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Kasutusjuhend
Kaasaskantav kaksiklaadija, 5200/9000/12 000 mAh
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Ohutuse tagamine

Lugege läbi järgmised lihtsad juhised. Juhiste eiramine võib tekitada ohtlikke olukordi või olla 
kohalike seadustega vastuolus.

PROFESSIONAALNE TEENINDUS
Toodet võib paigaldada ja remontida üksnes vastava kvalifikatsiooniga spetsialist.
AKUD, LAADIJAD JA MUUD TARVIKUD
Kasutage ainult neid akusid, laadijaid ja tarvikuid, mille Microsoft Mobile on selle 
seadme jaoks heaks kiitnud. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.
SEADE TULEB HOIDA KUIV
Seade ei ole niiskuskindel. Hoidke seade kuiv.
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Teave kaasaskantava laadija kohta

Kaasaskantava laadija saate hõlpsalt taskusse panna ja endaga igale poole kaasa võtta.
Seadmega Kaasaskantav kaksiklaadija, 5200/9000/12 000 mAh saate laadida oma telefoni või 
ühilduva seadme akut ka siis, kui teil puudub juurdepääs tavalisele vooluallikale.
Lugege see kasutusjuhend enne toote kasutamist hoolikalt läbi. Lugege ka selle tootega 
ühendatava seadme kasutusjuhendit.
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Klahvid ja muud osad

Kaasaskantava laadija tutvustus.
1 Laadimis- ja andmesidekaabel 
(CA-189CD)
2 USB-pesad telefonide laadimiseks
3 Micro-USB-pesa
4 Toitenäidunupp
5 Märgutuled
Toote pind on niklivaba.
Mõned selles kasutusjuhendis 
kirjeldatud tarvikud (nt laadija, peakomplekt või andmesidekaabel) võivad olla müügil eraldi.

© 2015 Microsoft Mobile. Kõik õigused kaitstud. 5



Kaasaskantava laadija laadimine

Sisseehitatud aku on tehases osaliselt laetud, kuid on võimalik, et teil tuleb seda enne 
kaasaskantava laadija kasutamist uuesti laadida.
Laadige kaasaskantavat laadijat õigel temperatuuril (0 kuni +45 °C). Kui temperatuur jääb 
väljapoole seda vahemikku, hakkavad märgutuled kiiresti vilkuma ja kaasaskantav laadija 
lõpetab laadimise.
1. Ühendage ühilduv USB-laadija (müüakse eraldi) vooluvõrku. Saate laadida kaasaskantavat 
laadijat ka arvuti abil, kasutades laadimiskaablit.
2. Ühendage kaabli mikro-USB-ots kaasaskantava laadijaga.
Aku laadimise ajal lülitatakse märgutuled sisse ja üks märgutuli vilgub ühtlaselt, andes teile 
märku laadimise edenemisest. Kui aku on laetud, süttivad kõik märgutuled kümneks sekundiks 
ja kustuvad seejärel.

3. Kui aku on laetud, lahutage USB-laadija või kaabel kaasaskantava laadija küljest ja seejärel 
vooluvõrgust või arvutist. Kümneks sekundiks kuvatakse aku laetuse tase.
Aku laetuse taseme kontrollimine
Vajutage toitenäidunuppu. Märgutuled lülitatakse 10 sekundiks sisse ja te näete aku praegust 
täitumust.
Kui aku on tühi või, hakkab esimene märgutuli kiiresti vilkuma. Laadige kaasaskantavat laadijat.
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Telefoni laadimine kaasaskantava laadijaga

Kas telefoni aku hakkab tühjaks saama, kuid käeulatuses pole ühtki pistikupesa ega laadijat? 
Kasutage liikvel olles telefoni või mõne muu ühilduva seadme laadimiseks kaasaskantavat 
laadijat.
Laadige oma telefoni kaasaskantava laadijaga õigel temperatuuril (–15 kuni +55 °C). Kui 
temperatuur jääb väljapoole seda vahemikku, hakkavad märgutuled kiiresti vilkuma ja 
kaasaskantav laadija lõpetab laadimise.
1. Ühendage laadimiskaabli USB-ots kaasaskantava laadija ühte USB-pesasse.
2. Ühendage kaabli teine ots telefoni laadimisliidesesse.

Näpunäide. Kui teil on kaks laadimiskaablit, saate laadida korraga kaht telefoni.

Laadimise ajal märgutuled ei põle. Aku laetustaseme vaatamiseks võite vajutada 
toitenäidunuppu.
Vaadake telefonist laadimise edenemist. Laadimisaeg erineb olenevalt teie telefonist ja selle 
kasutusest.
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Telefoni ja kaasaskantava laadija laadimine 
üheskoos

Kas nii telefoni kui ka kaasaskantava laadija aku on tühjenemas? Nende koos laadimiseks 
leidke seinakontakt.
1. Ühendage telefon laadimiskaabli abil kaasaskantava laadijaga. Kasutage USB-liidest, mis on 
mikro-USB-liidesest kõige kaugemal.
2. Ühendage kaasaskantav laadija vooluvõrku ühendatud USB-laadijaga.

Esmalt laetakse telefoni. Laadimisaeg erineb olenevalt teie telefonist ja USB-laadijast.
Kaasaskantava laadija laadimise ajal lülituvad märgutuled sisse ja üks märgutuli vilgub 
ühtlaselt. Kui see on laetud, süttivad kõik märgutuled kümneks sekundiks ja kustuvad seejärel.
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Toote- ja ohutusteave

Seadme hooldamine
Käsitsege oma seadet, akut ja tarvikuid ettevaatlikult. Järgmised soovitused aitavad seadme töös hoida.

• Hoidke seade kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad korrodeerida elektronskeeme. 
Kui seade saab märjaks, laske sellel kuivada.

• Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ega määrdunud kohtades.
• Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrge temperatuur võib seadet või akut kahjustada.
• Ärge hoidke seadet külmas. Seni, kuni seade normaaltemperatuurini soojeneb, võib selle sees tekkida 

kondensaatniiskus ning see võib seadet kahjustada.
• Ärge avage seadet.
• Seadme loata muutmine võib seadme rikkuda ja olla vastuolus raadioaparatuurile kehtestatud normidega.
• Ärge raputage, koputage ega pillake seadet ega akut maha. Seadme hoolimatu kasutamine võib seda kahjustada.
• Kasutage seadme pinna puhastamiseks ainult pehmet, puhast ja kuiva riidelappi.

Kasutuselt kõrvaldamine

Kasutatud ja mittevajalikud elektroonikatooted, akud ja pakendid viige alati selleks ette nähtud kogumispunkti. Nii 
aitate vähendada kontrollimatut jäätmeteket ja toetate materjalide taaskasutust. Kõiki seadme materjale saab kasutada 
energia tootmise toormena. Teavet toodete ringlussevõtu kohta leiate veebilehelt www.microsoft.com/mobile/
recycle.

Läbikriipsutatud prügikasti märk

Läbikriipsutatud prügikasti märk teie seadmel, akul, kasutusjuhendis või pakendil tuletab meelde, et kõik äravisatavad 
elektri- ja elektroonikaseadmed ja akud tuleb viia spetsiaalsesse kogumispunkti. Ärge visake neid tooteid olmejäätmete 
hulka, mis ei kuulu sorteerimisele. Viige need jäätmekogumispunkti. Teavet lähima jäätmekogumispunkti kohta saate 
kohalikult jäätmekäitlusettevõttelt või veebilehelt www.microsoft.com/mobile/support/. Keskkonna-alast lisateavet 
leiate veebilehelt www.microsoft.com/mobile/ecoprofile.

Aku- ja laadijateave
Seadmel on sisseehitatud laetav aku, mida ei saa eemaldada. Ärge üritage akut seadmest välja võtta – seade võib viga 
saada.

Microsoft Mobile võib pakkuda ka teistsuguseid selle seadme jaoks sobivaid aku- või laadijamudeleid.

Aku ja laadija ohutusteave
Tarviku või laadija vooluvõrgust eemaldamiseks tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.

Kui laadijat ei kasutata, eraldage see vooluvõrgust. Täielikult laetud aku, mida ei kasutata, laeb ennast aja jooksul ise 
tühjaks.

Hoidke akut parima jõudluse tagamiseks alati temperatuurivahemikus 15–25 °C (59–77 °F). Äärmuslikud temperatuurid 
vähendavad aku mahtuvust ja lühendavad selle tööiga. Kui aku on liiga kuum või külm, võib seade ajutiselt töötamast 
lakata.

Ärge hävitage akut põletamise teel – aku võib plahvatada. Järgige kohalikke eeskirju. Kui võimalik, viige aku ohtlike 
jäätmete kogumispunkti. Ärge visake akut olmejäätmete hulka.
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Ärge akut demonteerige, lõigake, muljuge, painutage, torgake ega muul viisil kahjustage. Aku lekke korral vältige 
akuvedeliku kokkupuudet naha ja silmadega. Kui see siiski juhtub, loputage kokkupuutunud kohti viivitamatult veega, 
vajaduse korral pöörduge arsti poole. Ärge modifitseerige akut ega sisestage sellesse võõrkehi. Ärge kastke akut vette 
või mõnda muusse vedelikku, hoidke seda niiskuse eest. Aku võib plahvatada, kui seda vigastada.

Kasutage akut ja laadijat ainult selleks ette nähtud eesmärgil. Aku ebaõige kasutamine või heakskiiduta või ühildumatute 
akude või laadijate kasutamine võib põhjustada tule-, plahvatus- või või muid ohtlikke olukordi ning muuta kehtetuks 
seadme nõuetelevastavuse ja garantii. Kui arvate, et aku või laadija on kahjustatud, laske see enne kasutamise jätkamist 
teeninduskeskuses üle vaadata. Ärge kunagi kasutage katkist akut ega laadijat. Kasutage laadijat üksnes siseruumides. 
Ärge laadige akut äikesetormi ajal.

DC-32 aku sisaldab ainet REACH SVHC (1-metüül-2-pürrolidoon, CAS 872-50-4) üle 0,1% selle kaalust. Toote 
tavakasutus korral 1-metüül-2-pürrolidoon teile mõju ei avalda.

Autoriõigused ja muud teatised
Vastavuskinnitus

Käesolevaga kinnitab Microsoft Mobile Oy selle DC-32/DC-33/DC-34 toote vastavust direktiivi 2004/108/EÜ 
põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele muudele asjakohastele sätetele.

Toodete kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Lisateavet saate edasimüüjalt. Käesolev seade võib sisaldada tooteid, 
tehnoloogiaid või tarkvara, millele rakenduvad USA ja teiste riikide ekspordiseadused. Seadusevastane levitamine on 
keelatud.

Selle dokumendi sisu on ära toodud "nagu on". Kui seadus ei määra teisiti, ei anta käesoleva dokumendi õigsuse, 
usaldatavuse või sisu suhtes mingeid garantiisid, ei otseseid ega kaudseid, sealhulgas, kuid mitte ainult, kaudseid 
garantiisid kaubandusliku sobivuse või teatud otstarbel kasutamise suhtes. Microsoft Mobile jätab endale õiguse 
käesolevat dokumenti mis tahes ajal muuta või selle tühistada ilma ette teatamata.

Suurimal kohaldatavate õigusaktidega lubatud määral ei ole Microsoft Mobile ega tema litsentsiandjad ühelgi juhul 
vastutavad mis tahes andmekao või saamata jäänud tulu ega mis tahes viisil tekkinud eriliste, juhuslike, põhjuslike ega 
kaudsete kahjude eest.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik paljundamine, üleandmine või levitamine mis tahes kujul on ilma Microsoft 
Mobile eelneva kirjaliku loata keelatud. Microsoft Mobile tegutseb pideva arengu nimel. Microsoft Mobile jätab endale 
õiguse teha käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete osas parandusi ja muudatusi sellest ette teatamata.

Microsoft Mobile ei anna seadmesse installitud kolmandate osapoolte rakendustele mingit garantiid ega vastuta selliste 
rakenduste töökindluse, sisu ega lõppkasutajale osutatava tugiteenuse eest. Rakenduse kasutamisega nõustute, et see 
rakendus on teile antud kujul "nagu on".

FCC/INDUSTRY CANADA TEAVE

Käesolev seade on kooskõlas FCC määrustiku 15. osaga ja vastab Industry Canada litsentsita raadiosideseadmete RSS-
standarditele. Seadme töö peab vastama kahele tingimusele: (1) seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid; (2) seade 
peab vastu võtma kõik häired, sealhulgas ka häired, mis võivad põhjustada seadme töös tõrkeid. Lisateavet on valiku 
transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html kirjelduses. Kõik seadme muudatused ja modifikatsioonid, mis on 
tehtud ilma Microsoft Mobile'i heakskiiduta, võivad muuta kasutaja õiguse seadet kasutada kehtetuks.

Märkus. Seadet on testitud ja see vastab B-klassi digitaalseadmele määratud piirangutele, kooskõlas FCC määrustiku 
15. osaga. Piirangud pakuvad mõistlikku kaitset kahjulike häirete eest elurajoonides. Seade genereerib, kasutab ja 
kiirgab raadiosageduslikku energiat ja kui seda ei paigaldata ega kasutata juhistele vastavalt, võib see põhjustada 
raadiosideühenduses kahjulikke häireid. Siiski ei saa garanteerida häirete täielikku puudumist. Kui see seade häirib 
raadio- või telesignaali vastuvõttu (selle saate kindlaks teha seadet välja ja sisse lülitades), soovitame häire 
kõrvaldamiseks rakendada ühte või mitut järgmistest meetmetest.

• Suunake või paigutage vastuvõtuantenn ümber.
• Suurendage seadme ja vastuvõtja vahelist vahemaad.
• Ühendage seade vastuvõtjast erinevasse pistikupessa.
• Konsulteerige edasimüüja või kogenud raadio-/TV-tehnikuga.
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Kolmanda osapoole tooted/nimetused võivad olla vastava omaniku kaubamärgid.

© 2015 Microsoft Mobile. Kõik õigused kaitstud. 11


	Sisukord
	Ohutuse tagamine
	Teave kaasaskantava laadija kohta
	Klahvid ja muud osad
	Kaasaskantava laadija laadimine
	Telefoni laadimine kaasaskantava laadijaga
	Telefoni ja kaasaskantava laadija laadimine üheskoos
	Toote- ja ohutusteave
	Seadme hooldamine
	Aku- ja laadijateave
	Aku ja laadija ohutusteave


	Autoriõigused ja muud teatised

