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Nokia Battery Charging Stand DT-14
Dudukan pengisi daya baterai ini memungkinkan pe
cadangan untuk telepon Anda. Dudukan ini dapat d
pengisi daya AC-3, AC-4, atau DC-4 maupun denga
12 atau LCH-12 jika menggunakan adaptor pengisi 

Untuk menggunakannya, letakkan dudukan pada pe
dan kokoh, kemudian pasang pengisi daya ke duduk
Periksa apakah lampu indikator hijau berkedip sesaa
dalam dudukan sehingga konektor pada baterai seja
pada dudukan. Lampu indikator hijau akan berkedip
menunjukkan bahwa baterai sedang diisi. Setelah b
lampu indikator akan menyala terus menerus.

Bila lampu indikator tidak juga menyala, meskipun 
terpasang dan dudukan sudah dihubungkan ke sum
menggunakan pengisi daya, berarti baterai tidak sed
ini, baterai mungkin tidak terpasang dengan benar 
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Perawatan dan pemeliharaan
Perangkat Anda merupakan produk unggulan dan k
ditangani secara benar. Saran berikut akan memban
ketentuan jaminan.

• Jauhkan aksesori dan perangkat tambahan dar
anak.

• Pastikan perangkat dalam keadaan kering. Air h
dan segala jenis cairan atau uap air dapat meng
akan menimbulkan korosi pada sirkuit elektron
Anda terkena air, biarkan perangkat ini benar-b

• Jangan gunakan atau jangan simpan perangka
berdebu dan kotor. Komponen yang dapat dilep
elektronik mungkin akan rusak.
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 Ketika temperatur 
r dapat terbentuk di 
it elektronik.

r atau terguncang. 
an panel sirkuit 

bersih atau deterjen 
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• Jangan simpan perangkat ini di tempat yang pa
tinggi dapat mempersingkat masa pakai peran
merusak baterai dan melelehkan komponen ya
plastik.

• Jangan simpan perangkat ini di tempat dingin.
kembali hangat (ke temperatur normal), uap ai
dalam perangkat dan akan merusak panel sirku

• Jangan sampai perangkat ini terjatuh, terbentu
Penanganan yang tidak tepat dapat mematahk
internal dan komponen yang halus.

• Jangan gunakan bahan kimia keras, larutan pem
keras untuk membersihkan perangkat.

• Jangan cat perangkat ini. Lapisan cat dapat me
komponen yang dapat dilepas dan menghamba
semestinya.
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Jika produk ini tidak bekerja sebagaimana mestinya
layanan resmi yang terdekat.
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