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Tietoja langattomasta lataavasta autopidikkeestä

Nokia Wireless Charging Car Holder CR-200/CR-201 -autopidikkeen avulla voit pitää puhelimesi 
ladattuna ja helposti käytettävissä kaikissa tilanteissa.

Aseta puhelin pidikkeeseen, ja se alkaa heti latautua.
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Tietoja Qi-standardista

Et tarvitse johtoja. Kun asetat laitteen langattoman laturin päälle, se alkaa heti latautua.

Qi on maailmanlaajuinen langattoman latauksen standardi.

Qi perustuu magneettiseen induktioon ja se tukee toistaiseksi laitteita, joiden teho on enintään 5 
wattia, esimerkiksi matkapuhelimia.

Qi-laturit ja laitteet käyttävät samaa taajuutta. Kaikkien valmistajien Qi-tuotteet ovat merkistä 
huolimatta yhteensopivia edellyttäen, että niiden latausalueet koskettavat toisiaan.

Lisätietoja on laitteiden käyttöoppaissa.
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Osat

Opi tuntemaan langaton lataava autopidikkeesi.

1 Kiinnikkeen vapautuspainike
2 Telineen lukitusvipu
3 Imukuppi
4 Virtajohdon liitäntä
5 Laturin merkkivalo
6 NFC (Near Field Communication) -alue
7 Kaapelin aukko
8 Kiinnikkeet
9 Virtakaapeli
10 Virtalähde
11 Virran merkkivalo
12 USB-portti
13 Kaapelin kiinnike
14 Kiinnityslevy
15 Jatkojohto

Lue nämä perusohjeet. Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa olla vaarallista tai lainvastaista.

Jotkin laitteen osat ovat magneettisia. Laite saattaa vetää puoleensa metallisia materiaaleja. Älä pidä 
luottokortteja tai muita magneettisia tallennusvälineitä laitteen lähellä, koska niille tallennetut tiedot 
voivat hävitä.

Tämän tuotteen pinta ei sisällä nikkeliä.

Jotkin tässä käyttöoppaassa mainitut lisälaitteet, esimerkiksi laturi, kuuloke tai datakaapeli, myydään 
ehkä erikseen.
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Pidikkeen liittäminen

Aseta pidike näkyvälle ja helposti tavoitettavalle paikalle auton kojelaudalla.

Jotkin kojetaulun pintakäsittelyt tai imukupissa oleva lika voivat heikentää kiinnitystä, joten poista 
ennen aloitusta tällaiset pintakäsittelyt ja varmista, että imukuppi on puhdas.

1. Aseta kiinnityslevy sopivaan kohtaan kojelaudalla. Paina voimakkaasti ja tasaisesti alaspäin.
2. Varmista, että lukitusvipu on vapautettu, ja aseta pidike kiinnityslevylle.
3. Paina pidikettä alaspäin ja napsauta telineen lukitusvipu kiinni.

Irrota pidike kojetaulusta
Työnnä telineen lukitusvipua sisäänpäin ja nosta imukupin reunassa olevasta kielekkeestä.
Kojelaudan materiaalin mukaan kiinnityslevy voi jättää sen pintaan jäljen.
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Liitä kaapelit

Kytke langattomaan lataavaan autopidikkeeseen virta liittämällä virtalähde.

1. Liitä virtajohto autopidikkeeseen. Liitä tarvittaessa jatkojohto.
2. Liitä virtalähde auton savukkeensytyttimen pistorasiaan.

Kun laite kuluttaa virtaa, virtalähteen virran merkkivalo palaa.

Kojetaulu pysyy siistinä, kun kiinnität kaapelin kiinnikkeillä kojetauluun.
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Aseta puhelin pidikkeeseen

Pidä puhelin aina lähelläsi. Aseta puhelin pidikkeeseen ja nauti ajomatkasta.

Varmista, että pidike on pystyasennossa ja sen etuosa on sinua kohti.

1. Siirrä kiinnikkeet kauemmas toisistaan painamalla kiinnikkeiden vapautuspainiketta sisäänpäin.

2. Aseta puhelin pidikkeeseen ja työnnä kiinnikkeitä yhteen, kunnes puhelin on tiukasti paikallaan.
Vihje: Jos haluat käyttää pidikettä vaaka-asennossa, aseta puhelin pidikkeeseen 
pystyasennossa ja käännä sitten pidike vaakasuoraan.

Varmista, että kiinnikkeet eivät peitä puhelimen virtanäppäintä tai muita tärkeitä säätimiä.

Voit kiinnittää puhelimesi pidikkeeseen, vaikka se ei tukisikaan langatonta lataamista. Lataa puhelin 
liittämällä USB-kaapeli sen USB-porttiin esimerkiksi kaapelin aukon kautta.
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Lataa puhelimen akku

Haluatko ladata puhelimen liikkeellä ollessasi? Kun virtalähde on liitetty, autopidike lataa puhelimesi.

Aloita lataaminen asettamalla puhelin pidikkeeseen. Merkkivalo syttyy. Kun akku on latautunut, 
merkkivalo sammuu.

Pidä pidikkeen ympäristö tyhjänä muista esineistä. Jos pidikkeessä on puhelimen lisäksi jokin vieras 
esine, puhelin ei lataudu ja merkkivalo vilkkuu nopeasti.

Pidikkeen ja puhelimen lämpeneminen on normaalia ja ne voivat lämmetä tavallista enemmän, jos 
puhelinta käytetään esimerkiksi navigointiin lataamisen aikana.

Lataaminen voi olla hitaampaa, jos puhelinta käytetään samalla paljon tehoa vaativiin toimintoihin, 
kuten navigointiin tai puheluihin.
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Liitä NFC-toiminnon avulla

Voit asettaa Lumia-puhelimesi suorittamaan automaattisesti toiminnon, kun napautat puhelimella 
pidikkeen NFC (Near Field Communication) -aluetta.

Varmista, että NFC-toiminto on otettu käyttöön puhelimessa.

1. Napauta pidikkeen NFC-aluetta puhelimen NFC-alueella.

2. Noudata puhelimen näyttöön tulevia ohjeita.

Aloita toiminto napauttamalla pidikkeen NFC-aluetta puhelimen NFC-alueella.

Voit asettaa eri puhelimet suorittamaan eri toiminnon samassa pidikkeessä ja saman puhelimen 
suorittamaan eri toiminnon eri pidikkeissä.

Lisätietoja puhelimen NFC-toiminnosta on käyttöoppaassa.
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Merkkivalot

Oletko miettinyt autopidikkeen eri valojen merkitystä?

Laturin merkkivalot:

Yksi pitkä välähdys Puhelimen akku on jo täynnä

Jatkuva Latautuu

Ei pala Puhelimen akku on latautunut

Vilkkuu nopeasti Latausvirhe

Virran merkkivalo:

Jatkuva Virta on kytketty

Jos latauksessa on ongelmia:

• Tarkista, että pidikkeessä ei ole vieraita esineitä.
• Jos pidike kuumenee liikaa, irrota puhelin pidikkeestä ja katkaise pidikkeestä virta. Pidikkeen virta 

voi katketa automaattisesti, jos pidike kuumenee liikaa. Kun pidike on jäähtynyt, aloita lataaminen 
uudelleen.
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Tuotetietoja ja turvallisuutta koskevia tietoja

Yleiset turvaohjeet
Lue nämä perusohjeet. Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa olla vaarallista tai lainvastaista. Saat lisätietoja lukemalla 
koko oppaan.

Noudata kaikkia paikallisia lakeja. Älä koskaan käytä käsiäsi muuhun kuin ajoneuvon hallintaan sitä ajaessasi. Aseta ajaessasi 
ajoturvallisuus etusijalle. Käytä asennuslaitetta tai autotelinettä vain, jos se on turvallista kaikissa liikenneolosuhteissa.

Kun asennat asennuslaitteen tai autotelineen, varmista, etteivät ne aiheuta häiriöitä ohjaus- tai jarrujärjestelmiin tai muihin 
ajoneuvon hallinnassa käytettäviin ohjaimiin ja järjestelmiin (kuten turvatyynyihin), estä niiden toimintaa tai häiritse 
näkökenttääsi ajon aikana.

Varmista, että turvatyynyn toiminta ei esty eikä häiriinny millään tavalla. Varmista, että asennuslaite ja autoteline asennetaan 
sellaiseen paikkaan, jossa ne eivät osu kuljettajaan tai matkustajiin onnettomuus- tai törmäystilanteessa.

Tarkista aika ajoin, että asennuslaitteen pohjassa oleva imukuppi on tiukasti kiinni tuulilasissa tai kojelaudassa erityisesti silloin, 
kun ympäristön lämpötila vaihtelee paljon.

Älä kiinnitä tai irrota matkapuhelinta ajon aikana.

Lisätietoja tuotteen käytöstä ja toiminnasta on tukisivustossa osoitteessa www.nokia.com/support.

Laitteen ylläpito ja huolto
Käsittele laitetta, laturia ja lisälaitteita varovasti. Seuraavat ohjeet auttavat sinua pitämään laitteesi toimintakunnossa.

• Pidä laite kuivana. Sade, ilmankosteus ja kaikenlaiset nesteet ja kosteus voivat sisältää mineraaleja, jotka syövyttävät 
elektronisia piirejä. Jos laite kastuu, anna laitteen kuivua.

• Käytä laturia vain sen aiottuihin käyttötarkoituksiin. Virheellinen käyttö tai yhteensopimattomien laturien käyttö voi 
aiheuttaa tulipalo- tai räjähdysriskin tai muita vaaratilanteita. Älä koskaan käytä vahingoittunutta laturia.

• Älä yritä ladata laitetta, jonka akun kotelo on vaurioitunut, haljennut tai avonainen tai laitetta, joka ei ole Qi-yhteensopiva.
• Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisessä tai likaisessa paikassa.
• Älä säilytä laitetta kuumassa. Korkeat lämpötilat voivat vahingoittaa laitetta.
• Älä säilytä laitetta kylmässä. Kun laitteen lämpötila palautuu normaaliksi, sen sisälle voi muodostua kosteutta, joka saattaa 

vahingoittaa laitetta.
• Hyväksymättömät muutokset saattavat vahingoittaa laitetta ja voivat olla radiolaitteita koskevien määräysten vastaisia.
• Älä pudota, kolhi tai ravista laitetta tai akkua. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa laitetta.
• Puhdista laitteen pinta vain pehmeällä, puhtaalla ja kuivalla kankaalla.

Pitkään käytettäessä laite saattaa tuntua lämpimältä. Useimmissa tapauksissa tämä on normaalia. Jos laite ei toimi kunnolla, vie 
se lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Jotkin laitteen osat ovat magneettisia. Laite saattaa vetää puoleensa metallisia materiaaleja. Älä pidä luottokortteja tai muita 
magneettisia tallennusvälineitä laitteen lähellä, koska niille tallennetut tiedot voivat hävitä.

Kierrätys

Palauta käytetyt elektroniset tuotteet, akut ja pakkausmateriaalit aina erityisiin keräyspisteisiin. Tällä tavoin ehkäiset 
valvomatonta jätteiden hävittämistä ja edistät materiaalien kierrätystä. Kaikki laitteessa käytetyt materiaalit voidaan kierrättää 
tai niitä voidaan käyttää energiantuotannossa. Katso tuotteiden kierrätysohjeet osoitteesta www.nokia.com/recycle.

Jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti

Tuotteeseen, akkuun, painettuun ohjeeseen tai pakkaukseen merkitty jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti, tarkoittaa, että 
kaikki elektroniset tuotteet ja akut on toimitettava erilliseen keräyspisteeseen, kun tuote on käytetty loppuun. Näitä tuotteita 
ei saa heittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen joukkoon. Toimita ne kierrätyspisteeseen. Voit tarkistaa lähimmän 
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kierrätyspisteen sijainnin jätehuollosta vastaavilta paikallisilta viranomaisilta tai osoitteesta www.nokia.com/support. Lisätietoja 
laitteen ympäristöominaisuuksista on osoitteessa www.nokia.com/ecoprofile.

Akku- ja laturitiedot
Lataa laite DC-22-laturin avulla.

Microsoft Mobile voi hyväksyä myös muiden akku- tai laturimallien käytön tämän laitteen kanssa.

Tekijänoikeudet ja muita huomautuksia
VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

Microsoft Mobile Oy vakuuttaa, että tämä CR-200 -laite on direktiivin 2004/108/EY oleellisten vaatimusten ja direktiivin muiden 
soveltuvien säännösten mukainen.

Tuotteiden saatavuus voi vaihdella alueittain. Lisätietoja saat jälleenmyyjältä. Tämä laite saattaa sisältää hyödykkeitä, tekniikkaa 
tai ohjelmia, joihin sovelletaan Yhdysvaltojen ja muiden maiden vientilakeja ja -määräyksiä. Käyttäjän tulee noudattaa tällaisia 
lakeja ja määräyksiä.

Tämän asiakirjan sisältö tarjotaan sellaisena kuin se on. Sen virheettömyydestä, luotettavuudesta, sisällöstä tai soveltumisesta 
kaupankäynnin kohteeksi tai johonkin tiettyyn tarkoitukseen ei anneta mitään nimenomaista tai konkludenttista takuuta, ellei 
soveltuvalla lainsäädännöllä ole toisin määrätty. Microsoft Mobile varaa itselleen oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa tai poistaa 
sen jakelusta milloin tahansa ilman etukäteisilmoitusta.

Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, Microsoft Mobile tai sen lisenssinantajat eivät vastaa tietojen tai tulojen 
menetyksestä eivätkä mistään erityisistä, satunnaisista, epäsuorista tai välillisistä vahingoista.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, siirtäminen tai jakeleminen kokonaan tai osittain missä tahansa muodossa on kielletty 
ilman Microsoft Mobilen myöntämää kirjallista ennakkolupaa. Microsoft Mobile kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää siksi 
oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa mainittuun tuotteeseen ilman ennakkoilmoitusta.

Microsoft Mobile ei tee lupauksia laitteen mukana toimitettujen kolmansien osapuolten sovellusten toimivuudesta, sisällöstä tai 
käyttäjätuesta, ei anna niistä takuuta eikä ota niistä mitään vastuuta. Käyttämällä sovellusta hyväksyt, että sovellus toimitetaan 
sellaisena kuin se on.

FCC:N JA INDUSTRY CANADAN ILMOITUS

Tämä laite on FCC-normien osan 15 ja Industry Canadan lisenssittömien RSS-standardien mukainen. Käyttö on sallittu seuraavilla 
kahdella ehdolla: (1) tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja (2) tämän laitteen täytyy kestää myös sellaisia 
vastaanotettuja häiriöitä, jotka voivat aiheuttaa virheitä sen toiminnassa. Lisätietoja on kohdassa transition.fcc.gov/oet/
rfsafety/rf-faqs.html. Muutokset, joita Microsoft Mobile ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, voivat kumota käyttäjän oikeuden 
käyttää laitetta.

Huom! Tämä laite on testattu ja todettu luokan B digitaaliselle laitteelle asetettujen rajojen mukaiseksi FCC-normien osassa 15 
kuvatulla tavalla. Näiden rajojen tarkoituksena on antaa kohtuullinen suoja haitallisia häiriöitä vastaan asuinalueella. Laite 
synnyttää, käyttää ja voi säteillä radiotaajuusenergiaa. Ohjeiden vastainen asennus ja käyttö voivat häiritä radioyhteyksiä. Kaikki 
asennukset eivät kuitenkaan välttämättä aiheuta häiriöitä. Jos tämä laite aiheuttaa häiriöitä radio- tai televisiolähetysten 
vastaanotossa (mikä voidaan todeta kytkemällä laitteeseen virta ja katkaisemalla siitä virta), yritä poistaa häiriö jollakin 
seuraavista tavoista:

• Suuntaa vastaanotinantenni uudelleen tai siirrä se toiseen paikkaan.
• Siirrä laite ja vastaanotin kauemmas toisistaan.
• Kytke laite pistorasiaan, joka on eri virtapiirissä kuin se pistorasia, johon vastaanotin on kytketty.
• Pyydä apua myyjältä tai kokeneelta radio- ja TV-asentajalta.

TM © 2014 Microsoft Mobile. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia on Nokia Oyj:n rekisteröity tavaramerkki. Kolmannen osapuolen 
tuotteiden nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä.

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