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USB Baðlantý Noktalý Nokia Þarj Ciha
Þarj cihazý Nokia cihazý bataryasýný uyumlu bilgisay
noktasýyla þarj etmenize izin verir.

Þarj cihazýný kullanmadan önce bu kullaným kýlavuz
Ayrýca Nokia cihazýnýzýn, önemli güvenlik ve bakým 
kullaným kýlavuzu ile bilgisayarýnýzýn ve iþletim siste
kýlavuzlarýný da okuyun. Kullaným kýlavuzunun en so
bilgiler için www.nokia.com/support adresini veya y
sitenizi kontrol edin.

Þarj cihazý fiþi, uyumlu bir Nokia cihazýnýn 2,0 mm’l
konektörüne takýlabilir. 

Nokia cihazýnýzýn bataryasýný bilgisayarýnýzdan þarj e
cihazýnýn üstündeki kapaðý kaldýrýn, bilgisayarýnýzýn v
kullaným kýlavuzlarýnda açýklandýðý þekilde bilgisaya
noktasýna þarj cihazýný takýn ve þarj cihazý fiþini Nokia
konektörüne takýn. Bilgisayarýn açýk olduðundan em
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Nokia cihazýnýn bataryasý boþsa, þarj iþlemine baþlan
sürebilir. Þarj sýrasýnda bilgisayar bekleme veya uyku
iþlemi durabilir. Þarj iþlemi bittikten sonra, þarj ciha
cihazýyla olan baðlantýsýný kesin. Cihaz bataryasýnýn
edilmesi bilgisayar pilinin gücünü tüketir ve ömrünü
Þarj cihazýný bilgisayardan çýkarmak için, bilgisayarý
sisteminizin kullaným kýlavuzlarýnda açýklandýðý þeki

Bakým ve onarým
Cihazýnýz, üstün tasarým ve iþçilik ürünü olup özenli
Aþaðýdaki öneriler cihazýnýzýn garanti kapsamýnda k
saðlayacaktýr.
• Tüm aksesuarlarý ve donanýmlarý küçük çocukla

tutun.
• Cihazý kuru tutun. Yaðmur damlalarý, nem ve h

buharý, elektronik devrelere zarar verebilecek m
Cihazýnýz ýslanýrsa, tamamen kurumasýný bekley
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• Cihazý tozlu ve kirli yerlerde kullanmayýn ve sak
bileþenleri zarar görebilir.

• Cihazý sýcak yerlerde saklamayýn. Yüksek sýcakl
cihazlarýn kullaným ömrünü kýsaltabilir ve bazý 
eðebilir veya eritebilir.

• Cihazý soðuk yerlerde saklamayýn. Cihaz tekrar 
ulaþtýðýnda, cihazýn içinde elektronik devre kar
verebilecek nem oluþabilir.

• Cihazý düþürmeyin, üstüne vurmayýn ya da sall
kullanýmý, iç devre kartlarýna ve hassas mekani
verebilir.

• Cihazý silmek için kuvvetli kimyasallar, temizlem
kuvvetli deterjanlar kullanmayýn.

• Cihazý boyamayýn. Boya doðru çalýþmasýný enge

Ürün gerektiði gibi çalýþmýyorsa, ürünü hizmet için e
götürün.
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