäätmete hulka.

Ärge akut demonteerige, lõigake, muljuge, painutage, torgake ega muul viisil 
kahjustage. Aku lekke korral vältige akuvedeliku kokkupuudet naha ja silmadega. Kui 
see siiski juhtub, loputage saastunud kohti viivitamatult veega, vajaduse korral 
pöörduge arsti poole. Ärge modifitseerige akut ega sisestage sellesse võõrkehi. Ärge 
kastke akut vette ega muusse vedelikku ja hoidke seda niiskuse eest. Aku võib 
vigastamise korral plahvatada.

Kasutage akut ja laadijat ainult selleks ette nähtud eesmärgil. Ebaõige kasutamine 
või heakskiiduta või ühildumatute akude või laadijate kasutamine võib põhjustada 
tule-, plahvatus- või muid ohtlikke olukordi ning muuta kehtetuks seadme 
nõuetelevastavuse ja garantii. Kui arvate, et aku või laadija on katki, laske aku või 
laadija enne selle kasutamist teeninduskeskuses või telefoni müüjal üle vaadata. 
Ärge kunagi kasutage katkist akut ega laadijat. Kasutage laadijat üksnes 
siseruumides. Ärge laadige akut äikesetormi ajal.
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Väikesed lapsed

Seade ja selle tarvikud ei ole mänguasjad. Neil võivad olla väikesed osad. Hoidke 
need lastele kättesaamatus kohas.

Meditsiiniseadmed

Mobiiltelefonid ja teised raadiolaineid kiirgavad seadmed, sh juhtmeta telefonid, 
võivad tekitada häireid ebapiisavalt varjestatud meditsiiniseadmete töös. 
Konsulteerige arsti või meditsiiniseadme tootjaga, et teha kindlaks, kas seade on 
väliste raadiolainete eest piisavalt kaitstud.

Meditsiinilised implantaatseadmed

Võimaliku häire vältimiseks soovitavad meditsiiniliste implantaatseadmete tootjad 
jätta traadita side seadme ja meditsiiniseadme vahele vähemalt 15,3 sentimeetrit (6 
tolli). Implantaatseadmete kasutajad peaksid arvestama järgmiste nõuannetega.

Hoidke mobiilsideseade meditsiinilisest aparatuurist alati vähemalt 15,3 
sentimeetri (6 tolli) kaugusel.
Ärge kandke raadiosideseadet rinnataskus.
Hoidke raadiosideseadet helistamise ajal meditsiiniseadmest kaugemal oleva 
kõrva ääres.
Lülitage raadiosideseade välja, kui tundub, et meditsiiniseadme töös esineb 
häireid.
Järgige meditsiinilise implantaatseadme tootja juhiseid.

Kui teil on raadiosideseadme ja meditsiinilise implantaatseadme kooskasutamise 
kohta küsimusi, arutage neid oma arstiga.

Kuulmine

Hoiatus. Peakomplekti kasutamine võib summutada ümbritsevaid helisid. Kui see võib teid 
ohtu seada, ärge peakomplekti kasutage.
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Mõned raadiosideseadmed võivad tekitada häireid kuuldeaparaatide töös.

Seadme kaitsmine ohtliku sisu eest

Teie seade võib puutuda kokku viiruste ja muu kahjuliku sisuga. Võtke tarvitusele 
järgmised ettevaatusabinõud.

Olge sõnumite avamisel ettevaatlik. Need võivad sisaldada ründevara või olla muul 
moel teie seadmele või arvutile kahjulikud.
Olge ettevaatlik, kui võtate vastu ühenduse taotlusi, sirvite Internetti või laadite 
sisu alla. Ärge nõustuge ebausaldusväärsete seadmete Bluetooth-ühenduse 
loomisega.
Installige ja kasutage ainult selliselt teenuseid ja tarkvara, mis pärinevad allikatest, 
mida usaldate ja mis pakuvad piisavat turvalisust ning kaitset.
Installige seadmesse ja sellega ühendatud arvutisse viirusetõrje ja muu 
turbetarkvara. Kasutage korraga ainult ühte viirusetõrjerakendust. Kui kasutate 
mitut, võib see mõjutada seadme ja/või arvuti jõudlust ning toimimist.
Kui avate eelinstallitud järjehoidjaid ja linke muu teenusepakkuja Interneti-
saitidele, siis võtke tarvitusele sobivad ettevaatusabinõud. HMD Global ei soovita 
selliseid saite ega võta endale nende eest vastutust.

Sõidukid

Raadiosignaalid võivad häirida sõidukites olevaid valesti paigaldatud või ebapiisavalt 
varjestatud elektroonikasüsteeme. Lisateavet saate sõiduki või selle seadmete 
tootjalt.
Laske seade sõidukisse paigaldada vaid vastava ala spetsialistil. Vale paigaldus võib 
olla ohtlik ja tühistada seadmele antud garantii. Kontrollige regulaarselt, kas kõik 
sõidukis olevad raadiosideseadmed on kindlalt paigas ja töökorras. Ärge vedage ega 
hoidke tule- ega plahvatusohtlikke aineid seadme, selle osade või tarvikutega samas 
sõidukiosas. Ärge asetage seadet ega tarvikuid turvapadja avanemispiirkonda.
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Plahvatusohtlikud keskkonnad

Plahvatusohtlikes keskkondades (nt tankurite läheduses) lülitage seade välja. 
Sädemed võivad põhjustada plahvatuse või tulekahju, mille tagajärjeks võivad olla 
vigastused või isegi surm. Järgige kütuse käitluskohtades, keemiatehastes või 
lõhkamistööde piirkondades kehtestatud piiranguid. Võimalikud plahvatusohtlikud 
keskkonnad ei pruugi olla selgelt tähistatud. Need on tavaliselt alad, kus 
soovitatakse mootor välja lülitada, nt laeva sisemus, kemikaalide tarne- või 
ladustushooned ja kohad, kus õhk võib sisaldada kemikaale või kergesti süttivaid 
osakesi. Küsige vedelgaasitoitel (nt propaan või butaan) töötavate sõidukite 
tootjatelt, kas nende sõidukite läheduses on seadet ohutu kasutada.

Sertifitseerimisinfo (SAR) 

See mobiilsideseade täidab raadiosageduslikule kiirgusele kehtestatud piirnorme.

Teie mobiilsideseade on raadiosaatja ja -vastuvõtja. Selle konstrueerimisel on 
arvestatud sõltumatu teadusorganisatsiooni ICNIRP raadiosagedusliku kiirguse 
(raadiosageduslike elektromagnetiliste väljade) soovituslikke rahvusvahelisi 
piirnorme. Need piirnormid on olulised ohutuspiirmäärad, mis on mõeldud selleks, et 
tagada kõigi turvalisus nende vanusest ja tervislikust seisundist olenemata.
Raadiosagedusliku kiirguse piirnormide aluseks on erineelduvusmäär (SAR), mis on 
seadme raadiolainete kiirgamise ajal peas või kehas neelduva raadiosagedusliku 
võimsuse hulk. ICNIRP on soovitanud mobiilsideseadmete korral erineelduvusmäära 
piirnormiks 2,0 W/kg, mis on keskmistatud kümnele grammile koele.

Erineelduvusmäära mõõtmise ajal on seade tavapärases kasutusasendis ja töötab 
kõikides oma sagedusalades suurimal kinnitatud võimsusastmel. 

Vt veebilehelt www.nokia.com/phones/sar seadme suurimat SAR-i väärtust.

Seade vastab raadiosageduskiirguse juhistele, kui seade asub vastu pead või kehast 
vähemalt 1,5 cm (5/8 tolli) kaugusel. Kui kannate seadet enda küljes 
mobiiltelefonikotis, vööklambris või muus seadmehoidikus, ei tohiks kandevarustus 
sisaldada metalli ning peaks asetsema kehast eespool nimetatud kaugusel.

Andmete või sõnumite saatmiseks on vaja head võrguühendust. Saatmine võib edasi 
lükkuda seniks, kuni sideühendus on taastunud. Saatmise ajal jälgige, et seade ei 
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asetseks kehale lähemal kui lubatud.

Tavakasutuse ajal on SAR-i väärtused tavaliselt ülaltoodud väärtustest väiksemad. 
Kui kõne jaoks pole vaja täisvõimsust, on teie seadme võimsus süsteemi 
tõhustamiseks ja võrguhäirete vähendamiseks automaatselt vähendatud. Mida 
väiksem on võimsus, seda väiksem on SAR-i väärtus.

Seadme mudelitel võivad olla eri versioonid ja mitu väärtust. Aja jooksul võib esineda 
muutusi koostises ja kujunduses ning mõned muudatused võivad mõjutada SAR-i 
väärtusi. 

Lisateabe saamiseks külastage veebisaiti www.sar-tick.com. Võtke arvesse, et 
mobiilsideseade võib raadiosageduslikku kiirgust edastada ka siis, kui te parajasti ei 
helista.

Maailma tervishoiuorganisatsiooni (WHO) väitel pole praeguse teadusliku teabe 
kohaselt vajalik mobiilsideseadmete kasutamisel erilisi ettevaatusabinõusid 
rakendada. Kui soovite vähendada kokkupuudet kiirgusega, soovitatakse piirata 
seadme kasutust või kasutada vabakäekomplekti, et viia seade peast ja kehast 
kaugemale. Raadiosagedusliku kiirguse kohta lisateabe, selgituste ja arutelude 
lugemiseks külastage WHO veebisaiti aadressil www.who.int/peh-emf/en.

Saate teavet digitaalõiguste halduse (DRM-i) kohta

Selle seadme kasutamisel järgige kõiki seadusi, austage kohalikke tavasid ja teiste 
isikute privaatsust ning seaduslikke õigusi, sealhulgas autoriõigusi. Autoriõigustega 
kaitstud fotode, muusika ja muu sisu kopeerimiseks, muutmiseks ning 
edasisaatmiseks võib olla seatud piiranguid.

Autoriõigused ja muud teatised 

AUTORIÕIGUSED JA MUUD TEATISED

Toodete, funktsioonide, rakenduste ja teenuste kättesaadavus võib piirkonniti 
erineda. Lisateavet saate edasimüüjalt või oma teenusepakkujalt. See seade võib 
sisaldada tooteid, tehnoloogiaid või tarkvara, millele rakenduvad USA ja teiste riikide 
ekspordiseadused. Seadusevastane levitamine on keelatud.
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Selle dokumendi sisu on toodud "olemasoleval kujul". Kui seadus ei määra teisiti, ei 
anta selle dokumendi täpsuse, usaldatavuse või sisu suhtes mingeid garantiisid, ei 
otseseid ega kaudseid, sealhulgas, kuid mitte ainult, kaudseid garantiisid 
kaubandusliku sobivuse või kindlal otstarbel kasutamise kohta. HMD Global jätab 
endale õiguse mis tahes ajal seda dokumenti muuta või see tühistada ilma sellest 
ette teavitamata.

Kohaldatava seaduse maksimaalses lubatud ulatuses ei ole HMD Global ega ükski 
tema litsentsiandjatest ühelgi juhul vastutav mis tahes andmete kadumise või 
saamata jäänud tulu eest ega mis tahes otsese kahju või kaudse varalise kahju 
tekkimise eest olenemata selle põhjustest.

Selle dokumendi sisu osaline või täielik paljundamine, üleandmine või levitamine mis 
tahes vormis on ilma HMD Globali eelneva kirjaliku loata keelatud. HMD Global teeb 
pidevat arendustööd. HMD Global jätab endale õiguse muuta ja täiustada selles 
dokumendis kirjeldatud tooteid ilma sellest etteteatamata.

HMD Global ei anna seadmesse installitud muude tootjate rakendustele mingit 
garantiid, ei vastuta selliste rakenduste töökindluse, sisu ega selliste rakendustega 
seotud tugiteenuste (lõppkasutajale osutatavate teenuste) eest ega vahenda 
kaebusi. Rakenduse kasutamisel nõustute, et see rakendus on teile antud 
olemasoleval kujul.

Kaartide, mängude, muusika ja videote allalaadimise ning piltide ja videote 
üleslaadimisega võib kaasneda suure hulga andmete ülekandmine. Teie 
teenusepakkuja võib rakendada andmesidetasu. Mõne kindla toote, teenuse või 
funktsiooni kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Lisateavet, sh teavet 
keelevalikute kohta, küsige oma kohalikult edasimüüjalt.

Mõni omadus, funktsioon ja mõned toote tehnilised andmed võivad oleneda võrgust 
ning neile võivad kehtida lisatingimused ja -tasud. 

Kõiki neid võidakse ette teatamata muuta.

Seadme kasutamisele kehtib ettevõtte HMD Global privaatsuspoliitika, mis on 
saadaval veebilehel http://www.nokia.com/phones/privacy.

HMD Global Oy on Nokia telefonide ja tahvelarvutite kaubamärgi ainulitsentsi 
omanik. Nokia on Nokia Corporationi registreeritud kaubamärk.

Bluetoothi sõnamärk ja logod kuuluvad ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. ja HMD Global 
kasutab neid litsentsi alusel.
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Kõik muud kaubamärgid kuuluvad nende vastavatele omanikele.
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