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Nokia-lader via USB-poort (CA-100)
Met de lader kunt u de batterij van uw Nokia-appar
USB-poort van een compatibele computer.

Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door vo
gebruikt. Lees ook de gebruikershandleiding voor he
(met belangrijke informatie over veiligheid en onde
handleidingen voor de computer en het besturingss
www.nokia.com/support of uw lokale Nokia-website
versie van de gebruikershandleiding en aanvullende

De plug van de lader kan in een laderconnector van
compatibel Nokia-apparaat worden gestoken. 

Als u de batterij van uw Nokia-apparaat via de com
verwijdert u het kapje van de bovenkant van de lade
de USB-poort van de computer, zoals aangegeven in
gebruikershandleidingen voor de computer en het b
Vervolgens steekt u de plug van de lader in de lader
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t bereik van kleine 
Nokia-apparaat. Zorg ervoor dat de computer is ing
batterij van het Nokia-apparaat leeg is, kan het enk
voordat het opladen begint. Het opladen kan stoppe
de stand-by modus of slaapstand wordt geschakeld.
de plug van de lader uit het Nokia-apparaat. Het op
van het apparaat door de computer verhoogt de bel
van de computer en verkort hierdoor de levensduur.

Voor het ontkoppelen van de lader van de computer 
in de gebruikershandleidingen voor de computer en
besturingssysteem.

Behandeling en onderhoud
Uw apparaat is een product van toonaangevend ontw
en moet met zorg worden behandeld. De volgende t
om de garantie te behouden.

• Houd alle accessoires en toebehoren buiten he
kinderen.
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• Houd het apparaat droog. Neerslag, vochtighei
vloeistoffen of vocht kunnen mineralen bevatt
elektronische schakelingen veroorzaken. Als het
laat het dan volledig opdrogen.

• Gebruik of bewaar het apparaat niet op stoffig
elektronische onderdelen kunnen beschadigd r

• Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar he
temperaturen kunnen de levensduur van elektr
bekorten en bepaalde kunststoffen doen vervor

• Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het 
apparaat weer de normale temperatuur krijgt, 
apparaat vocht ontstaan, waardoor elektronisc
beschadigd kunnen raken.

• Laat het apparaat niet vallen en stoot of schud
apparaat. Een ruwe behandeling kan de interne
schakelingen en fijne mechaniek beschadigen.
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• Gebruik geen agressieve chemicaliën, oplosmid
reinigingsmiddelen om het apparaat schoon te

• Verf het apparaat niet. Verf kan de correcte we

Neem contact op met het dichtstbijzijnde bevoegde
product niet goed werkt.

De doorgestreepte container wil zeggen da
de Europese gemeenschap voor gescheiden
moet worden aangeboden aan het einde va
het product. Bied deze producten niet aan
huisvuil. Meer informatie vindt u op www.
product Eco-Verklaring of bij de landspecif
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