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Nokia CA-126 كابل التوصيل والشحن
عن طريق استخدام هذا الكابل، ميكنك نقل البيانات ومزامنتها بني املكمبيوتر املتوافق 

وجهاز Nokia. ميكنك أيضاً استخدام الكابل لشحن البطارية في جهاز Nokia املتوافق من 
الكمبيوتر في الوقت نفسه.

يحتوي الكابل على قابس USB في أحد طرفيه وقابس شاحن Nokia مقاس 2.0 مم وقابس 
Nokia micro-USB في الطرف اآلخر. تعتمد الوظائف املتوفرة عند استخدام الكابل على 

 .)Nokia PC Suite ،وبرامج الكمبيوتر التي تستخدمها معه )على سبيل املثال Nokia جهاز

يدعم قابس USB معدالت نقل البيانات املعرفة في مواصفات USB، اإلصدار 2.0.

اقرأ دليل املستخدم هذا بعناية قبل استخدام الكابل. اقرأ أيضاً دليل مستخدم جهاز 
www.nokia. والكمبيوتر ونظام التشغيل. ملزيد من املعلومات، قم بزيارة موقع ويب ،Nokia

com/support أو موقع ويب Nokia احمللي.

قد يحتوي املنتج على أجزاء صغيرة. احتفظ بها بعيًدا عن متناول األطفال.
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نقل البيانات أو مزامنتها

الستخدام الكابل لنقل البيانات أو مزامنتها، صل قابس USB مبنفذ USB املوجود 
بالكمبيوتر، وصل قابس micro-USB مبوصل micro-USB بجهاز Nokia املتوافق.

بعد نقل البيانات أو مزامنتها، افصل الكابل من جهاز Nokia ومن الكمبيوتر.

شحن بطارية من الكمبيوتر

لشحن بطارية جهاز Nokia من الكمبيوتر، صل قابس USB مبنفذ USB املوجود بالكمبيوتر، 
 micro-USB ثم صل قابس الشاحن مقاس 2.0 مم مبوصل الشاحن مقاس 2.0 مم أو قابس

مبوصل الشاحن micro-USB املوجود بجهاز Nokia املتوافق، طبقاً لنوع موصل الشاحن. في 
حالة توصيل قابس الشاحن مقاس 2.0 مم بأحد األجهزة وقابس micro-USB بجهاز آخر في 

الوقت نفسه، فسيتم شحن اجلهاز املوجود به موصل micro-USB أوالً.
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تأكد أن الكمبيوتر في وضع التشغيل. في حالة دخول الكمبيوتر في وضع االستعداد أو 
وضع السبات أثناء الشحن، فسيتوقف الشحن. وتؤدي عملية شحن اجلهاز من الكمبيوتر 

إلى زيادة استهالك الطاقة من بطارية الكمبيوتر وبالتالي تقليل عمر البطارية.

بعد شحن البطارية، افصل الكابل من جهاز Nokia ومن الكمبيوتر.

العناية والصيانة

إن جهازك حصيلة تصميم متميز وبراعة في التنفيذ، لذا يستوجب معاملته بعناية. 
االقتراحات أدناه ستساعدك على الوفاء بكل شروط الضمان.

حافظ على بقاء اجلهاز جاًفا. إن التكثف والرطوبة وجميع أنواع السوائل حتتوي على 
معادن متلفة للدوائر اإللكترونية. في حال تعرض اجلهاز للبلل، اتركه حتى يجف متاًما.

حافظ على بقاء اجلهاز بعيًدا عن مناطق مغبرة أو متسخة. وذلك الحتمال تعرض 
األجزاء املتحركة واملكونات اإللكترونية للتلف.

•

•
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حافظ على بقاء اجلهاز بعيًدا عن احلرارة. إن درجات احلرارة العالية قد تقصر من عمر 
األجهزة اإللكترونية، وتتلف البطاريات وتشوه أو تذوب بعض أنواع البالستيك.

حافظ على بقاء اجلهاز بعيًدا عن األماكن الباردة. عندما يعود اجلهاز إلى درجة احلرارة 
العادية، قد تتكون رطوبة داخل اجلهاز مما قد يسبب تلفاً بألواح الدوائر اإللكترونية.

ال تسقط اجلهاز أو تدق عليه أو تهزه. املعاملة اخلشنة قد تكسر ألواح الدوائر 
الداخلية وامليكانيكية الرقيقة.

ال تستخـدم كيماويات مركزة أو محاليل التنظيف أو املنظفات القوية لتنظيف 
اجلهاز.

ال تطل اجلهاز. الطالء قد يعوق األجزاء املتحركة ومينع التشغيل االعتيادي.

في حال تعطل أي من هذه األجهزة، اعرض اجلهاز على أقرب مركز صيانة معتمد.

•

•

•

•

•
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   التخلص من املنتج
يذكرك رمز حاوية النفايات ذات العجالت املرسوم عليها خطان متقاطعان 

املوجود على املنتج أو املطبوعات أو العبوة بأن جميع املنتجات الكهربية 
واإللكترونية والبطاريات واملراكم يجب أن يتم جتميعها كمجموعات منفصلة 

عند انتهاء عمرها االفتراضي. يسري هذا األمر في دول االحتاد األوروبي وغيرها من 
األماكن التي تتوافر بها نظم مجموعات منفصلة. يجب عدم التخلص من هذه املنتجات 

في حاوية نفايات محلية غير مصنفة.

عبر إعادة هذه املنتجات للتجميع فإنك تسهم في منع التخلص غير املسؤول من النفايات 
وتعزز من إعادة استخدام املواد املتاحة. تتوافر املزيد من املعلومات من خالل موزع املنتج، 

وهيئات التخلص من النفايات احمللية، والهيئات احمللية ملسؤولية املصنعني، أو املمثل احمللي 
لشركة Nokia. للحصول على البيان البيئي للمنتج أو إرشادات إعادة املنتج القدمي، انتقل 

.www.nokia.com إلى املعلومات اخلاصة بكل بلد على
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