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Güvenliğiniz için

Bu basit talimatları okuyun. Bu talimatlara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı olabilir.

YOL GÜVENLİĞİ ÖNCE GELİR

Yerel yasaların tümüne uyun. Sürüş sırasında, aracı kullanabilmek için ellerinizin her zaman 
serbest olmasını sağlayın. Sürüş sırasında önceliğiniz yol güvenliği olmalıdır.

KALİFİYE SERVİS

Bu ürünü yalnızca kalifiye personel monte edebilir veya onarabilir.

PİLLER, ŞARJ CİHAZLARI VE DİĞER AKSESUARLAR

Yalnızca, bu cihazla birlikte kullanımı Microsoft Mobile tarafından onaylanmış olan pilleri şarj 
cihazlarını ve diğer aksesuarları kullanın. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.

CİHAZINIZI KURU TUTUN

Cihazınız suya dayanıklı değildir. Cihazınızı kuru tutun.
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Taşınabilir şarj cihazınız hakkında

Nokia Evrensel Taşınabilir USB Şarj Cihazı DC-19 ile, harici bir güç kaynağına erişiminiz yokken 
telefonunuzun veya uyumlu bir cihazın bataryasını şarj edebilirsiniz.

Taşınabilir şarj cihazını kolaylıkla cebinize koyabilir ve istediğiniz yere kolaylıkla taşıyabilirsiniz.

Ürünü kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun. Ayrıca, ürünü bağladığınız cihazın 
kullanım kılavuzunu da okuyun.
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Tuşlar ve parçalar

Tașınabilir șarj cihazınızı tanıyın.

1 Şarj ve veri kablosu CA-189CD
2 USB konektörü
3 Şarj cihazı konektörü
4 Gösterge ışıkları
5 Açma/kapama göstergesi tuşu

Bu ürünün yüzeyinde nikel yoktur.

Bu kullanıcı kılavuzunda belirtilen şarj cihazı, kulaklık veya veri kablosu gibi aksesuarlardan bazıları 
ayrı olarak satılabilir.
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Tașınabilir șarj cihazınızı şarj etme

Dahili piliniz fabrikada kısmen doldurulmuştur, ancak taşınabilir şarj cihazınızı kullanmadan önce 
yeniden şarj etmeniz gerekebilir.

Taşınabilir şarj cihazınızı uygun sıcaklıkta şarj edin: 0°C – +45°C. Sıcaklık, bu sıcaklık aralığının 
dışındaysa ve tüm gösterge ışıkları hızlıca yanıp söner ve taşınabilir şarj cihazınız şarj etme işlemini 
durdurur.

1. Uyumlu bir USB şarj cihazını (ayrı olarak satılır) elektrik prizine takın ya da kablo CA-189CD'nin USB 
ucunu bir bilgisayara bağlayın.
2. Kablo CA-189CD'nin mikro-USB ucunu taşınabilir șarj cihazınızın şarj cihazı konektörüne takın.
Gösterge ışıkları yanar ve pil şarj olurken 1 gösterge ışığı, ilerlemeyi göstermek için sürekli olarak yanıp 
söner. Pil tamamen şarj olduğunda, tüm gösterge ışıkları 10 saniye boyunca yanar.

3. Pil tamamen dolduğunda, uyumlu şarj cihazını önce taşınabilir şarj cihazınızdan sonra da elektrik 
prizinden çıkarın.
Bir şarj cihazının bağlantısını keseceğiniz zaman, kabloyu değil, fişi tutup çekin.

Pil düzeyini kontrol etme
Açma/kapama göstergesi tuşuna basın. Gösterge ışıkları, kalan pil düzeyine göstermek için 10 
saniyeliğine yanar. Her bir gösterge ışığı pil kapasitesinin %25'ini temsil eder.
Pil boş ya da zayıfsa, ilk gösterge ıșığı hızlı yanıp söner.

Şarj kablosunu taşınabilir şarj cihazından çektiğinizde de pil seviyesini kontrol edebilirsiniz.
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Cihazınızı taşınabilir şarj cihazı ile şarj edin

Telefonun bataryası bitmek üzere ve yakınlarda elektrik prizi veya șarj cihazı bulamadınız mı? Hareket 
halindeyken telefonunuzu veya uyumlu bașka bir cihazınızı tașınabilir șarj cihazını kullanarak șarj 
edebilirsiniz.

Cihazınızı uygun sıcaklıkta şarj etmek için taşınabilir şarj cihazını kullanın: 15°C – +55°C. Sıcaklık, bu 
sıcaklık aralığının dışındaysa ve tüm gösterge ışıkları hızlıca yanıp söner ve taşınabilir şarj cihazınız 
şarj etme işlemini durdurur.

1. Kablo CA-189CD'nin USB ucunu taşınabilir șarj cihazınızın USB konektörüne takın.
2. Kablo CA-189CD'nin mikro-USB ucunu şarj etmek istediğiniz cihazın șarj cihazı konektörüne takın.
Şarj sırasında gösterge ışıkları söner. Pil düzeyini kontrol etmek için açma/kapama göstergesi tușuna 
basabilirsiniz.

Cihazınızın şarj ilerleme durumunu kontrol edin. Şarj süresi cihaza ve kullanıma bağlı olarak değişir.
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Cihazınızı ve taşınabilir şarj cihazını birlikte şarj edin

Cihazınızın ve taşınabilir şarj cihazınızın pili zayıf mı? İkisini birlikte şarj etmek için bir priz ya da 
bilgisayar bulun.

1. Cihazınızı kablo CA-189CD ile taşınabilir şarj cihazına bağlayın.
2. Taşınabilir şarj cihazınızı USB uyumlu bir duvar şarj cihazına ya da bilgisayara takın.
Tașınabilir șarj cihazınızın yeterli gücü varsa, ilk önce cihazınız șarj edilir. Taşınabilir şarj cihazınızın 
yeterli gücü yoksa, gücü yeterli olana kadar ilk önce o şarj edilir.

Gösterge ıșıkları yanar ve șarj sırasında 1 gösterge ıșığı sürekli olarak yanıp söner. Cihazınız, tașınabilir 
șarj cihazınızın duvar șarj cihazı ya da bilgisayardan aldığında daha fazla güç alıyorsa, gösterge ıșıkları 
size azalan pil seviyesini gösteri. Taşınabilir şarj cihazınız tamamen şarj olduğunda, tüm gösterge 
ışıkları 10 saniye boyunca yanar.
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Ürün ve güvenlik bilgileri

Cihazınızı dikkatli kullanın
Cihazınızı, bataryanızı ve aksesuarlarınızı dikkatli kullanın. Aşağıdaki öneriler cihazınızı çalışır durumda tutmanıza yardımcı olur.

• Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller 
içerebilir. Cihazınız ıslanırsa, cihazın kurumasını bekleyin.

• Cihazı tozlu veya kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın.
• Cihazı sıcaklığın yüksek olduğu ortamlarda saklamayın. Yüksek sıcaklıklar cihaza veya pile zarar verebilir.
• Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına döndüğünde, cihazın içinde nem oluşarak cihaza zarar 

verebilir.
• Cihazı açmayın.
• Yetkisiz modifikasyonlar cihaza zarar verebilir ve telsiz cihazlara ilişkin düzenlemeleri ihlal edebilir.
• Cihazı ya da pili düşürmeyin, çarpmayın ya da sallamayın. Sert kullanım cihaza zarar verebilir.
• Bu cihazın yüzeyini temizlemek için yalnızca yumuşak, temiz ve kuru bir bez kullanın.

Geri Dönüşüm

Bu ürün AEEE Düzenlemelerine uygundur. Kullanılmış elektronik ürünlerinizi, pil ve ambalaj malzemelerini her zaman tahsis edilmiş 
toplama noktalarına bırakın. Böylece denetimsiz atıkların yok edilmesine ve malzemelerin geri dönüştürülmesine yardımcı 
olabilirsiniz. Cihazdaki malzemelerin tümü malzeme ve enerji olarak geri kazanılabilir. Microsoft Mobile ürünlerinizin nasıl geri 
dönüştürüldüğünü öğrenmek için www.nokia.com/recycle adresini ziyaret edin.

Üzeri çizili, tekerlekli kutu simgesi

Elinizde bulunan üründe, pilde, basılı malzemede veya ambalajda üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli çöp kutusu size, tüm 
elektrikli ve elektronik ürün ve pillerin, kullanım ömürleri sona erdiğinde ayrı bir atık grubu ile toplanmaları gerektiğini hatırlatır. 
Bu ürünleri ayrımı yapılmamış diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın, geri dönüştürülmek üzere ayırın. En yakınınızda bulunan 
geri dönüşüm noktası ile ilgili bilgiler için, yerel atık toplama yetkilinize danışın veya www.nokia.com/support adresini ziyaret 
edin. Cihazınızın çevresel özellikleri hakkında daha fazla için bkz. www.nokia.com/ecoprofile.

Pil ve şarj cihazı bilgileri
Cihazınızda dahili, yerinden çıkarılamayan şarj edilebilir bir pil vardır. Pili çıkarmaya çalışmayın, aksi takdirde cihaza zarar 
verebilirsiniz.

Microsoft Mobile, bu cihaza uygun ek pil veya şarj cihazı modelleri üretebilir.

Pil ve şarj cihazı güvenliği
Bir şarj cihazının veya aksesuarın bağlantısını kesmek için kablodan değil fişten tutarak çekin.

Kullanmadığınız zamanlarda şarj cihazınızı prizden çıkarın. Tam olarak şarj edilmiş bir batarya kullanılmadan bırakıldığında zaman 
içinde boşalır.

En iyi performansı elde etmek için her zaman pili 15°C ve 25°C (59°F ve 77°F) arasında tutun. Yüksek sıcaklıklar bataryanın 
kapasitesini azaltır ve ömrünü kısaltır. Bataryası sıcak veya soğuk olan bir cihaz geçici bir süre için çalışmayabilir.

Bataryaları, patlama olasılığı olduğundan ateşe atmayın. Yerel düzenlemelere uyun. Geri dönüşüm olanaklarını değerlendirin. 
Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.

Bataryayı sökmeyin, kesmeyin, ezmeyin, bükmeyin, delmeyin veya zarar verecek başka herhangi bir girişimde bulunmayın. 
Batarya sızdırıyorsa sıvının derinize veya gözlerinize temas etmesine izin vermeyin. Böyle bir durum olursa, etkilenen bölgeleri 
hemen suyla yıkayın veya tıbbi yardım alın. Bataryada değişiklik yapmayın, içerisine yabancı maddeler yerleştirmeye çalışmayın 
ya da suya veya diğer sıvılara daldırmayın ya da maruz bırakmayın. Bataryalar zarar gördüklerinde patlayabilir.
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Pili ve şarj cihazını yalnızca amaçları doğrultusunda kullanın. Yanlış kullanım veya onaylı olmayan veya uyumsuz pil ya da şarj cihazı 
kullanımı, yangın, patlama veya başka bir tehlikeli duruma neden olabilir ve geçerli olan onayların veya garantilerin geçersiz 
olmasına neden olabilir. Pilin veya şarj cihazının zarar gördüğünü düşünüyorsanız pili veya cihazı kullanmaya devam etmeden 
önce servis merkezine götürün. Zarar görmüş bir pili veya şarj cihazını asla kullanmayın. Şarj cihazını yalnızca kapalı mekanlarda 
kullanın. Cihazınızı fırtınalı havalarda şarj etmeyin.

Telif hakları ve diğer uyarılar
UYGUNLUK BİLDİRİMİ

Microsoft Mobile Oy, bu DC-19 ürününün 2004/108/EC sayılı Direktifin esas şartları ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu 
beyan eder.

Ürünlerin kullanılabilirliği bölgeye göre değişebilir. Daha fazla bilgi için satıcınıza başvurun. Bu cihaz, Amerika Birleşik Devletleri’nin 
ve diğer ülkelerin ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji veya yazılım içerebilir. Kanunlara aykırı değişiklik 
yapılamaz.

İşbu belgenin içeriği "olduğu gibi" sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği haller dışında, ticari olarak satılabilirlik ve 
belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımni garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kısıtlı olmamak şartıyla, işbu belgenin 
doğruluğu, güvenilirliği veya içeriği ile ilgili olarak, açık veya zımni herhangi bir garanti verilmemiştir. Microsoft Mobile, önceden 
bildirmeksizin bu belgede değişiklik yapma veya belgeyi geri çekme hakkını saklı tutar.

Yürürlükteki yasaların izin verdiği azami ölçüde, Microsoft Mobile ya da herhangi bir lisans sağlayıcısı, hiçbir durumda, meydana 
gelme nedeni ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir veya veri kaybından ya da özel, arızi, netice kabilinden doğan ya da 
dolaylı hasarlardan sorumlu tutulamaz.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Microsoft Mobile'ın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde yeniden 
oluşturulamaz, başka bir yere aktarılamaz veya dağıtılamaz. Microsoft Mobile, bir sürekli gelişim politikası izlemektedir. Microsoft 
Mobile, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve geliştirme yapma hakkını saklı 
tutar.

Microsoft Mobile, cihazınızla birlikte sağlanan üçüncü taraflara ait uygulamalar için herhangi bir beyanda bulunmaz, herhangi bir 
garanti vermez ve bu tür uygulamaların işlevselliği, içeriği veya son kullanıcı desteği konusunda herhangi bir sorumluluk kabul 
etmez. Bir uygulamayı kullandığınızda, o uygulamanın olduğu gibi sağlanmış olduğunu kabul etmiş olursunuz.

FEDERAL İLETİŞİM KOMİSYONU (FCC)/INDUSTRY CANADA UYUMLULUK BİLGİLERİ BİLDİRİMLERİ

Bu cihaz, FCC kurallarının 15. bölümüne ve Industry Canada lisans dışı RSS standartlarına uygundur. Aşağıdaki iki şarta bağlı olarak 
kullanılabilir: (1) Bu cihaz zararlı girişimlere neden olamaz; ve (2) bu cihaz, istenmeyen şekilde çalışmasına neden olabilecek 
girişimler de dahil olmak üzere tüm girişimleri kabul etmelidir. Daha fazla bilgi için, transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-
faqs.html adresine gidin. Microsoft Mobile tarafından açıkça onaylanmayan değişiklikler veya modifikasyonlar, kullanıcının bu 
donanımı kullanma yetkisini geçersiz kılabilir.

Not: Bu cihaz test edilmiş ve FCC Kuralları Bölüm 15'e uygun şekilde, B sınıfı dijital cihaz sınırlarıyla uygun olduğu belirtilmiştir. 
Bu sınırlar, ikamet alanlarında zararlı girişimlere karşı makul bir koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu cihaz radyo frekansı 
enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir, talimatlara göre kurulup kullanılmazsa radyo iletişimine zarar verebilir. Ancak, girişimin belirli 
bir kurulum biçiminde oluşmayacağına dair hiçbir garanti yoktur. Bu cihaz radyo veya televizyon sinyal alımında zararlı girişimlere 
neden oluyorsa (böyle bir durum cihazın açılıp kapatılmasıyla anlaşılabilir), kullanıcının aşağıdaki tedbirlerden birini veya birkaçını 
uygulayarak girişimi ortadan kaldırması önerilir:

• Alıcı antenin yönünü veya yerini değiştirin.
• Cihaz ile alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
• Cihazı alıcının bağlı olduğu hattan farklı bir hattaki prize bağlayın.
• Yardım için satıcıya veya tecrübeli bir radyo/TV teknisyenine başvurun.

TM & © 2014 Microsoft Mobile. Tüm hakları saklıdır. Nokia, Nokia Corporation'ın ticari markasıdır. Üçüncü taraf ürünler/isimler 
kendi sahiplerinin ticari markaları olabilir.

Üretici Firma

Microsoft Mobile Oy, Keilalahdentie 2–4, 02150 Espoo, Finlandiya Tel: +358 7180 08000 Faks: +358 7180 38226
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