
עברית

USB יציאת NOKIA CA-100 דרך מטען
ה-Nokia שלך דרך  מכשיר סוללת את להטעין תוכל זה מטען בעזרת

תואם. מחשב של USB יציאת

עליך בנוסף בכבל. השימוש לפני בקפידה זה למשתמש מדריך קרא
נותן  Nokia שברשותך, אשר מכשיר של למשתמש המדריך את גם לקרוא

למחשב ההפעלה מדריכי ואת לתחזוקה, ומידע חשוב בטיחות מידע
זה ולקבלת מדריך של האחרונה הגרסה להורדת ולמערכת ההפעלה.

האינטרנט  לאתר www.nokia.com/support או לכתובת התחבר נוסף, מידע
.Nokia של המקומי

.Nokia מכשיר של 2.0 מ״מ בן מטען שקע אל לחבר ניתן המטען מחבר את

הכיסוי  את הסר Nokia מהמחשב, מכשיר של הסוללה את להטעין כדי
 USB-ה יציאת אל המטען את חבר המטען, של העליון בצד הנמצא
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והוראות ההפעלה למחשב שבמדריכי ההוראות על פי שלך, שבמחשב

ודא .Nokia שבמכשיר המטען שקע מחבר המטען אל את והכנס ההפעלה,
שתעבורנה  ייתכן Nokia ריקה, של מכשיר הסוללה אם שהמחשב פתוח.

או למצב המתנה המחשב עובר אם להתחלת הטעינה. דקות עד מספר
הטעינה, שחרר לאחר ייתכן שהטעינה תופסק. הטעינה, הדממה במהלך

מעלה מהמחשב המכשיר סוללת טעינת .Nokia מחבר הטעינה ממכשיר את
חייה. משך את ומקטינה המחשב בסוללת החשמל צריכת את

פי ההנחיות  על ה-USB מהמחשב, המשך מחבר את לשחרר כדי
ההפעלה. ומערכת המחשב של למשתמש במדריכים

ותחזוקה טיפול
ההצעות הולם. טיפול ויוצר בקפידה ומחייב תוכנן שברשותך המכשיר

האחריות. תסייענה לך לשמור על תנאי הבאות

ילדים  של יד מהישג ההעשרה ואביזרי האביזרים כל את הרחק  •
קטנים.
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הנוזלים  וכל סוגי לחות רטיבות, יבש. שהמכשיר יישאר הקפד  •
חשמליים. מעגלים של לשיתוק שיגרמו מינרלים להכיל עלולים

לחלוטין. להתייבש הנח לו נרטב, המכשיר אם

מאובקים  באזורים מאחסונו או במכשיר משימוש הימנע  •
להיפגם. עלולים הרכיבים האלקטרונים שבו ומלוכלכים.

גבוהות  טמפרטורות חמים. במקומות המכשיר מאחסון הימנע  •
אלקטרוניים, לפגום מכשירים של חייהם אורך את עלולות לקצר

מסוימים. פלסטיים חלקים ולהתיך בסוללות

חוזר  כשהמכשיר המכשיר במקומות קרים. מאחסון הימנע  •
במעגלים ולפגום לחות בתוכו להצטבר עלולה רגילה, לטמפרטורה

אלקטרוניים.

לגרום עלול מדי אגרסיבי טיפול אותו. תנער ואל המכשיר את תפיל אל  •
המכשיר. בתוך עדינה ומכניקה אלקטרוניים מעגלים של לשבירה

ניקוי  בחומרי חזקים, בכימיקלים המכשיר לניקוי תשתמש אל  •
בדטרגנטים חזקים. ממיסים או
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נאותה.  הפעלה עלול למנוע המכשיר. צבע את תצבע אל  •

המורשה למוקד השירות אותו מסור כשורה, אינו פועל המכשיר אם
לתיקון. אליך הקרוב

חייו של  שבתום מציין הגלגלים בעל המחוק סל המיחזור  
האיחוד בתחומי נפרד לאיסוף אותו להעביר יש המוצר

העירוני האשפה אלה לפח תשליך מוצרים אל האירופאי.
המוצר  Eco-Declaration של ב- עיין נוסף למידע  הרגיל.

.www.nokia.com באתר למדינה) ספציפי במידע (או
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