
Oluline informatsioon: Kindle DX rahvusvahelise juhtmevaba ühendusega – 
Mudel D00801 

Ohutuse ja ühilduvuse informatsioon  

Kasutage vastutustundlikult. Vigastuste ennetamiseks lugege kõik juhised ja 
ohutusinformatsioon enne kasutamist hoolikalt läbi.  

 

 ETTEVAATUST! KUI OHUTUSJUHISEID EI JÄRGITA, VÕIB TULEMUSEKS 
OLLA TULEKAHJU, ELEKTRILÖÖK VÕI MUUD VIGASTUSED VÕI 
KAHJUSTUSED.  

 

Teie Kindle’i hoidmine  

Ärge kasutage oma Kindle’t ega selle lisasid vihma käes või kraanikausside lähedal ega 
teistes märgades kohtades. Hoolitsege selle eest, et teie Kindle’le ei kukuks toitu ega 
vedelikke. Kui teie seade saab siiski märjaks, siis eemaldage kõik juhtmed, lülitage 
juhtmevaba ühendus välja (liikuge valikule Menu ja valige Turn Wireless Off) ja lubage 
ekraanisäästjal sisse lülituda. Oodake, kuni seade täielikult kuivab ja seejärel liigutage lülitit, 
mis seadme uuesti sisse lülitab. Ärge üritage kuivatada oma Kindle’t välise kuumaallika, 
näiteks mikrolaineahju või fööni abil. Puhastage ekraani pehme kangaga; hoolitsege selle 
eest, et te seda millegi abrasiivsega ei pühiks. Oma Kindle’t kotis või kohvris kandes hoidke 
seda kriimustuste vältimiseks raamatukaante vahel. 

Ärge jätke oma Kindle’t suure kuumuse ega külma kätte, näiteks oma auto pakiruumi 
miinuskraadide või kõrge temperatuuriga tingimustel.  

Teie seadme hooldamine  

Kui teie seade vajab hooldust, konsulteerige ainult Amazon.com volitatud personaliga, 
kontakteerudes meiega läbi klienditoe.  

e-post:   kindle-cs-support@amazon.com 

telefon:   USA-s: 1-866-321-8851 (tasuta) 

  väljaspool USA-t:  +1-206-266-0927 (tasuline) 

Vigane hooldus võib garantii kehtetuks muuta. 

Aku ohutus  

Teie Kindle taaslaetavat akut tohib vahetada ainult volitatud teenusepakkuja. Täiendava 
informatsiooni saamiseks külastage palun järgnevat veebilehte: 
http://www.amazon.com/kindleterms. 



Kõrvaklappide ohutus  

Audiomaterjali pikaajaline kõrge helitugevusega kuulamine võib põhjustada 
kuulmiskahjustusi. Selle probleemi ennetamiseks kaaluge järgnevaid nõuandeid: 

1. hoidke helitugevus madal;  
2. vältige väga pikka aega järjest kuulamist; ja  
3. kasutage kõrvaklappe, mis isoleerivad soovitud audiomaterjali taustamürast.  

Juhtmevaba ühenduse ohutus ja ühilduvus  

Lülitage Amazon Whispernet välja alades, kus juhtmevaba ühenduse kasutamine on keelatud 
või kui see võib olla segajaks või ohufaktoriks. Mõningaid konkreetseid olukordi 
kirjeldatakse järgnevas tekstis. Üldiselt ei tohiks te kasutada oma Kindle’t koos 
Whispernetiga kohtades, kus mobiiltelefoni kasutamine ei ole lubatud. 

Lülitage juhtmevaba ühendus lennukis välja  

Lennukisüsteemide segamise vältimiseks nõuavad paljud lennundusasutused, kaasa arvatud 
USA Föderaalne Lennundusamet, teie seadme juhtmevaba ühenduse kasutamiseks 
lennumeeskonna liikme luba. Kui juhtmevaba ühendus on välja lülitatud, siis võite kasutada 
oma Kindle’t lugemiseks pärast seda, kui lennumeeskonna liige on lubanud elektroonilisi 
seadmeid kasutada. 

Olge teiste elektrooniliste seadmete läheduses ettevaatlik  

Kindle genereerib, kasutab ja kiirgab raadiosageduse (RF) energiat ja kui seadet ei kasutata 
vastavalt juhistele, võib see olla raadiokommunikatsioonile ja elektroonilistele seadmetele 
kahjulik segaja. Välised RF signaalid võivad mõjutada valesti paigaldatud või piisavalt 
varjamata elektroonilisi operatsioonisüsteeme, meelelahutussüsteeme ja personaalseid 
meditsiinilisi seadmeid. Kuigi enamik tänapäevastest elektroonilistest seadmetest on väliste 
RF signaalide eest varjatud, siis kahtluse korral tuleb seda tootja käest uurida. Personaalsete 
meditsiiniliste seadmete (näiteks südamestimulaatorite ja kuuldeaparaatide) korral 
konsulteerige oma arsti või vastava tootjaga, et veenduda nende seadmete piisavas varjatuses 
väliste RF signaalide eest. 

Sammud segaja mõju minimeerimiseks  

Kui teie Kindle on raadio või televisiooni vastuvõtule kahjulikuks segajaks (milles saate 
veenduda Kindle’t sisse ja välja lülitades), võite püüda segaja mõju ühe või rohkema järgneva 
meetme abil vähendada: suunake või asetage raadio või televiisori antenn mujale; suurendage 
vahet raadio või televiisori ja oma Kindle’i vahel; ühendage seadmed ja vastuvõtjad 
erinevatesse pistikutesse; või konsulteerige abi saamiseks raadio või televiisori tootja või 
kogenud raadio-/TV-tehnikuga. 

Jälgige silte  

On kohti, kus RF signaalid kujutavad endast ohtu, näiteks tervishoiuasutused ning 
ehitusplatsid. Kui te ei ole kindel, jälgige silte, mis näitavad, kas kahesuunalised raadiod või 
mobiiltelefonid tuleb välja lülitada. 



Kokkupuude raadiosageduse energiaga  

Teie Kindle on koostatud ja valmistatud selliselt, et see ei ületa Ameerika Ühendriikide 
Föderaalse Sidekomisjoni (FCC) ja Euroopa Liidu ning teiste riikide regulatiivsete ametite 
kindlaks määratud RF energia emissiooni limiite. Teie Kindle’t puudutav informatsioon on 
saadaval FCC failide hulgas ning seda saab lugeda osast „Näita lubasid“ (Display Grant) 
veebilehel http://www.fcc.gov/oet/ea/, otsides teksti oma Kindle’i FCC ID järgi, mille leiate 
seadme tagumiselt küljelt. 

FCC ühilduvuse avaldus  

Käesolev seade vastab FCC reeglite 15. osale. Selle kasutamisele kehtivad kaks järgnevat 
tingimust: (1) käesolev seade ei tohi olla kahjulikuks segajaks; ning (2) käesolev seade peab 
vastu võtma kõik segajad, kaasa arvatud segajad, mis võivad põhjustada seadme töö tõrkeid. 

Käesolev seade on testitud ja see vastab B-klassi digitaalseadme limiitidele, mis lähtuvad 
FCC reeglite 15. osast. Need limiidid on mõeldud selleks, et pakkuda kodupaigaldusel kaitset 
kahjuliku segaja eest. Aga ei ole garantiid, et konkreetse paigalduse korral segajat ei ilmne. 

Käesolev seade vastab FCC Raadiosageduse emissiooni juhistele ja on FCC poolt 
sertifitseeritud vastavalt seadme tagumisel küljel olevale FCC ID numbrile. 

Vastavuse deklaratsioon  
 

Amazon Fulfillment Services, Inc. 
1200 12th Avenue South Suite 1200 

Seattle, WA    98144-2734 

Kuupäev:   21. september 2009 

Meie, Amazon Fulfillment Services, Inc. asukohaga 1200 12th Avenue South Suite 1200, 
Seattle WA 98144-2734 deklareerime täielikult vastutavana, et kõnealune toode, testitud 
Elektroonilise esitlusseadme konfiguratsioonis, USB laadimiskaabliga: 

      Mudel:  D00801 
      Kirjeldus:  Elektrooniline esitlusseade 

Mille kohta deklaratsioon käib, vastab järgnevatele standarditele ja/või teistele 
normatiivsetele dokumentidele: 

     ETSI EN 301 511V9.0.2    
     ETSI EN 301 908-1 V3.2.1/-2 V3.2.1  
     ETSI EN 301 489-1 V1.8.1/ -7 V1.3.1/ -24 V1.4.1 
     EN 60950-1:2006     
     EN 62311:2008  

Käesolevaga deklareerime, et ülalmainitud toode vastab kõigile R&TTE direktiivi (99/5/EC) 
ning Euroopa Ühenduse Komisjoni väljastatud EMC direktiivi (2004/108/EC) olulistele 



nõuetele. Direktiivi 1999/5/EC artiklis 10 viidatud ja lisas [II] kirjeldatud vastavuse 
hindamise protseduure on järgitud järgnevate artiklite raames  

      R&TTE Artikkel 3.1 (a) Tervishoid ja ohutus 
      R&TTE Artikkel 3.1 (b) EMC   
      R&TTE Artikkel 3.2 Raadiospektri kasutamine  

Ülalmainitud seadmeid puudutavaid tehnilisi dokumente säilitab: 

Amazon EU Sàrl, 
asukohaga 5 Rue Plaetis, L-2338 Luxembourg, Luksemburgi Suurhertsogiriik 

Volitatud isik: 

 

________________ 

Nimi: Ian Freed 

Amet: asepresident 

Kindle õige töötlemine  

Mõnedes piirkondades on teatud elektrooniliste seadmete käitlemine määrustega reguleeritud. 
Veenduge, et käitlete või töötlete oma Kindle’t kohalikele seadustele ja regulatsioonidele 
vastavalt. Informatsiooni Kindle’i töötlemise kohta saate veebilehelt: 

http://www.amazon.com/kindle-recycling. 

 

UL sertifitseerimisnumber 

Kõnealuse Kindle’i UL sertifitseerimisnumbri leiate seadme tagumiselt küljelt. 

Tootespetsifikatsioonid  

Mudeli number — Kindle DX rahvusvahelise juhtmevaba ühendusega - D00801 

Ekraan — 9,7” diagonaaliga elektroforeesekraan, resolutsioon 1200 x 824 pikslit, 150 pikslit 
tolli kohta, 16-kihiline halliskaala.  

Suurus — 10,4 tolli korda 7,2 tolli korda 0,38 tolli (264,5mm x 182mm x 9,7mm). 

Kaal — 18,9 untsi (535g). 



Mälu — 4GB püsimälu, kasutajale saadaval umbes 3,3GB. 

Heli — 3,5mm stereokõrvaklappide pistik, sisseehitatud stereokõlarid. 

Toide — AC toiteadapter ja laetav liitiumpolümeeraku. 

Ühenduvus — HSDPA/GSM juhtmevaba ühenduse modem (Kindle DX rahvusvahelise 
juhtmevaba ühendusega). 

Töötemperatuur — 32°F kuni 95°F (0°C kuni 35°C). 

Säilitamise temperatuur — 14°F kuni 113°F (-10°C kuni 45°C). 

KINDLE LITSENTSILEPING JA KASUTUSTINGIMUSED  

KÄESOLEV ON LEPING TEIE JA AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (KOOS 
PARTNERITEGA, „AMAZON” VÕI „MEIE”) VAHEL. ENNE KINDLE SEADME 
KASUTAMIST PALUN LUGEGE LÄBI KÄESOLEV LITSENTSILEPING JA 
KASUTUSTINGIMUSED NING KÕIK KINDLE SEADET JA SELLEGA SEOTUD 
TEENUSEID PUUDUTAVAD REEGLID NING MÄÄRUSED (KAASA ARVATUD, 
AGA MITTE AINULT, KÕIK VEEBILEHEL AMAZON.COM JA KINDLE POES 
ESITATUD REEGLID JA KASUTAMISE SÄTTED NING AMAZON.COM 
ANDMEKAITSEPOLIITIKA, MIS ASUB VEEBILEHEL 
WWW.AMAZON.COM/PRIVACY) (ÜHISELT, KÄESOLEV „LEPING”). KINDLE 
SEADME KASUTAMISEGA NÕUSTUTE JÄRGIMA KÄESOLEVA LEPINGU 
TINGIMUSI.  

KUI TE EI NÕUSTU LEPINGU TINGIMUSTEGA, VÕITE TAGASTADA KINDLE 
SEADME JA VASTAVA TARKVARA (ORIGINAALPAKENDIS, MANUAALIDE JA 
LISADEGA) KOLMEKÜMNE (30) PÄEVA JOOKSUL PÄRAST OSTU SOORITAMIST 
NING TE SAATE OMA RAHA TAGASI VASTAVALT KINDLE TAGASTAMISE 
TINGIMUSTELE. 

Seade ja sellega seotud teenused. Kindle seade („seade“) on kaasaskantav elektrooniline 
lugemisseade, mis kasutab juhtmevaba ühendust, et võimaldada kasutajal osta, alla laadida, 
sirvida ja lugeda raamatuid, ajalehti, ajakirju, ajaveebe ja teisi materjale, mille puhul kehtivad 
käesoleva lepingu tingimused. „Teenus“ on juhtmevaba ühendus, digitaalse sisu haldamine, 
tarkvara ja tugi ning teised teenused ja tugi, mida Amazon seadme kasutajatele pakub. 

Juhtmevaba ühendus  

Üldine. Amazon võimaldab teile tasuta juhtmevaba ühendust seadme abil teatud sisu 
ostmiseks ja allalaadimiseks. Kui kasutate seadme abil teisi teenuseid, näiteks interneti 
lehitsemist ja isiklike failide allalaadimist, võib rakenduda tasu. Selliste teenuste eest 
rakendatavad hetkel kehtivad tasud on nähtavad Kindle poes. Amazonil on õigus igal hetkel 
juhtmevaba ühenduse pakkumine katkestada või juhtmevaba ühenduse tingimusi muuta, 
kaasa arvatud, aga mitte ainult (a) limiteerides juhtmevaba ühenduse abil allalaetavate 
andmefailide arvu ja suurust ning (b) muutes juhtmevaba ühenduse abil saadavate teenuste 
hulka ja tingimusi. 



Levipiirkond ja teenuse katkestused. Te peate nõustuma sellega, et kui teie seade asub 
juhtmevaba ühenduseta piirkonnas, siis ei pruugi mõningate või kõikide juhtmevaba 
ühendusega teenuste kasutamine võimalik olla. Me ei vastuta juhtmevaba ühendusega 
teenuste puudumise või juhtmevaba ühenduse katkestuste eest. 

Teie käitumine. Te peate nõustuma, et kasutate Amazoni pakutud traadita ühenduvust ainult 
Amazonilt seadmele pakutavate teenustega.. Teistel eesmärkidel ei tohi juhtmevaba ühendust 
kasutada.  

Digitaalne sisu  

Kindle pood. Kindle pood võimaldab teil alla laadida, esitada ja kasutada oma seadmel 
mitmesugust digitaliseeritud elektroonilist sisu, näiteks raamatuid, ajakirjatellimusi, ajalehti, 
teadusajakirju ja teisi meediaväljaandeid, ajaveebe, RSS-uudisvoogu ja muud digitaalset sisu, 
mida Amazon aeg-ajalt uuendab (eraldiseisvalt ja ühiselt, “digitaalne sisu”).  

Digitaalse sisu kasutamine. Pärast Amazoni kehtestatud tasude maksmist annab Amazon 
teile lihtlitsentsi, mille alusel on teil õigus säilitada vastava digitaalsisu püsivat koopiat ning 
vaadata, kasutada ja kuvada sellist digitaalsisu piiramatu arv kordi, ainult seadmel või 
Amazoni volitusega osana teenusest ja ainult teie isiklikul, mitte kaubanduslikul otstarbel 
Amazon annab teile vastava digitaalse sisu litsentsi vastavalt käesolevale lepingule, kui 
Amazon ei ole teisiti määratlenud. 

Piirangud. Kui ei ole määratletud teisiti, siis ei tohi te vastavat digitaalset sisu või osa sellest 
kolmandale isikule müüa, rentida, jagada, edastada, edasi litsentseerida ega muul moel edasi 
anda ning te ei tohi digitaalselt sisult omandiõiguse märkeid ega silte eemaldada. Lisaks ei 
tohi te julgustada, aidata ega assisteerida teisi isikuid digitaalset sisu kaitsvaid omadusi 
eirama, neid muutma ega tühistama. 

Tellimused. Järgnev kehtib tellimuse baasil teile pakutava digitaalse sisu kohta, kaasa 
arvatud, aga mitte ainult, elektroonilised ajalehed, ajakirjad, teadusajakirjad ja teised 
meediaväljaanded (ühiselt, „meediaväljaanded“): (i) oma tellimuse võite tühistada Kindle 
poes esitatud tühistamise juhiseid järgides; (ii) me võime tühistada teie tellimuse 
etteteatamiseta, näiteks kui vastav meediaväljaanne lõpetab tegevuse; (iii) kui me tühistame 
tellimuse enneaegselt, maksame teile raha proportsionaalselt tagasi; (iv) meil on õigus aeg-
ajalt muuta tellimuste tingimusi ja tasusid, mis hakkavad kehtima järgnevast perioodist; ja (v) 
tellimuste tasudele võidakse lisada makse ja need lisatakse vajadusel vastavatele tasudele. 

Tarkvara  

Definitsioonid. Järgnevad tingimused kehtivad seadme ja (a) kogu seadmele eelnevalt 
installeeritud Amazoni või kolmanda osapoole tarkvara (ning tarkvaraga meedia) või 
Amazoni poolt võimaldatavate uuenduste korral eelnevalt installeeritud tarkvarale (ühiselt 
„seadme tarkvara“), välja arvatud juhul, kui nõustute uuendamise protsessiga teistel 
tingimustel; ning (b) sellise tarkvara trükitud, internetis oleva või muu elektroonilise 
dokumentatsiooni korral („dokumentatsioon“). Käesolevas lepingus tähendab mõiste 
„tarkvara“ ühiselt „seadme tarkvara“ ja dokumentatsiooni. 

Seadme tarkvara kasutamine. Seadme tarkvara võite kasutada ainult kõnealuse seadmega. 
Seadme tarkvara ühtegi eraldi komponenti ei tohi kasutada mõnel muul seadmel või arvutil, 



seda ei tohi üle kanda kasutamiseks mõnel muul seadmel ning seda ega selle osa ei tohi 
kasutada üheski võrgustikus; samuti ei tohi seda müüa, rentida, laenata, jagada ega edasi 
litsentseerida ega muul moel tarkvara õigusi täielikult või osaliselt määratleda. 

Keelatud on pöördprojekteerimine, lammutamine või ümberprogrammeerimine. Te ei 
tohi julgustada, abistada ega volitada teisi isikuid tervet ega osa seadmest või tarkvarast 
muutma, pöördprojekteerima, lammutama või ümber programmeerima, tarkvarast 
derivatiivseid töid looma ega seadme või tarkvara või muude tarkvaraga otseselt seotud 
mehhanismide funktsioone ega kaitseid muutma, tühistama ega neid eirama, kaasa arvatud, 
aga mitte ainult, seadme või tarkvara digitaalsete õiguste haldamise funktsionaalsuse lisamine 
või asendamine. 

Automaatsed uuendused. Tarkvara ajakohasena hoidmiseks võib Amazon teie seadme 
tarkvarale automaatselt uuendusi pakkuda. 

Ekspordi regulatsioon. Te peate nõustuma kõigi ekspordi ja taasekspordi piirangute ning 
Kaubanduskoja ja teiste Ameerika Ühendriikide agentuuride ning ametite regulatsioonidega. 
Te ei tohi julgustada, abistada ega volitada tarkvara ülekandmist keelatud riiki ning te ei tohi 
muul moel selliseid piiranguid ega regulatsioone rikkuda. 

Valitsuse lõppkasutajad. Tarkvara on „kommertsese“ nagu see on defineeritud seadustikus 
48 C.F.R. § 2.101, milles sisaldub „Kommertslik arvutitarkvara“ ja „Kommertsliku 
arvutitarkvara dokumentatsioon“, sest neid mõisteid kasutatakse vastavalt rakendatavates 
seadustikes 48 C.F.R. §12.212 ja 48 C.F.R. § 227.7202. Kõnealustele sätetele vastavalt 
litsentseeritakse tarkvara USA valitsuse lõppkasutajatele (a) ainult kommertsesemena ja (b) 
ainult samasuguste õigustega, mis antakse kõigile teistele lõppkasutajatele vastavalt 
käesoleva lepingu tingimustele. 

Üldine  

Ebaseaduslik kasutamine ja õiguste reserveerimine on keelatud. Te ei tohi seadet, 
teenuseid või digitaalset sisu kasutada illegaalsel eesmärgil. Te peate nõustuma sellega, et 
seadme müük teile ei tähenda Amazoni ega selle tarnijate intellektuaalse omandi õiguste teile 
ülekandumist. Kogu tarkvara litsentseeritakse, mitte ei müüda, ja selline litsents pole 
ainuisikuline.  

Saadav informatsioon. Seadme tarkvara annab Amazonile informatsiooni teie seadmest ja 
selle teenuste kasutamisest (näiteks vaba mälu, kasutusaja, logifailide ja signaali tugevuse) 
ning teie seadme sisuga seotud informatsiooni ja selle kasutamist (näiteks viimati loetud lehe 
automaatne järjehoidja ja sisu kustutamine seadmest). Sisukokkuvõtteid, järjehoidjaid, 
märkusi, esiletõstmisi ja muid sarnaseid märgistusi, mida oma seadmes teete ning muud 
informatsiooni võib säilitada USA serverites. Kõnealune informatsioon vastab Amazon.com 
andmekaitsepoliitikale. 

Patendid. Seade ja/või seadmega seotud meetodid on kaetud ühe või mitme patendi või 
ootavate patenditaotlustega.  

Teenuste muutumine. Amazonil on õigus teenuseid igal ajal muuta, katkestada või tühistada 
ning Amazon ei vastuta, kui selliseid õigusi rakendatakse. 



Tühistamine. Teile käesoleva lepingu alusel antud õigused tühistatakse automaatselt 
etteteatamiseta, kui te rikute käesoleva lepingu tingimusi. Kõnealuse tühistamise korral peate 
katkestama tarkvara kasutamise ning Amazon võib koheselt tühistada teie juurdepääsu 
teenusele või digitaalsisule, ilma etteteatamiseta ja mis tahes tasude hüvitamiseta Kui 
Amazonil ei õnnestu teie käitumist vastavalt käesolevale lepingule kontrollida, siis ei tähenda 
see õigustest loobumist. 

Garantiidest loobumine. TE PEATE TUNNISTAMA JA NÕUSTUMA SELLEGA, ET 
TEENUSTE, SEADME, DIGITAALSE SISU JA TARKVARA KASUTAMINE ON TEIE 
ENDA VASTUTUSEL. VÄLJA ARVATUD AASTASE PIIRATUD GARANTII KORRAL 
PAKUTAKSE TEENUST, SEADET, DIGITAALSISU JA TARKVARA SELLISENA, 
NAGU NAD ON, KOOS KÕIKIDE VIGADEGA JA ILMA IGASUGUSE GARANTIITA 
NING AMAZON JA TEMA TARNIJAD JA LITSENTSIJAD LOOBUVAD KÕIKIDEST 
GARANTIIDEST, OTSESTEST VÕI KAUDSETEST, SEALHULGAS, KUID MITTE 
AINULT, KAUDSETEST MÜÜDAVUSE GARANTIIDEST, SOBIVUSEST 
VASTAVAKS OTSTARBEKS, TÄPSUSEST, VAIKSEST KASUTAMISEST JA 
KOLMANDATE OSAPOOLTE ÕIGUSTE MITTERIKKUMISTEST. AMAZONI VÕI 
VOLITATUD EDASIMÜÜJA MITTE ÜKSKI SUULINE VÕI KIRJALIK TEAVE VÕI 
SOOVITUS EI KEHTI GARANTIINA. TEATUD JURISDIKTSIOONIDE SEADUSED EI 
LUBA VIIDATUD GARANTIIDEST LAHTI ÖELDA. KUI NEED SEADUSED 
KEHTIVAD TEIE KOHTA, SIIS EI PRUUGI MÕNED VÕI KÕIK ÜLALMAINITUD 
LAHTIÜTLEMISED, VÄLJAJÄTMISED VÕI PIIRANGUD TEILE KEHTIDA NING 
TEIL ON TÄIENDAVAD ÕIGUSED. 

Vastutuse piirang. SEADUSEGA KEELAMATA ULATUSES EI VASTUTA AMAZON 
EGA SELLE TARNIJAD EGA LITSENTSIJAD JUHUSLIKE VÕI TEGEVUSEST 
TULENEVATE KAHJUSTUSTE EEST OTSESTE VÕI VIIDATUD GARANTIIDE 
TINGIMUSTE RIKKUMISEL, LEPINGU RIKKUMISEL, HOOLETUSE KORRAL, 
TEENUSTE, SEADME, DIGITAALSE SISU VÕI TARKVARAGA SEOTUD OTSESE 
VASTUTUSE VÕI MUU JURIIDILISE TEOORIA PUHUL, KAASA ARVATUD, AGA 
MITTE AINULT, KASUMIST, TULUST, ANDMETEST ILMAJÄÄMISEST VÕI 
SEADME VÕI TARKVARA VÕI SEOTUD TOOTE KASUTAMISEST TULENEVAD 
KAHJUD, ISEGI KUI AMAZONI ON SELLISTE KAHJUDE TEKKIMISE 
VÕIMALUSEST TEAVITATUD. IGAL JUHUL PIIRNEB AMAZONI KOGU 
VASTUTUS KÄESOLEVA LEPINGU RAAMES SEADME EEST TEGELIKULT 
TASUTUD SUMMA ULATUSES. TEATUD JURISDIKTSIOONIDE SEADUSED EI 
LUBA JUHUSLIKE EGA TEGEVUSEST TULENEVATE KAHJUDE VÄLJAJÄTMIST 
EGA PIIRAMIST. KUI NEED SEADUSED KEHTIVAD TEIE KOHTA, SIIS EI PRUUGI 
MÕNED VÕI KÕIK ÜLALMAINITUD VÄLJAJÄTMISED VÕI PIIRANGUD TEILE 
KEHTIDA NING TEIL ON TÄIENDAVAD ÕIGUSED. 

Rakendub Washingtoni seadus. Käesoleva lepingu ning teie ja Amazoni vaheliste vaidluste 
korral kehtivad Washingtoni osariigi seadused, seaduste vastuolude põhimõtteid arvestamata. 

Vaidlused. KÄESOLEVA LEPINGUGA SEOSES TEKKIVAID VAIDLUSI LAHENDAB 
KONFIDENTSIAALNE VAHEKOHTUNIK SEATTLES, WASHINGTONIS, VÄLJA 
ARVATUD JUHUL, KUI OLETE MIS TAHES VIISIL RIKKUNUD VÕI 
ÄHVARDANUD RIKKUDA AMAZONI INTELLEKTUAALSE OMANDI ÕIGUSEID, 
VÕIB AMAZON NÕUDA KOHTULIKU KEELU MÄÄRAMIST VÕI MUUD 
KOHTULAHENDIT OSARIIGI VÕI WASHINGTONI OSARIIGI FÖDERAALSES 



KOHTUS JA TE NÕUSTUTE ERANDLIKU KOHTUALLUVUSE JA 
KOHTUMÕISTMISKOHAGA SELLISTES KOHTUTES. Vahekohtuniku otsus on siduv 
ning selle võib esitada otsusena igas pädeva jurisdiktsiooni kohtus. Rakendatavatele 
seadustele vastavalt ei tohi käesoleva lepingu alusel peetava vahekohtu tegevusse kaasata 
ühtegi teist käesoleva lepingu alusel toimivat osapoolt, ei kollektiivse hagiga ega teistmoodi. 

Lahutamine. Kui mõni käesoleva lepingu tingimus kuulutatakse kehtetuks või kui mõnel 
ettenägematul põhjusel tuleb kõnealune osa lepingust lahutada, siis ei mõjuta see teiste 
tingimuste kehtivust ja rakendatavust. 

Muudatused. Amazonil on õigus muuta käesoleva lepingu tingimusi oma äranägemise järgi, 
esitades muudetud tingimusi Kindle poes või Amazon.com veebilehel. Seadme ja tarkvara 
kasutamine pärast kõnealuseid muudatusi tähendab, et nõustute vastavate lepinguliste 
muudatustega. 

Kontaktid. Käesoleva lepinguga seotud informatsiooni saamiseks kirjutage Amazonile 
Amazon.com, Attn: Juriidiline osakond, 1200 12th Avenue South, Suite 1200, Seattle, WA, 
98144-2734. 

AASTANE PIIRATUD GARANTII  

Kindle seadmele („seade“) annab käesoleva garantii Amazon Fulfillment Services, Inc., 1200 
12th Ave South, Suite 1200, Seattle, WA 98144-2734, Ameerika Ühendriigid. 

Me anname seadme materjali- ja tootmisdefektidele garantii tavapärase kasutamise ulatuses 
ühe aasta jooksul pärast ostu sooritamist. Kui seadmel esineb kõnealuse garantiiperioodi 
jooksul defekt ning te järgite seadme tagastamise juhiseid, siis seadusega lubatud ulatuses me 
(i) parandame seadme uute või taaskasutusse võetud osade abil, (ii) asendame seadme uue või 
taaskasutusse võetud seadmega, või (iii) tagastame teile osaliselt või täielikult raha seadme 
ostusumma alusel. 

Käesolev piiratud garantii kehtib ka parandatud, asendatud osadele või asendusseadmele 
algse garantiiperioodi või üheksakümne päeva jooksul, olenevalt sellest, kumb periood on 
pikem. Kõik asendatud osad ja seadmed, mille puhul on raha tagasi makstud, jäävad meie 
omandisse. Käesolev piiratud garantii kehtib ainult seadme riistvarale, mis ei ole kahjustunud 
õnnetuse, vale kasutamise, hoolimatuse, tulekahju või muude väliste mõjude, muutmiste, 
paranduste või kommertsliku kasutamise tõttu. 

Juhised. Seadme garantiiteenindusse saatmise kohta konkreetsete juhiste saamiseks 
kontakteeruge palun meie klienditeenindusega: 

email:  kindle-cs-support@amazon.com 

telefon: USA-s: 1-866-321-8851 (tasuta)  
 
väljaspool USA-t:  +1-206-266-0927 (tasuline) 

Peate tagastama oma seadme selle originaalpakendis või samaväärsete kaitseomadustega 
pakendis klienditeeninduselt saadud aadressile. Enne seadme garantiiteenindusse saatmist on 
seadmel säilitatavatest andmetest, tarkvarast või muudest materjalidest varukoopiate 



tegemine teie vastutusel. On võimalik, et sellised andmed, tarkvara või muu materjal läheb 
teeninduse käigus kaduma või vormindatakse ümber ja me ei vastuta selliste kahjude või 
kadude eest. 

Piirangud. SEADUSEGA LUBATUD ULATUSES ON ÜLALMAINITUD GARANTII JA 
ABINÕUD EKSKLUSIIVSED NING ASENDAVAD KÕIKI TEISI GARANTIISID JA 
ABINÕUSID, NING ME LOOBUME SELGESÕNALISELT KÕIGIST 
KOHUSTUSLIKEST JA VIIDATUD GARANTIIDEST, KAASA ARVATUD, AGA 
MITTE AINULT, KAUBANDUSLIKKUSELE VIITAVAD GARANTIID, SOBIVUS 
KONKREETSE EESMÄRGIGA NING PEIDETUD VÕI HILJEM ILMNEVAD 
DEFEKTID. KUI ME EI SAA SEADUSLIKULT LOOBUDA KOHUSTUSLIKEST VÕI 
VIIDATUD GARANTIIDEST, SIIS KEHTIVAD KÕIK GARANTIID KÄESOLEVA 
PIIRATUD GARANTII KEHTIVUSE PERIOODIL NING PARANDUS- JA 
ASENDUSTEENUSEID VÕIMALDAME ME OMA ÄRANÄGEMISE JÄRGI. MÕNED 
JURISDIKTSIOONID EI VÕIMALDA KOHUSTUSLIKE VÕI KAUDSETE 
GARANTIIDE KESTUSE PIIRAMIST, SEEGA EI PRUUGI ÜLALMAINITUD 
PIIRATUS TEILE KEHTIDA  

ME EI VASTUTA GARANTIITINGIMUSTE RIKKUMISEST VÕI MUUDE 
JURIIDILISTE TEOORIATE TÕTTU ESINEVATE OTSESTE, ERILISTE, JUHUSLIKE 
VÕI TEGEVUSEST PÕHJUSTATUD KAHJUDE EEST. TEATUD 
JURISDIKTSIOONIDES EI KEHTI ÜLALMAINITUD PIIRANGUD SURMA VÕI 
PERSONAALSE VIGASTUSE NÕUETE VÕI TAHTLIKU JA RASKE HOOLETUSEGA 
SEOTUD KOHUSTUSLIKU VASTUTUSE KORRAL. SEEGA EI TARVITSE 
ÜLALMAINITUD VÄLJAJÄTMISED VÕI PIIRANGUD TEILE KEHTIDA. TEATUD 
JURISDIKTSIOONIDE SEADUSED EI LUBA OTSESTE, JUHUSLIKE EGA 
TEGEVUSEST PÕHJUSTATUD KAHJUDE VÄLJAJÄTMIST EGA PIIRAMIST, SEEGA 
EI TARVITSE ÜLALMAINITUD VÄLJAJÄTMISED VÕI PIIRANGUD TEILE 
KEHTIDA. 

Käesolev piiratud garantii annab teile konkreetsed juriidilised õigused. Teil võivad olla 
lisaõigused, mis varieeruvad vastavalt jurisdiktsioonile ning käesolev piiratud garantii ei 
mõjuta neid õigusi. 

Patentide informatsioon  

Kindle seade ja/või Kindle seadmega seotud meetodid on kaetud ühe või mitme patendi või 
ootavate patenditaotlustega. 

MPEG Layer-3 helidekodeerimise tehnoloogia on litsentseeritud ettevõtetele Fraunhofer IIS 
ja Thomson. 

Autoriõigused ja kaubamärgi informatsioon  

Amazon Kindle DX seadme tarkvara, Amazon Kindle DX Kiire alustamise juhis ning 
Amazon Kindle DX kasutusjuhend © 2004 - 2009 Amazon Technologies, Inc. või selle 
partnerid. Kõik õigused reserveeritud. 



1-CLICK, AMAZON, AMAZON.COM LOGO, AMAZONKINDLE LOGO, AMAZON 
KINDLE DX, AUDIBLE, KINDLE, MOBIPOCKET, WHISPERNET AND 
WHISPERSYNC on Amazon Technologies, Inc või selle partnerite kaubamärgid.  

Java ja kõik Javal põhinevad kaubamärgid ning logod on Sun Microsystems, Inc 
kaubamärgid või registreeritud kaubamärgi USA-s ning teistes riikides. 

 

NF Browser v3.4 © 1996 – 2008 ACCESS Co., Ltd. ACCESS on ACCESS Co., Ltd 
kaubamärk või registreeritud kaubamärk Jaapanis ja teistes riikides. 

RealSpeakTM Solo ©  2008 Nuance Communications, Inc. RealSpeakTM ja Nuance® on 
Nuance Communications, Inc kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid USA-s ja/või 
teistes riikides. 

Native PDF tugi Adobe® Reader® tehnoloogia abil. 

Kõik teised margid, tootenimed, ettevõtte nimed, kaubamärgid ja teenuste märgid on 
vastavate omanike omandused. 

Versioonid teistes keeltes 

Kindle litsentsileping ja kasutamistingimused, üheaastane piiratud garantii ja muu Kindle 
informatsioon teistes keeltes asub veebilehel: 
http://www.amazon.com/kindletermsandconditions.  

 

 


