
Felhasználói kézikönyv
Nokia CR-200/CR-201 vezeték nélkül töltő autós mobiltartó
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A vezeték nélkül töltő autós mobiltartó ismertetése

A Nokia CR-200/CR-201 vezeték nélkül töltő autós mobiltartó segítségével mindig egyszerűen 
elérhetjük és tölthetjük kompatibilis telefonunkat.

Helyezzük telefonunkat a tartóba, és a töltés azonnal megkezdődik.
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A Qi ismertetése

Nem kell kábelekkel küszködnünk. Egyszerűen csak helyezzük készülékünket a vezeték nélküli 
töltőre, és az azonnal töltődni kezd.

A Qi egy globális szabvány, amely lehetővé tesz a készülék vezeték nélküli töltését.

A Qi mágneses indukcióval működik, és öt wattos vagy annál alacsonyabb energiafogyasztású 
készülékek (pl. mobiltelefonok) töltésére tervezték.

A Qi-töltők és -készülékek azonos frekvenciát használnak. Az összes Qi termék gyártótól és márkától 
függetlenül kompatibilis egymással, mindössze töltőfelületeiknek kell érintkezniük egymással.

További részletekért lásd az adott készülékek használati útmutatóját.
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Részek

Ismerkedjen meg vezeték nélkül töltő autós mobiltartójával.

1 A befogóelemek kioldógombja
2 Rögzítőkar
3 Tapadókorong
4 A tápkábel csatlakozója
5 A töltő jelzőfénye
6 Near Field Communication (NFC) terület
7 Kábelnyílás
8 Befogóelemek
9 Tápkábel
10 Tápegység
11 A tápellátás jelzőfénye
12 USB-csatlakozó
13 Kábeltartó
14 Rögzítőlap
15 Hosszabbítókábel

Olvassuk el az alábbi egyszerű útmutatót. Az itt leírtak be nem tartása veszélyekkel járhat, vagy 
törvénysértő lehet.

A készülék egyes részei mágnesesek. A készülék vonzhatja a fémből készült tárgyakat. Ne tartsunk 
a készülékhez közel hitelkártyát vagy egyéb mágneses adattároló eszközt, mert az azokon tárolt 
információk törlődhetnek.

A készülék felülete nikkelmentes.

A felhasználói útmutatóban említett egyes tartozékokat, például a töltőt, a fülhallgatót vagy az 
adatkábelt külön kell megvásárolni.
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A tartó felerősítése

Autónk műszerfalán keressünk egy jól látható, könnyen elérhető helyet a tartó számára.

A műszerfal vegyszeres bevonata vagy a tapadókorong szennyezettsége csökkentheti a tapadási 
hatékonyságot, ezért a tartó felerősítése előtt távolítsuk el az ilyen bevonatot, és győződjünk meg 
arról, hogy a tapadókorong tiszta.

1. A rögzítőlapot helyezzük egy megfelelő helyre a műszerfalon. Nyomjuk le határozottan és 
egyenletes erővel.
2. Oldjuk ki a rögzítőkart, majd a tartót illesszük a rögzítőlapra.
3. Nyomjuk le a tartót, majd a rögzítőkart állítsuk zárt állásba.

A tartó levétele a műszerfalról
Nyomjuk befelé a rögzítőkart, majd a tartót emeljük le a tapadókorong szélén lévő peremről.
A műszerfal anyagától függően a rögzítőlap esetleg nyomot hagy a felületen.
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A kábelek csatlakoztatása

Csatlakoztassuk a tápellátást, hogy bekapcsolhassuk vezeték nélkül töltő autós mobiltartónkat.

1. Csatlakoztassuk a tápkábelt az autós mobiltartóhoz. Szükség esetén használjuk a 
hosszabbítókábelt.
2. Csatlakoztassuk a tápegységet az autó szivargyújtó-aljzatához.

Ha a készülék energiát fogyaszt, a tápellátás jelzőfénye világít.

A műszerfal rendezettségének megőrzése érdekében a kábeleket fogjuk össze kábeltartókkal, a 
kábeltartókat pedig erősítsük a műszerfalra.
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Telefonunk behelyezése a tartóba

Mindig legyen kéznél telefonunk. Helyezzük telefonunkat a tartóba, és élvezzük az utazást.

Győződjünk meg arról, hogy a tartó függőleges helyzetben van és felénk néz.

1. A befogóelemek széthúzásához nyomjuk be a befogóelemek kioldógombját.

2. Tegyük telefonunkat a tartóba, és nyomjuk egymás felé a befogóelemeket, amíg a telefon szilárdan 
a helyére nem kerül.

Tipp: A tartó vízszintes használatához a telefont függőleges helyzetben tegyük a tartóba, majd 
a tartót forgassuk el vízszintes helyzetbe.

Ügyeljünk arra, hogy a befogóelemek ne takarják el a telefon fontos gombjait, például a 
bekapcsológombot.

A telefon akkor is csatlakoztatható a tartóhoz, ha nem támogatja a vezeték nélküli töltés funkciót. 
Például egy USB-tápkábeles telefon töltéséhez az USB-kábelt a kábelnyíláson keresztül 
csatlakoztassuk a telefonhoz.
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A telefon töltése

Útközben szeretné tölteni telefonját? Minden esetben, amikor a tápellátás csatlakoztatva van, az 
autós mobiltartó tölti a telefont.

A töltéshez egyszerűen helyezzük a telefont a tartóba. Az egyik jelzőfény világítani kezd. Ha az 
akkumulátor teljesen feltöltődött, a jelzőfény kialszik.

Tartsuk a mobiltartó körülötti területet szabadon. Ha a telefonon kívül mást is behelyezünk a tartóba, 
a telefon nem töltődik, és a jelzőfény gyorsan villog.

A töltés során normális jelenség a töltő és a telefon felmelegedése; ez még fokozottabb lehet, ha a 
telefont töltés közben használjuk (például navigáláshoz).

A töltés hatékonysága csökkenhet, ha a telefonnal nagy energiaigényű tevékenységet végzünk (pl. 
telefonálás közben navigációt is végzünk).
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Csatlakozás NFC használatával

Lumia telefonunkon beállíthatunk egy automatikus műveletet, amelyet a telefon akkor hajt végre, 
amikor a tartó Near Field Communication (NFC) területét megérintjük a telefonnal.

Ellenőrizzük, hogy az NFC funkció be legyen kapcsolva telefonunkon.

1. Telefonunk NFC-területével érintsük meg a tartó NFC-területét.

2. Kövessük a telefonon megjelenő utasításokat.

A művelet indításához a telefon NFC-területével érintsük meg a tartó NFC-területét.

Különböző telefonokon különböző műveletek állíthatunk be egy adott tartóhoz, és egy telefonon 
különböző műveleteket állíthatunk be különböző tartókhoz.

A telefon NFC lehetőségeiről további információ található a felhasználói útmutatóban.
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Jelzőfények

Szeretné tudni, mit jelentenek az autós mobiltartón látható fényjelzések?

A töltő jelzőfénye:

Egy hosszú villanás A telefon akkumulátora már teljesen feltöltődött

Folyamatosan világít Töltés

Nem világít A telefon akkumulátora teljesen feltöltődött

Gyorsan villog Töltési hiba

A tápellátás jelzőfénye:

Folyamatosan világít Az egység be van kapcsolva

Ha nem indul el a töltés:

• Győződjön meg arról, hogy nincs más tárgy a tartóban.
• Ha a tartó túl meleg, vegyük ki a telefont a tartóból, és kapcsoljuk ki a tartót. A tartó túlmelegedés 

esetén automatikusan kikapcsolhat. Miután a tartó lehűlt, próbáljuk meg újra a töltést.
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A termékre és a biztonságra vonatkozó információk

Általános biztonsági előírások
Olvassuk el az alábbi egyszerű útmutatót. Az itt leírtak be nem tartása veszélyekkel járhat, vagy törvénysértő lehet. Bővebb 
információt a részletes felhasználói útmutató tartalmaz.

Tartsunk be minden helyi jogszabályt. Vezetés közben mindig hagyjuk szabadon kezeinket, hogy a járművet irányíthassuk. A 
biztonság legyen vezetés közben a legfontosabb szempont. Csak akkor működtessük a rögzítőeszközt vagy a mobiltartót, ha 
azok használata minden közlekedési feltétel esetén biztonságos.

A rögzítőeszköz és a mobiltartó felszerelésekor győződjünk meg arról, hogy azok nem zavarják meg vagy nem gátolják 
működésében a kormány- és fékrendszert, illetve egyéb, az autó működtetéséhez szükséges (például légzsák-) rendszereket, 
valamint nem gátolják a vezetőt a kilátásban.

Ügyeljünk arra, hogy a tartó a légzsákok nyílási térfogatába semmilyen módon se lógjon bele. Győződjünk meg arról, hogy a 
rögzítőeszköz és a mobiltartó olyan helyre van felszerelve, ahol nem okoz sérülést baleset vagy ütközés esetén.

Rendszeresen ellenőrizzük, hogy a rögzítőeszköz alján lévő tapadókorong biztosan rögzül-e a szélvédőn vagy a műszerfalon, 
főleg, ha a környezeti hőmérséklet nagymértékben változik.

Járművezetés közben ne tegyük be és ne vegyük ki a mobiltelefont a tartóból.

A termék használatával, illetve működtetésével kapcsolatban további információ található a www.nokia.com/support 
webhelyen.

A készülékkel való bánásmód
Óvatosan bánjunk a készülékkel, a töltővel és a tartozékokkal. A következő javaslatok segítenek abban, hogy fenntartsuk a 
készülék működőképességét.

• A készüléket tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elektronikus 
áramkörökben korróziót előidéző ásványi anyagokat. Ha a készülék vizes lesz, várjuk meg, amíg teljesen megszárad.

• Az akkumulátort csak a rendeltetésének megfelelő célokra használjuk. A nem megfelelő használat vagy a nem jóváhagyott 
töltők használata tüzet, robbanást okozhat, vagy egyéb veszéllyel járhat. Soha ne használjunk sérült töltőt.

• Ne próbáljunk meg olyan készüléket tölteni, amely sérült, törött vagy nyitva van az akkumulátortartója, illetve amely nem 
kompatibilis a Qi-technológiával.

• A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros vagy piszkos helyen.
• A készüléket ne tartsuk túl meleg helyen. A magas hőmérséklet károsíthatja a készüléket.
• A készüléket ne tartsuk túl hideg helyen. A normál hőmérsékletre való felmelegedéskor a készülék belsejében lecsapódó 

pára károsíthatja a készüléket.
• A nem jóváhagyott módosítások károsíthatják a készüléket, valamint a rádiókészülékekre vonatkozó jogszabályok 

megsértésével járhat.
• A készüléket és akkumulátort ne ejtsük le, ne ütögessük és ne rázogassuk. A durva bánásmód tönkreteheti a készüléket.
• Csak puha, tiszta, száraz kendőt használjunk a készülék felületének tisztításához.

Huzamosabb ideig tartó működés során a készülék felmelegedhet. A legtöbb esetben ez nem hibajelenség. Ha a készülék nem 
működik megfelelően, forduljunk a legközelebbi szerződéses szervizközponthoz.

A készülék egyes részei mágnesesek. A készülék vonzhatja a fémből készült tárgyakat. Ne tartsunk a készülékhez közel 
hitelkártyát vagy egyéb mágneses adattároló eszközt, mert az azokon tárolt információk törlődhetnek.

Újrahasznosítás

A használt elektronikai termékeket, akkumulátorokat és csomagolóanyagokat mindig vigyük vissza egy kijelölt gyűjtőhelyre. 
Ezzel megakadályozzuk az ellenőrizetlen szemétkidobást, és elősegítjük az anyagok újrahasznosítását. A készülék minden 
anyaga újrahasznosítható nyersanyagként vagy energiaként. A termékek újrahasznosításának módjáról a www.nokia.com/
recycle webhelyen olvashatunk.
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Áthúzott hulladékgyűjtő embléma

A terméken, az akkumulátorban, az irodalomban vagy a csomagoláson látható áthúzott, kerekes szemétgyűjtő-tartály 
szimbólum arra hívja fel a figyelmet, hogy minden elektromos és elektronikus terméket és akkumulátort az élettartamuk végén 
szelektív gyűjtőhelyre kell juttatnunk. A terméktől ne közösségi/lakossági hulladékként szabaduljunk meg: vigyük el a 
begyűjtőhelyre. A legközelebbi begyűjtőhelyekről a hulladékkezelésért felelős helyi hatóságnál, illetve a www.nokia.com/
support webhelyen található további információ. A készülékre vonatkozó további környezetvédelmi információkat a 
www.nokia.com/ecoprofile webhelyen olvashatjuk el.

Akkumulátor és töltő – tudnivalók
A készülék töltéséhez DC-22 típusú töltőt használjunk.

A Microsoft Mobile további akkumulátor- és töltőtípusokat tehet elérhetővé ehhez a készülékhez.

A szerzői jogokkal kapcsolatos és egyéb megjegyzések
MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A Microsoft Mobile Oy kijelenti, hogy ez a CR-200 készülék mindenben megfelel a 2004/108/EC irányelv alapvető 
követelményeinek, valamint egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.

A termékek elérhetősége területenként eltérő lehet. További tájékoztatásért forduljunk a márkakereskedőhöz. Ez az eszköz 
olyan alkatrészt, technológiát vagy szoftvert tartalmazhat, amelyre az Egyesült Államok vagy más országok exportjogszabályai 
vonatkozhatnak. Tilos a jogszabályoktól eltérő magatartás.

A jelen dokumentum tartalmát ebben a formában kell elfogadni. Ez az érvényes jogszabályok által előírtakon kívül nem jelenti 
semmiféle kifejezett vagy vélelmezett garancia vállalását a jelen dokumentum pontosságával, megbízhatóságával vagy 
tartalmával kapcsolatban, beleértve, de nem kizárólagosan az értékesíthetőségre vagy egy adott célra való alkalmasságra 
vonatkozó garanciát. A Microsoft Mobile fenntartja a jogot, hogy a jelen dokumentumot bármikor, előzetes értesítés nélkül 
átdolgozza vagy visszavonja.

A Microsoft Mobile és annak licencadói – az alkalmazandó jogszabályok által lehetővé tett legszélesebb keretek között – 
semmilyen körülmények között nem felelősek semmilyen adatvesztésért vagy bevételkiesésért, illetve bármilyen különös, 
véletlen, következményi vagy közvetett kárért, a károkozás módjára tekintet nélkül.

A jelen dokumentum vagy bármely része semmilyen formában nem másolható, nem továbbítható és nem terjeszthető a Microsoft 
Mobile előzetes írásbeli engedélye nélkül. A Microsoft Mobile a folyamatos fejlesztés elvét alkalmazza. A Microsoft Mobile 
fenntartja magának a jogot, hogy bármely, a jelen dokumentumban ismertetett termékek jellemzőit előzetes bejelentés nélkül 
módosítsa vagy továbbfejlessze.

A Microsoft Mobile nem képvisel és nem vállal garanciát, illetve felelősséget a készülékkel szállított, harmadik fél által készített 
alkalmazások működéséért, tartalmáért vagy végfelhasználói terméktámogatásáért. Az alkalmazás használatával Ön elfogadja 
annak jelen állapotát.

AZ FCC, ILLETVE AZ INDUSTRY CANADA MEGJEGYZÉSE

A készülék megfelel az FCC-szabályzatok 15. részének és az Industry Canada engedélykötelezettségre vonatkozó RSS 
szabványainak. A működés során a következő két feltételnek kell eleget tenni: (1) Az eszköz nem okozhat káros interferenciát; 
és (2) Az eszköznek el kell bírnia bármilyen vételi interferenciát, azt is, amelyik nem kívánt működést eredményezhet. További 
információk elérhetősége: transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html. A Microsoft Mobile által kifejezetten nem jóváhagyott 
módosítások érvényteleníthetik a felhasználónak a készülék üzemeltetésére vonatkozó jogát.

Megjegyzés: Az eszköz a tesztelése során megfelelt a Class B digitális eszközök korlátozásainak az FCC-szabályzat 15. része 
szerint. Ezeket a korlátozásokat a lakókörnyezetben való telepítés esetén fellépő káros interferenciák elleni megfelelő 
védelemhez tervezték. Ez a készülék rádiófrekvenciás sugárzást generál, használ és sugározhat, valamint ha nem az 
utasításoknak megfelelően van telepítve és használva, káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. Azonban nincs rá 
garancia, hogy ilyen interferencia nem lép fel egy adott telepítés esetén. Ha a készülék káros interferenciát okos a rádió- vagy 
televízióadásban, ami a készülék ki- és bekapcsolásával állapítható meg, akkor a felhasználónak érdemes megpróbálnia elhárítani 
az interferenciát a következő műveletekkel:
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• Forgassuk el vagy helyezzük át az antennát.
• Növeljük a távolságot a készülék és a rádió- vagy tévékészülék között.
• Csatlakoztassuk a készüléket egy olyan konnektorhoz, amelyhez nem csatlakozik rádió- vagy tévékészülék.
• Kérjünk segítséget a forgalmazótól vagy egy tapasztalt rádió-, illetve tévészerelőtől.

TM © 2014 Microsoft Mobile. Minden jog fenntartva. A Nokia a Nokia Corporation bejegyzett védjegye. A harmadik felek 
termékének vagy cégének neve védjegy is lehet, amelyet az adott védjegy tulajdonosa birtokol.

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