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SUOMI
Nokia USB-laturi CA-100
Tämän laturin avulla voit ladata Nokia-laitteesi akun yhteensopivan 
tietokoneen USB-portin kautta.

Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen laturin käyttöä. Lue myös Nokia-
laitteen käyttöopas, jossa on tärkeitä turvallisuutta ja huoltoa koskevia 
tietoja, sekä tietokoneen ja käyttöjärjestelmän käyttöoppaat. 
Käyttöoppaan viimeisin versio ja lisätietoja on saatavilla osoitteessa 
www.nokia.com/support tai paikallisessa Nokian Web-sivustossa.

Laturin pistoke voidaan kytkeä yhteensopivan Nokia-laitteen 2,0 mm:n 
laturiliitäntään. 

Kun haluat ladata Nokia-laitteen akun tietokoneesta, irrota laturin 
yläpäässä oleva suojus, kytke laturi tietokoneen USB-porttiin tietokoneen 
ja käyttöjärjestelmän käyttöoppaissa annettujen ohjeiden mukaisesti ja 
kytke laturin pistoke Nokia-laitteen laturiliitäntään. Varmista, että 
tietokoneeseen on kytketty virta. Jos Nokia-laitteen akku on tyhjä, 
latauksen käynnistyminen voi kestää useita minuutteja. Jos tietokone 
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siirtyy valmius- tai lepotilaan latauksen aikana, lataaminen voi keskeytyä. 
Irrota laturin pistoke Nokia-laitteesta latauksen jälkeen. Laitteen akun 
lataaminen tietokoneesta lisää tietokoneen akkuvirran tarvetta ja 
lyhentää akun käyttöikää.

Kun haluat irrottaa laturin tietokoneesta, toimi tietokoneen ja 
käyttöjärjestelmän käyttöoppaissa annettujen ohjeiden mukaisesti.

Huolto-ohjeita
Laitteesi on korkeatasoinen laatutuote, ja sitä tulee käsitellä huolellisesti. 
Seuraavat ohjeet auttavat sinua ylläpitämään takuusuojasi.

• Pidä kaikki lisälaitteet ja -varusteet poissa pienten lasten ulottuvilta.

• Pidä laite kuivana. Sade, kosteus ja nesteet voivat sisältää 
mineraaleja, jotka syövyttävät elektronisia piirejä. Jos laite kastuu, 
anna sen kuivua kokonaan.

• Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisessä tai likaisessa paikassa. Sen 
elektroniset komponentit voivat vahingoittua.
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• Älä säilytä laitetta kuumassa paikassa. Korkeat lämpötilat voivat 

lyhentää elektronisten laitteiden ikää ja taivuttaa tai sulattaa 
tiettyjä muoveja.

• Älä säilytä laitetta kylmässä paikassa. Kun laitteen lämpötila 
palautuu normaaliksi, sen sisälle voi muodostua kosteutta, joka 
saattaa vahingoittaa elektronisia piirilevyjä.

• Älä pudota, kolhi tai ravista laitetta. Kovakourainen käsittely voi 
vahingoittaa sisällä olevia piirilevyjä ja hienomekaanisia osia.

• Älä käytä vahvoja kemikaaleja, liuottimia tai puhdistusaineita 
laitteen puhdistukseen.

• Älä maalaa laitetta. Maali voi estää sitä toimimasta kunnolla.
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Jos tuote ei toimi kunnolla, vie se lähimpään valtuutettuun 
huoltoliikkeeseen.

Jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti, tarkoittaa, että 
Euroopan unionin alueella tuote on toimitettava erilliseen 
keräyspisteeseen, kun tuote on käytetty loppuun. Näitä tuotteita 
ei saa heittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen joukkoon. 
Lisätietoja on tuotteen ympäristöselosteessa (Eco-Declaration) 
tai maakohtaisissa tiedoissa WWW-osoitteessa 
www.nokia.com.
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