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ביטחונך למען

 ולתקנות לחוקים בניגוד או מסוכן להיות עלול להנחיות ציות אי. הבאות הפשוטות ההנחיות את קרא
.המקומיים

מוסמך שירות
.זה מוצר לתקן או להתקין רשאי מוסמך שירות טכנאי רק

אחרים ואביזרים מטענים, סוללות
 Microsoft Mobile ידי-על שאושרו אחרים ובאביזרים במטענים, בסוללות רק השתמש
.תואמים שאינם מוצרים לחבר אין. זה התקן עם לשימוש
יבש יישאר שההתקן הקפד
.יבש שיישאר הקפד. מים בפני עמיד אינו שברשותך ההתקן
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שלך הנייד המטען אודות

.שתרצה מקום לכל אותו וקח לכיסך הנייד המטען את הכנס
 תואם התקן של הסוללה את לטעון באפשרותך, mAh 5200/9000/12000 כפול נייד מטען בעזרת
.רגיל חשמל למקור גישה לך אין כאשר
 עבור למשתמש המדריך את קרא, כן כמו. במוצר השימוש לפני בקפידה למשתמש זה מדריך קרא

.למוצר מחבר שאתה ההתקן
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וחלקים מקשים

.שלך הנייד המטען את הכר
)CA-189CD (ונתונים טעינה כבל1
טלפונים לטעינת USB מחברי2
micro-USB מחבר3
המתח מחוון מקש4
חיווי נוריות5

.ניקל מכיל אינו זה מוצר של הציפוי
 המוזכרים מהאביזרים שחלק ייתכן

 דיבורית, מטען כגון, למשתמש זה במדריך
.בנפרד יימכרו, נתונים כבל או אישית
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שלך הנייד המטען טעינת

 שתוכל לפני מחדש אותה לטעון עליך שיהיה ייתכן אך, במפעל חלקי באופן נטענה המובנית הסוללה
.שלך הנייד במטען להשתמש

 ,לטווח מחוץ נמצאת הטמפרטורה אם. 0°C – +45°C: המתאימה בטמפרטורה הנייד המטען את טען
.הטעינה את מפסיק הנייד והמטען במהירות מהבהבות המחוון נוריות כל
 הנייד המטען את לטעון גם באפשרותך. בקיר חשמל לשקע) בנפרד נמכר (תואם USB מטען חבר. 1

.למטען המצורף הכבל בעזרת מהמחשב
.הנייד למטען הכבל של micro-USB קצה את חבר. 2

 על להצביע כדי, נטענת שהסוללה בזמן קבועה בצורה תהבהב מהן ואחת יידלקו המחוון נוריות
 מכן ולאחר שניות 10 למשך נדלקות המחוון נוריות כל, במלואה טעונה הסוללה כאשר. ההתקדמות

.נכבות

 מכן ולאחר הנייד מהמטען הכבל את או USB-ה מטען את נתק, במלואה טעונה הסוללה כאשר. 3
 10 למשך הסוללה של הנותרת הטעינה רמת את מציג המטען. מהמחשב או החשמל משקע
.שניות
הסוללה של הטעינה רמת בדיקת
 הטעינה רמת את ומציגות שניות 10 למשך נדלקות המחוון נוריות. המתח מחוון מקש על לחץ

.הסוללה של הנותרת
.שלך הנייד המטען את טען. במהירות מהבהבת הראשונה המחוון נורית, ריקה הסוללה אם
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הנייד המטען באמצעות הטלפון טעינת

 הטלפון את לטעון כדי הנייד במטען השתמש? בסביבה מטען או שקע ואין מתרוקנת הטלפון סוללת
.בתנועה בעודך, אחר תואם התקן או, שלך

 אם. 15°C – +55°C-: המתאימה בטמפרטורה שלך הטלפון את לטעון כדי הנייד במטען השתמש
 את מפסיק הנייד והמטען במהירות מהבהבות המחוון נוריות כל, לטווח מחוץ נמצאת הטמפרטורה

.הטעינה
.הנייד המטען של USB-ה ממחברי לאחד למטען המצורף הכבל של USB-ה קצה את חבר. 1
.בטלפון המטען למחבר הכבל של השני הקצה את חבר. 2

.זמנית-בו טלפונים שני להטעין אפילו תוכל, המטען של כבלים שני לך יש אם: עצה

 הטעינה רמת את לבדוק כדי ההפעלה מחוון מקש על ללחוץ ניתן. הטעינה בעת נכבות המחוון נוריות
.הסוללה של הנותרת

.ולשימוש לטלפון בהתאם משתנים הטעינה זמני. שלך בטלפון הטעינה התקדמות את בדוק
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ביחד הנייד והמטען הטלפון טעינת

.ביחד אותן לטעון כדי בקיר חשמל שקע מצא? חלשות הנייד המטען סוללת והן הטלפון סוללת הן
 המרוחק USB-ה במחבר השתמש. למטען המצורף הכבל באמצעות הנייד למטען הטלפון את חבר. 1

.micro-USB-ה ממחבר יותר
.בקיר חשמל לשקע המחובר USB למטען הנייד המטען את חבר. 2

.USB-ה ולמטען לטלפון בהתאם משתנים הטעינה זמני. קודם נטען הטלפון
 הסוללה כאשר. נטען הנייד שהמטען בזמן קבועה בצורה תהבהב מהן ואחת יידלקו המחוון נוריות
.נכבות מכן ולאחר שניות 10 למשך נדלקות המחוון נוריות כל, במלואה טעונה
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בטיחות ומידע מוצר מידע

שברשותך ההתקן על שמירה
.ההתקן של תקינה פעולה על לשמור לך יסייעו הבאות ההצעות. בזהירות שברשותך ובאביזרים בסוללה, בהתקן טפל

 אם. חשמליים מעגלים ששוחקים מינרלים להכיל עלולים הנוזלים סוגי וכל לחות, רטיבות. יבש יישאר שההתקן הקפד•
.להתייבש להתקן אפשר, נרטב ההתקן

.מלוכלכים או מאובקים במקומות ההתקן את תאחסן ואל תשתמש אל•
.לסוללה או להתקן נזק לגרום עשויות גבוהות טמפרטורות. גבוהות בטמפרטורות ההתקן מאחסון הימנע•
 לחות בתוכו להצטבר עלולה, הרגילה לטמפרטורה וחוזר מתחמם כשההתקן. קרות בטמפרטורות ההתקן את תאחסן אל•

.בו שתפגע
.ההתקן את תפתח אל•
.רדיו בהתקני השימוש את המסדירות תקנות להפר ואף להתקן להזיק עלולים מאושרים בלתי שינויים•
.אותו לשבור עלול אגרסיבי טיפול. הסוללה או ההתקן את תנער או תפיל אל•
.ויבשה נקייה, רכה במטלית רק השתמש ההתקן של המשטח לניקוי•

מיחזור

 כך. המיועדים האיסוף מקומות אל, בהם השימוש לאחר האריזה וחומרי, הסוללות, האלקטרוניים המוצרים את תמיד העבר
.ואנרגיה כחומרים ההתקן של החומרים כל את לשחזר ניתן. חומרים מיחזור ותעודד אשפה של מבוקרת לא השלכה למנוע תסייע
.www.microsoft.com/mobile/recycle בכתובת שברשותך המוצרים את למחזר כיצד בדוק

הגלגלים בעל המחוק המיחזור סל סמל

 הסוללות כל את להעביר שיש לך מזכיר, האריזה או התיעוד, הסוללה, המוצר שעל הגלגלים בעל המחוק המיחזור סל סמל
 קח: הרגיל העירוני האשפה לפח אלה מוצרים תשליך אל. המוצרים חיי בתום נפרד לאיסוף והאלקטרוניים החשמליים והמוצרים

 בכתובת בקר או, המקומית האשפה איסוף לרשות פנה, אליך ביותר הקרובה המיחזור נקודת אודות מידע לקבלת .למיחזור אותם
www.microsoft.com/mobile/support/ .ראה, ההתקן של הסביבתיים המאפיינים על נוסף מידע לקבלת 

www.microsoft.com/mobile/ecoprofile.

והמטען הסוללה אודות מידע
 שאתה משום מההתקן הסוללה את להסיר תנסה אל. להסרה ניתנת שאינה, פנימית נטענת סוללה כולל שברשותך ההתקן
.להתקן נזק לגרום עלול

Microsoft Mobile זה התקן עבור הזמינים מטענים או סוללות של נוספים דגמים לייצר עשויה.

ובמטען בסוללה בשימוש בטיחות
.הכבל את ולא אותו ומשוך בתקע אחוז, כלשהו אביזר או מטען לנתק כדי

.בשימוש אינה אם גם הזמן במשך תתרוקן לחלוטין טעונה סוללה. אותו נתק, בשימוש נמצא אינו המטען כאשר

 ואת הקיבולת את מקטינות קיצוניות טמפרטורות. מיטביים ביצועים לקבלת 25°C-ו 15°C שבין בטמפרטורה הסוללה את שמור
.זמני באופן לפעול להפסיק עלול קרה או חמה סוללה בעל התקן. הסוללה של החיים משך

 סוללות להשליך אין. האפשר במידת סוללות מחזר. המקומיות לתקנות ציית. להתפוצץ עלולות הן כי, לאש סוללות תשליך אל
.רגילה כאשפה

 הנוזל של ממגע הימנע, סוללה נזילת של במקרה. אחרת דרך בכל לסוללה נזק לגרום או לנקב, לכופף, למעוך, לחתוך, לפרק אין
 תנסה, תשנה אל. רפואית עזרה לקבלת פנה או במים הנגועים האזורים את מיד שטוף, שכזה מגע מתרחש אם. בעיניים או בעור

.פגומות הן אם להתפוצץ עלולות סוללות. אחרים לנוזלים או למים תחשוף או תטבול או, הסוללה אל זרים חפצים להכניס
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 שאינם תואמים לא במטענים או בסוללות שימוש או נכון לא שימוש. נועדו שלהן למטרות ורק אך ובמטען בסוללה השתמש
 חושש אתה אם. אחריות כתבי או אישורים לשלילת לגרום ועלול, אחר מפגע או פיצוץ, שריפה סכנת ליצור עלול מאושרים
 .פגומים במטען או בסוללה להשתמש אין. בהם להשתמש שתמשיך לפני השירות מוקד אל אותם קח, נפגעו המטען או שהסוללה
.ברקים סופת במהלך ההתקן את להטעין אין. מבנים בתוך ורק אך במטען השתמש

 0.1% על העולה בכמות) REACH SVHC) 1-Methyl-2-pyrrolidinone ,CAS 872-50-4 החומר את מכילה DC-32 הסוללה
.Methyl-2-pyrrolidinone-1-ל אותך חושף אינו במוצר הרגיל השימוש. ממשקלה

סוללה/מטען - חיוני בטיחותי מידע
מטען

.למטען לחות או מים של כניסה מנע•
.לשמש חשיפה או, חם תנור או רדיאטור ליד, לדוגמה, קיצוניות מטמפרטורות אותו הרחק•
.וכולי גלויה להבה, דלוקים סיגרים או סיגריות, דולקים מנרות אותו הרחק•
.עליו, חומצות לרבות, נוזלים מהתזת הימנע. המטען על עצמים מהפלת הימנע•
.עליו המסומנת המתח רמת את המספקים לשקעים רק המטען את חבר•
 ומשוך עצמו במטען אחוז. הכבל משיכת ידי-על מהשקע המטען את תנתק אל, החשמלי לכבל הנזק סכנת את להקטין כדי•

.השקע מתוך אותו
.עליו מעידה או לדריכה לגרום עלול שאינו כזה באופן מנותב שהכבל ודא•
.להתחשמלות לגרום עלול לקוי חיבור. מקוריים לא בחלקים התקע או הכבל את להחליף אין לעולם: אזהרה•
.תקין עבודה במצב החשמלי הזרם מפסק את תמיד שמור•
.תקין עבודה במצב נמצאת הכבל בתוך שההארקה ודא, מאריך בכבל שימוש בעת•
.וכדומה גשם, לשמש החשוף במקום לא ולעולם מבנים בתוך רק השתמש•

סוללה

.Microsoft Mobile של מקורית בסוללה רק החלף. הסוללה לפיצוץ לגרום עלולה שגויה החלפה! סכנה: אזהרה

נוספות והודעות יוצרים זכויות
תאימות הצהרת

Microsoft Mobile Oy מוצר כי בזאת מצהירה DC-32/DC-33/DC-34 אחרים רלוונטיים ולתנאים המחייבות לדרישות תואם זה 
.EC/2004/108 בהנחיה

 טכנולוגיות, חומרים להכיל עשוי זה התקן. שלך המשווק אל פנה, נוסף למידע. לאזור בהתאם להשתנות עשויה המוצרים זמינות
.בהחלט אסורה החוק את הנוגדת פעולה. אחרות ומדינות ב"ארה של ולתקנות ייצוא לחוקי הכפופים תוכנה או

 מפורשת, שהוא סוג מכל אחריות תינתן לא, החל החוק לפי הנדרשת האחריות מלבד). as is" (שהוא כפי "ניתן זה מסמך תוכן
 לתוכן או לאמינות, לדיוק הנוגעת מסוימת למטרה והתאמה לסחירות משתמעת אחריות, הגבלה ללא אך, לרבות, משתמעת או
.מוקדמת הודעה ללא, עת בכל להסירו או זה מסמך לשנות הזכות את לעצמה שומרת Microsoft Mobile. זה מסמך של

 מקרה בשום ישאו לא מטעמה הרישיונות ממעניקי אחד כל או Microsoft Mobile, החל הדין פי על המותרת המרבית במידה
.כלשהי מסיבה שייגרמו עקיפים או תוצאתיים, מקריים, מיוחדים ולנזקים, הכנסה או נתונים של כלשהו לאובדן באחריות

 Microsoft-מ מראש בכתב היתר לקבל מבלי, שהיא צורה בכל כולו של או זה ממסמך כלשהו חלק של הפצה או העברה, שכפול
Mobile אסורים .Microsoft Mobile מתמשך פיתוח של מדיניות לפי פועלת .Microsoft Mobile לבצע הזכות את לעצמה שומרת 
.מוקדמת הודעה ללא זה במסמך המתוארים מהמוצרים אחד בכל ושיפורים שינויים

Microsoft Mobile במשתמשי לתמיכה או לתוכן, לפונקציונליות כלשהי אחריות נוטלת או אחריות או מצג כל מספקת אינה 
.שהוא כפי מסופק שהיישום מצדך אישור מהווה ביישום שלך השימוש. להתקן המצורפים שלישי-צד יישומי של קצה

FCC/INDUSTRY CANADA הצהרת

 שני בקיום מותנית הפעלתו. Industry Canada licence-exempt RSS תקני ואת FCC Rules-ה של Part 15 את תואם זה התקן
 הפרעות לרבות, הנקלטות ההפרעות כל בפני לעמוד חייב זה התקן) 2-(ו, מזיקות הפרעות יחולל לא זה התקן) 1: (הבאים התנאים
 שינויים. transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html לכתובת עבור, נוסף מידע לקבלת. רצויה לא לפעולה לגרום העלולות
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 להפעיל המשתמש של סמכותו תוקף את לבטל עלולים Microsoft Mobile ידי על מפורש באופן מאושרים שאינם התאמות או
.זה ציוד

 נועדו אלו הגבלות. FCC Rules-ה של Part 15-ל בכפוף, Class B דיגיטלי התקן של להגבלות מתאים ונמצא נבחן זה ציוד: הערה
 .רדיו בתדרי אנרגיה להקרין ועלול משתמש, מחולל זה ציוד. מגורים באזור בהתקנה מזיקות הפרעות כנגד סבירה הגנה לספק
 ניתן לא, זאת עם. רדיו לתקשורת מזיקות הפרעות לגרום עלול זה התקן ההוראות פי על בוצעו לא בו והשימוש ההתקנה אם

 זאת לבדוק ניתן (טלוויזיה או רדיו לקליטת מזיקה להפרעה גורם זה ציוד אם. כלשהי בהתקנה הפרעות יחולל שלא לכך לערוב
:הבאות מהפעולות יותר או אחת ביצוע ידי-על בהפרעה לטפל לנסות מומלץ), והפעלתו כיבויו ידי-על

.מיקומה או הקולטת האנטנה של הקיטוב שינוי•
.למקלט הציוד בין ההפרדה שיפור•
.אליו מחובר שהמקלט מהמעגל השונה, במעגל לשקע הציוד חיבור•
.עזרה לקבלת מנוסה טלוויזיה/רדיו לטכנאי או למשווק פנייה•

TM © 2015 Microsoft Mobile .שמורות הזכויות כל .Microsoft של החברות קבוצת של מסחרי סימן הוא Microsoft .שמות/
.להם המיוחסים הבעלים של מסחריים סימנים להיות עשויים שלישי צד של מוצרים
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