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Ръководство на потребителя
Преносимо двойно зарядно устройство 5200/9000/12 000 mAh
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За вашата безопасност

Прочетете тези лесни инструкции. Неспазването им може да бъде опасно или в 
противоречие с местните закони и разпоредби.

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 вашето преносимо зарядно устройство

Сложете преносимото зарядно устройство в джоба си и го носете където пожелаете.
С Преносимо двойно зарядно устройство 5200/9000/12 000 mAh можете да заредите 
батерията на телефона си или на съвместимо устройство, когато нямате достъп до 
обичайния си източник на захранване.
Преди да използвате продукта, прочетете внимателно това ръководство на потребителя. 
Прочетете също и ръководството на потребителя на устройството, което свързвате към 
този продукт.
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Клавиши и части

Запознайте се с вашето преносимо зарядно устройство.
1 Кабел за зареждане и за пренос 
на данни (CA-189CD)
2 USB конектори за зареждане на 
телефони
3 Микро USB конектор
4 Бутон за индикация за заряд
5 Светлинни индикатори
Няма никел в повърхността на 
устройството.
Някои от аксесоарите, споменати в това ръководство на потребителя, като зарядно 
устройство, слушалка или кабел за данни, може да се продават отделно.
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Зареждане на преносимото зарядно устройство

Вградената батерия е фабрично заредена до известна степен, но може да се наложи да 
я заредите, преди да можете да използвате преносимото зарядно устройство.
Зареждайте преносимото зарядно устройство при подходящата температура: 0°C до 
+45°C. Ако температурата е извън този диапазон, всички светлинни индикатори мигат 
бързо и преносимото зарядно устройство спира да зарежда.
1. Включете съвместимо USB зарядно устройство (продава се отделно) в електрическия 
контакт. Можете да заредите преносимото зарядно устройство и от компютъра, като 
използвате кабела за зареждане.
2. Включете микро USB накрайника в преносимото зарядно устройство.
Светлинните индикатори се включват и 1 индикатор мига постоянно, докато батерията 
се зарежда, и показва хода на зареждането. Когато батерията е напълно заредена, 
всички светлинни индикатори се включват за 10 секунди и след това угасват.

3. Когато батерията е напълно заредена, изключете USB зарядното устройство или 
кабела от преносимото зарядно устройство и след това – от контакта или компютъра. В 
продължение на 10 секунди вашето зарядно устройство показва оставащия заряд на 
батерията.
Проверка на заряда на батерията
Натиснете бутона за индикация за заряд. Светлинните индикатори се включват за 10 
секунди, показвайки оставащия заряд на батерията.
Ако батерията е напълно изтощена, първият светлинен индикатор мига бързо. Заредете 
преносимото зарядно устройство.
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Зареждане на телефона с преносимото зарядно 
устройство

Батерията на телефона се изтощава, а нямате контакт или зарядно устройство подръка? 
Използвайте преносимото зарядно устройство, за да заредите телефона си или друго 
съвместимо устройство в движение.
Използвайте преносимото зарядно устройство за зареждане на вашия телефон при 
подходящата температура: -15°C до +55°C. Ако температурата е извън този диапазон, 
всички светлинни индикатори мигат бързо и преносимото зарядно устройство спира да 
зарежда.
1. Включете USB накрайника на кабела за зареждане в един от USB конекторите на 
преносимото зарядно устройство.
2. Включете другия накрайник на кабела в конектора за зарядно устройство на телефона.

Съвет: Ако имате два кабела за зареждане, можете да зареждате два телефона 
едновременно.

По време на зареждането светлинните индикатори угасват. Можете да натиснете бутона 
за индикация за заряд, за да проверите оставащия заряд на батерията.
Проверете на телефона си хода на зареждането. Времето за зареждане варира, в 
зависимост от телефона и използването му.
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Зареждане едновременно на телефона и 
преносимото зарядно устройство

И телефонът, и преносимото зарядно устройство нямат заряд? Намерете електрически 
контакт, за да ги заредите едновременно.
1. Свържете телефона към преносимото зарядно устройство, като използвате кабела за 
зареждане. Използвайте USB конектора, който е най-далече от микро USB конектора.
2. Включете преносимото зарядно устройство в USB зарядното устройство, включено в 
електрическия контакт.

Зарежда се първо телефонът. Времето за зареждане варира, в зависимост от телефона 
и USB зарядното устройство.
Светлинните индикатори се включват и един индикатор мига постоянно, докато 
преносимото зарядно устройство се зарежда. Когато то е напълно заредено, всички 
светлинни индикатори се включват за 10 секунди и след това угасват.
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Информация за продукта и безопасността

Грижи за устройството
Работете внимателно с устройството, батерията 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.

• Не използвайте и не съхранявайте устройството на прашни или замърсени места.
• Не съхранявайте устройството при високи температури. Високите температури може да повредят 

устройството или батерията.
• 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.

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.microsoft.com/mobile/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.microsoft.com/mobile/support/. 
Допълнителна информация за характеристиките на вашето устройство, свързани с опазването на околната 
среда, можете да намерите на адрес www.microsoft.com/mobile/ecoprofile.

Информация за батерията и зарядното устройство
Вашето устройство има вътрешна, неотстранима, зареждаема батерия. Не правете опити да отстраните 
батерията, тъй като може да повредите устройството.

Microsoft Mobile може да предлага резервни батерии или зарядни устройства, съвместими с това устройство.

Безопасна работа с батерията и зарядното устройство
За да изключите зарядно устройство или аксесоар, хванете и дръпнете щепсела, а не кабела.

Когато зарядното устройство не се използва, изключете го от електрическия контакт. Ако изцяло заредена 
батерия се остави неизползвана, тя ще се саморазреди след известно време.

© 2015 Microsoft Mobile. Всички права запазени. 9

http://www.microsoft.com/mobile/recycle
http://www.microsoft.com/mobile/support/
http://www.microsoft.com/mobile/ecoprofile


За оптимална производителност винаги съхранявайте батерията между 15 и 25°C (59 и 77°F). Крайните 
температури намаляват капацитета и живота на батерията. Устройство с гореща или студена батерия може 
временно да не работи.

Не изхвърляйте батериите в огън, защото могат да се взривят. Спазвайте местните закони и разпоредби. 
Рециклирайте, когато е възможно. Не ги изхвърляйте като битови отпадъци.

Не разглобявайте, не срязвайте, не мачкайте, не прегъвайте, не пробивайте и не повреждайте батериите по 
какъвто и да било начин. В случай на протичане на батерията, не позволявайте течността да влезе в допир с 
кожата или очите. Ако това се случи, веднага изплакнете засегнатите области с вода или потърсете медицинска 
помощ. Не модифицирайте батерията, не се опитвайте да влагате в нея чужди тела и не я потапяйте или излагайте 
на вода или други течности. Батериите може да се взривят, ако се повредят.

Използвайте батерията и зарядното устройство само за целите, за които са предназначени. Неправилната 
употреба или използването на неодобрени или несъвместими батерии или зарядни устройства може да породи 
риск от пожар, експлозия или друга опасност и може да обезсили всякакъв вид одобрения или гаранции. Ако 
смятате, че батерията или зарядното устройство са повредени, занесете ги в сервизен център, преди да 
продължите да ги използвате. Никога не използвайте повредени зарядно устройство или батерия. Използвайте 
зарядното устройство само на закрито. Не зареждайте устройството по време на гръмотевични бури.

Батерията DC-32 съдържа вещества, идентифицирани като особено опасни (SVHC) съгласно регламента REACH 
(1-метил-2-пиролидинон, CAS 872-50-4), над 0,1% от теглото си. Нормалното използване на продукта не ви 
излага на действието на 1-метил-2-пиролидинон.

Авторски права и други забележки
Декларация за съответствие

С настоящото Microsoft Mobile Oy декларира, че изделието DC-32/DC-33/DC-34 съответства на основните 
изисквания, както и на други приложими разпоредби на Директива 2004/108/EC.

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 
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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.

TM © 2015 Microsoft Mobile. Всички права запазени. Microsoft е търговска марка на групата компании на 
Microsoft. Продукти/наименования на трети лица може да са търговски марки на съответните притежатели.
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