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Cablul Nokia pentru încãrcare ºi con
Cu acest cablu, puteþi transfera ºi sincroniza date în
compatibil ºi aparatul Nokia. În acelaºi timp, puteþi
a încãrca acumulatorul aparatului Dvs. compatibil N

Cablul este prevãzut cu un conector USB într-un cap
pentru încãrcãtor Nokia de 2,0 mm ºi un conector N
celãlalt capãt. Funcþiile disponibile în timpul utilizãr
aparatul Dvs. Nokia ºi de programul pentru calculat
cu aparatul (de exemplu programul Nokia PC Suite)

Conectorul USB acceptã vitezele pentru transferul d
specificaþiile USB versiunea 2.0.

Înainte de a utiliza cablul, citiþi cu atenþie acest gh
de asemenea, instrucþiunile de utilizare pentru apar
pentru calculator ºi pentru sistemul de operare. Pen
suplimentare, accesaþi www.nokia.com/support sau
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vs. compatibil Nokia.
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lator
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torului la aparat ºi 
Acest produs poate conþine piese de dimensiuni mic
ºi accesoriile la îndemâna copiilor mici.

Transferul sau sincronizarea datelor
Pentru a utiliza cablul în vederea transferului de dat
conectaþi mufa USB la portul USB de pe calculatorul D
micro-USB la conectorul micro-USB de pe aparatul D

Dupã transferul de date sau dupã sincronizare, deco
aparatul Nokia ºi de la calculator.

Încãrcarea unui acumulator de la un calcu
Pentru a încãrca acumulatorul aparatului Dvs. Nokia
conectaþi mufa USB la portul USB de pe calculator 
2,0 mm a încãrcãtorului la conectorul de încãrcare 
micro-USB la conectorul pentru încãrcare micro-US
compatibil Nokia, în funcþie de tipul de conector al 
În cazul în care conectaþi mufa de 2,0 mm a încãrcã
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cãrii, este posibil ca 
i aparatului de la 
lui calculatorului ºi 
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 umiditatea ºi alte 
tanþe care corodeazã 
mufa micro-USB la un alt aparat, în acelaºi timp, se
aparatul cu conectorul micro-USB.

Asiguraþi-vã cã aþi pornit calculatorul. În cazul în ca
în modul de aºteptare sau hibernare în timpul încãr
încãrcarea sã se opreascã. Încãrcarea acumulatorulu
calculator solicitã suplimentar energia acumulatoru
reduce durata de viaþã a acestuia.

Dupã încãrcare, deconectaþi cablul de la aparatul No

Îngrijire ºi întreþinere
Aparatul Dvs. este un produs de calitate superioarã, c
grijã. Sugestiile de mai jos vã vor ajuta sã respectaþi c
a garanþiei.

• Pãstraþi aparatul în stare uscatã. Precipitaþiile,
tipuri de lichide sau impuritãþi pot conþine subs
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 mult praf sau 
lectronice se pot 

mperaturile ridicate 
defecta acumulatorii 
in material plastic.

nd aparatul revine la 
ondens în interiorul 
lectronice.

l scuturaþi. 
ctronice interne ºi 

oduse chimice 
þi puternici.
circuitele electronice. Dacã aparatul Dvs. se udã
complet.

• Nu folosiþi ºi nu depozitaþi aparatul în zone cu
murdãrie. Pãrþile sale mobile ºi componentele e
deteriora.

• Nu pãstraþi aparatul la temperaturi ridicate. Te
pot scurta viaþa dispozitivelor electronice, pot 
ºi pot deforma sau topi anumite componente d

• Nu pãstraþi aparatul la temperaturi scãzute. Câ
temperaturã normalã, umezeala poate forma c
acestuia ºi poate deteriora plãcile cu circuite e

• Nu scãpaþi aparatul din mânã, nu-l loviþi ºi nu-
Manipularea durã poate deteriora circuitele ele
elementele de mecanicã finã.

• Pentru curãþarea aparatului nu se vor folosi pr
concentrate, solvenþi de curãþare sau detergen
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pe documentaþie sau 
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ntribuiþi la 
romovaþi refolosirea 
• Nu vopsiþi aparatul. Vopseaua poate bloca pies
împiedica funcþionarea corespunzãtoare.

Dacã produsul nu funcþioneazã corespunzãtor, duce
apropiat atelier de service autorizat pentru reparaþi

Evacuarea la deºeuri
Simbolul coº de gunoi barat pe un produs, 
pe ambalaj indicã faptul cã toate produse
electronice, bateriile ºi acumulatorii se vo
sfârºitul ciclului de viaþã. Aceastã cerinþã 

Europeanã ºi în alte locaþii în care sunt disponibile 
separate. Nu aruncaþi aceste produse la gunoiul mu

Prin returnarea produselor la centrul de colectare co
împiedicarea evacuãrii necontrolate a deºeurilor ºi p
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riginal Accessories 
kia Corporation.
resurselor materiale. Informaþii detaliate despre col
de la distribuitorul produsului, de la autoritãþile loc
la organizaþiile naþionale pentru controlul producãt
reprezentanþa localã Nokia. Pentru Declaraþia Eco a p
instrucþiuni referitoare la returnarea unui produs sc
informaþiile specifice þãrii la www.nokia.com.
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