
 

 

Ohutuse ja vastavuse teave 
Kasutada vastutustundlikult. Vigastuste vältimiseks lugege läbi kõik juhised ja kogu 
ohutusteave  

 
 ETTEVAATUST! KUI OHUTUSJUHISEID EI JÄRGITA, SIIS VÕIB 

TULEMUSEKS OLLA TULEKAHJU, ELEKTRILÖÖK VÕI TEISTSUGUNE 
VIGASTUS VÕI KAHJUSTUS.  

 

Kindle’i hooldamine 
Ärge kasutage Kindle’it või selle lisatarvikuid vihma käes, kraanikausside läheduses või teistes 
märgades kohtades.  Vältige toidu või vedeliku sattumist oma Kindle’le.  Kui teie seade saab 
märjaks, siis eemaldage kõik kaablid, lülitage traadita ühendus välja (valige suvand „menüü“ 
(Menu) ja valige „lülita traadita side välja“ (Turn Wireless Off)) ning oodake, kuni ekraanile 
tekib ekraanisäästur.   Enne kui hakkate seadme taassisselülitamiseks lülitit kasutama, oodake 
kuni seade on täielikult ära kuivanud.  Ärge püüdke oma Kindle’it kuivatada välise kütteallikaga, 
nagu näiteks mikrolaineahju, ahju või fööniga.  Puhastage ekraan pehme lapiga. Vältige selle 
puhastamist hõõrdumist tekitava materjaliga. Kandes oma Kindle’it kas kotis või portfellis, 
hoidke kriimustuste vältimiseks raamatu kaant peal. 
 
Vältige Kindle'i kokkupuudet väga kõrgete või madalate temperatuuridega. Ärge jätke seda 
näiteks oma auto pakiruumi, kui väliskeskkonna temperatuur on väga madal või väga kõrge. 
 
Seadme hooldamine 
 
Kui teie seade vajab hooldamist, konsulteerige ainult Amazon.com'i volitatud personaliga, võttes 
meiega ühendust klienditoe abil, mis on kirjas näpunäidete ja tõrkeabi peatüki lõpus.   Vale 
hooldus võib garantii tühistada. 
 
Aku ohutus 
 
(Teie Kindle'i taaslaetavat akut tohib vahetada ainult volitatud teenusepakkuja).  Aku kohta 
täiendava teabe saamiseks minge aadressile: http://www.amazon.com/kindleterms. 
 
Ohutus kõrvaklappide kasutamisel 
 
Heli kuulamine suurel tugevusel pikema aja jooksul võib põhjustada kuulmiskahjustusi.  Selle 
probleemi vältimiseks võtke arvesse järgmisi näpunäiteid: 

1. hoidke helitugevus madalana; 
2. vältige kauakestvat, pidevat kuulamist ja  
3. kandke kõrvaklappe, mis isoleerivad soovitud heli taustamürast.  
 



 

 

Traadita ühenduse ohutus ja vastavus 
 
Lülitage Amazon Whispernet välja piirkondades, kus traadita võrgu kasutamine on keelatud, 
võib põhjustada häireid või on ohtlik.  Mõne spetsiifilise olukorra kirjeldus on allpool. Üldiselt ei 
tohiks Kindle'it koos sisselülitatud Whispernetiga kasutada mitte kuskil, kus on keelatud 
mobiilseadme kasutamine.  

Lendamise ajal lülitage traadita side välja 

Et ennetada võimalikku õhusüsteemide süsteemide häirimist, nõuavad mitmed lennuametid, sh 
Ameerika Ühendriikide Föderaalne Lennuamet, et teil on oma seadme raadiovõrgu teenuse 
kasutamiseks pardasaatja luba. Kui teie raadiovõrgu teenus on välja lülitatud, saate kasutada 
lugemiseks oma Kindle'it, kui pardasaatja on kinnitanud, et elektrooniliste seadmete kasutamine 
on lubatud.  

Olge ettevaatlik teiste elektrooniliste seadmete läheduses 
Kindle tekitab, kasutab ja võib kiirata raadiosageduslikku (RF) energiat ja kui seadet ei kasutata 
juhistest lähtuvalt, võib see põhjustada kahjulikke häireid raadiosides ja elektroonikaseadmete 
kasutamisel.   Välised RF signaalid võivad mõjutada valesti paigaldatud või ebapiisavalt 
maandatud elektroonilisi kasutussüsteeme, meelelahutussüsteeme ja isiklikke 
meditsiiniseadmeid.  Kuigi enamik kaasaegsetest elektroonikaseadmetest on varustatud väliste 
RF signaalide varjestusega, konsulteerige kahtluse korral tootjaga.  Isiklike meditsiiniseadmete 
korral (nagu näiteks südamestimulaatorid ja kuulmisabid) konsulteerige oma arsti või seadme 
tootjaga, et määrata kindlaks, kas need on väliste RF signaalidega piisavalt varjestatud. 

Häirete minimeerimise võimalused 
Kui teie Kindle häirib raadio-või televisioonisignaalide vastuvõttu (mille saate kindlaks määrata, 
kui lülitate oma Kindle’i välja või sisse), võiksite proovida häireid parandada järgmistel viisidel:   
proovige raadio või televiisori vastuvõtuantenni ümberpaigutamist või mujale suunamist; 
pikendage vahemaad raadio või televiisori ja oma Kindle’i vahel; õhendage seadmed ja 
vastuvõtjad erinevatesse voolupistikutesse või konsulteerige abi saamiseks raadio või televiisori 
tootja või kogenud raadio/televiisori tehnikuga.   

Jälgige märke 
On kohti, kus RF signaalid võivad olla ohuallikaks, nagu näiteks tervishoiuasutustes ja 
ehitusplatsidel. Kui olete selles ebakindel, siis otsige märke, mis näitavad, et kahesuunalised 
raadiod või mobiiltelefonid peaksid olema välja lülitatud. 
 
Kokkupuude raadiosagedusliku energiaga 
Teie Kindle on välja töötatud ja valmistatud selliselt, et see ei ületa Ameerika Ühendriikide 
Föderaalse Sidekomisjoni (FCC) ja teiste riikide reguleerivate asutuste RF energia 
kiirguspiiranguid. Teave teie Kindle’i kohta asub FCC failis ja seda on võimalik leida lehelt 
http://www.fcc.gov/oet/ea/, sektsioonist „Display Grant“, pärast seda kui olete FCC ID-s oma 
Kindle'it otsinud, mida on võimalik leida seadme tagaküljelt. 
 



 

 

 
 
FCC vastavusavaldus 
 
Käesolev seade on kooskõlas FCC määrustiku 15. osaga. Seadme töö peab vastama kahele 
tingimusele: (1) seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid; (2) seade peab vastu võtma kõik 
häired, sealhulgas ka häired, mis võivad põhjustada seadme töös tõrkeid. 
 
Seadet on testitud ja leiti, et see vastab klassi B digitaalseadme piirangutele, vastavalt FCC 
määrustiku 15. osaga. Need piirangud on välja töötatud selleks, et pakkuda elamus piisavat 
kaitset kahjuliku häire eest. Samas ei eksisteeri garantiisid, et ehitises häireid aset ei leia. 
See seade vastab FCC raadiosagedusliku kiirguse piirangutele ning FCC on selle kinnitanud. 
FCC ID number on seadme tagaküljel. 
 
Vastavuskinnitus 

Amazon Fulfillment Services, Inc. 

1200 12th Avenue South Suite 1200 

Seattle, WA    98144-2734 

Kuupäev:   6. august, 2009 

Meie, Amazon Fulfillment Services, Inc. of 1200 12th Avenue South Suite 1200, Seattle WA  
98144-2734, kinnitame ainuisikuliselt vastutades, et elektroonilise kuvamisseadme testitud 
konfiguratsiooniga toode, koos ainult USB-laadimiskaabliga: 

      Mudel:   D00701 

      Kirjeldus:  Elektrooniline kuvamisseade 

Millega see avaldus on seotud, vastab järgmistele standarditele ja/või teistele 
normdokumentidele: 

 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 kinnitame, et ülalmainitud toode vastab kõikidele Euroopa Ühenduse poolt vastu 
võetud R&TTE direktiivi (99/5/EÜ) ja EMC direktiivi(2004/108 /EÜ) põhinõuetele.    Artiklis 
10 viidatud vastavushinnangu protseduuri, mida kirjeldatakse detailselt direktiivi 1999/5/EÜ 
lisas [II], järgiti seoses artiklitega    



 

 

 R&TTE artikkel 3.1 (a) tervis ja ohutus 

 R&TTE artikkel 3.1 (b) EMC 

 R&TTE artikkel 3.2 spektri kasutamine 

Ülevalmainitud seadmega seotud tehnilise dokumentatsiooni asukoht on: 

Amazon EU Sàrl, 
5 Rue Plaetis, L-2338 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg 

Volitatud isik: 

 

Nimi:  Ian Freed 

Ametikoht:   Asepresident 
 
 
Kindle’i ringlussevõtt ettenähtud viisil 
 
Mõningates piirkondades on teatud elektroonikaseadmetest vabanemine reguleeritud. Veenduge, 
et vabanete Kindle’ist või saadate selle ringlussevõttu oma kohalikke seadusi ja määrusi järgides. 
Kindle ringlussevõtu teavet leiab aadressilt: 
http://www.amazon.com/kindle-recycling.  

 
UL sertifikaadi number 
Selle Kindle’i mudeli UL sertifikaadi number on seadme tagaküljel.  

Toote spetsifikatsioonid 

Mudeli number —  D00701 
Ekraan — 6” diagonaaliga elektroforeesekraan, 600 x 800 pikslit, 167 pikslit tolli kohta, 16-
tasemega halliskaala.  
Suurus — 203,2mm x 134,6mm x 9,1mm. 
Kaal — 289,2g. 
Mälu — 2GB sisemist mälu, millest umbes 1,4GB on kasutajale kättesaadav. 
Heli — 3,5mm kõrvaklappide pistik, sisseehitatud stereokõlarid. 
Toid — AC toiteadapter ja taaslaetav liitium-polümeeraku. 
Ühenduvus — USB 2.0 (mikro-B ühendus) HSDPA/GSM traadita side modem. 
Kasutustemperatuur — 0°C kuni 35°C. 
Hoiustamistemperatuur — -10°C kuni 45°C. 



 

 

 
Kindle litsentsileping ja kasutustingimused 

SEE ON LEPING TEIE JA AMAZON DIGITAL SERVICES INC. VAHEL (TEMA 
TÜTARETTEVÕTETE, „AMAZONI” VÕI „MEIE” VAHEL). ENNE KINDLE SEADME 
KASUTAMIST LUGEGE LÄBI SEADMEGA SEOTUD LITSENTSILEPING, 
KASUTUSTINGIMUSED JA KÕIK REEGLID JA PÕHIMÕTTED (SEALHULGAS, KUID 
MITTE AINULT, IGASUGUSED REEGLID VÕI KASUTUSTINGIMUSED, MIS ON 
TÄPSEMALT KIRJAS AMAZON.COM VEEBIELHEL VÕI KINDLE'I POES JA AMAZON. 
COM VEEBILEHE PRIVAATSUSAVALDUSES, MIS ASUB AADRESSIL 
WWW.AMAZON.COM/PRIVACY) (KOKKUVÕTLIKULT „LEPING”). KINDLE SEADME 
KASUTAMISEGA NÕUSTUTE SELLE LEPINGU TINGIMUSTEGA.  

KUI TE EI NÕUSTU LEPINGU TINGIMUSTEGA, SIIS SAATKE KINDLE SEADE JA 
SELLEGA KAASA PANDUD TARKVARA (KOOS ALGUPÄRASE PAKENDI, 
JUHENDITE JA LISATARVIKUTEGA) TAGASI KOLMEKÜMNE PÄEVA (30) JOOKSUL, 
ALATES OSTUKUUPÄEVAST, ET KINDLE’I TAGASTAMISEESKIRJADEST 
LÄHTUVALT OSTUSUMMA TAGASI SAADA.  

Seade ja sellega seonduvad teenused. Kindle seade („seade”) on mobiilne elektrooniline seade, 
mis kasutab traadita ühendust, võimaldades kasutajatel osta, alla laadida, sirvida ja lugeda 
raamatuid, ajalehti, ajakirju, blogisid ja teisi materjale, mis kõik on allutatud lepingu tingimustele 
ja nõuetele. „Teenus” tähendab traadita ühenduvust, digitaalsisu pakkumist, tarkvara ja tuge ning 
muid teenuseid ja muud tuge, mida Amazon seadme kasutajatele pakub.  

Traadita ühenduvus 

Üldist. Amazon pakub teile tasuta traadita ühenduvust, et seadmesse teatud sisu osta ja seadmega 
teatud allalaadimisteenuseid kasutada. Teilt võidakse nõuda traadita ühenduvuse eest tasu, kui 
kasutate seadmel teisi traadita teenuseid, nagu näiteks veebi lehitsemine või isiklike failide 
allalaadimine. Hoiame Kindle'i poes selliste teenuste kehtivate tasude loendit. Amazon jätab 
endale õiguse katkestada traadita ühenduvus igal ajal või muud moodi muuta traadita 
ühenduvuse tingimusi igal ajal, sealhulgas, kuid mitte ainult, (a) piirata traadita ühenduvuse abil 
edastavate andmefailide arvu ja suurust ja (b) muuta traadita ühenduvuse raames kehtivate tasude 
mahtu ja tingimusi.  

Katvus ja teenuskatked. Kinnitate, et kui teie seade on piirkonnas, kus puudub kasutatav 
traadita ühenduvus, siis pole teil võib-olla võimalik kasutada mõningaid või kõiki traadita side 
teenuseid. Me ei vastuta traadita sideteenuse puudumise või traadita ühenduvuse mis tahes 
katkestuste eest.  



 

 

Teie teguviis. Nõustute, et kasutate Amazoni pakutud traadita ühenduvust ainult Amazonilt 
seadmele pakutavate teenustega. Te ei tohi traadita ühenduvust kasutada mis tahes teisel 
otstarbel.  

Digitaalsisu 

Kindle’i pood. Kindle’i pood pakub teile võimalust oma seadmesse alla laadida, sellel kuvada ja 
selles kasutada mitmesugust elektroonilist sisu, nagu näiteks: raamatuid, tellitud ajakirju, ajalehti 
ja muud perioodikat, blogisid, RSS-toiteid ja muud digitaalset sisu, mida Amazon aeg-ajalt 
kindlaks määrab (individuaalselt ja kollektiivselt, „digitaalsisu”).  

Digitaalsisu kasutamine. Amazoni kahestatud tasude maksmise tulemusena annab Amazon teile 
lihtlitsentsi, mille alusel on teil õigus säilitada vastava digitaalsisu alalist koopiat ning vaadata, 
kasutada ja kuvada sellist digitaalsisu piiramatu arv kordi, ainult seadmel või Amazoni 
volitusega osana teenusest ja ainult teie isiklikul, mittekaubanduslikul otstarbel. Amazon 
litsentseerib teile digitaalsisu selle lepingu alusel, kui Amazon ei sätesta selgesõnaliselt teisiti.  

Piirangud. Kui pole sätestatud vastupidist, siis te ei tohi müüa, rentida, liisida, turustada, esitada, 
all-litsentsida või muud moodi loovutada digitaalsisu või selle mis tahes osa mis tahes õigusi 
kolmandatele isikutele ja te ei tohi digitaalsisult eemaldada omaniku mis tahes avaldusi või silte. 
Lisaks te ei ärgita, abista või volita mitte kedagi digitaalsisu kaitsvatest turvalisusfunktsioonidest 
ümber minema, neid muutma või maha võtma ja ei tohi ka ise neid tegevusi teha. 

Tellimused. Järgmine kehtib teile tellimuse põhjal kättesaadavaks tehtud digitaalsisu kohta, mis 
hõlmab, kuid ei kehti mitte ainult, elektrooniliste ajalehtede, ajakirjade ja muu perioodika kohta 
(kollektiivselt „perioodika”): (i) saate nõuda oma tellimuse tühistamist, Kindle’i poe 
tühistamisjuhiseid järgides; (ii) võime tellimuse lõpetada etteteatamata ja oma äranägemise järgi, 
kui näiteks perioodiline väljaanne pole enam kättesaadav; (iii) kui me lõpetame tellimuse enne 
perioodi lõppemist, siis tagastame teile proportsionaalse summa; (iv) jätame endale õiguse aeg-
ajalt muuta tellimustingimusi ja tasusid, mis hakkavad kehtima järgmise perioodi algusest; ja (v) 
tellimustasudele võivad kehtida maksud ja sellisel juhul need lisatakse.  

Tarkvara 

Definitsioonid. Järgmised tingimused kehtivad seadmele ja (a) igasuguse Amazoni või 
kolmandate osapoolte tarkvarale (ja meediale, millel seda tarkvara levitatakse), mis on ostmise 
hetkeks seadmele juba eelinstallitud või tarkvarale, mida Amazon pakub uuenduse/täiendusena 
eelinstallitud tarkvarale (kollektiivselt „seadme tarkvara”), juhul kui te nõustute teiste 
tingimustega uuendus-/täiendusprotsessi käigus; ja (b) igasugusele sellise tarkvara prinditud, 
Internetis paikneva või muule elektroonilisele dokumentatsioonile („dokumentatsioon”). Selles 
lepingus tähendab „tarkvara” kollektiivselt nii seadme tarkvara kui ka dokumentatsiooni.  



 

 

Seadme tarkvara kasutamine. Seadme tarkvara tohib kasutada ainult seadmel. Seadme 
tarkvara ühte osa ei tohi ülejäänud tarkvarast eraldada, kui seda soovitakse kasutada teisel 
seadmel või arvutil. Tarkvara ei tohi üle kanda teise seadmesse, kui seda soovitakse seal 
kasutada ning seda või selle mis tahes osa ei tohi kasutada üle võrgu, ja tarkvara tervikuna või 
tarkvara osa ei tohi müüa, rentida, liisida, turustada või all-litsentsida või teistmoodi mis tahes 
tarkavaraõigusi üle anda.  

Keelatud on pöördkonstrueerimine, dekompileerimine, demonteerimine või 
möödaminemine. Te ei julgusta, abista või volita teist isikut muutma, pöördkonstrueerima, 
dekompileerima, või demonteerima seadet või tarkvara ja ei tohi ka ise neid tegevusi teha, kas 
tervenisti või osaliselt luua mis tahes tarkvarast või tarkvaral põhinevalt väljatöötatud töid või 
muuta või modifitseerida seadme või tarkvara mis tahes funktsioone või kaitsemehhanisme või 
neid eirata või mis tahes mehhanisme, mis on jooksvalt tarkvaraga ühenduses, mis sealhulgas 
puudutab, kuid mitte ainult pole piiratud seadme või tarkvara mis tahes digiõiguste halduse 
funktsionaalsuste muutmise või asendamisega.  

Automaatsed uuendused. Selleks, et tarkvara värskena hoida, võib Amazon automaatselt teie 
seadme tarkvarale uuendusi/täiendusi lisada. 

Ekspordimäärused. Nõustute järgima Kaubandusministeeriumi ja teiste Ameerika Ühendriikide 
asutuste ja ametkondade kõiki ekspordi ja taasekspordi piiranguid ja määrusi ja mitte üle kandma 
või julgustama, abistama või volitama tarkvara ülekandmist keelualusesse riiki või muul viisil 
rikkuma piiranguid ja määrusi. 

Valitsuse lõppkasutajad. Tarkvara on „kommertsese” nii nagu see on määratletud 48. 
föderaaleeskirja paragrahvi 2,101 kohaselt, koosnedes „arvuti kommertstarkvarast” ja „arvuti 
kommertstarkvara dokumentatsioonist” nii nagu neid määratlusi kasutatakse 48. föderaaleeskirja 
paragrahvi 12,212 või 48. föderaaleeskirja paragrahvi 227,7202 järgi. Nende sätetega kooskõlas 
litsentsitakse tarkvara Ameerika Ühendriikide valitsuse lõppkasutajatele (a) ainult 
kommertsesemena ja (b) ainult koos nende õigustega, mida antakse ka kõikidele teistele 
lõppkasutajatele, lähtuvalt selle lepingu tingimustest ja klauslitest. 

Üldist 

Ebaseaduslik kasutamine ja õiguste reserveerimine on keelatud. Seda seadet, teenust või 
digitaalsisu ei tohi ebaseaduslikel eesmärkidel kasutada. Kinnitate, et seadme müügiga ei kandu 
teile üle õigus või omandiõigus Amazoni või tema tarnijate mis tahes intellektuaalomandi 
õigustele. Kõik tarkvara litsentsitakse, seda ei müüda ja selline litsents pole ainuisikuline. 

Saadud teave. Seadme tarkvara edastab Amazonile teavet teie seadmest ja seadme ning teenuse 
koostoimest (nagu näiteks kasutatav mälu, seesoldud aeg, logifailid ja signaali tugevus) ja teie 
seadme sisuga seotud infot ja teavet teie sellekohasest kasutamisest (nagu näiteks viimase loetud 
lehe järjehoidmine ja seadmelt sisu kustutamine). Teie lisatud märkused, järjehoidjad, 



 

 

esiletõstmised või sarnased märgistused, mida te oma seadmetes teete ja muu informatsioon, 
mida annate, võidakse salvestada Ameerika Ühendriikides asuvates serverites. Meile saadetud 
teave on Amazon.com privaatsusavalduse subjekt.  

Patendid. Seade ja/või seadmega kasutatavad meetodid võivad olla kaetud ühe või mitme 
patendi või poolelioleva patenditaotlusega.  

Teenuse muudatused. Amazonile jääb õigus muuta, peatada või katkestada teenusepakkumine 
igal ajal ja Amazoni ei saa vastutusele võtta, kui ta peaks sellist õigust praktiseerima. 

Katkestamine. Selle lepinguga kaasnevad õigused peatatakse koheselt ilma Amazoni saadetud 
etteteatamiseta, kui te rikute lepingu mis tahes tingimust. Sellise katkestamise korral peate 
koheselt lõpetama tarkvara igasuguse kasutamise ja Amazon võib koheselt tühistada teie 
juurdepääsu teenusele või digitaalsisule, ilma etteteatamiseta ja mis tahes tasude hüvitamiseta. 
Amazoni suutmatus nõuda või sundida teilt lepingu ranget järgimist ei tähenda mingisuguste 
õiguste loovutamist. 

Garantiidest loobumine. KINNITATE JA NÕUSTUTE SELGESÕNALISELT, ET SELLE 
TEENUSE, SEADME, DIGITAALSISU JA TARKVARA KASUTAMINE LEIAB ASET TEIE 
ENDA RIISIKOL. VÄLJA ARVATUD ÜHE AASTA PIKKUSE PIIRATUD GARANTII 
KORRAL, PAKUTAKSE TEENUST, SEADET, DIGITAALSISU JA TARKVARA 
SELLISENA, NAGU NAD ON, KOOS KÕIKIDE VIGADE 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 TEKITA GARANTIID. TEATUD JURISDIKTSIOONIDE SEADUSED EI 
VÕIMALDA KAUDSETEST GARANTIIDEST LOOBUMIST. KUI NEED SEADUSED 
KEHTIVAD TEIE KOHTA, SIIS EI TARVITSE MÕNED VÕI KÕIK ÜLALMAINITUD 
LOOBUMISED, ERANDID JA PIIRANGUD TEILE KEHTIDA JA TEIL VÕIB OLLA 
TÄIENDAVAID ÕIGUSI. 

Garantii piiratus. SEADUSE LUBATAVUSE ULATUSES EI VASTUTA AMAZON EGA 
TEMA TARNIJAD VÕI LITSENTSIJAD JUHUSLIKE VÕI PÕHJUSLIKE KAHJUSTUSTE 
EEST, MIS TAHES SELGESÕNALISE VÕI KAUDSE GARANTII RIKKUMISE EEST, 
LEPINGU RIKKUMISE EEST, HOOLIMATUSE EEST, RANGE KOHUSTUSE VÕI MIS 
TAHES MUU SEADUSTEOORIA EEST, MIS ON SEOTUD TEENUSE, SEADME, 
DIGITAALSISU VÕI TARKVARAGA, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, MIS 
TAHES KAHJUDEGA, MIS TULENEVAD KASUMI, TULU, ANDMETE KADUDE VÕI 
SEADME VÕI TARKVARA VÕI NENDEGA SEONDUVA TOOTE KASUTAMISEGA, 



 

 

KUIGI AMAZONILE ON SELLISTEST KAHJUDE VÕIMALIKKUSEST TEATATUD. 
IGAL JUHUL PIIRDUB AMAZONI KOGU VASTUTUS SELLE LEPINGU JÄRGI SEADME 
EEST MAKSTUD REAALSE SUMMAGA. TEATUD JURISDIKTSIOONIDE SEADUSED EI 
VÕIMALDA JUHUSLIKKE VÕI PÕHJUSLIKKE KAHJUSID VÄLJA ARVATA VÕI 
PIIRATA. KUI NEED SEADUSED KEHTIVAD TEIE KOHTA, SIIS EI TARVITSE MÕNED 
VÕI KÕIK ÜLALMAINITUD ERANDID VÕI PIIRANGUD TEILE KEHTIDA JA TEIL 
VÕIB OLLA TÄIENDAVAID ÕIGUSI. 

Washingtoni seaduse kohaldamine. Washingtoni osariigi seadused, mitte arvesse võttes 
seaduste konfliktide põhimõtteid, reguleerivad seda lepingut ning teie ja Amazoni vahel mis 
tahes tekkivaid võimalikke vaidlusi. 

Vaidlused. IGASUGUSED LEPINGU TÕTTU TEKKIVAD VÕI SELLEGA SEONDUVAD 
VAIDLUSED ESITATAKSE KONFIDENTSIAALSELE ARBITRAAŽILE SEATTLE’IS, 
WASHINGTONIS, VÄLJA ARVATUD, KUI OLETE MIS TAHES VIISIL RIKKUNUD VÕI 
ÄHVARDANUD RIKKUDA AMAZONI INTELLEKTUAALSE OMANDI ÕIGUSEID, VÕIB 
AMAZON OTSIDA KOHTULIKKU KEELDU VÕI MÕNDA MUUD ASJAKOHAST 
RAHATRAHVI MIS TAHES WASHINGTONI OSARIIGI KOHTUS VÕI 
FÖDERAALKOHTUS JA TE NÕUSTUTE ERANDLIKU KOHTUALLUVUSE JA 
KOHTUMÕISTMISKOHAGA SELLISTES KOHTUTES. Vahekohtuniku otsus on siduv ja 
selle võib lisada otsusena mis tahes pädeva jurisdiktsiooniga kohtus. Rakendatavate seadustega 
ettenähtud ulatuses ei ühine selle lepinguga seotud vahekohus vahekohtuga, mis hõlmab mis 
tahes teist lepingu osapoole subjekti, kas siis tsiviilvahekohtu menetluste kaudu või teistmoodi.  

Eraldatavus. Kui selle lepingu mis tahes tingimus muutub kehtetuks, õigustühiseks või pole 
mõnel teisel põhjusel täitmisele pööratav, siis see osa eraldatakse ja see ei mõjuta ülejäänud 
tingimuste kehtivust või täitmisele pööramist.  

Muudatus. Amazon jätab endale õiguse muuta selle lepingu mis tahes tingimusi oma 
äranägemise järgi, postitades uuendatud tingimused Kindle’i poodi või Amazon.com veebilehele. 
Kui jätkate seadme ja tarkvara kasutamist pärast sellise muudatuse sisseviimise kuupäeva, siis 
käsitletakse seda teie nõusolekuna muudatusettepaneku suhtes. 

Kontaktteave. Selle lepinguga seotud küsimuste asjus võtke Amazoniga ühendust kirjalikult: 
Legal Department, 1200 12th Avenue South, Suite 1200, Seattle, WA, 98144-2734. 

 
ÜHE AASTA PIKKUNE PIIRATUD GARANTII 
 
Garantiid pakub Amazon Fulfillment Services, Inc., 1200 12th Ave South, Suite 1200, Seattle, 
WA 98144-2734, Ameerika Ühendriigid, Kindle seadmele („seade”). 
 



 

 

Pakume seadmele garantiid üheks aastaks, materjalidefektide ja valmistamiskvaliteedi raames, 
tavapärase kliendi kasutuse korral, alates jaeostu kuupäevast.   Kui seadme kasutamisel ilmneb 
defekt garantiiaja jooksul ja te järgite seadme tagastamise juhiseid, siis meie otsusega ja 
seadustega lubatud ulatuses, kas (i) parandame seadme, kasutades kas uusi või renoveeritud osi 
(ii), asendame seadme uue või renoveeritud seadmega või (iii) hüvitame teile seadme ostuhinna 
täielikult või osaliselt.     
 
Piiratud garantii kehtib mis tahes parandatud, asendatud osale või asendatud seadmele, ülejäänud 
esialgse garantiiaja jooksul või 90 päeva, vastavalt sellele, kumb periood on pikem.  Kõik 
asendatud osad ja seadmed, mis hüvitatakse, saavad meie omandiks. Piiratud garantii kehtib 
ainult seadme riistvarakomponentidele, mis pole saanud õnnetuses kannatada, mida pole valesti 
kasutatud, mida pole hooletusse jäetud, mis pole tule või teiste väliste mõjuritega kokku 
puutunud, mida pole muudetud, parandatud või kommertseesmärkidel kasutatud. 
 
Juhised. Spetsiifiliste küsimuste korral, mis puudutavad seadme garantiiteenuse saamist, võtke 
ühendust klienditeenindusega:  
e-post:   kindle-cs-support@amazon.com 
telefon: Ameerika Ühendriikides 1-866-321-8851 (tollivaba)  

 
väljaspool Ameerika Ühendriike:  1-206-266-0927 (rakenduvad tasud) 

 
Peate saatma oma seadme kas originaalpakendis või samaväärselt kaitsvas pakendis 
klienditeeninduse määratud aadressile. Enne seadme saatmist garantiisse on teie kohustus 
varundada mis tahes andmeid, tarkvara või teisi materjale, mida olete oma seadmes hoidnud või 
hoiustanud. Võib juhtuda, et teenuse osutamise ajal sellised andmed, tarkvara või materjalid 
kaotatakse või vormindatakse ümber ja me ei saa selliste kahjude või kadude eest vastutada.  
 
Piirangud. SEADUSEGA ETTENÄHTUD ULATUSES ON ÜLALMAINITUD GARANTIID 
JA HEASTAMISED EKSKLUSIIVSED JA ASENDAVAD KÕIKI TEISI GARANTIISID JA 
HEASTAMISI. LOOBUME SELGESÕNALISELT KÕIKIDEST KOHUSTUSLIKEST VÕI 
KAUDSETEST GARANTIIDEST, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, 
TURUSTUSGARANTIIDEST, SOBIVUSEST ERILISEKS OTSTARBEKS JA PEIDETUD 
VÕI VARJATUD DEFEKTIDEST. KUI ME EI SAA SEADUSLIKULT LOOBUDA 
KOHUSTUSLIKEST VÕI KAUDSETEST GARANTIIDEST, SIIS SEADUSEGA 
ETTENÄHTUD ULATUSES PIIRATAKSE KÕIKIDE NENDE GARANTIIDE KESTUS 
SELLE SELGESÕNALISE PIIRATUD GARANTII KESTUSE PIKKUSEKS JA 
PARANDAMIS- VÕI ASENDUSTEENUSEKS, MILLE ÜLE OTSUSTAME 
AINUISIKULISELT MEIE.   MÕNED JURISDIKTSIOONID EI VÕIMALDA 
KOHUSTUSLIKE VÕI KAUDSETE GARANTIIDE KESTUSE PIIRAMIST, SEEGA EI 
PRUUGI ÜLALMAINITUD PIIRATUS TEILE KEHTIDA. 
 
ME EI VASTUTA OTSESE, SPETSIAALSE, JUHUSLIKE VÕI PÕHJUSLIKE 
KAHJUSTUSTE EEST, MIS TULENEVAD GARANTIITINGIMUSTE IGASUGUSEST 
RIKKUMISEST VÕI MÕNEST TEISEST ÕIGUSTEOORIAST LÄHTUVALT. TEATUD 
JURISDIKTSIOONIDES EI KEHTI EELMAINITUD PIIRANGUD SURMA VÕI 



 

 

FÜÜSILISTE VIGASTUSTE NÕUETE KORRAL VÕI MIS TAHES KOHUSTUSLIK 
VASTUTUS, RAHVUSVAHELISE JA TÕSISE HOOLETUSSEJÄTMISE TEGEVUSTE 
JA/VÕI TEGEMATAJÄTMISTE KORRAL. SEEGA EI TARVITSE ÜLALMAINITUD 
VÄLJAARVAMISED VÕI PIIRANGUD TEILE KEHTIDA.   MÕNED JURISDIKTSIOONID 
EI LUBA VÄLJA JÄTTA VÕI PIIRATA OTSESEID, KAUDSEID VÕI PÕHJUSLIKKE 
KAHJUSI JA SEEGA EI PRUUGI ÜLALMAINITUD PIIRANGUD TEILE KEHTIDA. 
 
See piiratud garantii annab teile spetsiifilised juriidilised õigused. Teil võivad olla täiendavad 
õigused, mis jurisdiktsiooniti vahelduvad ja piiratud garantii neid ei mõjuta. 
 
Patendiavaldused 
 
Kindle seade ja/või Kindle seadmega kasutatavad meetodid võivad olla kaetud ühe või mitme 
patendi või poolelioleva patenditaotlusega.  
MPEG Layer-3 audio dekodeerimistehnoloogia litsentseeriti Fraunhofer IIS ja Thomsonilt. 
 
Autoriõiguse ja kaubamärgi avaldused 
 
Amazon Kindle seadme tarkvara, Amazon Kindle kiirkäivitusjuhend ja Amazon Kindle 
kasutusjuhend © 2004 - 2009 Amazon Technologies, Inc. või selle tütarettevõtted.  Kõik õigused 
kaitstud. 
1-CLICK, AMAZON, AMAZON.COM LOGO, AMAZONKINDLE LOGO, AMAZON 
KINDLE DX, AUDIBLE, KINDLE, MOBIPOCKET, WHISPERNET JA WHISPERSYNC on 
Amazon Technologies, Inc. ettevõtte või tütarettevõtete kaubamärgid.  
 
Java ja kõik Javal põhinevad kaubamärgid ja logod on  Sun Microsystems, Inc. ettevõtte 
kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid Ameerika Ühendriikides ja teistes riikides.  

 
NF Browser v3.4 © 1996 – 2008 ACCESS Co., Ltd.  ACCESS on ACCESS Co., Ltd. Ettevõtte 
kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid Jaapanis ja teistes riikides. 
 
RealSpeakTM Solo © 2008 Nuance Communications, Inc.  RealSpeakTM ja Nuance® on Nuance 
Communications, Inc. ettevõtte kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid Ameerika 
Ühendriikides ja/või teistes riikides. 
 
Kõik ülejäänud brändid, tootenimed, ettevõtete nimed, kaubamärgid ja teenindusmärgid on 
nende omanike varad.  
 
Muukeelsed versioonid 



 

 

Kindle’i litsentsileping ja kasutustingimused, ühe aasta pikkune piiratud garantii ja muu 
Kindle’i teave teistes keeltes on kättesaadav aadressilt: 
http://www.amazon.com/kindletermsandconditions. 
 
 

 


