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Kabel zasilaj±cy do transmisji danych
Kabel ten s³u¿y do przesy³ania i synchronizacji dany
kompatybilnym komputerem i urz±dzeniem Nokia. M
jednocze¶nie u¿ywaæ do ³adowania baterii w kompa
Nokia, czerpi±c potrzebn± do tego energiê bezpo¶re

Na jednym koñcu tego kabla jest wtyczka USB, a na
2-milimetrowa wtyczka ³adowania i wtyczka Nokia
które mog± byæ dostêpne w po³±czeniu tym kablem
urz±dzenia Nokia, jak i od oprogramowania komput
przyk³ad o pakiet programów Nokia PC Suite). 

Wtyczka USB umo¿liwia przesy³anie danych z szybk
w specyfikacji USB, wersja 2.0.

Przed u¿yciem tego kabla uwa¿nie przeczytaj niniejs
Zajrzyj równie¿ do instrukcji obs³ugi urz±dzenia Nok
systemu operacyjnego. Wiêcej informacji szukaj pod
www.nokia.com/support lub w lokalnej witrynie firm
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Ten product mo¿e zawieraæ drobne czê¶ci. Nie pozw
nim.

Transfer lub synchronizacja danych
Aby u¿yæ tego kabla do przesy³ania lub synchroniza
wtyczkê USB do portu USB komputera, a wtyczkê m
z³±cza micro-USB w swoim kompatybilnym urz±dze

Po zakoñczeniu transferu lub synchronizacji danych
urz±dzenia Nokia i od komputera.

£adowanie baterii pr±dem z komputera
Aby z komputera na³adowaæ bateriê urz±dzenia Nok
do portu USB komputera i – w zale¿no¶ci od typu z
w urz±dzeniu Nokia – pod³±cz do niego 2-milimetr
³adowania lub wtyczkê micro-USB. Je¶li do jednego
pod³±czysz 2-milimetrow± wtyczkê ³adowania, a do
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 du¿a wilgotno¶æ 
±zki mineralne 
w tym samym czasie wtyczkê micro-USB, to najpier
bateria w urz±dzeniu ze z³±czem micro-USB.

Sprawdzaj, czy komputer jest w³±czony. Je¶li w trak
komputer przejdzie w stan hibernacji lub wstrzymyw
to ³adowanie mo¿e zostaæ przerwane. Proces ³adow
urz±dzenia pr±dem z komputera zwiêksza pobór ene
z baterii komputera i skraca jej ¿ywotno¶æ.

Po zakoñczeniu ³adowania od³±cz kabel od urz±dzen
komputera.

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 

• Urz±dzenie powinno byæ zawsze suche. Opady,
i wszelkiego rodzaju ciecze mog± zawieraæ zwi
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zawilgocenia urz±dzenia nale¿y poczekaæ, a¿ c

• Nie u¿ywaj i nie przechowuj urz±dzenia w mie
i zapylonych. Mo¿e to spowodowaæ uszkodzen
czê¶ci i podzespo³ów elektronicznych.

• Nie przechowuj urz±dzenia w wysokiej temper
temperatury mog± byæ przyczyn± krótszej ¿ywo
elektronicznych, uszkodzeñ baterii i odkszta³ce
elementów plastikowych.

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

• Nie upuszczaj, nie uderzaj urz±dzenia i nie pot
Nieostro¿ne obchodzenie siê z urz±dzeniem mo
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• 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.

Pozbywanie siê urz±dzenia
To urz±dzenie jest oznaczone zgodnie z Dy
2002/96/WE oraz polsk± Ustaw± o zu¿ytym
elektrycznym i elektronicznym symbolem p
kontenera na odpady. Takie oznakowanie 
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al Accessories s± 
warowymi firmy 
ten, po okresie jego u¿ytkowania nie mo¿e byæ umie
z innymi odpadami pochodz±cymi z gospodarstwa d

U¿ytkownik jest zobowi±zany do oddania go prowa
zu¿ytego sprzêtu elektrycznego i elektronicznego. P
w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne je
odpowiedni system umo¿liwiaj±cy oddanie tego spr
postêpowanie ze zu¿ytym sprzêtem elektrycznym i 
przyczynia siê do unikniêcia szkodliwych dla zdrowi
naturalnego konsekwencji, wynikaj±cych z obecno¶
niebezpiecznych oraz niew³a¶ciwego sk³adowania i p
sprzêtu. Szczegó³owe dane dotycz±ce masy sprzêtu 
siê na stronie internetowej www.nokia.com.pl.
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