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Nokia Oplader via USB-port (CA-100
Med denne oplader kan du oplade Nokia-enhedens b
på en kompatibel computer.

Læs denne brugervejledning grundigt, før du tager o
også brugervejledningen til din Nokia-enhed, som in
sikkerheds- og vedligeholdelsesoplysninger, samt bru
din pc og operativsystemet. Besøg www.nokia.com/
lokale Nokia-websted for at få den seneste version 
brugervejledning samt yderligere oplysninger.

Opladerstikket kan tilsluttes et 2,0 mm opladerstik p
Nokia-enhed. 

Hvis du vil oplade batteriet til Nokia-enheden fra co
fjerne hætten øverst på opladeren, indsætte oplade
USB-port, som vist i computerens og operativsystem
brugervejledninger, og indsætte opladerstikket i stik
enheden. Sørg for, at computeren er tændt. Hvis No
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tter, inden 
dvale under 
pladningen tages 
batteri oplades fra 
vetid reduceres.

onerne i 

i et gennemtænkt 
ende forslag hjælper 

ligt for små børn.

 typer af væsker eller 
rer elektroniske 
den tørre 
er løbet helt tør for strøm, kan det tage et par minu
opladningen starter. Hvis pc'en går i standby eller i 
opladningen, kan opladningen blive afbrudt. Efter o
opladerstikket ud af Nokia-enheden. Når enhedens 
pc'en, øges brugen af pc-batteriets strøm, og dets le

Når du tager USB-stikket ud, skal du følge instrukti
brugervejledningerne til pc'en og operativsystemet.

Pleje og vedligeholdelse
Enheden er et stykke avanceret teknologi udformet 
design, og den skal behandles med varsomhed. Følg
med at beskytte din garantidækning.

• Opbevar alt tilbehør og ekstraudstyr utilgænge

• Enheden må ikke blive våd. Nedbør, fugt og alle
fugtighed kan indeholde mineraler, der korrode
kredsløb. Hvis enheden bliver våd, skal du lade 
fuldstændigt.
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 Når enheden vender 
gt i enheden, og det 

årdhændet 
g finmekanikken.

engøringsmidler eller 

heden fungerer 
• Enheden må ikke anvendes eller opbevares i stø
omgivelser. Dette kan beskadige dens elektroni

• Enheden bør ikke opbevares i varme omgivelse
kan forkorte det elektroniske udstyrs levetid og
at smelte eller slå sig.

• Enheden bør ikke opbevares i kolde omgivelser.
tilbage til normal temperatur, kan der dannes fu
kan ødelægge de elektroniske kredsløb.

• Undgå at tabe, banke på eller ryste enheden. H
behandling kan ødelægge de interne kredsløb o

• Rengør aldrig enheden med stærke kemikalier, r
stærke opløsningsmidler.

• Mal ikke enheden. Maling kan forhindrer, at en
korrekt.
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eret 

klaration eller de 
.com, hvis du ønsker 
Hvis produktet ikke fungerer korrekt, indleveres det 
autoriserede serviceforhandler til service.

Skraldespanden med kryds over betyder, at
afleveres et særligt sted, når det ikke læng
Produkterne må ikke bortskaffes som usort
husholdningsaffald. Se produktets miljøde
landespecifikke oplysninger på www.nokia
yderligere oplysninger.
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