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Nokia laadija- ja ühenduskaabel CA-
Selle kaabli abil saate edastada ning sünkroniseerid
Nokia seadme vahelisi andmeid. Samuti võite kaabl
laadida Nokia seadet personaalarvuti kaudu.

Kaablil ühes otsas on USB-pistik ning teises 2,0 mm
ning Nokia mikro-USB-ühenduspesa. Kaabliga ühen
kasutusvõimalused sõltuvad konkreetsest Nokia sead
arvutitarkvarast (näiteks Nokia PC Suite). 

Kaabli USB-pistik toetab USB standardile 2.0 vastav

Enne kaabli kasutamist tutvuge käesoleva kasutusju
lugege teie Nokia seadme, personaalarvuti ning ope
kasutusjuhendeid. Lisateavet leiate aadressilt www.
või Nokia kohalikult veebileheküljelt.

Toode võib sisaldada väikesi osakesi. Hoidke need la
kohas.
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 arvuti lülitub 
ine peatuda. Seadme 
Andmeedastus või sünkroniseerimine
Et kasutada kaablit andmeedastuseks või sünkronise
USB-pistik teie personaalarvuti USB-pistikupesaga n
teie Nokia seadme mikro-USB ühenduspesaga.

Pärast andmeedastust või sünkroniseerimist ühenda
seadmest ning personaalarvutist lahti.

Aku laadimine personaalarvuti kaudu
Et laadida Nokia seadme akut personaalarvuti kaudu,
arvuti USB-pistikupesaga ning 2,0 mm laadija pistik N
laadija pistmikuga või mikro-USB- pistik Nokia seadm
ühenduspesaga, olenevalt laadija pistiku tüübist. Ku
2,0 mm laadija pistiku seadmega ning mikro-USB p
seadmega, laaditakse kõigepealt mikro-USB-ühendu

Veenduge, et personaalarvuti on sisse lülitatud. Kui
laadimise ajal oote- või säästure¾iimile, võib laadim



EESTI
tarvet ning lühendab 

ing personaalarvutist 

etõttu tuleb seda ka 
ada seadmele antud 

elikud sisaldavad 
eme. Kui seade saab 
ivada.

äärdunud kohtades. 
aelemente.
aku laadimine arvutist suurendab arvuti aku energia
arvuti aku tööiga.

Pärast laadimist ühendage kaabel Nokia seadmest n
lahti.

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

• Hoidke seade kuivana. Sademed, niiskus ja ved
mineraale, mis võivad korrodeerida elektronske
märjaks, laske sel enne kasutamist täielikult ku

• Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ja m
See võib kahjustada liikuvaid osi ja elektroonik
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• Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrge temperatuu
elektroonikaseadmete eluiga, kahjustada akut 
deformeerida 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 valguda seadme
vahele ja takistada selle tööd.

Kui seadme töös esineb häireid, pöörduge lähima vo
teeninduskeskuse poole.
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Kasutuselt kõrvaldamine
Läbikriipsutatud prügikasti märk teie toote
pakendil tuletab meelde, et kõik äravisata
elektroonikaseadmed, patareid ja akud tule
kogumispunkti. See nõue kehtib Euroopa L

riikides, kus on kasutusel spetsiaalsed kogumissüstee
tooteid olmejäätmete hulka, mis ei kuulu sorteerimi

Kui viite äravisatavad seadmed vastavasse kogumisp
jäätmete kontrollimatut kõrvaldamist ning aitate ka
ressursside korduvkasutamisele. Täpsemat teavet ko
saate toote edasimüüjalt, kohalikest jäätmekäitluse
rahvusvahelistest kasutatud toodete käitlemisettevõ
kohalikult Nokia esindajalt. Toodet puudutava ökod
kasutatud toote tagastamisega seotud juhiste leidm
riigi teavet aadressilt www.nokia.com.
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