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Tietoja tablet-tietokoneen kannesta

Tutustu uuteen tehokkaaseen Nokia-näppäimistöösi.

Tehokkaan Nokia-näppäimistön avulla voit

• suojata tablet-tietokonettasi kolhuilta ja naarmuilta
• kirjoittaa fyysisellä näppäimistöllä ja käyttää kosketuslevyä aivan kuin kannettavalla tietokoneella
• saada lisävirtaa kannen akusta, kun tablet-tietokoneen akusta loppuu virta
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Osat

Tutustu tablet-tietokoneen kanteen.

1 Tablet-tietokoneen pidike
2 Näppäimistön telakointiasema
3 Kameran ja mikrofonin ikkuna
4 Näppäimistö
5 USB-portit
6 Kosketuslevy

Tämä kansi on yhteensopiva Nokia-tablet-
tietokoneen kanssa.

Kannen mukana ei toimiteta yhteensopivaa
laturia. Se toimitetaan tablet-tietokoneen
mukana.

Jotkin laitteen osat ovat magneettisia. Laite saattaa vetää puoleensa metallisia materiaaleja. Älä pidä
luottokortteja tai muita magneettisia tallennusvälineitä laitteen lähellä, koska niille tallennetut tiedot
voivat hävitä.

Tämän tuotteen pinta ei sisällä nikkeliä.
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Käännä kansi auki

Poissa tieltä kun sitä ei tarvita, mutta hetkessä valmiina käyttöön – kansi on helppo avata ja sulkea.

1. Avaa kansiläppä.
2. Avaa tablet-tietokoneen pidike.
3. Lukitse tablet-tietokoneen pidike paikalleen niin, että näppäimistön telakointiasema on
näppäimistön vieressä.
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Telakoi ja irrota tablet-tietokone

Muuta Nokian tablet-tietokone kannettavaksi tietokoneeksi ja pidennä akun kestoaikaa.

1. Telakoi tablet-tietokone liu'uttamalla tablet-tietokone pidikkeeseen niin, että telakointiliittimet
ovat oikeilla kohdilla. Työnnä tablet-tietokoneen yläreunaa varovasti pidikettä vasten, kunnes se
lukittuu paikalleen.
2. Irrota tablet-tietokone telakoinnista asettamalla sormi tablet-tietokoneen ja tablet-tietokoneen
pidikkeen väliin ja vetämällä pidike irti tablet-tietokoneesta.

Tablet-tietokone käyttää kannen akkua ja siirtyy käyttämään tablet-tietokoneen akkua vain, jos
kannen akku on tyhjä.

Älä käännä tablet-tietokoneen pidikettä näppäimistön alle, koska kansi voi vahingoittua.
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Lataa kannen akku

Onko tablet-tietokoneen akkuvirta vähissä? Tehokkaan Nokia-näppäimistön akussa on lisävirtaa
useiksi tunneiksi.

Telakoi tablet-tietokone kiinni kanteen.

1. Kytke laturi pistorasiaan.
2. Kytke laturin johto tablet-tietokoneeseen.

Ladattaessa tablet-tietokoneen akku latautuu ensin ja kannen akku sen jälkeen.
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Tuotetietoja ja turvallisuutta koskevia tietoja

Laitteen ylläpito ja huolto
• Pidä laite kuivana. Sade, ilmankosteus ja kaikenlaiset nesteet ja kosteus voivat sisältää mineraaleja, jotka syövyttävät

elektronisia piirejä. Jos laite kastuu, anna laitteen kuivua.
• Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisessä tai likaisessa paikassa.
• Älä säilytä laitetta kuumassa. Korkeat lämpötilat voivat vahingoittaa laitetta tai akkua.
• Älä säilytä laitetta kylmässä. Kun laitteen lämpötila palautuu normaaliksi, sen sisälle voi muodostua kosteutta, joka saattaa

vahingoittaa laitetta.
• Älä avaa laitetta.
• Hyväksymättömät muutokset saattavat vahingoittaa laitetta ja voivat olla radiolaitteita koskevien määräysten vastaisia.
• Älä pudota, kolhi tai ravista laitetta. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa laitetta.
• Puhdista laitteen pinta vain pehmeällä, puhtaalla ja kuivalla kankaalla.

Kierrätys

Palauta käytetyt elektroniset tuotteet, akut ja pakkausmateriaalit aina erityisiin keräyspisteisiin. Tällä tavoin ehkäiset
valvomatonta jätteiden hävittämistä ja edistät materiaalien kierrätystä. Kaikki laitteessa käytetyt materiaalit voidaan kierrättää
tai niitä voidaan käyttää energiantuotannossa. Katso Nokia-tuotteiden kierrätysohjeet osoitteesta www.nokia.com/recycle.

Jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti

Tuotteeseen, akkuun, painettuun ohjeeseen tai pakkaukseen merkitty jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti, tarkoittaa, että
kaikki elektroniset tuotteet ja akut on toimitettava erilliseen keräyspisteeseen, kun tuote on käytetty loppuun. Näitä tuotteita
ei saa heittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen joukkoon. Toimita ne kierrätyspisteeseen. Voit tarkistaa lähimmän
kierrätyspisteen sijainnin jätehuollosta vastaavilta paikallisilta viranomaisilta tai osoitteesta www.nokia.com/support. Lisätietoja
laitteen ympäristöominaisuuksista on osoitteessa www.nokia.com/ecoprofile.

Battery and charger info
Your device has an internal, non-removable, rechargeable battery. Do not attempt to remove the battery, as you may damage
the device.

Nokia may make additional battery or charger models available for this device.

Akkujen ja laturien turvallisuus
Kun irrotat laturin tai lisälaitteen johdon, ota kiinni ja vedä pistokkeesta, älä johdosta.

Kun laturia ei käytetä, irrota se pistorasiasta. Jos täyteen ladattua akkua ei käytetä, lataus purkautuu itsestään ajan myötä.

Jotta laitteen suorituskyky olisi mahdollisimman hyvä, pidä akku aina 15–25 °C:n lämpötilassa. Äärilämpötilat vähentävät akun
tehoa ja käyttöaikaa. Laite, jossa on kuuma tai kylmä akku, ei ehkä tilapäisesti toimi.

Älä heitä akkuja tuleen, koska ne voivat räjähtää. Noudata paikallisia määräyksiä. Jos mahdollista, kierrätä ne. Akkuja ei saa heittää
talousjätteen sekaan.

Älä pura, leikkaa, purista, taivuta tai puhko akkuja äläkä vaurioita niitä muulla tavoin. Jos akku vuotaa, älä päästä nestettä
kosketuksiin ihon tai silmien kanssa. Mikäli näin käy, huuhtele kosketusalue välittömästi vedellä tai hakeudu lääkäriin. Älä yritä
muokata akkua tai asettaa akkuun vieraita aineksia, äläkä upota akkua veteen tai muuhun nesteeseen tai altista akkua vedelle
tai muille nesteille. Vahingoittunut akku voi räjähtää.

Käytä akkua ja laturia vain niiden aiottuun käyttötarkoitukseen. Virheellinen käyttö tai hyväksymättömien tai yhteensopimat-
tomien akkujen tai laturien käyttö voi aiheuttaa tulipalo- ja räjähdysriskin tai muita vaaratilanteita, ja se voi tehdä laitteesta
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hyväksynnän vastaisen tai mitätöidä sitä koskevan takuun. Jos epäilet akun tai laturin vioittuneen, vie se huoltoliikkeeseen, ennen
kuin jatkat sen käyttöä. Älä koskaan käytä vahingoittunutta akkua tai laturia. Käytä laturia vain sisällä.

Tekijänoikeudet ja muita huomautuksia
VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

NOKIA OYJ vakuuttaa, että tämä SU-42 -tyyppinen laite on direktiivin 2004/108/EY oleellisten vaatimusten ja direktiivin muiden
soveltuvien säännösten mukainen.

Tuotteiden saatavuus voi vaihdella alueittain. Lisätietoja saat Nokia-jälleenmyyjältä. Tämä laite saattaa sisältää hyödykkeitä,
tekniikkaa tai ohjelmia, joihin sovelletaan Yhdysvaltojen ja muiden maiden vientilakeja ja -määräyksiä. Käyttäjän tulee noudattaa
tällaisia lakeja ja määräyksiä.

Tämän asiakirjan sisältö tarjotaan sellaisena kuin se on. Sen virheettömyydestä, luotettavuudesta, sisällöstä tai soveltumisesta
kaupankäynnin kohteeksi tai johonkin tiettyyn tarkoitukseen ei anneta mitään nimenomaista tai konkludenttista takuuta, ellei
soveltuvalla lainsäädännöllä ole toisin määrätty. Nokia varaa itselleen oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa tai poistaa sen jakelusta
milloin tahansa ilman etukäteisilmoitusta.

Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, Nokia tai sen lisenssinantajat eivät vastaa tietojen tai tulojen menetyksestä
eivätkä mistään erityisistä, satunnaisista, epäsuorista tai välillisistä vahingoista.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, siirtäminen tai jakeleminen kokonaan tai osittain missä tahansa muodossa on kielletty
ilman Nokian myöntämää kirjallista ennakkolupaa. Nokia kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden tehdä
muutoksia ja parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa mainittuun tuotteeseen ilman ennakkoilmoitusta.

Nokia ei anna takuuta laitteen mukana toimitettujen kolmansien osapuolten sovellusten toimivuudesta, sisällöstä tai
käyttäjätuesta eikä ota niistä mitään vastuuta. Käyttämällä sovellusta hyväksyt, että sovellus toimitetaan sellaisena kuin se on.
Nokia ei tee lupauksia laitteen mukana toimitettujen kolmansien osapuolten sovellusten toimivuudesta, sisällöstä tai
käyttäjätuesta, ei anna niistä takuuta eikä ota niistä mitään vastuuta.

FCC:N JA INDUSTRY CANADAN ILMOITUS

Tämä laite on FCC-normien osan 15 ja Industry Canadan lisenssittömien RSS-standardien mukainen. Käyttö on sallittu seuraavilla
kahdella ehdolla: (1) tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja (2) tämän laitteen täytyy kestää myös sellaisia vastaan-
otettuja häiriöitä, jotka voivat aiheuttaa virheitä sen toiminnassa. Muutokset, joita Nokia ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, voivat
kumota käyttäjän oikeuden käyttää laitetta.

Huom! Tämä laite on testattu ja todettu luokan B digitaaliselle laitteelle asetettujen rajojen mukaiseksi FCC-normien osassa 15
kuvatulla tavalla. Näiden rajojen tarkoituksena on antaa kohtuullinen suoja haitallisia häiriöitä vastaan asuinalueella. Laite
synnyttää, käyttää ja voi säteillä radiotaajuusenergiaa. Ohjeiden vastainen asennus ja käyttö voivat häiritä radioyhteyksiä. Kaikki
asennukset eivät kuitenkaan välttämättä aiheuta häiriöitä. Jos tämä laite aiheuttaa häiriöitä radio- tai televisiolähetysten
vastaanotossa (mikä voidaan todeta kytkemällä laitteeseen virta ja katkaisemalla siitä virta), yritä poistaa häiriö jollakin
seuraavista tavoista:

• Suuntaa vastaanotinantenni uudelleen tai siirrä se toiseen paikkaan.
• Siirrä laite ja vastaanotin kauemmas toisistaan.
• Kytke laite pistorasiaan, joka on eri virtapiirissä kuin se pistorasia, johon vastaanotin on kytketty.
• Pyydä apua myyjältä tai kokeneelta radio- ja TV-asentajalta.

TM & © 2013 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Kolmannen osapuolen tuotteiden nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä.

Takuu
Nokian takuuaika tälle tuotteelle on 12 kuukautta. Lisätietoja on Nokian paikallisessa takuutekstisivustossa www.nokia.com/
support.
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