
Svarbi informacija: „Kindle DX“ su „International Wireless“ – modelis D00801 

Saugos ir atitikties informacija 

Naudokite atsakingai. Prieš pradėdami naudotis, perskaitykite visas instrukcijas ir saugos 
informaciją tam, kad išvengtumėte susižalojimų.  

 

 ATSARGIAI! JEI NESILAIKYSITE ŠIŲ SAUGOS INSTRUKCIJŲ, GALITE 
SUKELTI GAISRĄ, BŪTI NUTRENKTAS ELEKTROS, KITAIP SUSIŽALOTI AR 
PADARYTI ŽALOS.  

 

„Kindle“ prietaiso priežiūra 

Nenaudokite „Kindle“ prietaiso ar jo priedų lietuje, netoli prausyklių ar kitų drėgnų vietų. 
Saugokite, kad ant „Kindle“ nepatektų maisto ar skysčių. Jei prietaisas netyčia sušlaptų, 
atjunkite visus laidus, išjunkite belaidį ryšį (eikite į „Menu“ [„Meniu“] ir pasirinkite „Turn 
Wireless Off“ [„Išjungti belaidį ryšį“]), tada palaukite, kol ekranas persijungs į ekrano 
užsklandą. Palaukite, kol prietaisas visiškai išdžius ir tik tada junkite jungiklį, kad prietaisą 
vėl įjungtumėte. Jokiais būdais nedžiovinkite „Kindle“ prietaiso naudodami karštį 
skleidžiančius prietaisus, tokius, kaip mikrobangų krosnelės ar plaukų džiovintuvai. Ekraną 
valykite minkštu skudurėliu. Jokiais būdais nevalykite priemonėmis, kurios gali subraižyti 
ekraną. Jei nešiositės „Kindle“ prietaisą kuprinėje ar krepšyje, ant jo uždėkite knygos viršelį, 
kad apsaugotumėte prietaisą nuo subraižymų. 

Nelaikykite „Kindle“ prietaiso dideliame karštyje ar šaltyje. Pavyzdžiui, nepalikite prietaiso 
automobilio bagažinėje šaltu žiemos metu ar karštomis vasaros dienomis. 

Techninis prietaiso aptarnavimas 

Jei reikėtų šio prietaiso techninio aptarnavimo, šiuos darbus gali atlikti tik įgaliotas 
„Amazon.com“ personalas arba klientų aptarnavimo tarnybos specialistai.  

el. paštas:  kindle-cs-support@amazon.com 

telefonas:  skambinant iš JAV: 1-866-321-8851 (nemokama linija) 

kambinant ne iš JAV: +1-206-266-0927 (taikomi tarptautiniai pokalbio  
tarifai) 

Dėl netinkamos priežiūros gali būti panaikinta garantija. 



Su baterija susijusi sauga 

Jūsų „Kindle“ prietaise esančią įkraunamą bateriją gali keisti tik įgalioti techninio 
aptarnavimo specialistai. Dėl išsamesnės informacijos apie baterijas, žr.: 
http://www.amazon.com/kindleterms. 

Su ausinėmis susijusi sauga 

Garso įrašų klausymasis dideliu garsumu ir per ilgai gali turėti neigiamos įtakos klausai. 
Tam, kad išvengtumėte šios problemos, vadovaukitės šiais patarimais: 

1. nenustatykite per didelio garsumo,  
2. stenkitės nesiklausyti pernelyg ilgai,  
3. naudokite tokias ausines, kurios gerai izoliuoja garsą nuo aplinkos triukšmo.   

Belaidžių prietaisų naudojimo sauga ir atitiktis 

Būtinai išjunkite „Amazon Whispernet“ ten, kur naudojimasis tokiais prietaisais draudžiamas 
arba kur tokie prietaisai gali sukelti trikdžius ar pavojų. Tam tikrų specialių situacijų aprašą 
pateikiame toliau. Pagrindinė taisyklė yra ta, kad „Kindle“ su „Whispernet“ prietaiso 
negalima naudoti ten, kur draudžiama naudotis mobiliaisiais telefonais. 

Išjunkite belaidį ryšį, kai skrendate lėktuvu 

Tam, kad būtų apsaugotos lėktuvų sistemos nuo trikdžių, daugelis aviacijos agentūrų, 
įskaitant ir JAV Federalinę aviacijos administraciją, nustatė reikalavimą, kad naudojimasis 
belaidžio ryšio prietaisais leidžiamas tik gavus lėktuvo įgulos sutikimą. Jei esate išjungę savo 
įrangos belaidį ryšį, „Kindle“ prietaiso skaitymo funkcija galite naudotis tada, kai lėktuvo 
įgula nedraudžia naudotis elektroniniais prietaisais. 

Rūpestingai naudokitės prietaisu šalia kitų elektroninių prietaisų 

„Kindle“ generuoja, naudoja ir gali skleisti radijo dažnių (RD) energiją, todėl, jei prietaisu 
naudojamasi nesilaikant instrukcijų, jis gali kelti kenksmingus trikdžius radijo komunikacijos 
ir kitiems elektroniniams prietaisams. Išoriniai RD signalai gali turėti neigiamos įtakos 
neteisingai įrengtoms ir netinkamai izoliuotoms elektroninėms operacinėms sistemoms, 
pramogų sistemoms ir asmeniniams medicininiams prietaisams. Nepaisant to, kad didžioji 
modernios elektroninės įrangos dalis izoliuota nuo išorinių RD signalų poveikio, 
rekomenduojame papildomai pasikonsultuoti su gamintoju. Jei ketinate savo įrenginį naudoti 
netoli asmeninių medicinos prietaisų (širdies stimuliatorių, klausos aparatų), prieš tai 
rekomenduojame pasikonsultuoti su gydytoju ar gamintoju tam, kad užtikrintumėte tinkamą 
tokių prietaisų apsaugą nuo išorinių RD signalų poveikio. 

Kaip sumažinti trikdžius  

Jei „Kindle“ prietaisas sukelia kenksmingus trikdžius radijo arba televizijos transliacijų 
priėmimui (tai galite nustatyti išjungdami ir įjungdami „Kindle“), trikdžius galima sumažinti 
vienu ar keliais iš toliau aprašytų būdų: nukreipkite kita kryptimi radijo ar televizijos imtuvo 
anteną arba ją pastatykite kitoje vietoje; padidinkite atstumą tarp radijo ar televizijos prietaiso 



bei „Kindle“; pajunkite prietaisą ir imtuvus į skirtingus lizdus; arba pasikonsultuokite su 
radijo ar televizijos imtuvo gamintoju ar patyrusiu radijo/televizijos prietaisų žinovu.  

Stebėkite ženklus 

Tam tikrose vietose RD signalai gali kelti pavojų – tai sveikatos priežiūros įstaigos, statybų 
aikštelės. Jei būtumėte tokioje vietoje, stebėkite ženklus ir įspėjimus, kurie reikalauja išjungti 
dvikrypčius radijo prietaisus ir mobiliuosius telefonus. 

Radijo dažnių energijos poveikis 

Jūsų „Kindle“ prietaisas sukurtas ir pagamintas taip, kad neviršytų RD energijos emisijos 
ribų, kurias nustatė Jungtinių Amerikos Valstijų federalinė komunikacijų komisija (FCC) bei 
atitinkamos Europos Sąjungos bei kitų valstybių ryšių reguliavimo tarnybos. Informacija apie 
„Kindle“ yra registruota FCC bylose ir šią informaciją galima rasti šios tarnybos tinklalapio 
http://www.fcc.gov/oet/ea/ skyrelyje „Display Grant“ ieškant pagal „Kindle“ „FCC ID“ kodą, 
kuris nurodytas ant prietaiso nugarėlės. 

FCC reikalavimų atitiktis  

Šis prietaisas atitinka FCC taisyklių ir reikalavimų 15-ąją dalį. Šio prietaiso naudojimą 
reglamentuoja dvi esminės sąlygos: (1) naudojantis šiuo prietaisu negali atsirasti kenksmingų 
trikdžių; (2) šis prietaisas privalo priimti bet kokius įeinančius trikdžius, įskaitant trikdžius, 
kurie gali sukelti nepageidaujamą poveikį šio prietaiso veikimui. 

Šis prietaisas buvo testuotas ir nustatyta, kad jis atitinka skaitmeninių prietaisų „B“ klasei 
nustatytus apribojimus pagal FCC taisyklių 15-ją dalį. Šie apribojimai numato reikiamos 
apsaugos užtikrinimą nuo kenksmingų trikdžių gyvenamųjų patalpų instaliacijoje. Tačiau 
negarantuojama, kad prietaisas nekels trikdžių visose įmanomose situacijose. 

Šis prietaisas atitinka FCC radijo dažnių emisijos rekomendacijose nustatytus reikalavimus ir 
yra sertifikuotas FCC – „FCC ID“ kodą rasite ant šio prietaiso nugarėlės.  

Atitikties deklaracija 
 

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

Seattle, WA    98144-2734 

Data : 2009 m. rugsėjo 21 d. 

Mes, „Amazon Fulfillment Services, Inc.“, reg. buveinės adresas: 1200 12th Avenue South 
Suite 1200, Seattle WA 98144-2734, prisiimdami visapusišką atsakomybę dėl šio produkto, 
pareiškiame, kad pagal testuotą produkto, kaip elektroninio rodmenų prietaiso su USB 
įkrovimo laidu, konfigūraciją: 

      Modelis:  D00801 
      Aprašymas:  elektroninis rodmenų prietaisas 



kuriam taikoma ši deklaracija, atitinka šiuos standartus ir (arba) kitus normatyvinius 
dokumentus: 

     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  

Šiuo deklaruojame, kad nurodytas produktas atitinka esminius Europos Bendrijos Komisijos 
Radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių direktyvos (99/5/EB) ir 
Elektromagnetinio suderinamumo direktyvos (2004/108 /EB) reikalavimus. Atitikties 
įvertinimo procedūra, nurodyta direktyvos 1999/5/EB 10-ame straipsnyje ir išsamiai aprašyta 
priede [II], buvo atklikta pagal šiuos straipsnius: 

 Radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių direktyvos 3.1 
(a) straipsnį „Sveikata ir sauga“, 
 Radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių direktyvos 3.1 
(b) straipsnį „Elektromagnetinis suderinamumas“, 
 Radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių direktyvos 3.2 
straipsnį „Spektro naudojimas“.  

Su šia įranga susijusi techninė dokumentacija saugoma adresu: 

Amazon EU Sàrl, 
of 5 Rue Plaetis, L-2338 Luxembourg, Didžioji Liuksemburgo kunigaikštystė 

Įgaliotas asmuo: 

 

________________ 

Vardas, pavardė: Ian Freed 

Pareigos: Viceprezidentas  

Tinkamas „Kindle“ perdirbimas 

Tam tikruose regionuose atitarnavusių elektroninių prietaisų išmetimas yra 
reglamentuojamas. Užtikrinkite, kad atitarnavusį „Kindle“ skaitytuvą išmestumėte 
laikydamiesi vietos įstatymų ir reikalavimų. Išsamesnės informacijos apie „Kindle“ 
perdirbimą rasite: 

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

 



UL sertifikavimo numeris 

„Kindle“ UL sertifikavimo numeris yra užrašytas ant šio prietaiso nugarėlės. 

Produkto specifikacijos 

Modelio numeriai — „Kindle DX“ su tarptautiniu belaidžiu ryšiu - D00801 

Ekranas — 9,7” diagonalinis elektroforezinis displėjus, 1200 x 824 taškų raiška, 150 taškų 
colyje, 16-os lygiu pilkumo skalė. 

Dydis — 10,4 colio x 7,2 colio x 0,38 colio (264,5 mm x 182 mm x 9,7 mm). 

Svoris — 18,9 uncijos (535 g). 

Atmintis — 4 GB vidinė atmintis, apie 3,3 GB skirta naudotojui. 

Audio — 3,5 mm stereo ausinių lizdas, integruoti stereo garsiakalbiai. 

Maitinimas — AC maitinimo adapteris ir įkraunama ličio polimerų baterija. 

Ryšys — HSDPA/GSM belaidis modemas, integruotas į „Kindle DX“ su tarptautiniu 
belaidžiu ryšiu. 

Darbinė temperatūra — nuo 32°F iki 95°F (nuo 0°C iki 35°C). 

Darbinė temperatūra — nuo 14°F iki 113°F (nuo -10°C iki 45°C).  

LICENZINĖ „KINDLE“ SUTARTIS IR NAUDOJIMOSI SĄLYGOS 

TAI SUTARTIS TARP JŪSŲ IR „AMAZON DIGITAL SERVICES, INC.“ (ĮSKAITANT 
ANTRINES „AMAZON“ BEDROVES, TOLIAU BENDRAI VADINAMA „MES“). PRIEŠ 
PRADĖDAMI NAUDOTIS „KINDLE“ PRIETAISU, PERSKAITYKITE ŠIĄ LICENZINĘ 
SUTARTĮ (TOLIAU VADINAMA „SUTARTIMI“), NAUDOJIMOSI SĄLYGAS, 
TAISYKLES IR REIKALAVIMUS DĖL „KINDLE“ PRIETAISO IR SU ŠIUO 
PRIETAISU SUSIJUSIŲ PASLAUGŲ (ĮSKAITANT, TAČIAU NEAPSIRIBOJANT, BET 
KOKIAS TAISYKLES AR NAUDOJIMOSI SĄLYGAS, APRAŠYTAS AMAZON.COM 
TINKLALAPYJE ARBA „THE KINDLE STORE“ INTERNETINĖJE PARDUOTUVĖJE, 
BEI PASTABAS APIE PRIVATUMĄ, KURIOS YRA ADRESU AT 
WWW.AMAZON.COM/PRIVACY). NAUDOJIMASIS „KINDLE“ PRIETAISU REIŠKIA 
JŪSŲ SUTIKIMĄ LAIKYTIS ŠIOS SUTARTIES SĄLYGŲ.  

JEI NESUTINKATE SU ŠIOS SUTARTIES SĄLYGOMIS, GALITE GRĄŽINTI ĮSIGYTĄ 
„KINDLE“ PRIETAISĄ IR SUSIJUSIĄ PROGRAMINĘ ĮRANGĄ (BŪTINA IŠSAUGOTI 
ORIGINALIĄ PAKUOTĘ, INSTRUKCIJAS IR PRIEDUS) PER TRISDEŠIMTIES DIENŲ 
(30) LAIKOTARPĮ NUO PIRKIMO DIENOS IR JUMS BUS GRĄŽINTOS PRIETAISO 
PIRKIMO SUMA VADOVAUJANTIS „KINDLE“ PRODUKTŲ GRĄŽINIMO 
TAISYKLĖMIS.  



Prietaisas ir susijusios sąlygos. „Kindle“ prietaisas (toliau – „prietaisas“) – elektroninis 
nešiojamas skaitymo prietaisas, kuris naudoja belaidį ryšį tam, kad naudotojai galėtų pirkti, 
atsisiųsti, naršyti ir skaityti knygas, laikraščius, žurnalus, blogus ir kitą medžiagą pagal šioje 
sutartyje nustatytas sąlygas ir taisykles. Sąvoka „paslauga“ apima belaidį ryšį, skaitmeninio 
turinio, programinės įrangos, pagalbos bei kitų paslaugų ir pagalbos teikimą, ką teikia 
„Amazon“ prietaiso naudotojams. 

Belaidis ryšys 

Bendroji informacija. „Amazon“ naudotojui teikia nemokamą belaidį ryšį tam tikro turinio 
pirkimui ir paslaugų atsisiuntimui į prietaisą. Tačiau galite būti apmokestinamas mokesčiu jei 
naudosite kitomis paslaugomis prietaise, pavyzdžiui jei naršysite ineternete, siųsitės 
asmeninius failus, tad atminkite, kad šios paslaugos yra mokamos. „Kindle Store“ 
parduotuvėje bus nurodomi ir tvarkomi įkainiai už paslaugas. „Amazon“ pasilieka teisę bet 
kada nutraukti belaidį ryšį ar kaip nors kitaip pakeisti belaidžio ryšio teikimo paslaugų 
sąlygas bet kuriuo metu, įskaitant, tačiau neapsiribojant: (a) apribojant duomenų failų skaičių 
ir dydį, kuriuos galima atsisiųsti naudojantis belaidžiu ryšiu, (b) pakeičiant nemokamo 
atsisiuntimo belaidžiu ryšiu sąlygas ir tarifus. 

Aprėptis ir paslaugos sutrikimai. Šiuo jūs patvirtinate, kad suprantate, kad tuo atveju, kai 
jūsų prietaisas bus zonoje, kurioje nėra belaidžio ryšio, jūs negalėsite naudotis tam tikrais ar 
visais belaidžio ryšio paslaugos elementais. Mes neatsakome už belaidžio ryšio paslaugos 
nebuvimą ar bet kokius belaidžio ryšio sutrikimus. 

Jūsų veiksmai. Jūsų šiuo sutinkate naudotis „Amazon“ teikiama belaidžio ryšio paslauga tik 
paslaugoms, kurias „Amazon“ teikia šiam prietaisui. Jūs sutinkate nesinaudoti belaidžiu ryšiu 
kitais tikslais.  

Skaitmeninis turinys 

„Kindle Store“ parduotuvė. „Kindle Store“ parduotuvė suteikia galimybę siųstis, žiūrėti ir 
savo prietaise naudoti įvairų skaitmeninį elektroninį turinį, tokį, kaip knygos, žurnalai, 
laikraščiai, periodiniai žurnalai, kita periodika, žiūrėti blogus, naudotis RSS transliacijomis ir 
kitu skaitmeniniu turiniu, kurį periodiškai papildo „Amazon“ (toliau bendrai vadinama 
„skaitmeniniu turiniu“).  

Naudojimasis skaitmeniniu turiniu. Sumokėjus „Amazon“ nustatytus tarifus, „Amazon“ 
suteikia neišskirtinę teisę turėti nuolatinę atitinkamo skaitmeninio turinio kopiją bei šią 
skaitmeninio turinio kopiją žiūrėti, naudoti ir rodyti šį kartų skaičių išskirtinai naudotojo 
prietaise arba pagal „Amazon“ suteiktas teises kaip dalį teikiamos paslaugos bei išskirtinai 
asmeninio naudojimo nekomerciniams tikslams. Pagal šią sutartį, skaitmeninis turinys bus 
laikomas „Amazon“ licenzijuotu vartotojui, išskyrus atvejus, jei „Amazon“ išimties tvarka 
nustatytų kitaip.  

Apribojimai. Išskyrus atvejus, kada būtų išskirtinai nurodyta kitaip, jums draudžiama 
parduoti, nuomoti, nuomoti išperkamosios nuomos pagrindu, platinti, transliuoti, 
sublicenzijuoti ar kaip nors kitaip perduoti bet kokias teises į skaitmeninį turinį ar bet kokią 
jo dalį trečiosioms šalims, taip pat draudžiama pašalinti bet kokius nuosavybę patvirtinančius 
aprašus ar etiketes nuo skaitmeninio turinio. Be to, tiek jums pačiam draudžiama, tiek 



draudžiama skatinti, padėti ar įgalioti kitos asmenis, apeiti, modifikuoti, sugadinti ar 
dekompiliuoti apsaugines funkcijas, kurios skirtos skaitmeniniam turiniui apsaugoti.  

Prenumerata. Šios sąlygos taikomos skaitmeniniam turiniui, kuris jus teikiamas 
prenumeratos pagrindu, įskaitant, tačiau neapsiribojant, elektroninius laikraščius, žurnalus, 
periodinius žurnalus ir kitą periodiką (toliau bendrai vadinama „periodika“): (i) jūs galite 
paprašyti anuliuoti esamą prenumeratą pagal „Kindle Store“ prenumeratos anuliavimo 
instrukcijas; (ii) mes turime teisę panaikinti prenumeratą savo nuožiūra be išankstinio 
įspėjimo jei, pavyzdžiui, periodiniai leidiniai nebesiūlomi naudotojams; (iii) jei mes 
panaikiname prenumeratą iki prenumeratos laikotarpio pabaigos, grąžinsime jums atitinkamą 
pinigų sumą už prenumeratą; (iv) mes pasiliekame teisę keisti prenumeratos sąlygas ir 
prenumeruojamą turinį ir jo pasiūlą, o pakeistos sąlygos įsigalioja nuo kito prenumeratos 
laikotarpio; (v) prenumeratos kainai taikomi mokesčiai, kurie gali būti pridedami prie 
prenumeratos kainos.  

Programinė įranga 

Sąvokos. Šios sąlygos taikomos prietaisui ir (a) visai programinei įrangai (įskaitant 
priemones, kuriomis ši programinė įranga platinama), priklausančiai „Amazon“ ar 
trečiosioms šalims, kada tokia įranga yra iš anksto įdiegta į prietaisą pirkimo metu, arba kurią 
„Amazon“ teikia kaip atnaujinimus/papildymus iš anksto įdiegtai programinei įrangai (toliau 
bendrai vadinama „prietaiso programinė įranga“), išskyrus atvejus, jei būtumėte sutikę su 
kitomis sąlygomis, susijusiomis su atnaujinimo/papildymo procesu ir (b) bet kokią 
spausdintą, internetinę ar kitą elektroninę dokumentaciją tokiai programinei įrangai (toliau 
vadinama „dokumentacija“). Pagal šią sutartį, apibrėžtis „programinė įranga“ apima ir 
„prietaiso programinę įrangą“, ir „dokumentaciją“.  

Prietaiso programinės įrangos naudojimas. Prietaiso programinę įrangą galite naudoti tik 
prietaise. Draudžiama atskirti bet kokį individualų prietaiso programinės įrangos komponentą 
naudojimui kitame prietaise ar kompiuteryje, draudžiama perkelti tokią įrangą ar jos dalį 
naudojimui į kitą prietaisą, ar tame prietaise ją naudoti, perkelti į tinklą, parduoti, nuomoti, 
nuomoti išperkamosios nuomos pagrindu, platinti, sublicenzijuoti ar kaip nors kitaip perduoti 
bet kokias teises į šią programinę įrangą ar jos dalį. 

Atvirkštinės inžinerijos, dekompiliavimo, išmontavimo ar pergudravimo draudimai. 
Tiek jums pačiam draudžiama, tiek draudžiama skatinti, padėti ar įgalioti kitus asmenis, 
apeiti, modifikuoti, sugadinti ar dekompiliuoti apsaugines funkcijas, ardyti prietaisą ar 
programinę įrangą, tiek visą, tiek dalį, kurti bet kokius išvestinius produktus šios programinės 
įrangos pagrindu, taip pat draudžiama apeiti, modifikuoti, gadinti ar kitaip pergudrauti bet 
kurias prietaiso ar programinės įrangos, bet kurių su programine įranga susijusių mechanizmų 
funkcijas ir apsaugas tuo papildant ar pakeičiant bet kokias skaitmenines teisių 
administravimo funkcijas prietaise ar programinėje įrangoje,  

Automatiniai atnaujinimai. Tam, kad jūsų programinė įranga visada būtų nauja, „Amazon“ 
gali automatiškai teikti jūsų prietaisui programinės įrangos atnaujinimus/papildymus. 

Eksporto reikalavimai. Jūs šiuo sutinkate laikytis visų eksporto ir reeksporto apribojimų ir 
reikalavimų, kuriuos nustatė [JAV] Komercijos departamentas ir kitos Jungtinių Amerikos 
Valstijų valstybinės agentūros bei įstaigos ir įsipareigojate neperduoti ir neskatinti kitų 



asmenų perduoti, padėti jiems perduoti ar suteikti įgaliojimus jiems perduoti programinę 
įrangą į draudžiamą valstybę bei kaip nors kitaip pažeisti šiuos apribojimus ar reikalavimus.  

Galutiniai valstybiniai naudotojai. Programinė įranga yra „komercinis subjektas“ pagal 
apibrėžtis, kurios nustatytos 48 C.F.R. § 2.101 punkte ir kurios apima „komercinį 
kompiuterių programinę įrangą“ ir „komercinės kompiuterių programinės įrangos 
dokumentaciją“ pagal apibrėžtis, atitinkamai naudojamas 48 C.F.R. §12.212 arba 48 C.F.R. § 
227.7202 straipsniuose. Pagal šias nuostatas ir apibrėžtis, programinė įranga licenzijuoja 
galutiniams JAV vyriausybės naudotojams (a) kaip „komercinis subjektas“ ir (b) tik su 
tokiomis teisėmis, kurios suteikiamos visiems kitiems galutiniams naudotojams 
vadovaujantis šios sutarties taisyklėmis ir sąlygomis. 

Bendrosios nuostatos 

Nelegalaus naudojimo draudimas ir teisių apsauga. Draudžiama naudoti prietaisą, 
paslaugas ar skaitmeninį turinį bet kokiems neteisėtiems tikslams. Jūs šiuo patvirtinate, kad 
prietaiso pardavimas jums neperduoda nuosavybės teisių į pavadinimą ar bet kokių 
„Amazon“ ar „Amazon“ tiekėjų intelektinių teisių jums. Visa programinė įranga yra 
licenzijuota, neparduodama ir tokia licenzija yra neišskirtinė. 

Gauta informacija. Prietaiso programinė įranga teiks duomenis „Amazon“ apie jūsų 
prietaisą ir jo sąveiką su paslauga (tokią informaciją, kaip likusi atminties vieta, naudojimosi 
laikas, prisijungimo failai ir signalo stiprumas) bei informaciją, susijusią su jūsų prietaiso 
turiniu ir jo naudojimų (automatinis paskutinio perskaityto puslapio pažymėjimas bei turinio 
ištrynimas iš prietaiso). Anotacijos, žymos, pastabos, paryškinimai ar panašios žymos, kurias 
atliekate savo prietaise ir kita jūsų suteikta informacija bus saugoma JAV serveriuose. 
Informacija, kuri gauta iš jūsų, tvarkoma pagal „Amazon.com“ privatumo taisykles. 

Patentai. Prietaisas ir/arba su prietaisu naudojami susiję metodai gali būti saugomi vieno ar 
daugiau patentų arba pateiktų prašymų patentams išduoti.  

Paslaugos pakeitimai. „Amazon“ pasilieka teisę keisti, laikinai sustabdyti ar nutraukti 
paslaugos teikimą bet kuriuo metu ir „Amazon“ nebus materialiai atsakinga jums dėl 
naudojimosi tokia teise. 

Sutarties nutraukimas. „Amazon“ jums automatiškai anuliuos šioje sutartyje numatytas 
teises jei nesilaikysite šios sutarties sąlygų. Tokio išankstinio sutarties nutraukimo atveju jūs 
privalote nustoti naudotis programine įranga, o „Amazon” turi teisę nedelsiant nutraukti jums 
paslaugos ar skaitmeninio turinio teikimą be išankstinio įspėjimo ir be įsipareigojimo 
sumokėti kompensacijas ar kitus atlyginimus. Tuo atveju, jei „Amazon“ negalėtų pareikalauti 
iš jūsų laikytis šios sutarties, tai neturės įtakos tolimesniam „Amazon“ teisių galiojimui pagal 
šią sutartį.  

Apsiribojimas nuo garantinės atsakomybės. JŪS IŠSKIRTINAI PATVIRTINATE IR 
SUTINKATE, KAD ASMENIŠKAI PRISIIMATE VISĄ RIZIKĄ, SUSIJUSIĄ SU 
NAUDOJIMUSI PASLAUGA, PRIETAISU, SKAITMENINIU TURINIU IR 
PROGRAMINE ĮRANGA. IŠSKYRUS VIENERIŲ METŲ RIBOTĄ GARANTIJĄ, 
PASLAUGA, PRIETAISAS, SKAITMENINIS TURINYS IR PROGRAMINĖ ĮRANGA 
TEIKIAMI „TOKIE, KOKIE YRA“ SU VISAIS TIKĖTINAIS TRŪKUMAIS IR BE 
KOKIŲ NORS IŠSKIRTINIŲ GARANTIJŲ; ŠIUO PAGRINDU „AMAZON“ IR 



„AMAZON“ TIEKĖJAI BEI LICENZIJŲ DAVĖJAI BEI GAVĖJAI, ATSISAKO 
SUTEIKTI KOKIAS NORS GARANTIJAS, IŠSKIRTINES, AR SĄLYGINES, 
ĮSKAITANT, TAČIAU NEAPSIRIBOJANT, NETIESIOGINES GARANTIJAS DĖL 
PERKAMUMO, TINKAMUMO KONKREČIAI PASKIRČIAIM, TIKSLUMO, 
NETRIKDOMO MĖGAVIMOSI AR TREČIŲJŲ ŠALIŲ TEISIŲ NEPAŽEIDIMO. JOKIA 
ŽODINĖ AR RAŠYTINĖ INFORMACIJA AR KONSULTACIJA, SUTEIKTA 
„AMAZON“ AR ĮGALIOTO „AMAZON“ ATSTOVO, NEGALI BŪTI LAIKOMA 
GARANTIJA. PAGAL TAM TIKRŲ JURISDIKCIJŲ ĮSTATYMUS ŠIE APSIRIBOJIMAI 
AR NETIESIOGINIŲ GARANTIJŲ REIKALAVIMAI GALI NEGALIOTI. TODĖL 
PAGAL JŪSŲ JURISDIKCIJĄ, KURIS NORS AR VISI APSIRIBOJIMAI, IŠIMTYS IR 
APRIBOJIMAI GALI BŪTI NETAIKYTINI IR JŪS GALITE TURĖTI PAPILDOMŲ 
TEISIŲ. 

Apsiribojimai nuo materialinės žalos. PAGAL TAI, KIEK NEDRAUDŽIAMA 
ĮSTATYMAIS, NEI „AMAZON“, NEI „AMAZON“ LICENZIJŲ GAVĖJAI AR TEIKĖJAI 
NEBUS LAIKOMI ATSAKINGAIS UŽ NETYČINĘ AR PASĖKMINĘ ŽALĄ, SUSIJUSIĄ 
SU IŠSKIRTINIŲ AR SĄLYGINIŲ GARANTINIŲ AR SUTARTINIŲ SĄLYGŲ 
PAŽEIDIMĄ, ŽALĄ, ATSIRADUSIĄ DĖL APLAIDUMO, APIBRĖŽTĄ FINANSINĘ 
ATSAKOMYBĘ AR BET KOKIĄ KITĄ TEISINĖJE PRAKTIKOJE NUSTATYTĄ ŽALĄ, 
SUSIJUSIĄ SU PASLAUGA, PRIETAISU, SKAITMENINIU TURINIU AR 
PROGRAMINE ĮRANGA, ĮSKAITANT, TAČIAU NEAPSIRIBOJANT, BET KOKIĄ 
ŽALĄ, SUSIJUSIĄ SU PELNO AR PAJAMŲ NEGAVIMU DĖL DUOMENŲ, 
PRIETAISO, PROGRAMINĖS ĮRANGOS AR BET KOKIO KITO SUSIJUSIO 
PRODUKTO NAUDOJIMO, NET TAIS ATVEJAIS, KADA „AMAZON“ GALĖJO 
NUMATYTI TOKIOS ŽALOS ATSIRADIMO TIKIMYBĘ. BET KURIUO ATVEJU, 
BENDROJI SUMINĖ FINANSINĖ „AMAZON“ ATSAKOMYBĖ PAGAL ŠIĄ SUTARTĮ 
NEGALI VIRŠYTI SUMOS, KURI BUVO FAKTIŠKAI SUMOKĖTA UŽ PRIETAISĄ. 
TAM TIKRŲ JURISDIKCIJŲ ĮSTATYMAI NENUMATO IŠIMČIŲ AR APRIBOJIMŲ 
DĖL INCIDENTINĖS AR PASĖKMINĖS ŽALOS. JEI TOKIŲ JURISDIKCIJŲ 
ĮSTATYMAI TAIKYTINI JUMS, TAM TIKROS AR VISOS IŠIMTYS AR APRIBOJIMAI 
JUMS GALI BŪTI NETAIKOMI IR PAGAL TOKIAS NUOSTATAS JŪS GALITE ĮGYTI 
PAPILDOMŲ TEISIŲ.  

Vašingtono teisena. Šios sutarties teisena yra Vašingtono valstijos įstatymai nepaisant 
konfliktuojančių principų su kita teisena ir bet kokiems ginčams ar nesutarimams tarp jūsų ir 
„Amazon“ bus taikoma minėta teisena. 

Ginčai ir nesutarimai. BET KOKIE SU ŠIA SUTARTIMI SUSIJĘ AR IŠ ŠIOS 
SUTARTIES ATSIRADĘ GINČAI IR NESUTARIMAI TURI BŪTI PERDUOTI 
KONFIDENCIALIAM ARBITRAŽUI ADRESU: SIETLAS, VAŠINGTONAS [SEATTLE, 
WASHINGTON], IŠSKYRUS ATVEJUS, KADA JŪS BET KOKIU BŪDU PAŽEIDĖTE 
AR KETINOTE PAŽEISTI „AMAZON“ INTELEKTUALINĖS NUOSAVYBĖS TEISES – 
TOKIU ATVEJU BYLA NAGRINĖJAMA BET KURIAME VALSTIJOS AR 
FEDERALINIAME VAŠINGTONO VALSTIJOS TEISME IR JŪS SUTINKATE DĖL 
IŠSKIRTINĖS JURISDIKCIJOS IR TOKIŲ TEISMŲ BUVEINĖS VIETOS. Arbitražo 
sprendimas yra galutinis ir jis gali būti traktuojamas kaip teismo sprendimas bet kuriame 
kompetentingos jurisdikcijos teisme. Visa aprėptimi, kuri leidžiama pagal galiojančius 
įstatymus, joks arbitražas pagal šią sutartį negali būti nagrinėjamas įtraukiant trečiuosius 
asmenis kaip šalis, nepriklausomai nuo arbitražo klasės ir kitų veiksnių. 



Atskirtinumas. Jei kuri nors iš šios sutarties sąlygų būtų laikoma negaliojančia, niekine ar 
dėl bet kokios priežasties neįgyvendinama, ši sąlyga laikytina atskirtina nuo šios sutarties ir ji 
negali turėti įtakos likusioms sutarties nuostatoms ir sąlygoms. 

Pakeitimai. „Amazon“ pasilieka teisę pakeisti ar papildyti bet kokias šios sutarties sąlygas 
savo nuožiūra pakeistas ir papildytas sąlygas paskelbdama „Kindle Store“ parduotuvės arba 
„Amazon.com“ tinklalapyje. Jei tęsite naudojimąsi prietaisu ir programine įranga po tokių 
pakeitimų ir papildymų įsigaliojimo, tai bus laikoma jūsų sutikimu pripažinti tokius šios 
sutarties pakeitimus ir papildymus. 

Kontaktinė informacija. „Amazon“ adresas korespondencijai raštu, susijusiai su šia 
sutartimi siųsti yra: „Amazon.com“, Attn: Legal Department, 1200 12th Avenue South, Suite 
1200, Seattle, WA, 98144-2734. 

VIENERIŲ METŲ RIBOTOJI GARANTIJA  

Šią garantiją teikia „Amazon Fulfillment Services, Inc.“, 1200 12th Ave South, Suite 1200, 
Seattle, WA 98144-2734, Jungtinės Amerikos Valstijos, „Kindle“ prietaisui (toliau – 
„prietaisas“). 

Mes suteikiame vienerių metų garantiją prietaisui nuo prietaiso mažmeninės pirkimo datos 
dėl medžiagų ir gamybinių defektų naudojant šį prietaisą įprastinėmis naudojimosi 
sąlygomis. Jei šio garantinio laikotarpio metu atsirastų prietaiso defektas ir jūs laikysitės 
prietaiso grąžinimo instrukcijų, mes, savo nuožiūra ir pagal galiojančias įstatymų nuostatas, 
arba (i) suremontuosime prietaisą naudodami naujas arba restauruotas dalis, arba (ii) 
pakeisime prietaisą kitu nauju arba restauruotu prietaisu, arba (iii) grąžinsime jums visą arba 
atitinkamą dalį prietaiso pirkimo sumos. 

Ši ribota garantija taikoma bet kokioms remonto paslaugoms, dalių keitimui ar prietaiso 
keitimui iki garantinio laikotarpio pabaigos arba devyniasdešimties dienų laikotarpiui, pagal 
pirmumą. Visos pakeistos detalės ir prietaisai, už kuriuos grąžinome pinigus, tampa mūsų 
nuosavybe. Ši ribota garantija taikoma tik techninei prietaiso įrangai, jei tokios įrangos 
defektai ar gedimai neatsirado dėl tyčinio ar netyčinio prietaiso apgadinimo, neteisingo 
naudojimo, gaisro ar kitų išorinių priežasčių, tokių, kaip ardymas, remontas ar komercinis 
naudojimas. 

Instrukcijos. Susisiekite su pagalbos klientams tarnyba dėl konkrečių instrukcijų apie tai, 
kaip gauti prietaisui garantiją: 

el. paštas:  kindle-cs-support@amazon.com 

telefonas:  skambinant iš JAV:  1-866-321-8851 (nemokama linija) 
 
skambinant ne iš JAV: +1-206-266-0927 (taikomi tarptautiniai pokalbio 
tarifai) 

Apibendrinus, jums reikės pristatyti savo prietaisą arba jo originalioje pakuotėje, arba 
atitinkamoje apsauginėje pakuotėje adresu, kurį nurodys klientų aptarnavimo padalinys. Prieš 
pristatant prietaisą garantiniam aptarnavimui, jūs patys atsakote už savo duomenų, 
programinės įrangos ar kitos medžiagos, išsaugotos ar laikomos garantiniame prietaise, 



rezervinių kopijų pasidarymą. Rezervines kopijas reikia padaryti tam, kad jūsų duomenys, 
programinė įranga ar kita medžiaga garantinio aptarnavimo metu nebūtų ištrinta ar 
performatuota, nes mes neatsakome už su tuo susijusią žalą ar tokios informacijos praradimą.  

Apribojimai. PAGAL TAI, KIEK LEIDŽIAMA ĮSTATYMAIS, ČIA APIBŪDINTA 
GARANTIJA IR GARANTIJOS UŽTIKRINIMO PRIEMONĖS YRA IŠSKIRTINĖS IR 
ASTOJA VISAS KITAS GARANTIJAS AR KOMPENSACIJAS, TODĖL, ŠIUO 
PAGRINDU, MES NETEIKIAME JOKIŲ KITŲ TIESIOGINIŲ AR NETIESIOGINIŲ 
GARANTIJŲ, ĮSKAITANT, TAČIAU NEAPSIRIBOJANT, TOKIAS GARANTIJAS, 
KAIP GARANTIJA DĖL PREKĖS PERKAMUMO, TIKIMO KONKREČIAM ATVEJUI, 
TAIP PAT APSIRIBOJAME NUO GARANTIJOS, SUSIJUSIOS SU NEMATOMAIS AR 
NEPASTEBIMAIS DEFEKTAIS. TUO ATVEJU, JEI MES NEGALĖTUME APSIRIBOTI 
NUO KITŲ GARANTIJŲ ĮSTATYMŲ NUMATYTAIS ATVEJAIS, VISOS TOKIOS 
GARANTIJOS APSIRIBOS TOKIA GARANTIJOS TRUKME, KURI PRILYGSTA ŠIAI 
RIBOTOS GARANTIJOS TRUKMEI BEI REMONTO ARBA PAKEITIMO PASLAUGA, 
KĄ MES NUSTATOME PATYS SAVO IŠSKIRTINE NUOŽIŪRA. TAM TIKROSE 
JURISDIKCIJOSE NELEIDŽIAMI APRIBOJIMAI DĖL TIESIOGINĖS AR 
NETIESIOGINĖS GARANTIJOS TRUKMĖS, TODĖL TOKIE APRIBOJIMAI 
KONKREČIU ATVEJU JUMS GALI BŪTI NETAIKOMI. 

MES NEATSAKOME UŽ JOKIĄ TIESIOGINĘ, SPECIFINĘ, SU NELAIMINGU 
ATSITIMU SUSIJUSIĄ AR PASĖKMINĘ ŽALĄ, ATSIRADUSIĄ DĖL ŠIŲ 
GARANTIJOS SĄLYGŲ AR KITŲ TEISIŠKAI GALIOJANČIŲ NUOSTATŲ 
NESILAIKYMO. TAM TIKROSE JURIDSIKCIJOJE AUKŠČIAU PAMINĖTOS 
GARANTINĖS PRETENZIJOS NESIEJAMOS SU PRETENZIJOMIS DĖL MIRTIES AR 
ASMENINĖS ŽALOS, AR DĖL BET KOKIOS ĮSTATYMUOSE NUMATYTOS 
MATERIALINĖS ATSAKOMYBĖS DĖL SĄMONINGO AR ESMINIO APLAIDUMO 
VEIKSMŲ IR/ARBA NEVEIKIMO, TODĖL AUKŠČIAU MINĖTOS IŠIMTYS AR 
APRIBOJIMAI GALI NEBŪTI TAIKOMI. TAM TIKROSE JURISDIKCIJOSE 
NENUMATYTOS APSIRIBOJIMO NUO GARANTIJOS APLINKYBĖS DĖL 
TIESIOGINIŲ, NETYČINĖS VEIKOS AR PASĖKMINIŲ NUOSTOLIŲ, TODĖL 
AUKŠČIAU MINĖTOS IŠIMTYS AR APRIBOJIMAI GALI NEBŪTI TAIKOMI.  

Ši ribotoji garantija jums suteikia atitinkamas juridines teises. Jūs taip pat galite turėti 
papildomų teisių, kurios konkrečioje jurisdikcijoje gali būti kitokios, todėl ši ribota garantija 
tų teisių niekaip neapriboja. 

Pastabos dėl patentų 

„Kindle“ prietaisas ir/arba metodai, naudojami su „Kindle“ prietaisu, gali būti saugomi vieno 
ar daugiau patentų arba pateiktų prašymų patentams. 

„MPEG Layer-3“ audio dekodavimą licenzijavo „Fraunhofer IIS“ ir „Thomson“. 

Pastabos dėl autorinių teisių ir prekinių ženklų 

„Amazon Kindle DX“ prietaiso programinė įranga, „Amazon“ „Kindle DX“ trumpoji 
instrukcija ir „Amazon“ „Kindle DX“ naudojimosi instrukcija yra © 2004 - 2009 „Amazon 
Technologies, Inc.“ arba dukterinių įmonių nuosavybė. Visos teisės saugomos.  



1-CLICK, AMAZON, AMAZON.COM LOGOTIPAS, AMAZONKINDLE LOGOTIPAS, 
AMAZON KINDLE DX, AUDIBLE, KINDLE, MOBIPOCKET, WHISPERNET IR 
WHISPERSYNC yra „Amazon Technologies, Inc.“ arba dukterinių įmonių prekiniai ženklai.  

„Java“ ir visi „Java“ pagrindo prekiniai ženklai ir logotipai yra „Sun Microsystems, Inc.“ 
JAV ir kitose valstybėse registruoti prekiniai ženklai arba prekiniai ženklai. 

 

NF Browser v3.4 © 1996 – 2008 „ACCESS Co., Ltd.“, „ACCESS“ yra „ACCESS Co., Ltd“ 
Japonijoje ir kitose valstybėse registruotas prekinis ženklas arba prekinis ženklas. 

„RealSpeakTM Solo“ © 2008 „Nuance Communications, Inc“. „RealSpeakTM“ ir „Nuance®“ 
yra „Nuance Communications, Inc.“ Jungtinėse Amerikos Valstijose ir/arba kitose valstybėse 
registruoti prekiniai ženklai arba prekiniai ženklai. 

„PDF“ palaikymas naudojant „Adobe®“ „Reader®“ technologiją. 

Visi kiti gamintojo pavadinimai, produktų pavadinimai, kompanijų pavadinimai, prekiniai 
ženklai ir paslaugų ženklai yra jų atitinkamų savininkų nuosavybė. 

Versijos kitomis kalbomis  

Jūs galite peržiūrėti „Kindle“ Licenzijos sutartį bei naudojimosi sąlygas, Vienerių metų 
ribotos garantiją ir kitą „Kindle“ informaciją kitomis kalbomis paspaudę ant šios nuorodos: 
http://www.amazon.com/kindletermsandconditions.  

 

 


