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Nokia USB-laadija (CA-100)
Käesolev laadija võimaldab Nokia seadme aku laadi
USB-pordi kaudu.

Lugege see kasutusjuhend enne laadija kasutamist h
läbi ka oma telefoni kasutusjuhend, kus on ära tood
hooldusalane teave. Samuti tutvuge oma arvuti ja s
kasutusjuhenditega. Käesoleva juhendi viimase välja
leiate aadressilt www.nokia.com/support või kohalik
veebisaidilt.

Laadija pistik ühendatakse ühilduva Nokia seadme 2

Nokia seadme laadimiseks arvutist eemaldage laadi
ühendage laadija arvuti USB-porti, nii nagu arvuti j
kasutusjuhendis kirjeldatud, ning seejärel ühendage
seadme laadija ühenduspessa. Veenduge, et arvuti o
Nokia seadme aku on täiesti tühi, võib laadimine ala
pärast. Kui arvuti läheb laadimise ajal säästu- või u
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Seadme aku laadimine arvutist suurendab arvuti ak
lühendab selle kasutusaega.

Eraldage laadija arvutist arvuti ja selle opsüsteemi k
toodud juhiste järgi.

Hooldus ja korrashoid
Teie seade on hoolikalt disainitud ja viimistletud, se
korralikult hoida. Alltoodud juhtnöörid aitavad säilit
garantiid.

• Hoidke kõik tarvikud ja lisaseadmed väikelaste 

• Hoidke seade kuivana. Sademed, niiskus ja ved
mineraale, mis võivad korrodeerida elektronske
märjaks saab, laske sel täielikult kuivada.

• Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ja m
See võib kahjustada elektroonikaelemente.
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• Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrge temperatuu
elektronseadmete eluiga ning sulatada või defo
plastdetaile.

• Ärge hoidke seadet külmas. Seni, kuni seade no
soojeneb, võib selle sees tekkida kondensaatnii
elektronskeeme.

• Ärge raputage, koputage ega pillake seadet ma
hoolimatult ümber käies võite kahjustada sisem
mehaanikat.

• Ärge kasutage seadme puhastamiseks tugevato
puhastus- või pesemisvahendeid.

• Ärge seadet värvige. Värv võib takistada seadm
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, et Euroopa Liidu 
lsesse 
mejäätmete hulka, 
iseks vaadake toodet 
riigi teavet aadressil 
Kui seadme töös esineb häireid, pöörduge lähima vo
teeninduskeskuse poole.

Läbikriipsutatud prügikasti märk tähendab
riikides tuleb äravisatav toode viia spetsiaa
kogumispunkti. Ärge visake neid tooteid ol
mis ei kuulu sorteerimisele. Lisateabe saam
puudutavat ökodeklaratsiooni või vastava 
www.nokia.com.
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