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Nokia anslutningskabel för laddning 
Med den här kabeln kan du överföra och synkronise
kompatibel dator och din Nokia-enhet. Du kan även
att samtidigt ladda batteriet i din kompatibla Nokia

Kabeln har en USB-kontakt i ena änden och en 2,0-
laddarkontakt och en Nokia-mikro-USB-kontakt i a
funktioner som är tillgängliga när du använder kabe
enheten och datorprogramvaran som du använder t
(t.ex. Nokia PC Suite). 

USB-kontakten stöder de överföringshastigheter so
specifikationen version 2.0.

Läs igenom den här användarhandboken noggrant i
kabeln. Läs även användarhandböckerna för Nokia-
operativsystemet. Mer information finns på www.no
din lokala Nokia-webbplats.

Produkten kan innehålla smådelar. Förvara dem utom
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Överföra eller synkronisera data
Om du vill överföra eller synkronisera data med hjäl
du USB-kontakten till datorns USB-port och mikro-
den kompatibla Nokia-enhetens mikro-USB-uttag.

Efter överföringen eller synkroniseringen av data ko
från Nokia-enheten och datorn. 

Ladda ett batteri från en dator
Om du vill ladda batteriet i Nokia-enheten från en d
kontakten till datorns USB-port och ansluter den 2,
till det 2,0-mm laddaruttaget eller mikro-USB-kont
laddaruttaget på Nokia-enheten, beroende på typ a
du ansluter den 2,0-mm laddarkontakten till en enh
kontakten till en annan enhet samtidigt kommer en
USB-kontakt att laddas först.
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Kontrollera att datorn är påslagen. Om datorn försä
viloläge under laddningen kan laddningen avbrytas.
laddas via datorn belastas datorns batterienergi och
förkortas.

Efter laddningen kopplar du loss kabeln från Nokia-

Skötsel och underhåll
Din enhet är en tekniskt avancerad produkt framstä
yrkesskicklighet och bör behandlas med största oms
nedanstående råd kan du se till att garantin täcker 

• Skydda enheten mot fukt. Nederbörd, fukt och
kan innehålla ämnen som fräter på de elektron
enheten utsätts för väta måste den få möjlighe
hållet.

• Använd eller förvara inte enheten i dammiga, s
Enhetens rörliga delar och elektroniska kompon
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• Förvara inte enheten på varma platser. Höga te
förkorta livslängden för elektroniska apparater,
och förvränga eller smälta vissa plaster.

• Förvara inte enheten på kalla platser. När enhe
normal temperatur kan det bildas fukt på insida
elektroniska kretsarna.

• Tappa inte enheten. Slå eller skaka inte heller p
behandlas omilt kan kretskorten och finmekan

• Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel e
rengöringsmedel för att rengöra enheten.

• Måla inte enheten. Målarfärg kan täppa till de
hindra normal användning.

Om produkten inte fungerar som den ska tar du den
kvalificerade serviceverkstad.
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Avfallshantering
Den överkorsade soptunnan på produkter, 
paketering innebär att alla elektriska och 
produkter, batterier och ackumulatorer ska
återvinningsstation vid slutet av sin livslän

och andra länder med separat sopuppsamling. Kasta
med det vanliga hushållsavfallet.

Genom att lämna produkterna till insamling hjälper
okontrollerad sophantering och främja återvinning 
information om insamling och återvinning finns hos
återförsäljare, lokala myndigheter, organisationer so
tillverkningsindustrin eller hos närmaste Nokia-repr
eko-deklaration eller information om hur du returner
finns i den landsspecifika informationen på www.no
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