
(CA-100) USB عبر منفذ Nokia شاحن
 USB من خالل منفذ Nokia يسمح لك الشاحن بشحن بطاريات أجهزة

بكمبيوتر متوافق.
برجاء قراءة هذا الدليل بعناية قبل استخدام الشاحن. وكذلك برجاء قراءة 
دليل استخدام جهاز Nokia المستخدم، والذي من شأنه توفير معلومات 
هامة تتعلق باألمان والصيانة، وأيضاً قراءة دليليِّ المستخدم للكمبيوتر 

ولنظام التشغيل. يرجى مراجعة موقع الويب www.nokia.com/support أو 
موقع ويب شركة Nokia الخاص ببلدك للحصول على أحدث اإلصدارات من 

دليل المستخدم والمعلومات اإلضافية.
يمكن توصيل الشاحن بمنفذ توصيل شاحن ٢٫٠ مم بجهاز Nokia متوافق. 

لشحن بطارية جهاز Nokia من الكمبيوتر، انزع الغطاء من أعلى الشاحن، ثم 
صل الشاحن في منفذ USB الموجود بالكمبيوتر كما هو موضح في دليليِّ 

المستخدم للكمبيوتر ولنظام التشغيل. تأكد من تشغيل الكمبيوتر. إذا 
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كانت بطارية جهاز Nokia فارغة، فقد يستغرق األمر بضع دقائق حتى تبدأ 
عملية الشحن. يتوقف الشحن عند دخول الكمبيوتر في وضع االستعداد أو 

وضع حالة السبات أثناء الشحن. بعد اكتمال الشحن، افصل قابس الشاحن 
من جهاز Nokia. وتؤدي عملية شحن بطارية الجهاز من الكمبيوتر إلى 

زيادة الطلب على الطاقة الموجودة ببطارية الكمبيوتر وبالتالي تقصير عمر 
البطارية.

لفصل الشاحن من الكمبيوتر، اتبع اإلجراءات الموجودة في دليليِّ المستخدم 
للكمبيوتر ولنظام التشغيل.

العناية والصيانة
إن جهازك حصيلة تصميم متميز وبراعة في التنفيذ، لذا يستوجب معاملته 

بعناية. االقتراحات أدناه ستساعدك على الوفاء بكل شروط الضمان.
أبِق جميع امللحقات والتعزيزات بعيًدا عن متناول األطفال.  �
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حافظ على بقاء اجلهاز جاًفا. إن األمطار والرطوبة وجميع أنواع السوائل حتتوي   �
على معادن متلفة للدوائر اإللكترونية. في حالة ابتالل اجلهاز، جففه متاماً.

حافظ على بقاء اجلهاز بعيًدا عن مناطق مغبرة أو متسخة. حتى ال تتلف   �
مكوناته اإللكترونية.

حافظ على بقاء اجلهاز بعيًدا عن احلرارة. إن درجات احلرارة العالية قد تقصر من   �
عمر األجهزة اإللكترونية، وتتلف البطاريات وتشوه أو تذوِّب بعض أنواع البالستيك.

حافظ على بقاء اجلهاز بعيًدا عن األماكن الباردة. عندما يعود اجلهاز إلى   �
درجة احلرارة العادية، قد تتكون رطوبة داخل اجلهاز مما قد يسبب تلفاً 

بألواح الدوائر اإللكترونية.
ال تُسقط اجلهاز أو تدق عليه أو تهزه. املعاملة اخلشنة قد تكسر ألواح   �

الدوائر الداخلية وامليكانيكية الرقيقة.
ال تستخـدم كيماويات مركزة أو محاليل التنظيف أو املنظفات القوية   �

لتنظيف اجلهاز.
ال تُْطِل اجلهاز. الطالء قد مينع التشغيل االعتيادي.  �
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في حال تعطل أي من هذه األجهزة، اعرض الجهاز على أقرب مركز صيانة 
معتمد.

يعني رمز حاوية النفايات ذات العجالت المرسوم عليها خطان 
متقاطعان أنه في دول اإلتحاد األوروبي يتم تجميع المنتج عند 

انتهاء عمره اإلفتراضي ضمن مجمعات منفصلة. يجب عدم 
التخلص من هذه المنتجات في حاوية نفايات محلية غير مصنفة. 

لمزيد من المعلومات، انظر إعالن المطابقة الخاص بالمنتج أو 
.www.nokia.com ،المعلومات الخاصة بكل بلد على الموقع التالي
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