
 

 

Biztonsági és megfelelési információ  

Használja felelősségteljesen. Használat előtt olvasson el minden utasítást és biztonsági 
információt a sérülések elkerülése érdekében.   

 
 FIGYELEM! HA NEM KÖVETI EZEN BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOKAT, AZ 

TŰZVESZÉLLYEL, ÁRAMÜTÉSSEL, VAGY EGYÉB SÉRÜLÉSSEL, VAGY 
KÁROSODÁSSAL JÁRHAT.   

 

Az Ön Kindle készülékének karbantartása   
Ne használja a Kindle készülékét esőben, vagy mosdókagylók, illetve egyéb nedves helyek 
közelében. Ügyeljen arra, hogy ne öntsön ételt vagy folyadékot a Kindle készülékére. Ha az Ön 
készüléke nedves lesz, csatlakoztasson le minden vezetéket, kapcsolja ki a vezeték nélküli 
kapcsolatot (kattintson a Menü gombra, és válassza a Turn Wireless Off  és hagyja, hogy a 
képernyő visszatérjen a képernyővédőre. Várja meg, ahogy a készülék teljesen megszáradjon, 
mielőtt újra eltolja a kapcsolót, hogy “felébressze”. Ne kísérelje meg a Kindle készülék külső 
hőforrás, például mikrohullámú sütő, gázsütő, vagy hajszárító segítségével történő megszárítását. 
Tisztítsa meg a képernyőt egy puha kendővel; legyen óvatos, hogy ne törölje semmiféle 
csiszolószerrel. Amikor a Kindle készülékét táskában vagy aktatáskában viszi, tartsa rajta a 
könyvborítót annak érdekében, hogy elkerülje a karcolásokat.  
Ne tegye ki a Kindle készülékét szélsőséges forró, vagy hideg hőmérsékletnek. Például ne hagyja 
azt a kocsija csomagtartójában fagypont alatti, vagy nagyon forró időjárási körülmények között.  
 
Készüléke szervize 
 
Ha a készüléke javításra szorul, kizárólag az Amazon.com által felhatalmazott személyzettel 
lépjen kapcsolatba oly módon, hogy a Tippek és hibaelhárítás rész végén található 
vevőszolgálaton keresztül keres meg minket. A helytelen szerviz semmissé teheti a garanciát.   
 
Telep biztonságosság 
 
A Kindle készülékében lévő újratölthető telepet kizárólag felhatalmazott hálózati szolgáltató 
cserélheti le. A telepekről további információt a következő oldalon találhat: 
http://www.amazon.com/kindleterms. 
 
Fejhallgató biztonságosság  
 
Magas hangerejű audio hosszú ideig való hallgatása halláskárosodáshoz vezethet. Annak 
érdekében, hogy ezt a problémát elkerülje, fontolja meg az alábbi tanácsokat:  

1. Tartsa alacsonyan a hangerőt;  
2. Kerülje a hosszan tartó, folyamatos hallgatást; és  
3. Viseljen olyan fejhallgatót, amely elkülöníti a hallani kívánt hangot a háttérzajtól.   
 



 

 

A vezeték nélküli készülékek biztonságossága és megfelelése  
 
Kapcsolja ki az Amazon Whispernet-et olyan helyeken, ahol a vezeték nélküli kapcsolat 
használata tilos, vagy ahol interferenciát, vagy veszélyt okozhat. Néhány konkrét szituációt az 
alábbiakban leírtunk. Általában ne használja a Kindle-t a Whispernet-tel bekapcsolva bármely 
olyan helyen, ahol a mobiltelefonját nem használhatja. 

Kapcsolja ki a vezeték nélküli kapcsolatot, amikor repül  

A légi közlekedési eszközök rendszereivel való interferencia elkerülése érdekében számos 
légitársaság, köztük az Amerikai Egyesült Államok Szövetségi Légi Közlekedési Igazgatósága, 
megköveteli, hogy rendelkezzen a személyzet egy tagjának engedélyével ahhoz, hogy használja 
a készüléke vezeték nélküli szolgáltatását. Ha a vezeték nélküli szolgáltatás ki van kapcsolva, 
akkor használhatja a Kindle készülékét olvasásra, amint a személyzet egy tagja közli, hogy lehet 
használni az elektromos készülékeket. 

Legyen óvatos más elektromos készülékek közelében  

A Kindle rádió frekvenciát (RF) hoz létre, azokat használja, és azokat sugározhatja és, ha nem a 
használati utasítások szerint használják, káros interferenciát okozhat a rádiós kommunikációkban 
és elektromos berendezésekben. A külső RF jelzések hatással lehetnek nem megfelelően 
telepített, vagy nem megfelelően leárnyékolt elektromos operációs rendszerekre, szórakoztató 
rendszerekre, és személyes egészségügyi rendszerekre. Bár a legtöbb modern elektromos 
rendszert leárnyékolják a külső RF jelzésekkel szemben, ha kétségei vannak, tisztázza azokat a 
gyártóval. A személyes egészségügyi rendszerekre vonatkozóan (mint például a pacemakerek és 
a hallókészülékek), tájékozódjon az orvosánál, vagy a gyártónál, hogy megállapítsa, hogy azok 
kellőképpen le vannak-e árnyékolva a külső RF jelzésekkel szemben.  

Lépések az interferencia minimalizálására   

Ha az Ön Kindle készüléke káros interferenciát okoz a rádió vagy televízió vételben (amelyet 
úgy tud ellenőrizni, hogy a Kindle készülékét ki- és bekapcsolja) megpróbálhatja az interferencia 
semlegesítését a következő módszerek egyikével-másikával: fordítsa más irányba, vagy tegye 
más helyre a rádió- vagy televízió készülék vevő antennáját; növelje a távolságot a Kindle 
készüléke és a rádió- vagy televízió készülék között; csatlakoztassa a berendezést és a vevőket 
más csatlakozóaljzatokba; vagy forduljon a rádió-, vagy televízió gyártójához, vagy egy 
gyakorlott rádió/ TV műszaki szakemberhez segítségért.   

Figyeljen a táblákra  

Van néhány olyan hely, ahol az RF jelzések veszélyt jelenthetnek, mint például egészségügyi 
létesítményekben, és építkezési helyeken. Ha nem biztos benne, nézzen körül, hogy vannak-e 
olyan táblák, amelyek azt jelzik, hogy az adó-vevő készülékeket és a mobiltelefonokat ki kell 
kapcsolni. 
 
A rádiófrekvencia energiának való kitettség   
 
A Kindle készüléket úgy tervezték és gyártották, hogy az ne lépje túl az RF energiaterhelésre 
meghatározott kibocsátási határértékeket, amelyeket az Amerikai Egyesült Államok Szövetségi 
Kommunikációs Bizottsága (Federal Communications Commission of the United States, FCC) 



 

 

és más országok szabályozó szervezetei állapítottak meg. A Kindle készülékre vonatkozó 
információt az FCC nyilvántartja, és az megtalálható a http://www.fcc.gov/oet/ea/ weblapon a 
„Display Grant” (Kijelzőengedély) szekcióban, miután a Kindle készülék FCC azonosítójára 
rákeresett, amely megtalálható a készülék hátlapján. 
 
FCC Megfelelési Nyilatkozat 
 
Ez a készülék megfelel az FCC szabályzatának 15. Részének. A működtetés az alábbi két feltétel 
mellett történhet: (1) Ez a készülék nem okozhat káros interferenciát; és (2) ez a készülék el kell, 
hogy fogadjon minden beérkező interferenciát, még akkor is, ha az nemkívánatos működést 
okoz. 
 
Ezt a készüléket hitelesítették és annak során azt találták, hogy megfelel egy B kategóriájú 
digitalis eszköz határértékeinek, az FCC szabályzatának 15. Része szerint. Ezeket a 
határértékeket oly módon határozták meg, hogy elfogadható védelmet biztosítsanak a káros 
interferenciák ellen egy lakóterületen belül történő üzembehelyezés esetén. Azonban arra nincs 
garancia, hogy interferencia nem fog előfordulni egyes berendezésekben.  
 
Ez a készülék megfelel az FCC rádiófrekvencia kibocsátási előírásainak és az FCC által 
hitelesítve van, ahogyan azt a készülék hátoldalán megtalálható FCC azonosító mutatja.  
 
Megfelelési nyilatkozat 

Amazon Fulfilment Services, Inc. 

1200 12th Avenue South Suite 1200 

Seattle, WA    98144-2734 

Dátum: 2009. 08. 06. 

Mi, az Amazon Fulfillment Services, Inc., cím: 1200 12th Avenue South Suite 1200, Seattle WA  
98144-2734, kijelentjük teljes felelősségünk terhe mellett, hogy a a termék, kizárólagosan a 
vizsgált konfigurációjában, mint elektronikus kijelző készülék USB-feltöltő vezetékkel: 

      Modell:   D00701 

      Leírás:  Elektronikus kijelző készülék  

Amelyre ezen nyilatkozat vonatkozik, megfelel a következő szabványoknak és/vagy egyéb 
normatív dokumentumoknak:  

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  

Mi ezennel kijelentjük, hogy a fent nevezett termék megfelel a R&TTE irányelv (99/5/EC), és az 
EMC irányelv (2004/108 /EC) minden lényeges követelményének, amelyet az Európai Közösség 
Bizottsága adott ki. A megfelelési minősítés folyamatát, amelyben a 10. Cikkelyben utalunk, és a 
1999/5/EC  irányelv II. Mellékletében részletezünk, követtük a következő cikkelyek 
tekintetében: 

 R&TTE Cikkely 3.1 (a) Egészség és biztonság 

 R&TTE Cikkely 3.1 (b) EMC 

 R&TTE Cikkely 3.2 Spektrum használat 

A fenti készülékre vonatkozó technikai dokumentációt az alábbi címen fogják tárolni:  

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

Felhatalmazott személy: 

 

Neve: Ian Freed 

Címe:   Igazgatóhelyettes 

 
 
A Kindle megfelelő módon történő újrafelhasználása 
 
Bizonyos területeken bizonyos elektronikus készülékek hulladékba helyezését szabályozzák. 
Győződjön meg arról, hogy a Kindle készülékét a helyi törvényeknek és szabályoknak megfelelő 
módón helyezi hulladékba, vagy újrafelhasználásba. A Kindle újrafelhasználására vonatkozó 
információéert látogassa meg a következő weboldalt: 
http://www.amazon.com/kindle-recycling.  

 
UL Hitelesítési szám 

Az erre a Kindle készülékre vonatkozó UL hitelesítési szám a készülék hátoldalán található meg.  

A termék részletes leírása 

Modell szám —  D00701 



 

 

Képernyő — 6 hüvelyk átlós elektroforetikus kijelző, 600 x 800 pixel felbontás, 167 pixel 
hüvelykenként, 16-szintes szürkeskála.  
Méret — 8 hüvelyk szélesség, 5.3 hüvelyk magasság, 0.36 hüvelyk vastagság (203.2 mm x 
134.6 mm x 9.1 mm). 
Súly — 289.2g 
Tár — 2 GB belső tár, megközelítően 1.4 GB áll a felhasználó rendelkezésére. 
Audio — 3.5 mm sztereó fejhallgató dugaljzat, beépített sztereó hangszórók. 
Áramellátás — AC áram adapter és újratölthető lítium polimer telep. 
Összekapcsolhatóság — USB 2.0 (mikro-B csatlakozó) HSDPA/GSM vezeték nélküli modem. 
Üzemeltetési hőmérséklet — 0 °C-tól 35 °C-ig. 
Tárolási hőmérséklet — -10 °C-tól 45 °C-ig. 
 

KINDLE LICENSZ SZERZŐDÉS ÉS ALKALMAZÁSI FELTÉTELEK  

EZ A SZERZŐDÉS ÖN ÉS AZ AMAZON DIGITÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK, INC. 
(AMAZON DIGITAL SERVICES, INC.) KÖZÖTT JÖTT LÉTRE (A TOVÁBBIAKBAN 
ANNAK TÁRSULT TAGJAIT BELEÉRTVE, “AMAZON” VAGY “MI” MEGNEVEZÉS 
ALATT). KÉRJÜK, HOGY OLVASSA EL EZT A LICENSZ SZERZŐDÉST ÉS 
ALKALMAZÁSI FELTÉTELEKET, ILLETVE MINDEN, A KINDLE ESZKÖZRE ÉS AZ 
ESZKÖZZEL KAPCSOLATOS SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYT ÉS 
INTÉZKEDÉST, (BELEÉRTVE, DE NEM KORLÁTOZVA BÁRMIFÉLE OLYAN 
SZABÁLYOKRA, VAGY ALKALMAZÁSI KIKÖTÉSEKRE, AMELYEKET AZ 
AMAZON.COM WEBHELYEN, VAGY A KINDLE ÜZLETBEN, ILLETVE AZ 
AMAZON.COM TITOKTARTÁSI KÖZLEMÉNYÉBEN — AMELY A 
WWW.AMAZON.COM/PRIVACY WEBLAPON TALÁLHATÓ MEG — 
RÉSZLETEZTÜNK, (EGYÜTTESEN, A JELEN “SZERZŐDÉST”), A KINDLE ESZKÖZ 
HASZNÁLATBA VÉTELE ELŐTT. AZÁLTAL, HOGY A KINDLE ESZKÖZT 
HASZNÁLJA, ÖN BELEEGYEZIK ABBA, HOGY A JELEN SZERZŐDÉS 
FELTÉTELEINEK ELKÖTELEZI MAGÁT.  

HA ÖN A JELEN SZERZŐDÉS FELTÉTELEIT NEM FOGADJA EL, A KINDLE ESZKÖZT, 
ILLETVE AZ AHHOZ TÁRSULÓ SZOFTVERT VISSZAJUTTATHATJA (AZ EREDETI 
TELJES CSOMAGOLÁSBAN, A KÉZIKÖNYVVEL ÉS TARTOZÉKOKKAL EGYÜTT) A 
VÁSÁRLÁSTÓL SZÁMÍTOTT HARMINC (30) NAPON BELÜL A VÁSÁRLÓI ÁR 
VISSZATÉRÍTÉSÉÉRT, A KINDLE VISSZATÉRÍTÉSI RENDELKEZÉSEINEK 
MEGFELELŐEN.  

Az eszköz és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások. A Kindle eszköz (továbbiakban “Eszköz”) 
egy hordozható elektromos olvasó eszköz, amely vezeték nélküli kapcsolat segítségével teszi 
lehetővé a felhasználó számára azt, hogy könyveket, magazinokat és egyéb anyagokat 
megvásároljanak, letölthessenek, böngésszenek, illetve olvassanak, amelyek mindegyikét a jelen 
szerződés feltételei és kikötései szabályozzák. A “Szolgáltatás” pedig a következőket jelenti: a 
vezeték nélküli kapcsolat, a digitális befogadóképesség, a szoftver és a műszaki támogatás 
biztosítása, illetve egyéb olyan szolgáltatások és támogatás, amelyeket az Amazon az Eszköz 
felhasználóinak biztosít.  



 

 

A vezeték nélküli kapcsolat  

Általános. Az Amazon díjmentesen szolgáltat Önnek az Ön Eszközére vezeték nélküli 
kapcsolatot bizonyos anyagok vásárlása és letöltési szolgáltatások céljából. Ha az Ön Eszközét 
más, vezeték nélküli szolgáltatásokra használja, mint például a web tallózására, vagy személyes 
fájlok letöltésére, a vezeték nélküli kapcsolatért díjat lehet felszámolni Önnek, ha Ön ezeket a 
szolgáltatásokat igénybe óhajtja venni. Az ilyen szolgáltatások aktuális díjainak listája a Kindle 
üzletben található meg. Az Amazon fenntartja a jogot arra, hogy a vezeték nélküli kapcsolatot 
bármikor megszüntesse, illetve, hogy a vezeték nélküli kapcsolatra vonatkozó feltételeket 
bármely egyéb módon, bármikor módosítsa, beleértve, de nem korlátozva a következőkre: (a) a 
vezeték nélküli kapcsolaton keresztül átvihető adatfájlok számának és méretének korlátozása, 
illetve (b) a vezeték nélküli kapcsolatra vonatkozó díjak mértékének és feltételeinek 
megváltoztatása. 

Lefedettség és a szolgáltatás megszakadásai. Ön elismeri azt, hogy ha az Eszköz bármely 
olyan területen van, amely nem rendelkezik megfelelő vezeték nélküli kapcsolattal, akkor Ön 
nem lesz képes a vezeték nélküli kapcsolat egyes, vagy összes elemét használni. Mi nem 
vagyunk felelősek azért, hogy a vezeték nélküli kapcsolat nem áll rendelkezésre, vagy ha a 
vezeték nélküli kapcsolat bármiféle megszakadása történik. 

Az Ön viselkedése. Ön beleegyezik abba, hogy az Amazon által nyújtott vezeték nélküli 
kapcsolatot kizárólag olyan szolgáltatásokkal kapcsolatban fogja használni, amelyeket az 
Amazon szolgáltat az Eszköz számára. A vezeték nélküli kapcsolatot nem használhatja fel 
semmilyen más célra.  

Digitális tartalom 

A Kindle üzlet. A Kindle üzlet lehetővé teszi az Ön számára azt, hogy az Ön eszközén letöltsön, 
megjelenítsen, és felhasználjon különféle digitalizált elektronikus tartalmat, mint például 
könyveket, magazinokra, napilapokra, folyóiratokra, vagy egyéb időszaki kiadványokra való 
előfizetést, blogokat, RSS feedeket, illetve egyéb digitális anyagokat, amelyeket az Amazon 
időről-időre meghatároz (egyenként és összesítve, a továbbiakban “digitális anyagok”).  

A digitális anyagok felhasználása. Az Amazon által kirótt megfelelő díjak kifizetésekor az 
Amazon megadja Önnek azt a nem kizárólagos jogot arra, hogy megtartsa a szóban forgó 
digitális anyag egy permanens példányát, illetve arra, hogy korlátlan számú alkalommal 
megtekintse, használja, és megjelenítse az ilyen digitális anyagot, kizárólagosan az Eszközön, 
illetve az Amazon felhatalmazása szerint a szolgáltatás részeként és kizárólagosan személyes, 
nem kereskedelmi céllal. A jelen szerződés értelmében a digitális anyagot az Amazon jogszerűen 
az Ön felhasználására engedélyezi, kivéve, ha ennek ellenkezőjéről az Amazon kifejezetten 
intézkedik.  

 Korlátozások. Ha másképpen kifejezetten nem jeleztük, Ön nem adhatja el, adhatja bérbe, nem 
adhatja ki, nem terjesztheti, nem közvetítheti, nem engedélyezheti a további használatát, illetve 
egyéb módon bármiféle jogot nem emelhet a digitális anyag, illetve annak bármely részéről 
bármely kívülálló személy felé, és nem törölhet le semmiféle tulajdoni értesítést, illetve címkét, 
amely a digitális anyagon van. Továbbá, sem önmaga nem jogosult, sem nem bujthat fel, segíthet 
elő, vagy engedélyezhet bárki mást arra, hogy elkerülje, módosítsa, hatálytalanítsa, vagy 



 

 

törvénytelen módon megkerülje azokat a biztonsági sajátosságokat, amelyek védik a digitális 
anyagot.  

Előfizetések. A következő az előfizetéses alapon az Ön rendelkezésére bocsátott digitális 
anyagokra vonatkozik, amelybe a teljesség igénye nélkül a következőket sorolhatjuk: 
elektronikus napilapok, magazinok, folyóiratok és egyéb periodikusan megjelenő sajtó 
(együttesen a továbbiakban “Sajtótermék”): (i) Az előfizetéséről való lemondását a Kindle üzlet 
lemondási utasításait követve teheti meg; (ii) Mi a saját belátásunk szerint, előzetes értesítés 
nélkül megszüntethetünk előfizetéseket, például olyan esetekben, amikor a Sajtótermék többé 
már nem áll rendelkezésre; (iii) ha az előfizetés lejárati határideje előtt szüntetjük meg az 
előfizetést, arányosan kiszámított visszatérítést fogunk Önnek nyújtani; (iv) fenntartjuk a jogot 
arra, hogy időről időre megváltoztathassuk az előfizetések feltételeit, illetve díjait, a következő 
előfizetési időtartammal való kezdettel; és (v) az előfizetési díjakra a vonatkozó adók kiróhatók, 
és megfelelő esetben ezeket az árhoz adjuk. 

Szoftver 

Meghatározások. A következő feltételek az Eszközre, illetve a következőkre vonatkoznak: (a) 
az Amazon, illetve külső partner által rendelkezésre bocsátott minden szoftverre (illetve az 
adathordozóra, amely a szoftvert forgalmazza), amelyet az Eszközre előtelepítettek a vásárlás 
idején, illetve azokra, amelyeket az Amazon frissítésként vagy felújításként ajánl a telepített 
szoftverhez (együttesen a továbbiakban “az Eszköz szoftver”), kivéve, ha ettől eltérő feltételekbe 
egyezett bele a frissítési/felújítási folyamatokkal kapcsolatosan; és (b) az ilyen szoftverre 
vonatkozó bármely nyomtatott, on-line, vagy egyéb elektronikus dokumentáció (továbbiakban 
“Dokumentáció”). A jelen Szerződésben való használat szerint a “Szoftver” jelentése az Eszköz 
szoftver és a Dokumentáció együttese.  

Az Eszköz szoftver használata. Az Eszköz szoftvert kizárólag az Eszközön használhatja. Ön 
nem különíthet el egyéni komponenseket az Eszköz szoftverből azzal a céllal, hogy más 
eszközön, vagy számítógépen használja, nem viheti át más eszközön való használat céljával, 
illetve nem használhatja azt, vagy annak bármely összetevő részét, egy hálózaton keresztül, 
valamint nem adhatja el, adhatja bérbe, nem adhatja ki, nem terjesztheti, nem közvetítheti, nem 
engedélyezheti a további használatát, illetve egyéb módon bármiféle jogot nem emelhet a 
Szoftverre, sem annak egészére, vagy annak egy részére.  

A visszafejtés, a dekompiláció, a szétszerelés, vagy meghiúsítás tilos. Tilos az Eszköz, illetve 
a Szoftver módosítása, visszafejtése, dekompilációja, vagy szétszerelése, vagy az ezekre való 
felbujtás, hozzásegítés, vagy ezekre való engedélyezés, akár ezek teljességére, vagy ezek részeire 
vonatkozóan, illetve tilos bármiféle másodlagos munka készítése a Szoftverből, illetve a 
Szoftverről, vagy annak áthidalása, módosítása, legyőzése, vagy annak megmásítása, vagy az 
Eszköz, illetve a Szoftver bármely funkciójának, illetve bármely olyan mechanizmusnak, amely 
működése szerint a Szoftverrel kapcsolatosak beleértve, a teljesség igénye nélkül, az Eszköz, 
illetve a Szoftver digitális jogi ügyvitel funkcionalitásának fokozását, vagy helyettesítését. 

Automatikus frissítések. A Szoftver naprakészségének megtartása érdekében az Amazon 
automatikusan ellátja az Ön Eszközét a Szoftverhez való frissítésekkel/ felújításokkal.  



 

 

Export szabályzatok. Ön beleegyezik abba, hogy a Kereskedelmi Minisztérium, illetve az 
Amerikai Egyesült Államok más ügynökségeinek és hatóságai által hozott minden export és újra-
exportálási korlátozást és szabályzatot betart, hogy nem ruházza át, illetve nem bujt fel, segít, 
illetve jogosít fel mást arra, hogy átruházza a Szoftvert egy korlátozások alá eső országba, vagy 
arra, hogy bármely más módon megszegje a fent említett korlátozásokat és szabályzatokat.  

Hatósági felhasználók. A Szoftver egy “Kereskedelmi termék”, a 48 C.F.R. § 2.101 
paragrafusának meghatározása szerint, amely egy “Kereskedelemben forgalmazott számítógépes 
szoftver” és egy “Kereskedelemben forgalmazott számítógépes szoftver dokumentáció” 
“Commercial Computer Software Documentation,” a 48 C.F.R. §12.212 vagy a 48 C.F.R. § 
227.7202 paragrafusainak meghatározása szerint, megfelelő módon alkalmazva. Ezen 
rendelkezéseknek megfelelően a Szoftver használati jogosultságát az Amerikai Egyesült 
Államok hatósági felhasználói számára (a) kizárólag mint Kereskedelmi termékként, és (b) 
kizárólag olyan jogosultságokkal, mint amilyet minden más felhasználó élvez, lehet 
engedélyezni, a jelen Szerződés feltételeinek és kikötéseinek megfelelően. 

Általános 

Tilos a törvénytelen felhasználás, illetve a jogok fenntartása. Az Eszközt, a szolgáltatást, 
illetve a Digitális anyagokat tilos bármiféle törvénytelen célra felhasználni. Ön tudomásul veszi 
azt, hogy az Eszköz Ön általi megvásárlása nem ruházza át Önre az Amazon, illetve annak 
ellátóinak a jogcímét, sem bármiféle szellemi tulajdonjogát. Minden Szoftver felhasználói 
jogosultsága, és nem maga a szoftver, kerül megvételre, és ez a jogosultság nem kizárólagos. 

Begyűjtött információ. Az Eszköz szoftverje adatokat fog szolgáltatni az Amazon felé az Ön 
Eszközéről, illetve annak a Szolgáltatással való interakciójáról (mint például a rendelkezésre álló 
memória, működési idő, naplóállomány, és a jelzések erőssége), és az Eszközén levő anyagokra 
vonatkozó információról, illetve azok felhasználásáról (mint például az automatikus könyvjelző 
használata az utolsó olvasott oldalon, illetve az Eszközön történő anyag törléseiről). A 
széljegyzetekről, könyvjelzőkről, jegyzetekről, kiemelésekről, vagy hasonló jelzésekről, 
amelyeket Ön az Eszköze használata közben készít, és egyéb Ön által szolgáltatott információtaz 
Amerikai Egyesült Államokban lévő szervereinken tárolhatunk. Az általunk begyűjtött 
információ az Amazon.com Titoktartási értesítése kikötései alá esik.  

Szabadalmak. Az Eszközt, és/vagy az Eszközzel kapcsolatban használt módszereket egy vagy 
több szabadalom, vagy folyamatban lévő szabadalmi kérelem védheti.  

A Szolgáltatás változásai. Az Amazon fenntartja a jogot arra, hogy bármikor módosítsa, 
felfüggessze, vagy megszüntesse a szolgáltatást, és ha ezen jogával él, az Amazont nem terheli 
felelősség Ön felé. 

Elévülés. Az Ön jelen Szerződésben foglalt jogai automatikusan elévülnek, az Amazontól 
történő előzetes értesítés nélkül, ha Ön a jelen Szerződés bármely kikötését nem teljesíti. Ilyen 
jellegű elévülés esetén Önnek azonnal meg kell szüntetnie a szoftver minden használatát, és az 
Amazon azonnal visszavonhatja a Szolgáltatáshoz, vagy a digitális anyagokhoz való 
hozzáférését, előzetes értesítés és bármiféle díj visszatérítése nélkül. Ha az Amazon nem 
ragaszkodik, illetve nem kötelezi Önt a jelen Szerződés szigorú betartására, az nem jelenti azt, 
hogy bármely jogáról lemond.  



 

 

Szavatossági nyilatkozat. ÖN KIFEJEZETTEN ELISMERI ÉS ELFOGADJA, HOGY A 
SZOLGÁLTATÁS, AZ ESZKÖZ, A DIGITÁLIS ANYAGOK ÉS A SZOFTVER 
HASZNÁLATA AZ ÖN SAJÁT KOCKÁZATÁRA TÖRTÉNIK. AZ EGYÉVES 
KORLÁTOZOTT GARANCIÁT KIVÉVE A SZOLGÁLTATÁS, AZ ESZKÖZ, A DIGITÁLIS 
ANYAGOK ÉS A SZOFTVER A “MEGLÉVŐ” ÁLLAPOTUKBAN KERÜLNEK 
FORGALMAZÁSRA, MINDEN HIBÁJUKKAL EGYÜTT ÉS MINDEN GARANCIA 
NÉLKÜL ÉS AZ AMAZON, ANNAK ELLÁTÓI, ILLETVE JOGTULAJDONOSAI 
VISSZAUTASÍTANAK MINDEN GARANCIÁT, BELEÉRTVE ANNAK 
KINYILVÁNÍTÓJÁT, AMELYBE A TELJESSÉG IGÉNYE NÉLKÜL BELEÉRTJÜK A 
FORGALMAZHATÓSÁG HALLGATÓLAGOS GARANCIÁJÁT, EGY BIZONYOS CÉLRA 
VALÓ ALKALMASSÁGÁT, PONTOSSÁGÁT, BÉKÉS ÉLVEZETÉT ÉS A KÜLSŐ 
PARTNEREK JOGAINAK MEG NEM SÉRTÉSÉT. SEMMIFÉLE, AZ AMAZONTÓL, 
VAGY AZ AMAZON FELHATALMAZOTT KÉPVISELŐJÉTŐL KAPOTT SZÓBELI 
VAGY ÍRÁSOS INFORMÁCIÓ VAGY ÉRTESÍTÉS SEM KÉPEZ GARANCIÁT. 
BIZONYOS JOGI HATÁSKÖRÖK TÖRVÉNYEI NEM ENGEDIK MEG A 
HALLGATÓLAGOS GARANCIÁK VISSZAUTASÍTÁSÁT. HA ÖNRE EZEK A 
TÖRVÉNYEK VONATKOZNAK, AKKOR A FENTI NYILATKOZATOK EGY RÉSZE, 
VAGY AZOK ÖSSZESSÉGE NEM VONATKOZHAT ÖNRE, ÉS ÖN TOVÁBBI 
JOGOKKAL RENDELKEZHET. 

A felelősség korlátozása. A TÖRVÉNY ÁLTAL MEGENGEDETT PONTIG SEM AZ 
AMAZON, SEM ANNAK ELLÁTÓI ILLETVE JOGTULAJDONOSAI NEM VÁLLALNAK 
FELELŐSSÉGET ÖN FELÉ BÁRMIFÉLE ELŐRE NEM LÁTHATÓ VAGY A HASZNÁLAT 
KÖVETKEZTÉBŐL EREDŐ KÁRÉRT, BÁRMIFÉLE KIFEJEZETT VAGY 
HALLGATÓLAGOS GARANCIA MEGSÉRTÉSÉÉRT, A SZERZŐDÉS MEGSZEGÉSE, 
GONDATLANSÁG, SZIGORÚ FELELŐSSÉG, VAGY BÁRMELY MÁS, A 
SZOLGÁLTATÁSSAL, AZ ESZKÖZZEL, A DIGITÁLIS ANYAGGAL, VAGY A 
SZOFTVERREL KAPCSOLATOS JOGI TEÓRIA, BELEÉRTVE, A TELJESSÉG IGÉNYE 
NÉLKÜL, BÁRMELY OLYAN KÁRT, AMELY PROFIT, JÖVEDELEM, ADATOK 
ELVESZTÉSÉBŐL, VAGY AZ ESZKÖZ, A SZOFTVER, VAGY BÁRMELY EZEKKEL 
KAPCSOLATOS TERMÉK HASZNÁLATÁBÓL SZÁRMAZIK, MÉG AKKOR IS, HA AZ 
AMAZONT ÉRTESÍTETTÉK AZ ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRŐL. MINDEN ESETBEN 
AZ AMAZON TELJES FELELŐSSÉGE A JELEN SZERZŐDÉS ÉRTELMÉBEN AZ 
ESZKÖZÉRT FIZETETT ÖSSZEGRE KORLÁTOZÓDIK. BIZONYOS JOGI 
HATÁSKÖRÖK TÖRVÉNYEI NEM ENGEDIK MEG AZ ELŐRE NEM LÁTHATÓ VAGY 
A HASZNÁLAT KÖVETKEZTÉBŐL EREDŐ KÁROK KIZÁRÁSÁT VAGY 
KORLÁTOZÁSÁT. HA ÖNRE EZEK A TÖRVÉNYEK VONATKOZNAK, AKKOR A 
FENTI NYILATKOZATOK EGY RÉSZE, VAGY AZOK ÖSSZESSÉGE NEM 
VONATKOZHAT ÖNRE, ÉS ÖN TOVÁBBI JOGOKKAL RENDELKEZHET. 

Washington állami jog alkalmazható. A jelen szerződést, a törvények konfliktusait figyelmen 
kívül helyezve, Washington állam törvényei irányítják, valamint bármely olyan peres kérdést, 
amely Ön és az Amazon között felmerülhet.  

Vitás kérdések. A JELEN SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATBAN FELMERÜLT VITÁS 
KÉRDÉSEKET BIZALMAS ARBITRÁCIÓ ÚTJÁN KÍSÉRLIK MEG RENDEZNI A 
WASHINGTON ÁLLAMBELI SEATTLE-BEN, KIVÉVE AZT AZ ESETET, HA ÖN 



 

 

BÁRMILYEN MÓDON MEGSÉRTETTE VAGY AZZAL A FENYEGETÉSSEL ÉLT, HOGY 
MEGSÉRTI, AZ AMAZON SZELLEMI TULAJDONJOGAIT, AZ AMAZON 
KEZDEMÉNYEZHET INJUNKTÍV, VAGY MÁS MEGFELELŐ KÁRTÉRÍTÉST 
WASHINGTON ÁLLAM BÁRMELY ÁLLAMI VAGY SZÖVETSÉGI BÍRÓSÁGÁN, ÉS ÖN 
BELEEGYEZÉSÉT ADJA AZ EZEN BÍRÓSÁGOK KIZÁRÓLAGOS JOGHATÓSÁGÁHOZ 
ÉS HELYSZÍNÉHEZ. A döntőbíró ítélete jogerős lesz és az illetékes jogszolgáltatás bármely 
bíróságán ítéletként bejegyezhető. A vonatkozó törvények teljes mértékében a jelen Szerződés 
szerint semmilyen arbitráció nem kapcsolódhat más, a jelen Szerződés alatt értett fél 
arbitrációjához, akár osztály arbitrációs folyamat részeként, vagy másként. 

Elkülöníthetőség. Ha a jelen szerződés bármely feltétele vagy kikötése érvénytelen, semmis, 
vagy bármely más okból végre nem hajtható, azt a részt különválaszthatónak fogjuk tekinteni, és 
az nem érinti a szerződés többi feltételének vagy kikötésének az érvényességét és 
végrehajthatóságát.  

Helyesbítés. Az Amazon fenntartja a jogot arra, hogy a Jelen Szerződés bármely feltételét 
helyesbítse, saját megítélése szerint, azáltal, hogy a módosított feltételeket közzéteszi a Kindle 
üzlet, vagy az Amazon.com weboldalon. Az Ön Eszköze, illetve a szoftver folytatólagos 
használata bármely ilyen helyesbítés hatályba lépési dátumát követően úgy lesz értelmezhető, 
hogy Ön beleegyezik abba, hogy az ilyen helyesbítés Önt kötelezi.  

Kapcsolatba lépéshez szükséges információ. A jelen szerződést illető kommunikáció 
érdekében lépjen kapcsolatba az Amazonnal oly módon, hogy ír a következő címre: 
Amazon.com, Attn: Legal Department, 1200 12th Avenue South, Suite 1200, Seattle, WA, 
98144-2734. 

 

EGYÉVES KORLÁTOZOTT GARANCIA  
Ezt a garanciát az Amazon Fulfillment Services, Inc., 1200 12th Ave South, Suite 1200, Seattle, 
WA 98144-2734, United States szolgáltatja a Kindle készülékre (továbbiakban a "készülék"). 
A Készüléket szavatoljuk az alapanyagok, illetve a kivitelezés hibái ellen rendes fogyasztói 
felhasználás mellett az eredeti kiskereskedelmi vásárlás dátumától számított egy évig.  Ha a 
Készülék ezen garanciás idószakon belül meghibásodik, és Ön követi a Készülék  
visszajuttatására vonatkozó utasításokat, akkor a mi választási lehetőségeink szerint és a törvény 
által megengedett mértékig vagy (i) megjavítjuk a Készüléket vagy új, vagy felújított alkatrészek 
felhasználásával, vagy (ii) kicseréljük a Készüléket egy új, vagy felújított Készülékre, vagy (iii) 
visszatérítjük Önnek a Készülék vásárlási árának egy részét vagy teljességét.  
 
Ez a korlátozott garancia bármiféle javításra, csere-alkatrészre, vagy csere készülékre 
vonatkozik, az eredeti garanciás időszak hátralevő részére, vagy 90 napra, amelyik hosszabb. 
Minden lecserélt alkatrész, illetve olyan készülék, amelynek az árát visszatérítettük, a mi 
tulajdonunkat fogja képezni. Ez a korlátozott garancia kizárólag a készülék hardver olyan 
komponenseire vonatkozik, amelyek nem baleset, visszaélés, hanyagság, tűzeset, vagy egyéb 
külső okok, átalakítások, javítások, vagy ipari használat tárgyait képezik.   
 



 

 

Utasítások. Kérjük, hogy lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal konkrét utasításokért arról, 
hogy hogyan juthat garanciás szervizhez a készüléke számára: 
email:  kindle-cs-support@amazon.com 
telefon: az Amerikai Egyesült Államokon belül: 1-866-321-8851 (illetékmentes hívás)  

 
az Amerikai Egyesült Államokon kívül:  1-206-266-0927 (megfelelő díjak érvényesek) 

 
Általánosságban véve a készülékét vagy az eredeti csomagolásában, vagy egy azzal megegyező 
mértékben védő csomagolásban kell eljuttatnia az Ügyfélszolgálat által megnevezett címre. 
Mielőtt beküldi a készülékét garanciás szervizre, az Ön felelőssége, hogy minden adatról, 
szoftverről, vagy bármi más anyagról, amelyet esetleg elmentett a készülékén, biztonsági 
másolatot készítsen. Lehetséges, hogy a szerviz ideje alatt az ilyen adatok, szoftverek, vagy 
egyéb anyagok elveszhetnek, vagy újra-formattálódhatnak, és mi nem vagyunk felelősek 
bármely ilyen jellegű kárért vagy veszteségért.  
 
Korlátozások. A TÖRVÉNY ÁLTAL MEGENGEDETT MÉRTÉKBEN A FENTIEKBEN 
KÖZZÉTETT GARANCIA ÉS JÓVÁTÉTELEK KIZÁRÓLAGOSAK ÉS MINDEN MÁS 
GARANCIÁT ÉS JÓVÁTÉTELT HELYETTESÍTENEK, ÉS MI SPECIFIKUSAN 
VISSZAUTASÍTUNK MINDEN OLYAN TÖRVÉNYSZERŰ ÉS HALLGATÓLAGOS 
GARANCIÁT, AMELYEK KÖZÉ SOROLHATÓK, A TELJESSÉG IGÉNYE NÉLKÜL, A 
FORGALMAZHATÓSÁGI, AZ EGY BIZONYOS CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁG, 
ILLETVE A REJTETT ÉS LÁTENS HIBÁK ELLENI GARANCIÁK. HA MI JOGSZERŰEN 
NEM UTASÍTHATUNK VISSZA TÖRVÉNYSZERŰ ÉS HALLGATÓLAGOS 
GARANCIÁKAT, AKKOR A TÖRVÉNY ÁLTAL MEGENGEDETT MÉRTÉKIG MINDEN 
ILYEN GARANCIA IDŐTARTAMA KORLÁTOZÓDIK A JELEN KIFEJEZETT 
KORLÁTOZOTT GARANCIA IDŐTARTAMÁRA, ILLETVE AZ ÁLTALUNK 
SZOLGÁLTATOTT JAVÍTÁS, VAGY CSERE SZOLGÁLTATÁSRA, AMELYET MI 
HATÁROZUNK MEG, SAJÁT BELÁTÁSUNK SZERINT. BIZONYOS JOGI 
HATÁSKÖRÖK TÖRVÉNYEI NEM ENGEDIK MEG A TÖRVÉNYSZERŰ ÉS 
HALLGATÓLAGOS GARANCIÁK IDŐBELI KORLÁTOZÁSÁT, TEHÁT A FENTI 
KORLÁTOZÁS ESETLEG ÖNRE NEM VONATKOZIK.  
 
NEM VÁLLALUNK FELELŐSSÉGET A KÖZVETLEN, SPECIÁLIS, ELŐRE NEM 
LÁTOTT, VAGY JÁRULÉKOS KÁROKÉRT, AMELYEK A GARANCIA BÁRMIFÉLE 
MEGSZEGÉSÉBŐL, VAGY BÁRMELY MÁS JOGI TEÓRIÁBÓL SZÁRMAZNAK. 
BIZONYOS JOGI HATÁSKÖRÖKBEN A MÁR ELŐBBIEKBEN EMLÍTETT 
KORLÁTOZÁS NEM VONATKOZIK AZ ELHALÁLOZÁS, VAGY SZEMÉLYES 
SÉRÜLÉS KÖVETELÉSEINEK ESETEIRE, VAGY BÁRMIFÉLE TÖRVÉNYES 
FELELŐSSÉG A SZÁNDÉKOS ÉS DURVA HANYAGSÁGGAL TÖRTÉNŐ 
CSELEKEDETEKRE, VAGY  MULASZTÁSOKRA, TEHÁT A FENTI KIZÁRÁSOK VAGY 
KORLÁTOZÁSOK ESETLEG ÖNRE NEM VONATKOZNAK. BIZONYOS JOGI 
HATÁSKÖRÖK NEM ENGEDÉLYEZIK A KÖZVETLEN, ELŐRE NEM LÁTOTT, VAGY 
JÁRULÉKOS KÁROK KIZÁRÁSÁT, TEHÁT A FENTI KIZÁRÁSOK VAGY 
KORLÁTOZÁSOK ESETLEG ÖNRE NEM VONATKOZNAK.  
 



 

 

A jelen korlátozott garancia Önt sajátságos jogokkal ruházza fel. Ön rendelkezhet további 
jogokkal is, amelyek joghatóságonként változóak, és a jelen garancia nincs hatással azokra a 
jogokra.  
 
Szabadalmi közlemények 
 
A Kindle készülék és/vagy és/vagy a készülékkel kapcsolatban használt módszereket egy vagy 
több szabadalom, vagy folyamatban lévő szabadalmi kérelem védheti. MPEG Réteg-3 audió-
dekódoló technológia használati jogát a Fraunhofer IIS és Thomson-tól vásároltuk meg. 
 
Copyright és védjegy közlemények 
 
Az Amazon a Kindle készülék, a készülék szoftverje, az Amazon Kindle Quick Start Guide, és 
az Amazon Kindle  Használati utasítása © 2004 - 2009 Amazon Technologies, Inc. vagy társai.  
Minden jog fenntartva. 
 
1-CLICK, AMAZON, az AMAZON.COM LOGO, az AMAZONKINDLE LOGO, AMAZON 
KINDLE DX, AUDIBLE, KINDLE, MOBIPOCKET, WHISPERNET és a WHISPERSYNC az 
Amazon Technologies, Inc. vagy társainak védjegyei.   
 
Java és minden Java alapú védjegy és logo a Sun Microsystems, Inc. védjegyei vagy bejegyzett 
védjegyei az Amerikai Egyesült Államokban és más országokban. 

 
NF Böngésző v3.4 © 1996 – 2008 ACCESS Co., Ltd.  ACCESS az ACCESS Co., Ltd. védjegye 
vagy bejegyzett védjegye Japánban és más országokban. 
 
RealSpeakTM Solo © 2008 Nuance Communications, Inc.  RealSpeakTM and Nuance® a Nuance 
Communications, Inc. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Amerikai Egyesült Államokban 
és/vagy más országokban. 
 
Minden más márkanév, termék megnevezés, és szolgáltatási jegy a megfelelő tulajdonosuk 
tulajdonát képezi.  
 
Más nyelvű verziók 

A Kindle használati jogáról szóló Szerződést és használati feltételeket, az Egyéves korlátozott 
garanciát, és egyéb Kindle információt más nyelveken a következő web címen talál meg: 
http://www.amazon.com/kindletermsandconditions. 

 


