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Nokia przez port USB 

z± instrukcjê obs³ugi. 
wracaj±c szczególn± 
tkowania 
bs³ugi komputera 
iejszej instrukcji 
w.nokia.com/support 

ego gniazda 

zenia Nokia, zdejmij 
kê do portu USB 
i komputera i jego 
arki do jej z³±cza 
9254176/1

£adowarka USB Nokia CA-100
Ta ³adowarka umo¿liwia ³adowanie baterii urz±dzeñ 
kompatybilnego komputera.

Przed u¿yciem ³adowarki uwa¿nie przeczytaj niniejs
Przeczytaj te¿ instrukcjê obs³ugi urz±dzenia Nokia, z
uwagê na wskazówki dotycz±ce bezpieczeñstwa u¿y
i konserwacji. Zapoznaj siê równie¿ z instrukcjami o
i jego systemu operacyjnego. Najnowsz± wersjê nin
i dodatkowe informacje znajdziesz pod adresem ww
lub na lokalnej stronie internetowej firmy Nokia.

Wtyczkê ³adowarki mo¿na w³o¿yæ do 2-milimetrow
w kompatybilnym urz±dzeniu Nokia. 

Aby ze swojego komputera na³adowaæ bateriê urz±d
nasadkê z górnej czê¶ci ³adowarki, pod³±cz ³adowar
komputera w sposób opisany w instrukcjach obs³ug
systemu operacyjnego, po czym w³ó¿ wtyczkê ³adow
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±czony. Je¶li bateria 
es ³adowania mo¿e 
zasie ³adowania 
roces ³adowania 
wyjmij wtyczkê 
 baterii urz±dzenia 
± z jego baterii 

ytasz w instrukcjach 

kcj± i jako¶ci± 
Przestrzeganie 
gwarancji.

iedostêpnych dla 
w urz±dzeniu Nokia. Sprawd¼, czy komputer jest w³
urz±dzenia Nokia jest ca³kowicie roz³adowana, proc
zacz±æ siê dopiero po up³ywie kilku minut. Je¶li w c
komputer przejdzie w tryb gotowo¶ci lub u¶pienia, p
mo¿e zostaæ przerwany. Po zakoñczeniu ³adowania 
³adowarki ze z³±cza w urz±dzeniu Nokia. £adowanie
z komputera zwiêksza zapotrzebowanie na czerpan
energiê i skraca ¿ywotno¶æ tej baterii.

O tym, jak od³±czyæ ³adowarkê od komputera, przecz
obs³ugi komputera i jego systemu operacyjnego.

Eksploatacja i konserwacja
To urz±dzenie wyró¿nia siê najwy¿szej klasy konstru
wykonania, dlatego te¿ wymaga w³a¶ciwej obs³ugi. 
poni¿szych wskazówek pozwoli zachowaæ wa¿no¶æ 

• Wszystkie akcesoria przechowuj w miejscach n
ma³ych dzieci.
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 du¿a wilgotno¶æ 
ieraæ zwi±zki 
ronicznych. 
oczekaæ, 

jscach brudnych 
espo³y elektroniczne 

aturze. Wysokie 
³ów elektronicznych 
ie elementów 

rze. Gdy urz±dzenie 
go wnêtrzu mo¿e 

podzespo³ów 
• Urz±dzenie powinno byæ zawsze suche. Opady,
i wszelkiego rodzaju ciecze i wilgoæ mog± zaw
mineralne powoduj±ce korozjê obwodów elekt
W przypadku zawilgocenia urz±dzenia nale¿y p
a¿ ca³kowicie wyschnie.

• Nie u¿ywaj i nie przechowuj urz±dzenia w mie
i zapylonych. Kurz i brud mog± uszkodziæ podz
urz±dzenia.

• Nie przechowuj urz±dzenia w wysokiej temper
temperatury mog± skróciæ ¿ywotno¶æ podzespo
i spowodowaæ odkszta³cenie lub nawet stopien
plastikowych.

• Nie przechowuj urz±dzenia w niskiej temperatu
powróci do swojej normalnej temperatury, w je
gromadziæ siê wilgoæ, powoduj±c uszkodzenie 
elektronicznych.
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rz±saj nim. 
¿e spowodowaæ 

ronicznych 

hemikaliów, 

jego ruchome czê¶ci 

prawy w najbli¿szym 
• Nie upuszczaj, nie uderzaj urz±dzenia i nie pot
Nieostro¿ne obchodzenie siê z urz±dzeniem mo
uszkodzenia wewnêtrznych podzespo³ów elekt
i delikatnych mechanizmów.

• Do czyszczenia urz±dzenia nie stosuj ¿r±cych c
rozpuszczalników ani silnych detergentów.

• Nie maluj urz±dzenia. Farba mo¿e zablokowaæ 
i uniemo¿liwiæ prawid³owe dzia³anie.

Je¶li produkt nie dzia³a prawid³owo, oddaj go do na
autoryzowanym serwisie.
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 oznacza, ¿e na 
¿ytkowania produktu 
e do tego 
caæ tych produktów 
alnymi. Wiêcej 
uktu deklaracji 
netowej witrynie 
Przekre¶lony symbol pojemnika na odpady
terenie Unii Europejskiej po zakoñczeniu u
nale¿y siê go pozbyæ w osobnym, specjalni
przeznaczonym punkcie. Nie nale¿y wyrzu
razem z niesortowanymi odpadami komun
informacji znajdziesz w do³±czonej do prod
dotycz±cej ochrony ¶rodowiska lub w inter
www.nokia.com.pl.
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