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Nokia CA-126 וטעינה קישוריות כבל
שלך התואם האישי המחשב בין נתונים ולסנכרן להעביר תוכל זה, כבל באמצעות

 Nokia בהתקן הסוללה לטעינת בכבל להשתמש תוכל גם .Nokia שירות לבין
המחשב. באמצעות זמן בכל שלך התואם

 Nokia מחבר וגם ומחבר Nokia בן 2.0 מ"מ אחד USB בקצה מחבר יש לכבל
תלויות בהתקן  בכבל שימוש הזמינות בעת התכונות micro-USB בקצהו האחר.
(לדוגמה,  עבורו בה משתמש שאתה האישי המחשב ובתוכנת Nokia שברשותך

.(Nokia PC Suite
במפרט USB גרסה  נתונים שמוגדר העברת תומך בקצב הכבל USB של מחבר

.2.0
המדריך את גם קרא בכבל. לפני השימוש בעיון זה למשתמש מדריך קרא

נוסף, מידע לקבל כדי ההפעלה. ומערכת המחשב ,Nokia למשתמש עבור שירות
.Nokia של משווק המקומי אל האתר www.nokia.com/support או לאתר פנה

קטנים. ילדים של יד מהישג קטנים. שמור הרחק חלקים לכלול עשוי המוצר
9210458/1
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נתונים של סינכרון או העברה
יציאת  USB אל מחבר את חבר או לסינכרון, להעברת נתונים בכבל להשתמש כדי

 micro-USB מחבר מחבר micro-USB אל את וחבר שלך, USB שבמחשב
שלך. התואם Nokia שבהתקן

ומהמחשב. Nokia מהתקן הכבל את הסינכרון, נתק הנתונים או העברת לאחר

מהמחשב הסוללה טעינת
מחבר USB אל  את מהמחשב, חבר Nokia שלך התקן של הסוללה את לטעון כדי

הטעינה  את מחבר חבר בן 2.0 המ"מ הטעינה כבל ואת USB שבמחשב, יציאת
 micro-USB הטעינה מחבר מחבר micro-USB אל את חבר או 2.0 המ"מ, בן

מחבר  אתה אם שנמצא. מחבר הטעינה סוג פי על שלך, Nokia התואם שבהתקן
התקן  ואת מחבר micro-USB אל ההתקן, 2.0 המ"מ אל בן הטעינה מחבר את

ייטען תחילה. micro-USB מחבר ההתקן בעל באותו זמן, אחר
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במהלך שינה מצב או המתנה למצב עובר המחשב אם פועל. שהמחשב ודא
את מעלה מהמחשב סוללת ההתקן טעינת שהטעינה תופסק. ייתכן הטעינה,

משך חייה. את ומקטינה המחשב מסוללת צריכת החשמל

ומהמחשב. Nokia מהתקן הכבל את נתק הטעינה, לאחר

ותחזוקה טיפול
הולם. ההצעות הבאות טיפול ויוצר בקפידה ומחייב תוכנן שברשותך ההתקן

האחריות. תנאי לשמור על לך תסייענה
להכיל  עלולים הנוזלים סוגי וכל לחות רטיבות, יבש. יישאר שההתקן הקפד  •

שברשותך אם ההתקן חשמליים. מעגלים של שיגרמו לשיתוק מינרלים
הסוללות. החזרת לפני לחלוטין להתייבש לו הנח נרטב,

החלקים  ומלוכלכים. מאובקים באזורים מאחסונו או בהתקן משימוש הימנע  •
להיפגם. שבו עלולים והרכיבים האלקטרוניים הנעים
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לקצר  עלולות טמפרטורות גבוהות חמים. ההתקן במקומות מאחסון הימנע  •
חלקים בסוללות ולהתיך לפגום אלקטרוניים, התקנים החיים של אורך את

מסוימים. פלסטיים
רגילה,  לטמפרטורה חוזר כשההתקן קרים. במקומות ההתקן מאחסון הימנע  •

אלקטרוניים. במעגלים ולפגום לחות בתוכו להצטבר עלולה
לגרום עלול מדי אגרסיבי אותו. טיפול תנער ואל ההתקן את תפיל אל •

בתוך ההתקן. עדינה ומכניקה אלקטרוניים מעגלים לשבירה של
ממיסים או  בחומרי ניקוי חזקים, בכימיקלים לניקוי ההתקן אל תשתמש  •

חזקים. בדטרגנטים
ולמנוע הנעים החלקים את להדביק עלול ההתקן. צבע את תצבע אל •

נאותה. הפעלה
למקום הקרוב המורשה השירות למוקד אותו מסור כשורה, פועל אינו המוצר אם

לתיקון. מגוריך
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השלכה
בתיעוד או על המחוק בעל הגלגלים שעל המוצר, סמל סל המיחזור
החשמליים המוצרים כל את לקחת שיש לך להזכיר נועד האריזה,

הדרישה חייהם. בתום נפרד לאיסוף והמצברים הסוללות והאלקטרוניים,
איסוף  מערכות זמינות שבהם אחרים, ולמקומות האירופאי לאיחוד  מתייחסת

הרגיל. העירוני האשפה לפח אלה מוצרים תשליך נפרדות. אל
לא באופן אשפה למניעת השלכת מסייע אתה המוצרים לאיסוף, החזרת ידי על
מפיץ אצל זמין יותר מפורט חומרים. מידע של משאבי ולקידום המיחזור מבוקר

או יצרנים, של שבאחריות ארציים ארגונים מקומיות, אשפה איסוף רשויות המוצר,
הנחיות  המוצר, או Eco-Declaration של על Nokia. למידע של המקומי הנציג

באתר למדינה המתייחס פנה אל המידע בשימוש על ידך, שאינם מוצרים להחזרת
.www.nokia.com
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שמורות. הזכויות Nokia 2008 ©. כל

Nokia Connecting People והלוגו Nokia Original Accessories הם  ,Nokia
.Nokia Corporation של רשומים מסחריים סימנים או מסחריים סימנים
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