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Безопасност

Прочетете тези лесни инструкции. Неспазването им може да бъде опасно или противозаконно.

СМУЩЕНИЯ

Всички безжични устройства се влияят от смущения, които могат да влошат работата им.

КВАЛИФИЦИРАН СЕРВИЗ

Само квалифициран сервизен персонал може да инсталира или ремонтира този продукт.

БАТЕРИИ, ЗАРЯДНИ УСТРОЙСТВА И ДРУГИ АКСЕСОАРИ

Използвайте само батерии, зарядни устройства и други аксесоари, одобрени от Microsoft 
Mobile за употреба с това устройство. Не свързвайте несъвместими продукти.

ПАЗЕТЕ УСТРОЙСТВОТО СУХО

Вашето устройство не е водоустойчиво. Пазете го сухо.
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За вашия аксесоар

С Безжична зареждаща платформа DT-903 можете да зареждате батерията на телефона без 
никакви кабели. Освен това вашата безжична зареждаща платформа може да ви уведомява 
например когато батерията на телефона е изтощена, пропуснали сте повикване или имате 
непрочетени съобщения.

Вашата безжична зареждаща платформа е съвместима със стандарта Qi.

NFC работи с устройствата Lumia, които поддържат NFC. Интелигентните функции, като 
известявания за изтощена батерия или пропуснати повиквания, изискват софтуерната версия 
Lumia Denim (Windows Phone 8.1 актуализация 1), Център за устройства 3.6 или следваща версия 
и Bluetooth 4.0 или следваща версия.

За повече информация за функциите и безопасността вижте ръководството на потребителя на 
телефона или другото устройство.

© 2014 Microsoft Mobile. Всички права запазени. 4



Клавиши и части

Запознайте се с вашата безжична зареждаща платформа.

1 USB конектор
2 Зона за зареждане на телефона
3 NFC зона
4 Многофункционален клавиш
5 Светлинен индикатор за зареждане и 
уведомяване

Няма никел в повърхността на устройството.
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Зареждане на телефона

Просто е: поставете своя телефон или друго съвместимо с Qi устройство върху зареждащата 
платформа, за да започне зареждането.

1. Свържете USB кабела на зареждащата платформа към съвместимо зарядно устройство, 
включено в електрически контакт, или към подходящ USB източник на захранване.
2. Уверете се, че зареждащата платформа е с лицето нагоре и върху нея не е поставено нищо.
3. Сложете телефона върху зареждащата платформа. Индикаторът свети, докато телефонът се 
зарежда, и угасва, когато батерията е напълно заредена.

Нормално е зареждащата платформа и телефонът да се загреят по време на зареждането. Ако 
има проблем със зареждането, индикаторът мига бързо.
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Получаване на известия

За да получавате известия за изтощена батерия на телефона, пропуснати повиквания или 
съобщения, освен за другите неща, сдвоете зареждащата платформа с телефона, като 
използвате NFC или Bluetooth.

Уверете се, че зареждащата платформа е свързана към източник на захранване.

За повече информация как да включите NFC или Bluetooth вижте ръководството на потребителя 
на телефона.

1. Когато използвате NFC, допирайте една до друга NFC зоните на зареждащата платформа и на 
телефона.
Когато използвате Bluetooth, на телефона докоснете Настройки > Bluetooth и изберете 
зареждащата платформа.

2. Ако бъдете подканени, докоснете сдвои.
3. Докоснете Настройки > център за устройства и изберете как искате да ви уведомява 
зареждащата платформа.

За да регулирате яркостта на светлинния индикатор или да изчистите известие, натиснете 
многофункционалния клавиш. За да изчистите сдвояването чрез Bluetooth, натиснете 
многофункционалния клавиш за над 8 секунди.
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За свързването чрез Bluetooth

Можете да използвате Bluetooth, за да се свързвате безжично с други съвместими устройства, 
като мобилни телефони.

Не е необходимо да има пряка видимост между устройствата, но те трябва да са на разстояние 
до 10 м (33 фута) едно от друго. Препятствия, като стени или други електронни устройства, може 
да предизвикат смущения във връзката.

Това устройство е съвместимо с Bluetooth Specification 4.0. Проверете при производителите на 
другите устройства дали те са съвместими с това устройство.
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Светлинни индикатори и действия с 
многофункционалния клавиш

Чудите се какво означават светлинните индикации на зареждащата платформа или за какво 
служи многофункционалният клавиш?

Таблица 1: Светлинни индикации

Свети постоянно Зареждане

Не свети Батерията на телефона или другото 
устройство е напълно заредена

Мига бързо Грешка при зареждането или свързаният 
източник на захранване не осигурява 
достатъчно мощност

Постоянно примигва по два пъти Известие

Мига бавно Батерията на телефона, който е свързан към 
зареждащата платформа, е изтощена

Таблица 2: Действия с многофункционалния клавиш

Натиснете веднъж Регулиране на яркостта на светлинния 
индикатор или изчистване на известие

Натиснете за над 8 секунди Изчистване на списъка със сдвоени 
устройства
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Информация за продукта и безопасността

Грижи за устройството
Работете внимателно с устройството, зарядното устройство и аксесоарите. Предложенията по-долу ще ви помогнат да 
поддържате нормалната работа на устройството.

• Пазете устройството сухо. Валежите, влажността и всички видове течности или влага може да съдържат минерали, 
които да доведат до корозия на електронните схеми. Ако устройството ви се намокри, оставете го да изсъхне.

• Използвайте зарядното устройство само за целите, за които е предназначено. Неправилната употреба или 
използването на несъвместими зарядни устройства може да породи риск от пожар, експлозия, изтичане или друга 
опасност. Никога не използвайте повредено зарядно устройство.

• Не се опитвайте да зареждате устройство, чиято батерия има повреди, пукнатини или отвори в корпуса, нито 
устройство, което не е съвместимо с Qi.

• Не използвайте и не съхранявайте устройството на прашни или замърсени места.
• Не съхранявайте устройството при високи температури. Високите температури може да повредят устройството.
• Не съхранявайте устройството при ниски температури. Когато устройството се затопли до нормалната си температура, 

във вътрешността му може да се образува влага, която да го повреди.
• Не отваряйте устройството.
• Неодобрените промени могат да повредят устройството и да доведат до нарушение на законите и разпоредбите, 

приложими към радиосъоръженията.
• Не изпускайте, не удряйте и не клатете устройството или батерията. При грубо боравене то може да се счупи.
• Използвайте само мека, чиста и суха кърпа за почистване на повърхността на устройството.

При продължителна работа устройството може да се загрее. В повечето случаи това е нормално. Ако устройството не 
работи правилно, занесете го в най-близкия оторизиран сервизен център.

Рециклиране

Винаги връщайте използваните електронни продукти, батерии и опаковки в предназначените за това събирателни 
пунктове. По този начин ще допринасяте за предотвратяването на безконтролното изхвърляне на отпадъци и ще 
съдействате за рециклирането на материали. Всички материали, вложени в устройството, могат да се възстановят под 
формата на суровини и енергия. Проверете как да рециклирате своите продукти на адрес www.nokia.com/recycle.

Знак със зачеркнат контейнер

Знакът със зачеркнатия контейнер в документацията, батерията или опаковката на вашия продукт напомня, че всички 
електрически и електронни продукти и батерии трябва да се предават в специален събирателен пункт в края на техния 
експлоатационен период. Не изхвърляйте тези продукти като битови отпадъци, които не подлежат на разделно събиране. 
Предайте ги за рециклиране. За информация относно най-близкия пункт за рециклиране се обърнете към местните власти 
или посетете www.nokia.com/support. Допълнителна информация за характеристиките на вашето устройство, свързани с 
опазването на околната среда, можете да намерите на адрес www.nokia.com/ecoprofile.

Информация за батерията и зарядното устройство
Microsoft Mobile може да предлага резервни батерии или зарядни устройства, съвместими с това устройство.

Имплантирани медицински устройства
За избягване на евентуални смущения, производителите на медицински устройства за имплантиране препоръчват 
спазване на минимално разстояние от 15,3 сантиметра (6 инча) между безжичното устройство и имплантираното 
медицинско устройство. Лицата, които имат такива устройства, трябва:

• Да държат винаги безжичното устройство на повече от 15,3 сантиметра (6 инча) от медицинското устройство.
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• Да не носят безжичното устройство в джоб на гърдите си.
• Да изключат безжичното устройство, ако има каквато и да било причина да подозират, че възникват смущения.
• Да следват указанията на производителя за имплантираното медицинско устройство.

Ако имате каквито и да било въпроси относно употребата на вашето безжично устройство с имплантирано медицинско 
устройство, се консултирайте с вашия лекар.

Авторски права и други забележки
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

С настоящото Microsoft Mobile Oy декларира, че изделието DT-903 съответства на основните изисквания, както и на други 
приложими разпоредби на Директива 1999/5/EC. Копие на Декларацията за съответствие може да се намери на 
www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity.

Наличността на продуктите може да се различава според региона. За повече информация се обърнете към вашия търговец. 
Това устройство може да съдържа елементи, технология или софтуер, по отношение на които се прилагат закони и 
разпоредби, регулиращи износа от САЩ и други държави. Забранява се нарушаването на закона.

Съдържанието на този документ е ограничено до изрично посоченото в него. Освен в случаите, когато приложимото право 
го изисква, не се дават никакви гаранции от какъвто и да било вид, нито изрични, нито подразбиращи се, включително, но 
не само подразбиращи се гаранции за годност за продажба и за определено предназначение, относно точността, 
достоверността или съдържанието на този документ. Microsoft Mobile си запазва правото да изменя или да оттегля този 
документ във всеки момент без предизвестие.

До максималната степен, позволена от приложимото право, при никакви обстоятелства Microsoft Mobile или неин 
лицензодател не носят отговорност за загуба на данни или за пропуснати ползи, нито за странични, извънредни, косвени 
или непреки вреди, независимо как са причинени.

Забранено е възпроизвеждането, прехвърлянето или разпространението на част или цялото съдържание на този документ 
под каквато и да e форма, без предварителното писмено разрешение на Microsoft Mobile. Microsoft Mobile провежда 
политика на постоянно развитие. Microsoft Mobile си запазва правото да прави изменения и подобрения на всеки от 
продуктите, описани в този документ, без предизвестие.

Microsoft Mobile не прави никакви изявления, не дава гаранция и не поема отговорност за функционирането, съдържанието 
или поддръжката на крайния потребител по отношение на създадените от трети страни приложения, които са 
предоставени с вашето устройство. Като използвате дадено приложение, вие потвърждавате, че то се предоставя "такова, 
каквото е".

ЗАБЕЛЕЖКА НА ФКК И КАНАДСКАТА ИНДУСТРИАЛНА КАМАРА

Това устройство отговаря на изискванията на част 15 от наредбите на ФКК и на RSS стандарта(ите) за освободено от 
лицензи оборудване на Канадската индустриална камара. Експлоатацията му зависи от следните две условия: (1) Това 
устройство не трябва да предизвиква вредни смущения и (2) това устройство трябва да приема получени смущения, 
включително и смущения, които могат да предизвикат нежелана работа. За повече информация посетете 
transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html. Промени или модификации, извършени без изричното съгласие на Microsoft 
Mobile, могат да доведат до обезсилване на правото на потребителя да използва това оборудване.

Забележка: Това оборудване е изпробвано и отговаря на ограниченията за цифрово устройство клас В според част 15 на 
наредбите на ФКК. Тези ограничения са направени, за да предоставят подходяща защита от вредни смущения в жилищна 
сграда. Това оборудване произвежда, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и ако не е инсталирано и 
използвано според инструкциите, може да предизвика вредни смущения на радиокомуникациите. Въпреки това няма 
гаранция, че няма да се появят смущения в определена инсталация. Ако това оборудване предизвика вредни смущения на 
радио- или телевизионни сигнали, което може да се установи чрез изключване и включване на оборудването, 
потребителят може да опита да отстрани смущенията по някой от следните начини:

• Завъртете в друга посока или преместете приемащата антена.
• Увеличете разстоянието между оборудването и приемника.
• Свържете оборудването към контакт, различен от този на приемника.
• Консултирайте се с продавача или с опитен радио- или тв техник.

ЗАБЕЛЕЖКА: Изявление на ФКК относно радиационното въздействие: Това оборудване отговаря на ограниченията за 
радиационно въздействие на ФКК, зададени за неконтролирана среда. Предавателят не трябва да се намира или да работи 
свързан с друга антена или предавател.
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TM © 2014 Microsoft Mobile. Всички права запазени. Nokia е запазена търговска марка на Nokia Corporation. Продукти/
наименования на трети лица може да са търговски марки на съответните си притежатели.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Microsoft Mobile is under 
license.

The "Qi" symbol is a trademark of the Wireless Power Consortium.
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