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Začínáme

Informace o používání čidla vzdálenosti.

Čidlo vzdálenosti
Čidlo vzdálenosti Nokia Treasure Tag (WS-2) slouží ke snadnému nalézání ztracených cenností.

Dejte si čidlo do kabelky nebo ho poutkem připojte ke klíčům. Pokud takový předmět zapomenete, 
telefon vás na to upozorní. Pokud své věci ztratíte, můžete na mapě zjistit, kde máte začít hledat.

Čidlo vzdálenosti je kompatibilní s telefony se systémem Windows Phone 8 nebo novějším, aplikací 
Treasure Tag a technologií Bluetooth 4.0 nebo novější. Některé z vlastností produktu mohou záviset 
na modelu telefonu nebo verzi softwaru. Nejlepšího komfortu dosáhnete, když budete používat 
telefon Lumia. Aplikaci, úplný seznam kompatibilních zařízení a další informace o kompatibilitě 
najdete na webu Store.

Před prvním použitím výrobku si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku. Přečtěte si také 
uživatelskou příručku k zařízením, která k výrobku připojujete.

Tlačítka a části
Seznamte se s čidlem vzdálenosti.

1 Oblast NFC
2 Silikonový pásek s poutkem
3 Univerzální tlačítko
4 Kryt baterie
5 Silikonový pásek bez poutka

Povrch tohoto výrobku neobsahuje nikl.

Upozornění: Tento výrobek může obsahovat malé části. Uchovávejte je mimo dosah malých 
dětí.

Zapínání a vypínání čidla
Čidlo můžete vypínat a zapínat.

Po vložení baterie se čidlo automaticky zapne.
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Čidlo vypnete nebo zapnete podržením stisknutého univerzálního tlačítka na dobu přibližně 3 sekund.
Čidlo můžete vypínat také vytažením baterie.

Výměna pásku
S čidlem obdržíte dva silikonové pásky: jeden s poutkem a jeden bez poutka.

1. Stáhněte pásek z čidla. Sponkou nebo podobným předmětem opatrně zvedněte pásek ze zářezu.
2. Vložte čidlo do druhého pásku a pásek opatrně natáhněte na místo.
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Párování a připojení

Než začnete čidlo používat, musíte ho spárovat a připojit k telefonu.

Čidlo můžete k telefonu připojit přes funkci NFC nebo Bluetooth. Zkontrolujte, zda je čidlo zapnuto 
a zda máte v telefonu SIM kartu.

Čidlo může být v každém okamžiku připojeno k jednomu telefonu. K jednomu telefonu můžete připojit 
až čtyři čidla. Chcete-li najít telefon, ke kterému je čidlo právě připojeno, stiskněte univerzální tlačítko 
a telefon přehraje upozornění (pokud je v dosahu). Pokud chcete čidlo připojit k jinému telefonu, 
nejprve obnovte nastavení čidla z výroby.

Čidlo můžete od telefonu odpojit. Další informace najdete v uživatelské příručce k telefonu.

Párování čidla pomocí funkce NFC
Funkce NFC nabízí rychlé spárování čidla s telefonem.

1. Zkontrolujte, zda je v telefonu zapnuta funkce NFC.
Další informace o funkci NFC najdete v uživatelské příručce k telefonu.

2. Přiložte k sobě oblasti NFC na čidle a telefonu.

3. Postupujte podle pokynů zobrazených v telefonu.

Párování čidla pomocí funkce Bluetooth
Pokud váš telefon nenabízí funkci NFC, můžete čidlo s telefonem spárovat pomocí technologie 
Bluetooth.

Čidlo musí využívat aplikace Treasure Tag. Tuto aplikaci si můžete stáhnout z webu Windows Phone 
Store.

1. Zkontrolujte, zda je v telefonu zapnuta funkce Bluetooth.
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Další informace o funkci Bluetooth najdete v uživatelské příručce k telefonu.

2. Klepněte v telefonu na aplikaci Treasure Tag.
3. Vyberte čidlo a postupujte podle pokynů zobrazených v telefonu.
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Základy používání

Základní informace o používání čidla vzdálenosti.

Nastavení čidla
Zde můžete zadat, jak a kdy vás má čidlo upozorňovat.

Klepněte v telefonu na aplikaci Treasure Tag.

1. Při prvním spárování bude automaticky spuštěna instalace. Pokud se tak nestane, klepněte 
v telefonu na možnost NASTAVENÍ TAGU pod čidlem.
2. Chcete-li pro čidlo vybrat ikonu, klepněte na možnost přidat ikonu a vyberte požadovanou ikonu.
3. Chcete-li čidlu přiřadit název, klepněte na možnost NÁZEV TAGU a napište název.
4. Vyberte, jak a kde má být přehráno upozornění.

Upozornění spustí každá ztráta spojení Bluetooth mezi telefonem a čidlem nebo slabý signál. 
Upozornění může spustit například i zavření dveří. Telefon přehraje upozornění i v tichém režimu. 
Pokud máte více čidel, zobrazí telefon také informaci o tom, které čidlo upozornění spustilo.

Práce s čidlem
Kontrola čidla a změny nastavení. Čidlo také můžete pro rychlý přístup připnout na úvodní obrazovku 
telefonu.

1. Klepněte na možnost Treasure Tag.
2. Klepněte na čidlo, které chcete sledovat. Pokud máte několik čidel a chcete zjistit, které je které, 
klepněte na možnost .

Přidání čidla do seznamu
Klepněte na možnost  > přidat tag.

Úpravy nastavení čidla
Vyberte čidlo a klepněte na možnost  > UPRAVIT TAG.

Připnutí čidla na úvodní obrazovku telefonu
Klepněte na možnost  > připnout na úvodní obrazovku. Můžete také klepnout na čidlo 
v seznamu, podržet na něm prst a zvolit možnost připnout na úvodní obrazovku.

Ruční odpojení čidla
Klepněte na možnost . Obrázek čidla se ztmaví. Chcete-li čidlo znovu připojit, klepněte na možnost 

 nebo k sobě přiložte oblasti NFC na čidle a na telefonu.

Odebrání čidla
Klepněte na možnost  > odebrat tag.

Nalezení čidla
Ztratili jste čidlo a nevíte, kde je? Hledání můžete zahájit na mapě s údajem, kde telefon ztratil spojení 
s čidlem.

Chcete-li na mapě zjistit, kde jste ztratili spojení, musí být k dispozici souřadnice GPS.
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Využívání služeb nebo stahování obsahu (včetně bezplatného obsahu) může znamenat přenášení 
velkého množství dat a účtování poplatků za datové přenosy.

1. Zkontrolujte, zda je v telefonu zapnuta funkce GPS.
2. Klepněte na možnost Treasure Tag a na požadované čidlo.
3. Vyčkejte, telefon se pokusí čidlo vyhledat.
4. Pokud telefon čidlo nenajde, klepněte na možnost otevřít mapu. Na mapě uvidíte přibližné místo 
posledního spojení telefonu s čidlem.

Nalezení trasy k čidlu
Chcete-li zjistit trasu, klepněte v zobrazení mapy na adresu a°klepněte na možnost trasa.

Nalezení připojeného čidla
Klepněte v telefonu na čidlo. To přehraje zvuk upozornění. Chcete-li po nalezení vypnout upozornění 
čidla, stiskněte univerzální tlačítko na čidle nebo klepněte na možnost  na telefonu.

Nastavení čidla na automatické vypínání
Nechcete, aby vás čidlo rušilo doma nebo v kanceláři? Čidlo můžete automaticky umlčet, kdykoli je 
telefon připojen k některé z nastavených sítí Wi-Fi.

1. Klepněte v telefonu na aplikaci Treasure Tag >  > tichý režim.
2. Chcete-li přidat novou síť, klepněte na možnost .
3. V seznamu dostupných sítí Wi-Fi vyberte požadovanou síť Wi-Fi.

Pro klidový režim můžete přidat několik sítí Wi-Fi.

Když je telefon připojen k některé z vybraných sítí Wi-Fi, jsou všechna upozornění čidla automaticky 
vypnuta.

Nalezení telefonu pomocí čidla
Nemůžete si vzpomenout, kam jste položili telefon? Najděte ho pomocí čidla.
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1. Stiskněte univerzální tlačítko. Telefon, i když je v tichém režimu, přehraje zvuk upozornění, podle 
kterého ho můžete najít.

2. Když telefon najdete, klepněte na upozornění v telefonu a upozornění utichne.

Fotografování na dálku
Chcete se při fotografování telefonem vyhnout roztřesení fotoaparátu? Když pro dálkové 
fotografování použijete čidlo, nemusíte používat spoušť fotoaparátu ani ikonu v telefonu.

Pokud v telefonu nemáte aplikaci Lumia Selfie, můžete si ji stáhnout z webu Store.

1. Klepněte v telefonu na možnost Lumia Selfie.
2. Pro vyfotografování snímku stiskněte univerzální tlačítko na čidle.

Po vyfotografování můžete snímek v telefonu upravit. Chcete-li se vrátit a vyfotografovat další 
snímek, stiskněte univerzální tlačítko.

Výměna baterie
V čidle je již vložena baterie. Časem ji však budete muset vyměnit.

Čidlo využívá standardní baterii CR2032. Když je baterie zcela vybitá, musíte ji vyměnit za novou 
a teprve poté budete moci čidlo znovu používat.

Když je baterie téměř vybitá, přehraje čidlo varovný zvuk a v aplikaci Treasure Tag v telefonu uvidíte 
upozornění. Pokud máte čidlo připnuto na úvodní obrazovce telefonu, uvidíte na okénku ikonu 
baterie.

1. Vložte do otvoru v levém spodním rohu na zadní straně čidla sponku nebo jiný podobný nástroj.
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2. Opatrně zvedněte zadní kryt nahoru.
3. Vyměňte starou baterii za novou. Ujistěte se, že baterii vkládáte se správnou orientací.
4. Zarovnejte zkosené rohy na zadním krytu a na přístroji a nacvakněte kryt zpět na místo.

Obnovení nastavení z výroby
V případě potřeby můžete vymazat všechna párování a vrátit čidlo k nastavení z výroby.

1. Otevřete zadní kryt a vytáhněte z čidla baterii.
2. Podržte stisknuté univerzální tlačítko a vraťte baterii na místo.
K obnovení nastavení z výroby můžete také odebrat čidlo z připojeného telefonu nebo jiného zařízení.

Po obnovení nastavení z výroby se čidlo automaticky spáruje s libovolným telefonem, který ho má 
v seznamu spárovaných zařízení. Pokud čidlo ze seznamu odeberete, čidlo se od tohoto telefonu 
odpojí a obnoví nastavení z výroby.
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Řešení potíží a podpora

Při co nejlepším využívání zařízení vám může pomoci web www.nokia.com/support.
Najdete zde úplné uživatelské příručky, informace o řešení potíží, diskuse a údaje o funkcích, 
technologiích a kompatibilitě.

Stránky řešení problémů a diskuse nemusí být k dispozici ve všech jazycích.
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Informace o výrobku a bezpečnostní informace

Vlhké a prašné prostředí
• Tento výrobek je odolný proti vodě a prachu v souladu se stupni ochrany .

Důležité: Příslušenství určené pro použití se zařízením není stejně trvanlivé, odolné proti prachu nebo odolné proti 
vodě jako vlastní zařízení. Například nabíječky lze používat jen v suchém prostředí, nikdy ne ve vlhku nebo mokru.

• Zařízení je odolné pouze proti studené a čisté sladké vodě. Nevystavujte zařízení jiným kapalinám, například mořské vodě.
• Neponořujte zařízení do vody.
• Pokud bylo zařízení vystaveno působení vody, vytřete ho suchým hadříkem. Pokud bylo zařízení vystaveno působení jiné 

kapaliny, ihned ho opláchněte čistou vodou. Poté ho pečlivě osušte.
• Pokud jsou konektory zaprášené, opláchněte je čistou sladkou vodou. Opatrně otřete zařízení a oblast konektorů do sucha 

a nechejte konektory uschnout.
• Zadní kryt otevírejte jen v čistém a suchém prostředí. Před otevřením zadního krytu přístroj nejprve osušte a očistěte, aby 

dovnitř přístroje nemohla vniknout voda nebo prach. Zkontrolujte, zda je vnitřek zařízení a těsnění zadního krytu suché, 
čisté a neobsahuje žádné cizí předměty, které by mohly poškodit těsnění proti vodě.

Péče o zařízení
• Uchovávejte zařízení v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi 

elektronických obvodů. Pokud zařízení navlhne, vyjměte baterii a nechejte zařízení vyschnout.
• Nepoužívejte ani neponechávejte zařízení v prašném a znečištěném prostředí.
• Neponechávejte zařízení ve vysokých teplotách.
• Neponechávejte zařízení v chladu. Při zahřívání zařízení na provozní teplotu se uvnitř sráží vlhkost, která ho může poškodit.
• Neotevírejte zařízení jinak, než jak je uvedeno v uživatelské příručce.
• Neschválené úpravy mohou poškodit zařízení a porušovat právní předpisy týkající se rádiových zařízení.
• Nedovolte, aby přístroj ani baterie upadly nebo byly vystaveny silným otřesům, netřeste přístrojem ani baterií. Hrubé 

zacházení může zařízení poškodit.
• Pro čištění povrchu zařízení používejte pouze měkký, čistý, suchý hadřík.

Recyklace

Použitá elektronická zařízení, baterie a balicí materiály vždy vracejte na sběrná místa, která jsou k tomu určena. Tím pomáháte 
bránit nekontrolovanému ukládání odpadu a podporujete opakované využívání surovinových zdrojů. Všechny materiály, z nichž 
je přístroj vyroben, lze obnovit jako materiály a energii. Informace o recyklaci výrobků najdete na adrese www.nokia.com/
recycle.

Symbol přeškrtnutého kontejneru

Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, baterii, v doprovodné dokumentaci nebo na obalu vám má připomínat, že všechny 
elektrické a elektronické výrobky a baterie musí být po ukončení své životnosti uloženy do odděleného sběru. Neodhazujte tyto 
výrobky do netříděného komunálního odpadu: odevzdejte je k recyklaci. Informace o nejbližším recyklačním středisku zjistíte 
u příslušného místního úřadu nebo na adrese www.nokia.com/support. Další informace o ochraně životního prostředí související 
se zařízením najdete na adrese www.nokia.com/ecoprofile.

Bezpečnost při používání baterie
Nevhazujte baterie do ohně, protože může dojít k jejich výbuchu. Dodržujte místní předpisy. Je-li to možné, recyklujte je.

Baterie používejte pouze ke stanovenému účelu. Nesprávné používání nebo použití neschválených či nekompatibilních baterií 
může způsobit riziko požáru, výbuchu nebo jiného nebezpečí a může mít za následek zrušení osvědčení nebo záruk. Poškozenou 
baterii nikdy nepoužívejte.
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Autorská práva a další upozornění
Prohlášení o shodě

Společnost Microsoft Mobile Oy tímto prohlašuje, že tento výrobek WS-2 je ve shodě se základními požadavky a dalšími 
příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlášení o shodě naleznete na adrese www.nokia.com/global/
declaration/declaration-of-conformity.

Dostupnost výrobků se může v jednotlivých oblastech lišit. Další informace zjistíte u svého prodejce. Tento přístroj může 
obsahovat výrobky, technologie nebo software, které jsou předmětem právních předpisů upravujících export platných v USA a 
dalších zemích. Obcházení zákonů je zakázáno.

Obsah tohoto dokumentu je dodáván "jak stojí a leží". V souvislosti s obsahem tohoto dokumentu a správností a spolehlivosti 
informací v něm obsažených se kromě záruk stanovených příslušnými právními předpisy neposkytují žádné další záruky, výslovné 
nebo implicitní, včetně (nikoli však pouze) záruky prodejnosti a vhodnosti použití pro určitý účel. Společnost Microsoft Mobile si 
vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění tento dokument revidovat nebo ukončit jeho platnost.

V maximální míře povolené příslušnými právními předpisy nejsou společnost Microsoft Mobile ani jakýkoli z jejích poskytovatelů 
licence za žádných okolností odpovědni za jakoukoli ztrátu dat nebo příjmů ani za zvláštní, náhodné, následné či nepřímé škody 
způsobené jakýmkoli způsobem.

Rozmnožování, přenos nebo rozšiřování obsahu tohoto dokumentu nebo jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po 
předchozím písemném souhlasu společnosti Microsoft Mobile. Společnost Microsoft Mobile se řídí politikou neustálého vývoje. 
Společnost Microsoft Mobile si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsaných v tomto dokumentu bez 
předchozího oznámení.

Společnost Microsoft Mobile nevydává žádná prohlášení, neposkytuje žádnou záruku za aplikace třetích stran dodávané 
s přístrojem ani nepřebírá žádnou odpovědnost za jejich funkčnost, obsah nebo podporu koncových uživatelů. Používáním 
aplikace berete na vědomí, že je aplikace poskytována „tak jak je“.

UPOZORNĚNÍ ÚŘADU FCC/INDUSTRY CANADA

Tento přístroj splňuje normy RSS podle části 15 pravidel FCC a licenční výjimky Industry Canada. Provoz musí splňovat následující 
dvě podmínky: (1) Tento přístroj nesmí způsobovat škodlivé rušení; a (2) tento přístroj musí tolerovat veškeré zachycené rušení, 
včetně toho, které může způsobit jeho nežádoucí činnost. Další informace najdete na webu transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-
faqs.html. Jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny společností Microsoft Mobile, mohou způsobit ztrátu 
uživatelova oprávnění k užívání tohoto zařízení.

Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a shledáno jako vyhovující limitům pro digitální přístroj třídy B podle části 15 pravidel 
FCC. Tyto limity jsou vytvořeny pro poskytování přiměřené ochrany proti škodlivému rušení při instalaci v domácnosti. Toto 
zařízení vytváří, používá a může vyzařovat rádiofrekvenční energii a v případě, že není instalováno a používáno v souladu s pokyny, 
může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Neexistuje však záruka, že se při určitém způsobu instalace tato rušení 
neprojeví. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení příjmu rozhlasového a televizního vysílání, které je možné zjistit 
vypnutím a zapnutím zařízení, doporučuje se uživateli vyzkoušet nápravu tohoto rušení pomocí některých z následujících 
postupů:

• Změnit orientaci nebo polohu přijímací antény.
• Zvětšit vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
• Připojit zařízení do elektrické zásuvky v jiném okruhu, než do kterého je připojen přijímač.
• O pomoc požádejte dodavatele nebo zkušeného servisního technika z oboru rozhlasových / TV přijímačů.

POZNÁMKA: Prohlášení o vystavení záření FCC: Toto zařízení vyhovuje limitům na vystavení záření FCC vyhlášeným pro neřízené 
prostředí. Tento vysílač nesmí být umístěn nebo provozován ve spojení s jinou anténou nebo vysílačem.

TM © 2014 Microsoft Mobile. Všechna práva vyhrazena. Nokia je registrovaná ochranná známka společnosti Nokia Corporation. 
Výrobky a názvy jiných výrobců mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

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.
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Záruka
Doba záruky poskytované společností Microsoft Mobile na tento výrobek činí 12 měsíců. Podrobnosti najdete na místním webu 
s textem záruky online: www.nokia.com/support.
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