
Saugumo ir atitikties informacija 

Naudokitės atsakingai. Tam, kad išvengtumėte nelaimingų atsitikimų, prieš naudodami 
perskaitykite visus nurodymus ir saugumo informaciją.  

 
 ĮSPĖJIMAS! ŠIŲ SAUGUMO NURODYMŲ NESILAIKYMAS GALI SUKELTI 

GAISRĄ, ELEKTROS ŠOKĄ ARBA TAPTI KITOS ŽALOS AR NELAIMINGO 
ATSITIKIMO PAGRINDU. 

 

Elektroninio knygų skaitytuvo „Kindle“ priežiūra  
Nesinaudokite elektroniniu knygų skaitytuvu „Kindle“ arba jo priedais lyjant, šalia prausyklių 
arba kitų vietų, kuriose yra vandens. Saugokite „Kindle“ nuo maisto arba skysčių, kurie gali ant 
jo patekti. Jeigu skaitytuvas visgi sušlapo, atjunkite visus laidus, išjunkite bevielį internetą (eikite 
į „Meniu“ ir pasirinkite nuorodą „Išjungti beveilį internetą“), tuomet laukite, kol ekrano vaizdas 
pasikeis į užsklandos režimą. Laukite, kol skaitytuvas visiškai išdžius, ir tik po to paslinkite 
jungiklį, kad vėl įjungtumėte prietaisą. Nebandykite išdžiovinti skaitytuvo „Kindle“ 
naudodamiesi išoriniu šilumos šaltiniu, tokiu kaip mikrobangų krosnelė, orkaitė arba plaukų 
džiovintuvas. Ekraną valykite švelnia šluoste; žiūrėkite, kad šluostė nesubraižytų ekrano 
paviršiaus. Prieš nešdami elektroninį knygų skaitytuvą krepšyje arba lagamine, uždenkite jį 
viršeliu, kad apsaugotumėte nuo įbrėžimų.  
 
Nelaikykite skaitytuvo „Kindle“ ypač dideliame šaltyje arba karštyje. Pavyzdžiui, nepalikite jo 
automobilio bagažinėje esant minusinei arba itin aukštai temperatūrai.  
 
Skaitytuvo remontas 
 
Jeigu jūsų skaitytuvas sugedo, konsultuokitės tik su Amazon.com įgaliotais darbuotojais, 
susisiekite su mumis pasinaudodami klientų aptarnavimo kontaktiniais duomenimis, esančiais 
skyrelio „Patarimai ir problemų sprendimo būdai“ pabaigoje. Blogas skaitytuvo remontas gali 
būti pagrindas anuliuoti garantinį aptarnavimą.  
 
Baterijų sauga 
 
Įkraunamos baterijos jūsų elektroniniame knygų skaitytuve „Kindle“ privalo būti keičiamos tik 
įgalioto paslaugos teikėjo. Norėdami sužinoti daugiau apie baterijas,  apsilankykite svetainėje 
http://www.amazon.com/kindleterms. 
 
Ausinių sauga 
 
Garsus ir ilgas garso medžiagos klausymas gali sukelti klausos sutrikimus. Norėdami išvengti 
šios problemos, atkreipkite dėmesį į toliau aprašytus patarimus:  
 

1. sumažinkite garsą;  
2. venkite ilgo, nuolatinio klausymo; ir  



 

 

3. dėvėkite ausines, kurios izoliuoja klausomą garso medžiagą nuo pašalinių garsų.  
 
Bevielio interneto saugumas ir atitiktis 
 
Išjunkite bevielį internetą „Amazon Whispernet“ tose vietose, kur jis yra draudžiamas arba kur 
gali kelti pavojų ar sukelti trikdžius. Kai kurios konkrečios situacijos yra aprašytos toliau. 
Apskritai, jūs neturėtumėte naudoti elektroninio knygų skaitytuvo „Kindle“ su įjungtu bevieliu 
internetu „Whispernet“ tose vietose, kuriose draudžiama naudotis tinkliniais prietaisais.  

Išjunkite bevielį ryšį skrisdami 

Siekdamos išvengti galimų orlaivio sistemų trikdžių, daugelis aviacijos tarnybų, įskaitant JAV 
federalinę aviacijos administraciją, reikalauja, kad jūs turėtumėte įgulos nario leidimą naudotis 
savo prietaiso belaidžio ryšio paslauga. Jei jūsų belaidžio ryšio paslauga išjungta, skaityti 
naudodami „Kindle“ galite tik tada, jei įgulos narys leido naudotis elektroniniais prietaisais. 

Atsargiai būnant šalia kitų elektroninių prietaisų  

Skaitytuvas „Kindle“ kuria, naudoja ir spinduliuoja radijo dažnio (RD) energiją ir, jeigu 
naudojamas ne pagal instrukcijas, gali tapti radijo ryšio arba elektronikos prietaisų trikdžių 
priežastimi. Išoriniai RD signalai gali pakenkti blogai instaliuotai arba netinkamai apsaugotai 
elektroninei operacinei sistemai, pramogų sistemoms ir asmeniniams medicinos prietaisams. 
Nors didelė dalis šiuolaikinių elektronikos prietaisų yra apsaugoti nuo išorinių RD signalų, tačiau 
jeigu tuo abejojate, pasitikslinkite su gamintoju. O dėl jūsų asmeninių medicinos prietaisų (tokių 
kaip širdies stimuliatoriai ir klausos aparatai), pasikonsultuokite su savo gydytoju arba 
gamintoju, kad įsitikintumėte, kad jie yra tinkamai apsaugoti nuo išorinių RD signalų.  

Būdai sumažinti trikdžius 

Jeigu jūsų skaitytuvas „Kindle“ sukelia radijo arba televizijos ryšio trikdžius (tuo galite įsitikinti 
įjungdami ir išjungdami skaitytuvą „Kindle“), jūs galite pabandyti pašalinti juos, pasinaudodami 
šiomis priemonėmis: iš naujo nukreipkite arba perkelkite į kitą vietą radijo arba televizijos 
anteną; padidinkite atstumą tarp radijo ir televizijos bei jūsų skaitytuvo „Kindle“; įjunkite 
prietaisus ir imtuvus į skirtingus kištukinius lizdus; arba pasikonsltuokite su radijo ir televizijos 
gamintoju ar patyrusiu radijo/TV specialistu.  

Atkreipkite dėmesį į ženklus 

Yra vietų, kuriose RD signalai gali sukelti pavojų, pavyzdžiui, sveikatos priežiūros pastatai ir 
statybos aikštelės. Jeigu nesate tikri, ar tai ta vieta, kur tokie signalai draudžiami, ieškokite 
ženklų, nurodančių, kad dvikryptis radijas arba mobilieji telefonai privalo būti išjungti.  
 
Radijo dažnių energijos išskyrimas 

Jūsų „Kindle“ sukurtas ir pagamintas taip, kad neviršytų JAV federalinės ryšių komisijos (FKK) 
ir kitų šalių valdžios institucijų nustatytų radijo dažnių emisijos ribų. Informacija apie „Kindle“ 
yra sukaupta FKK, be to, jos galima rasti svetainės http://www.fcc.gov/oet/ea/ skyriuje „Display 
Grant“ ieškant pagal savo „Kindle“ FKK ID, kurį galima rasti ant prietaiso nugarėlės. 



 

 

 
 
FKK atitikties pareiškimas 
 
Šis prietaisas atitinka FKK taisyklių 15 dalį. Naudoti jį galima, esant šioms dviem salygoms: (1) 
šis prietaisas privalo nesudaryti kenksmingų trikdžių; ir (2) šis prietaisas privalo priimti bet 
kokius gaunamus trikdžius, įskaitant ir tuos, kurie gali sukelti blogą prietaiso veikimą. Šis 
prietaisas buvo patikrintas ir nustatyta, kad jis atitinka B klasės skaitmeninių prietaisų leistinas 
energijos emisijos normas, pagal FKK taisyklių 15 dalį. Šios leistinos energijos emisijos normos 
yra sukurtos tam, kad apsaugotų nuo kenksmingų trikdžių gyvenamuosiuose plotuose. Tačiau 
nėra jokios garantijos, kad trikdžiai neatsiras tam tikrame gyvenamajame plote.  
 
Šis prietaisas atitinka FKK nustatytas radijo dažnio emisijos normas ir yra FKK atestuotas, jam 
suteikiant FKK nustatytą ID numerį, kuris yra nurodytas ant prietaiso nugarėlės.  
 
Atitikties deklaracija 

„Amazon Fulfillment Services, Inc.“ 

1200 12th Avenue South Suite 1200 

Seattle, WA 98144-2734 

Data: 2009 m. rugpjūčio 6 d.  

Mes, „Amazon Fulfillment Services, Inc.“, buveinės vieta 1200 12th Avenue South Suite 1200, 
Seattle WA 98144-2734, pareiškiame ir prisiimame atsakomybę, kad tik produktas, kurio 
patikrinta elektroninio vaizdavimo prietaiso su USB pakrovimo laidu konfigūracija: 

      Modelis:  D00701 

Apibūdinimas: elektroninis vaizdavimo prietaisas 

Kuriam ši deklaracija yra skirta, atitinka toliau išvardytus 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  

Mes pareiškiame, kad pirmiau nurodytas produktas atitinka visus būtinus Europos Bendrijos 
Komisijos R&TTE direktyvos (99/5/EB) ir EMC (elektromagnetinio suderinamumo) direktyvos 



 

 

(2004/108 /EB) išleistus reikalavimus. Atitikties įvertinimo procedūros, aprašytos 10 straipsnyje 
ir išaiškintos direktyvos 1999/5/EB [II] priede, buvo laikomasi, atsižvelgiant į straipsnius: 

 R&TTE straipsnis 3.1 (a) darbų sauga ir sveikata 

 R&TTE straipsnis 3.1 (b) EMC (elektromagnetinis                                  suderinamumas) 

 R&TTE straipsnis 3.2 spektro panaudojimas 

Pirmiau aparašytos įrangos techninė dokumentacija yra saugoma: 

„Amazon EU Sàrl“ 
5 Rue Plaetis, L-2338 Liuksemburgas, Liuksemburgo Didžioji Hercogystė 

Įgaliotasis asmuo: 

 

Vardas: Ian Freed 

Pareigos: viceprezidentas 

 
 
Tinkamas elektroninio knygų skaitytuvo „Kindle“ antrinis perdirbimas  
 
Kai kuriose vietose elektronių prietaisų atsikratymas yra reguliuojams įstatymų. Prieš 
atsikratydami skaitytuvo „Kindle“ arba išmesdami jį antriniam perdirbimui, įsitikinkite, kad tai 
neprieštarauja vietiniams teisiniams aktams ir nuostatoms. Daugiau informacijos apie skaitytuvo 
„Kindle“ antrinį perdirbimą rasite: 
http://www.amazon.com/kindle-recycling.  

 
UL sertifikato numeris 

Šio elektroninio knygų skaitytuvo „Kindle“ UL sertifikato numeris yra nurodytas ant prietaiso 
nugarėlės. 

Produkto specifikacijos 

Modelio numeris: D00701. 
Ekranas: 6” elektroforezinė ekrano įstrižainė, 600 x 800 pikselių rezoliucija, 167 pikseliai 
colyje, 16 lygių pilka skalė.  
Dydis: 8 coliai x 5,3 colio x 0,36 colio (203,2 mm x 134,6 mm x 9,1 mm). 
Svoris: 10,2 uncijos (289,2 g). 
Atmintis: 2 GB vidinė atmintis, naudotojas gali naudotis apie 1,4 GB. 



 

 

Garsas: 3,5 mm stereoausinių lizdas, įmontuotas stereogarsiakalbiuose. 
Galingumas: KS galingumo baterija ir įkraunama ličio polimerų baterija. 
Jungiamumas: USB 2.0 (mikro-B jungtis) HSDPA/GSM bevielis modemas. 
Darbinė temperatūra: nuo 32 °F iki 95 °F (nuo 0 °C iki 35 °C). 
Laikymo temperatūra: nuo 14 °F iki 113 °F (nuo -10 °C iki 45 °C). 
 

„KINDLE“ LICENCINĖ SUTARTIS IR NAUDOJIMO SĄLYGOS  

ŠI SUTARTIS YRA TARP JŪSŲ IR „AMAZON DIGITAL SERVICES, INC.“ (ĮSKAITANT 
JOS ANTRINĘ BENDROVĘ, „AMAZON“ ARBA KITAIP TARIANT „MUS“). PRAŠOM 
PERSKAITYTI ŠIĄ LICENCINĘ SUTARTĮ IR NAUDOJIMO SĄLYGAS, TAIP PAT VISAS 
PRIETAISO „KINDLE“ IR SU JUO SUSIJUSIŲ PASLAUGŲ TAISYKLES BEI TVARKĄ 
(ĮSKAITANT, BET TUO NEAPSIRIBOJANT, TAISYKLES ARBA NAUDOJIMO 
SĄLYGAS, NUMATYTAS AMAZON.COM TINKLALAPYJE ARBA „KINDLE“ 
SAUGYKLOJE IR AMAZON.COM SLAPTUMO PRANEŠIMĄ, PASKELBTĄ 
TINKLALAPYJE WWW.AMAZON.COM/PRIVACY) (BENDRAI, „SUTARTIS“) PRIEŠ 
PRADĖDAMI NAUDOTI PRIETAISĄ „KINDLE“. PRADĖDAMI NAUDOTI PRIETAISĄ 
„KINDLE“ JŪS SUTINKATE SU ŠIOS SUTARTIES SĄLYGOMIS.  

JEIGU JŪS NESUTINKATE SU ŠIOS SUTARTIES SĄLYGOMIS, GALITE GRĄŽINTI 
PRIETAISĄ „KINDLE“ IR SU JUO ESANČIĄ PROGRAMINĘ ĮRANGĄ (KARTU SU 
ORIGINALIA PAKUOTE, VADOVAIS IR PRIEDAIS) PER TRISDEŠIMT (30) DIENŲ NUO 
PIRKINIO ĮSIGIJIMO, NORĖDAMI ATGAUTI SUMOKĖTUS PINIGUS PAGAL 
SKAITYTUVO „KINDLE“ GRĄŽINIMO TVARKĄ.  

Prietaisas ir susijusios paslaugos. Prietaisas „Kindle“ („prietaisas“) yra nešiojamasis 
elektroninis skaitymo prietaisas, kuris naudoja bevielį ryšį, įgalinantį jo naudotojus apsipirkinėti 
internetu, siųstis informaciją, naršyti, skaityti knygas, laikraščius, žurnalus, žiniaraščius ir kitą 
medžiagą. Visa tai numato šios sutarties bendrosios nuostatos. „Paslauga“ reiškia bevielį ryšį, 
skaitmeninio turinio, programinės įrangos ir palaikymo tiekimą, taip pat kitas paslaugas ir 
palaikymą, kuriuos „Amazon“ teikia prietaisų naudotojams.  

Bevielis ryšys 

Bendrai. „Amazon“ nemokamai jums teikia bevielį ryšį, su sąlyga, kad jūs pirksite ir siųsitės tam 
tikras paslaugas į savo prietaisą. Jums gali tekti mokėti už bevielį ryšį, jeigu jūs savo prietaise 
naudositės kitomis bevielio ryšio paslaugomis, tokiomis kaip tinklo naršymas ir asmeninių bylų 
siuntimasis. Mes paskelbsime nustatytų mokesčių už tokias paslaugas sąrašą „Kindle“ 
saugykloje. „Amazon“ pasilieka teisę bet kada nutraukti bevielio ryšio tiekimą arba kitaip bet 
kada pakeisti bevielio ryšio sąlygas, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, šiuos veiksmus: (a) apriboti 
duomenų aplankų skaičių ir dydį, kurie gali būti parsisiunčiami naudojant bevielį ryšį, ir (b) 
keisti dydį ir sąlygas, taikomas bevielio ryšio mokesčiams.  

Aprėptis ir paslaugos trikdžiai. Jūs sutinkate, kad jeigu esate vietovėje, kurioje nėra 
numatytojo bevielio ryšio, jūs negalėsite naudotis kai kuriais arba visais bevielio ryšio paslaugų 
elementais. Mes neatsakome už bevielio ryšio nebuvimą arba bet kokius jo trikdžius.  



 

 

Jūsų elgesys. Jūs sutinkate, kad naudosite bevielį ryšį, siūlomą „Amazon“, tik ryšium su 
paslaugomis, kurias teikia „Amazon“ šiam prietaisui. Jūs negalite naudotis bevieliu ryšiu jokiais 
kitais tikslais.  

Skaitmeninis turinys 

„Kindle“ saugykla. „Kindle“ saugykla leidžia jums parsisiųsti, rodyti ir naudoti savo prietaise 
gausybę skaitmeninio elektroninio turinio medžiagos, tokios kaip knygos, žurnalų, laikraščių ir 
kitų periodinių leidinių prenumeratos, tinklaraščiai, RSS šaltiniai ir kita skaitmeninio turinio 
medžiaga, kaip numato „Amazon“ (individualiai ir kolektyviai „skaitmeninis turinys“).  

Skaitmeninio turinio naudojimas. Jums sumokėjus „Amazon“ nustatytus mokesčius, 
„Amazon“ suteikia jums teisę visam laikui pasilikti tinkamo skaitmeninio turinio medžiagą, ją 
vartyti, naudoti, rodyti neribotą kartų skaičių, tačiau tik tame prietaise arba „Amazon“ leidus 
kaip paslaugos dalį grynai asmeninėms reikmėms ir nekomercinei veiklai. Pagal šią sutartį 
„Amazon“ leidžia jums naudotis skaitmeniniu turiniu, nebent kitaip aiškiai nurodoma.  

Apribojimai. Nebent kitaip aiškiai nurodoma, jūs negalite parduoti, nuomoti, platinti, transliuoti, 
sublicencijuoti arba kitaip priskirti bet kokių kitų teisių skaitmeniniam turiniui arba bet kokiai jo 
daliai trečiajai šaliai, ir jums draudžiama pašalinti patentavimo pranešimus arba korteles nuo 
skaitmeninio turinio. Taip pat jūs negalite ir kitų neskatinsite, jiems nepadėsite ar neleisite 
tretiesiems asmenims ignoruoti, keisti, įsilaužti arba apeiti saugos funkcijų, kurios saugo 
skaitmeninį turinį. 

Prenumeravimas. Toliau pateikta informacija yra susijusi su skaitmeniniu turiniu, kurį galite 
užsiprenumeruoti, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, elektroninius laikraščius, žurnalus, 
periodinius leidinius (bendrai, „periodiniai leidiniai“): (i) jūs galite reikalauti atšaukti periodinių 
leidinių prenumeratą, vadovaudamiesi „Kindle“ saugyklos atšaukimo instrukcijomis; (ii) mes 
savo nuožiūra ir be išankstinio pranešimo galime atšaukti prenumeratą, pavyzdžiui, jeigu 
periodinis leidinys nebeegzistuoja; (iii) jeigu mes iš anksto, prieš pasibaigiant terminui, 
nutraukiame prenumeratą, tuomet grąžiname proporcingai apskaičiuotą sumą už likusį 
prenumeratos laiką; (iv) mes pasiliekame teisę kartas nuo karto keisti prenumeratos sąlygas ir 
mokesčius, kurie įsigalioja nuo naujojo laikotarpio pradžios; ir (v) prenumeratos mokesčiai gali 
būti apmokestinami, jeigu mokesčiai priklauso, jie gali būti pridedami prie prenumeratos sumos.  

Programinė įranga 

Apibrėžimai. Tolesnės sąlygos yra taikomos prietaisui ir (a) visai „Amazon“ arba trečiųjų šalių 
programinei įrangai (taip pat laikmenai, kurioje ši programinė įranga yra platinama), kuri 
pirkimo metu yra iš anksto prietaise įdiegta arba kurią „Amazon“ suteikia kaip įdiegtos 
programinės įrangos papildymus/atnaujinimus jau (bendrai, „prietaiso programinė įranga“), 
nebent jūs sutinkate su kitomis sąlygomis, kurios yra papildymų/atnaujinimų proceso dalis; ir (b) 
bet kokiai spausdintai, internete skelbiamai arba kitai programinės įrangos elektroninei 
dokumentacijai („dokumentacija“). Šioje sutartyje „programinė įranga“ bendrai reiškia prietaiso 
programinę įrangą ir dokumentaciją.  

Prietaiso programinės įrangos naudojimas. Jūs galite panaudoti prietaiso programinę įrangą 
tik šiam prietaisui. Jūs negalite atskirti pavienio prietaiso programinės įrangos elemento ir 
panaudoti jo kitam prietaisui arba kompiuteriui, negalite perkelti jo, kad galėtumėte panaudoti 



 

 

kitame prietaise arba panaudoti jį arba jo dalį tinkle, negalite parduoti, išnuomoti, paskolinti, 
platinti arba sublicencijuoti arba kitaip priskirti kokių nors teisių visai programinei įrangai arba 
jos daliai.  

Jokios atvirkštinės inžinerijos, dekompiliavimo, išmontavimo arba pergudravimų. Jūs pats 
neturite teisės ir neskatinsite jokio kito asmens, jam nepadėsite ir neleisite keisti, užsiimti 
atvirkštine inžinerija, dekompiliuoti arba išmontuoti prietaiso, jo programinės įrangos arba kokis 
nors jos dalies, nekursite jokių išvestinių darinių iš programinės įrangos arba pasinaudodami 
programine įranga, taip pat negudrausite, nekeisite, nesikėsinsite į jokią prietaiso arba 
programinės įrangos apsaugos sistemą bei funkcijas arba į mechanizmus, operatyviai susijusius 
su programine įranga, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokį prietaiso arba programinės 
įrangos skaitmeninių teisių valdymo funkcionalumo praplėtimą arba pakeitimą.  

Automatinis atnaujinimas. Norėdama palaikyti jūsų programinę įrangą naujausiu lygiu 
„Amazon“ gali automatiškai siųsti prietaiso programinės įrangos papildymus/atnaujinimus.  

Eksporto taisyklės. Jūs sutinkate laikytis visų Komercijos departamento ir kitų Jungtinių 
Amerikos Valstijų agentūrų ir valdžios organų eksporto ir pakartotinio eksporto taisyklių bei 
apribojimų ir neperleisti, neskatinti, nepadėti arba nesuteikti teisės perleisti programinę įrangą 
draudžiamai šaliai arba kitaip tarpininkauti, pažeidžiant eksporto taisykles ir apribojimus.  

Galutiniai vartotojai Vyriausybėje. Programinė įranga yra „komercinė prekė“ (šis terminas yra 
apibrėžiamas 48 FTK, 2.101 paragrafas), susidedanti iš „komercinės kompiuterinės programinės 
įrangos“ ir „komercinės kompiuterinės programinės įrangos dokumentacijos“ (šie terminai yra 
apibrėžiami 48 FTK, 12.212 paragrafas, arba 48 FTK, 227.7202 paragrafas, kiek taikoma). Pagal 
šias sąlygas programinės įrangos licencija yra suteikiama JAV galutiniams vartotojams 
Vyriausybėje (a) tik kaip komercinis elementas ir (b) tik su tomis teisėmis, kurios yra 
suteikiamos visiems kitiems galutiniams vartotojams pagal šios sutarties bendrąsias sąlygas.  

Bendrai 

Teisių išlaikymas ir jokio nelegalaus naudojimo. Jūs negalite naudoti prietaiso, paslaugos arba 
skaitmeninio turinio jokiems nelegaliems tikslams. Jūs sutinkate su faktu, kad jums parduodant 
prietaisą, teisės į „Amazon“ arba jų tiekėjų intelektualią nuosavybę ir jos valdymą jums 
nepereina. Teisė į programinę įrangą yra suteikiama pagal licenciją, ji neparduodama ir nėra 
išimtinė. 

Gaunama informacija. Prietaiso programinė įranga pateiks „Amazon“ informaciją apie jūsų 
prietaisą ir jo sąveiką su bevieliu ryšiu (t. y. kiek liko atminties, prietaiso naudojimo laiką, 
ataskaitos bylas ir signalo stiprumą), taip pat duomenis, susijusius su informacijos turiniu, 
esančiu jūsų prietaise, bei jo panaudojimą (t. y. automatinis paskutinio skaityto lapo 
pasižymėjimas, informacijos, esančios prietaise, trynimas). Pastabos, pasižymėjimai, užrašai, 
paryškintos vietos ar kitoks panašaus pobūdžio ženklinimas, atliekamas prietaise, taip pat kita 
informacija, kurią jūs pateikiate, gali būti kaupiama serveriuose JAV. Informacija, kurią 
gauname, priklauso Amazon.com privatumo pranešimams.  
Patentai. Prietaisas ir/arba metodai, naudojami kartu su prietaisu, gali būti užpatentuoti vienu 
arba keliais patentais arba dėl jų gali būti pateiktos patentinės paraiškos.  
 



 

 

Paslaugos pasikeitimai. „Amazon“ pasilieka teisę bet kada keisti, sustabdyti arba nutraukti 
paslaugos tiekimą. Tokiu atveju „Amazon“ neprivalės jums duoti ataskaitos, ar galėjo tokia teise 
pasinaudoti.  

Sutarties nutraukimas. Jūsų teisės pagal šią sutartį savaime nustos galiojusios be jokio įspėjimo 
iš „Amazon“, jeigu neįvykdysite bet kurios šios sutarties sąlygos. Esant tokiam sutarties 
nutraukimui jūs privalote nustoti naudotis programine įranga. „Amazon“ gali tuojau pat atšaukti 
jūsų prieigą prie paslaugos arba skaitmeninio turinio be išankstinio įspėjimo ir be jokių mokesčių 
grąžinimo. „Amazon“ primygtinio reikalavimo nebuvimas arba nevertimas jūsų laikytis šios 
sutarties nereiškia, kad ji atsisako kokių nors savo teisių.  
Atsisakymas suteikti garantiją. JŪS PRIPAŽĮSTATE IR SUTINKATE, KAD PASLAUGOS, 
PRIETAISO, SKAITMENINIO TURINIO IR PROGRAMINĖS ĮRANGOS NAUDOJIMAS 
YRA JŪSŲ PAČIŲ ATSAKOMYBĖ. IŠSKYRUS VIENERIŲ METŲ RIBOTĄ GARANTIJĄ, 
PASLAUGA, PRIETAISAS, SKAITMENINIS TURINYS IR PROGRAMINĖ ĮRANGA YRA 
PLATINAMI BE GARANTIJOS IR SU SAVO TRŪKUMAIS, TODĖL „AMAZON“, JOS 
TIEKĖJAI IR LICENCIJŲ IŠDAVĖJAI ATSISAKO VISŲ GARANTIJŲ, AIŠKIŲ IR 
NUMANOMŲ, ĮSKAITANT, BET TUO NEAPSIRIBOJANT, NUMANOMĄ PERKAMUMO, 
TINKAMUMO KONKRETIEMS TIKSLAMS, TIKSLUMO, RAMAUS MĖGAVIMOSI IR 
TREČIŲJŲ ŠALIŲ TEISIŲ NEPAŽEIDIMO GARANTIJĄ. JOKIA ŽODINĖ ARBA 
RAŠYTINĖ „AMAZON“ ARBA JOS ĮGALIOTOJO ATSTOVO INFORMACIJA AR 
PATARIMAS GARANTIJOS NESUKURIA. TAM TIKRŲ JURISDIKCIJŲ ĮSTATYMAI 
NELEIDŽIA PANAIKINTI NUMANOMŲ GARANTIJŲ. JEIGU TOKIE ĮSTATYMAI JUMS 
YRA TAIKOMI, KAI KURIOS ARBA VISOS PIRMIAU APRAŠYTOS ATSAKOMYBĘ 
PANAIKINANČIOS SĄLYGOS, IŠIMTYS ARBA APRIBOJIMAI JUMS GALI BŪTI 
NETAIKOMI, JŪS GALITE TURĖTI PAPILDOMŲ TEISIŲ.  
 

Atsakomybės ribojimas. KIEK LEIDŽIA ĮSTATYMAI, NEI „AMAZON“, NEI JOS 
TIEKĖJAI ARBA LICENCIJOS IŠDAVĖJAI NĖRA JUMS ĮSIPAREIGOJĘ DĖL JOKIŲ 
ATSITIKTINIŲ ARBA ŠALUTINIŲ NUOSTOLIŲ, SUSIJUSIŲ SU BET KOKIOS AIŠKIOS 
ARBA NUMANOMOS GARANTIJOS PAŽEIDIMU, NETESYBŲ, APLAIDUMO, 
GRIEŽTOS ATSAKOMYBĖS ARBA BET KOKIOS KITOS TEISINĖS TEORIJOS, 
SUSIJUSIOS SU PASLAUGA, ĮSKAITANT, BET TUO NEAPSIRIBOJANT, BET KOKIUS 
NUOSTOLIUS, KYLANČIUS DĖL PELNO, ĮPLAUKŲ, DUOMENŲ NETEKIMO ARBA 
PRIETAISO PROGRAMINĖS ĮRANGOS AR BET KOKIO SU JA SUSIJUSIO PRODUKTO 
NAUDOJIMO, NET JEIGU „AMAZON“ BUVO INFORMUOTA DĖL TOKIŲ NUOSTOLIŲ 
GALIMYBĖS. BET KOKIU ATVEJU „AMAZON“ BENDROJI ATSAKOMYBĖ PAGAL ŠIĄ 
SUTARTĮ BUS SUSIJUSI SU SUMA, SUMOKĖTA UŽ PRIETAISĄ. TAM TIKRŲ 
JURISDIKCIJŲ ĮSTATYMAI NELEIDŽIA ATMESTI ARBA APRIBOTI ATSITIKTINIŲ 
ARBA ŠALUTINIŲ NUOSTOLIŲ. JEIGU ŠIE ĮSTATYMAI JUMS YRA TAIKOMI, KAI 
KURIE ARBA VISI PIRMIAU IŠVARDYTI ATMETIMAI AR APRIBOJIMAI GALI BŪTI 
JUMS NETAIKOMI, NES JŪS GALITE TURĖTI PAPILDOMŲ TEISIŲ.  



 

 

Vašingtono teisės taikymas. Vašingtono valstijos įstatymai, nepaisant teisės normų principų, 
bus taikomi šiai sutarčiai ir bet kokiems bet kokio pobūdžio ginčams, kurie gali kilti tarp jūsų ir 
„Amazon“.  

Ginčai. BET KOKIE GINČAI, KYLANTYS IŠ ŠIOS SUTARTIES ARBA KOKIU NORS 
BŪDU SU JA SUSIJĘ, PRIVALO BŪTI PATEIKTI SIETLO SLAPTAJAM ARBITRAŽUI, 
VAŠINGTONO VALSTIJA, NEBENT KAIP NORS PAŽEIDĖTE ARBA GRASINOTE 
PAŽEISTI „AMAZON“ INTELEKTUALINĖS NUOSAVYBĖS TEISES, TUOMET 
„AMAZON“ GALI SIEKTI ĮPAREIGOJIMO NEPAŽEISTI IEŠKOVO TEISIŲ ARBA 
KOKIO NORS KITO ĮPAREIGOJIMO BET KOKIAME VALSTIJOS FEDERALINIAME 
TEISME VAŠINGTONO VALSTIJOJE IR JŪS SUTINKATE SU UŽDARA TOKIO TEISMO 
VIETA IR JURISDIKCIJA. Arbitro sprendimas yra teisiškai įpareigojantis ir gali būti 
panaudotas kaip teismo sprendimas bet kuriame kompetentingame jurisdikcijos teisme. 
Neperžengiant taikytino įstatymo, joks arbitražas pagal šią sutartį negali susijungti su arbitražu, 
kuris susijęs su kokia kita šalimi, nesvarbu, tai vyksta klasinio ar kitokio arbitražo proceso metu.  

Atskiriamumas. Jeigu bet kuri šios sutarties sąlyga arba reikalavimas bus pripažintas 
negaliojančiu, niekiniu arba dėl kokios nors priežasties neturinčiu ieškinės galios, tuomet ta dalis 
bus atskirta ir neturės įtakos likusių sąlygų ir reikalavimų galiojimui bei įvykdomumui.  

Pataisos. „Amazon“ pasilieka teisę pakeisti bet kurią šios sutarties sąlygą savo pačios nuožiūra, 
išsiųsdama pataisytas sąlygas į „Kindle” saugyklą arba paskelbdama Amazon.com tinklalapyje. 
Tolesnis prietaiso arba programinės įrangos naudojimas po tokių pataisymų įsigaliojimo dienos 
numato, kad jūsų sutartis pasikeičia atitinkamai pagal padarytas pataisas.  

Kontaktinė informacija. Kilus klausimams, susijusiems su šia sutartimi, jūs galite raštu 
susisiekti su „Amazon“ adresu: Amazon.com, Attn: Legal Department, 1200 12th Avenue South, 
Suite 1200, Seattle, WA, 98144-2734. 

 

VIENERIŲ METŲ RIBOTA GARANTIJA 
Šią garantiją suteikia „Amazon Fulfillment Services, Inc.“, 1200 12th Ave South, Suite 1200, 
Seattle, WA 98144-2734, United States, elektroniniam knygų prietaisui „Kindle“ („Prietaisas“). 
Mes suteikiame garantiją prietaiso medžiagų defektams ir prastam jo pagaminimui pagal 
vartotojų reikmes vieneriems metams nuo prietaiso mažmeninio įsigijimo datos. Per šį garantinį 
laikotarpį atsiradus defektui ir jums grąžinant prietaisą laikantis nurodymų, mes savo nuožiūra ir 
laikydamiesi įstatymų arba (i) pataisome prietaisą, naudodami naujas ar pataisytas dalis, arba (ii) 
pakeičiame prietaisą nauju ar pataisytu prietaisu, arba (iii) grąžiname jums visus arba dalį už 
prietaisą sumokėtų pinigų. 
Ši ribotos atsakomybės garantija taikoma bet kokiam remontui, atsarginės dalies pakeitimui arba 
prietaiso pakeitimui viso likusio originalaus garantinio aptarnavimo laikotarpiu arba 
devyniasdešimčiai dienų, priklausomai nuo to, kuris laikotarpis yra ilgesnis. Visos pakeistos 
dalys ir prietaisai, dėl kurių yra grąžinami pinigai, tampa mūsų nuosavybe. Ši ribotos 
atsakomybės garantija taikoma tik prietaiso techninės įrangos komponentams, kurie sugedo ne 
per nelaimingą atsitikimą arba atsirado dėl netaisyklingo naudojimo, nepriežiūros, gaisro arba 
kitų išorinių priežasčių, keitimų, remonto arba komercinio naudojimo.  
 



 

 

Nurodymai. Prašom susisiekti su klientų aptarnavimo skyriumi dėl tikslių nurodymų, kaip 
pasinaudoti prietaiso garantinio aptarnavimo paslaugomis: 
El. paštas:  kindle-cs-support@amazon.com 
telefonas JAV. ribose: 1 866 321 8851 (nemokamas)  

 
už JAV ribų: 1 206 266 0927 (mokamas) 

 
Apskritai jums reikės prietaisą pristatyti arba jo originalioje pakuotėje arba panašioje apsauginėje 
pakuotėje adresu, kurį nurodė klientų aptarnavimo skyrius. Prieš pateikiant prietaisą garantiniam 
apatarnavimui, jūsų pareiga panaikinti bet kokią informaciją, programinę įrangą arba kitus 
duomenis, kuriuos laikėte savo prietaise. Yra tikimybė, kad duomenys, programinė įranga arba 
kita informacija dings, bus reformatuota aptarnavimo metu ir mes nebūsime atsakingi už bet 
kokius jūsų nuostolius.  
 
Apribojimai. TIEK, KIEK LEIDŽIA ĮSTATYMAS, GARANTIJA IR PRIEMONĖS, 
IŠAIŠKINTOS ANKSČIAU, YRA IŠSKIRTINĖS IR TURI PIRMENYBĘ PRIEŠ KITAS 
GARANTIJAS AR PRIEMONES, TODĖL MES SPECIALIAI NEPRIPAŽĮSTAME VISŲ 
ĮSTATYMINIŲ ARBA NUMANOMŲ GARANTIJŲ, ĮSKAITANT, BET TUO 
NEAPSIRIBOJANT, PERKAMUMO ARBA TINKAMUMO KONKRETIEMS TIKSLAMS 
GARANTIJĄ IR GARANTIJĄ PRIEŠ PASLĖPTUS ARBA NEMATOMUS DEFEKTUS. 
JEIGU TEISIŠKAI MES NEGALIME NEPRIPAŽINTI ĮSTATYMŲ NUMATYTOS ARBA 
NUMANOMOS GARANTIJOS, TUOMET, NEPERŽENGIANT ĮSTATYMŲ, VISOS 
GARANTIJOS BUS APRIBOTOS IKI ŠIOS SKUBIOS RIBOTOS GARANTIJOS TRUKMĖS 
IR REMONTO DARBAI BEI SUGEDUSIŲ DALIŲ PAKEITIMAS BUS NUMATOMAS 
GRYNAI MŪSŲ PAČIŲ NUOŽIŪRA. KAI KURIOS JURISDIKCIJOS NENUMATO 
APRIBOJIMŲ, KIEK ILGAI ĮSATYMŲ NUMATYTA ARBA NUMANOMA GARANTIJA 
TRUNKA, TODĖL PIRMIAU APRAŠYTAS APRIBOJIMAS JUMS GALI BŪTI 
NETAIKOMAS.  
 
MES NEATSAKOME UŽ TIESIOGINIUS, SPECIALIUS, ATSITIKTINIUS ARBA 
ŠALUTINIUS NUOSTOLIUS, KYLANČIUS IŠ GARANTIJOS PAŽEIDIMO ARBA ESANT 
KITOMS TEISINĖMS TEORIJOMS. KAI KURIOSE JURISDIKCIJOSE PIRMIAU 
MINĖTAS APRIBOJIMAS NETAIKOMAS REIKALAVIMAMS, SUSIJUSIEMS SU 
MIRTIMI ARBA ASMENINĖMIS TRAUMOMIS, AR BET KOKIEMS ĮSTATYMŲ 
NUMATYTIEMS ĮSIPAREIGOJIMAMS DĖL TYČINIŲ ARBA DIDELIŲ NEATSARGUMO 
VEIKSMŲ IR/ARBA NEVEIKIMO, TAIGI ANKSČIAU APRAŠYTA S ĮSIPAREIGOJIMAS 
JUMS GALI BŪTI NETAIKOMAS. KAI KURIOS JURISDIKCIJOS NENUMATO 
TIESIOGINIŲ, ATSITIKTINIŲ ARBA ŠALUTINIŲ NUOSTOLIŲ NEĮTRAUKIMO ARBA 
APRIBOJIMŲ, TODĖL ANKSČIAU APRAŠYTAS NEĮTRAUKIMAS ARBA APRIBOJIMAI 
JUMS GALI BŪTI NETAIKOMI.  
 
Ši ribota garantija suteikia jums tam tikras įstatymų numatytas teises. Jūs galite turėti papildomų 
teisių, kurios skiriasi, priklausomai nuo jurisdikcijos, tačiau ši ribota garantija toms teisėms 
neturi įtakos.  
 



 

 

Pastabos dėl patentų 
 
Skaitytuvas „Kindle“ ir/arba metodai, naudojami kartu su prietaisu „Kindle“, gali būti 
užpatentuoti vienu arba keliais patentais arba dėl jų gali būti pateiktos patentinės paraiškos.  
Garso dekodavimo technologijai „MPEG Layer-3“ yra suteikta „Fraunhofer IIS“ ir „Thomson“ 
licencija.  
 
Pastabos dėl autoriaus ir prekės ženklo teisių  
 
„Amazon Kindle“ prietaiso programinė įranga, „Amazon Kindle Quick Start gidas“ ir „Amazon 
Kindle naudotojo gidas © 2004–2009“ yra „Amazon Technologies, Inc.“ arba jos antrinių 
bendrovių nuosavybė. Visos teisės saugomos. 
 
„1-CLICK“, „AMAZON“, „AMAZON.COM“ EMBLEMA, „AMAZONKINDLE“ 
EMBLEMA, „AMAZON KINDLE DX“, „AUDIBLE“, „KINDLE“, „MOBIPOCKET“, 
„WHISPERNET“ IR „WHISPERSYNC“ yra „Amazon Technologies, Inc.“ arba jos antrinių 
bendrovių prekių ženklai.  
 
„Java“ ir visi „Java“ pagrindu sukurti prekių ženklai ir emblemos yra „Sun Microsystems, Inc.“ 
prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai JAV ir kitose šalyse.  

 
„NF Browser v3.4“ © 1996–2008 „ACCESS Co., Ltd.“. „ACCESS“ yra „ACCESS Co., Ltd.“ 
prekės ženklas arba registruotasis prekės ženklas Japonijoje ir kitose šalyse. 
 
„RealSpeakTM Solo“ © 2008 „Nuance Communications, Inc.“. „RealSpeakTM“ ir „Nuance®“ yra 
„Nuance Communications, Inc.“ prekių ženklai arba registruotieji prekės ženklai Jungtinėse 
Valstijose ir/arba kitose šalyse. 
 
Visi kiti ženklai, produktų, įmonių pavadinimai, prekių ir paslaugų ženklai yra atitinkamų 
savininkų nuosavybė.  
 
Kitų kalbų versijos 

Jūs galite peržiūrėti „Kindle“ licencinę sutartį ir naudojimo sąlygas, Vienerių metų ribotą 
garantiją ir kitą su „Kindle“ susijusią informaciją kitomis kalbomis, adresu 
http://www.amazon.com/kindletermsandconditions. 
 


