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Lietotāja rokasgrāmata
Portatīvs duālais lādētājs, 5200/9000/12 000 mAh
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Jūsu drošībai

Izlasiet šos vienkāršos norādījumus. To neievērošana var būt bīstama vai pretrunā ar likumiem 
un noteikumiem.

KVALIFICĒTA APKOPE
Šī izstrādājuma uzstādīšanu un remontu drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti.
AKUMULATORI, LĀDĒTĀJI UN CITAS PAPILDIERĪCES
Izmantojiet tikai tādus akumulatorus, lādētājus un citas papildierīces, ko Microsoft 
Mobile ir apstiprinājis lietošanai ar šo ierīci. Nesavienojiet nesaderīgus izstrādājumus.
SARGĀJIET IERĪCI NO MITRUMA
Šī ierīce nav ūdensizturīga. Sargājiet to no mitruma.
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Par portatīvo lādētāju

Portatīvo lādētāju varat nēsāt kabatā it visur sev līdzi.
Izmantojot Portatīvs duālais lādētājs, 5200/9000/12 000 mAh, varat uzlādēt tālruņa vai 
saderīgas ierīces akumulatoru, kad nav pieejams parasts enerģijas avots.
Pirms izstrādājuma lietošanas rūpīgi izlasiet šo lietotāja rokasgrāmatu. Izlasiet arī tās ierīces 
rokasgrāmatu, kuru savienojat ar izstrādājumu.
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Taustiņi un daļas

Iepazīstiet savu portatīvo lādētāju.
1 Lādētājs un datu kabelis 
(CA-189CD)
2 USB savienotāji tālruņu uzlādei
3 Mikro USB savienotājs
4 Enerģijas indikatora taustiņš
5 Indikatori
Šī izstrādājuma virsmā nav izmantots 
niķelis.
Dažas no šajā lietotāja rokasgrāmatā minētajām papildierīcēm, piemēram, lādētājs, austiņas 
vai datu kabelis, iespējams, ir jāiegādājas atsevišķi.
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Portatīvā lādētāja uzlāde

Iebūvētais akumulators ir daļēji uzlādēts rūpnīcā, bet pirms portatīvā lādētāja lietošanas tas 
var būt jāuzlādē.
Uzlādējiet portatīvo lādētāju pareizā temperatūrā: -0 °C – +45 °C. Ja temperatūra ir ārpus 
diapazona, visi indikatori ātri mirgo un portatīvais lādētājs pārtrauc uzlādi.
1. Savienojiet saderīgu USB lādētāju (var iegādāties atsevišķi) ar strāvas kontaktligzdu. 
Portatīvo lādētāju var arī uzlādēt, izmantojot datoru ar lādētāja kabeli.
2. Pievienojiet mikro USB galu portatīvajam lādētājam.
Indikatori ieslēdzas, un 1 indikators pastāvīgi mirgo, kamēr akumulators tiek lādēts, rādot 
progresu. Kad akumulators ir uzlādēts pilnībā, visi indikatori ieslēdzas uz 10 sekundēm un pēc 
tam izslēdzas.

3. Kad akumulators ir pilns, atvienojiet USB lādētāju vai kabeli no portatīvā lādētāja, pēc tam 
no sienas kontaktligzdas vai datora. Lādētājā atlikušais akumulatora uzlādes līmenis tiek rādīts 
10 sekundes.
Akumulatora uzlādes līmeņa pārbaude
Nospiediet enerģijas indikatora taustiņu. Indikators ieslēdzas uz 10 sekundēm, parādot 
atlikušo akumulatora uzlādes līmeni.
Ja akumulators ir tukšs, pirmais indikators mirgo ātri. Uzlādējiet portatīvo lādētāju.
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Tālruņa uzlāde ar portatīvo lādētāju

Vai tālruņa akumulatoram beidzas enerģija, taču tuvumā nav kontaktligzdas vai lādētāja? 
Izmantojiet portatīvo lādētāju, lai uzlādētu tālruni vai citu saderīgu ierīci, kad atrodaties ceļā.
Izmantojiet portatīvo lādētāju, lai uzlādētu tālruni pareizajā temperatūrā: -15°C–+55°C. Ja 
temperatūra ir ārpus diapazona, visi indikatori ātri mirgo un portatīvais lādētājs pārtrauc 
uzlādi.
1. Lādētāja kabeļa USB galu pievienojiet vienam no portatīvā lādētāja USB savienotājiem.
2. Savienojiet otru kabeļa galu ar tālruņa lādētāja savienotāju.

Padoms. Ja jums ir 2 lādētāja kabeļi, vienlaikus var lādēt 2 tālruņus.

Uzlādes laikā indikatori izslēdzas. Varat nospiest enerģijas indikatora taustiņu, lai pārbaudītu 
atlikušo akumulatora uzlādes līmeni.
Pārbaudiet tālruņa uzlādes progresu. Uzlādes laiks ir atkarīgs no tālruņa un lietojuma.
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Tālruņa un portatīvā lādētāja uzlāde kopā

Vai gan tālruņa, gan portatīvā lādētāja uzlādes līmenis ir zems? Atrodiet sienas kontaktligzdu, 
lai lādētu tos kopā.
1. Pievienojiet tālruni portatīvajam lādētājam, izmantojot lādētāja kabeli. Izmantojiet USB 
savienotāju, kas atrodas tālāk no mikro USB savienotāja.
2. Pievienojiet portatīvo lādētāju pie USB lādētāja, kas pievienots sienas kontaktligzdai.

Vispirms uzlādējas tālrunis. Uzlādes laiks ir atkarīgs no tālruņa un USB lādētāja.
Indikatori ieslēdzas, un 1 indikators pastāvīgi mirgo, kamēr notiek portatīvā lādētāja uzlāde. 
Kad tas ir uzlādēts pilnībā, visi indikatori ieslēdzas uz 10 sekundēm un pēc tam izslēdzas.
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Informācija par izstrādājumu un drošību

Ierīces apkope
Rīkojieties ar ierīci, akumulatoru un papildierīcēm uzmanīgi. Ieteikumi tālāk palīdzēs nodrošināt ierīces darbību.

• Sargājiet ierīci no mitruma. Atmosfēras nokrišņi, mitrums un visu veidu šķidrumi var saturēt vielas, kas izraisa 
elektronisko shēmu koroziju. Ierīces samirkšanas gadījumā ļaujiet tai pilnībā izžūt.

• Nelietojiet un neglabājiet ierīci putekļainās vai netīrās vietās.
• Neglabājiet ierīci augstā temperatūrā. Augsta temperatūra var bojāt ierīci vai akumulatoru.
• Neglabājiet ierīci aukstumā. Pēc tam ierīcei atsilstot līdz normālai temperatūrai, iekšienē var kondensēties mitrums, 

kas to bojā.
• Neatveriet ierīci.
• Nesankcionētas modifikācijas var sabojāt ierīci un izraisīt radioierīcēm piemērojamo lietošanas noteikumu 

pārkāpumu.
• Sargājiet ierīci un akumulatoru no kritieniem, triecieniem un kratīšanas. Nevīžīgi lietojot, to var salauzt.
• Ierīces virsmas tīrīšanai lietojiet tikai mīkstu, tīru, sausu drāniņu.

Otrreizēja pārstrāde

Vienmēr nododiet nolietotos elektroniskos izstrādājumus, akumulatorus un iepakojuma materiālus īpašos savākšanas 
punktos. Tādējādi jūs palīdzat novērst nekontrolētu atkritumu izmešanu un veicināt materiālu otrreizēju izmantošanu. 
Visus ierīces materiālus var pārstrādāt citos materiālos un enerģijā. Informāciju par izstrādājumu pārstrādāšanu skatiet 
vietnē www.microsoft.com/mobile/recycle.

Pārsvītrotas atkritumu urnas simbols

Pārsvītrotas atkritumu urnas simbols uz izstrādājuma, akumulatora, iespiestajiem materiāliem vai iepakojuma norāda, 
ka visi elektriskie un elektroniskie izstrādājumi un akumulatori pēc ekspluatācijas laika beigām ir jāsavāc atsevišķi. 
Neatbrīvojieties no šiem izstrādājumiem kā no nešķirojamiem sadzīves atkritumiem. Nogādājiet tos otrreizējai 
pārstrādei. Informāciju par tuvāko otrreizējās pārstrādes vietu jautājiet vietējā atkritumu apsaimniekošanas iestādē vai 
skatiet vietni www.microsoft.com/mobile/support/. Plašāku informāciju par vidi saistībā ar šo ierīci skatiet vietnē 
www.microsoft.com/mobile/ecoprofile.

Informācija par akumulatoru un lādētāju
Šai ierīcei ir iekšējs, neizņemams, lādējams akumulators. Nemēģiniet izņemt akumulatoru, jo tas var sabojāt ierīci.

Microsoft Mobile var izlaist citus šai ierīcei piemērotus akumulatoru vai lādētāju modeļus.

Informācija par akumulatora un lādētāja drošību
Lai atvienotu lādētāju vai papildierīci, satveriet un velciet kontaktdakšu, nevis kabeli.

Ja lādētājs netiek izmantots, atvienojiet to. Pilnībā uzlādēts, bet neizmantots akumulators ar laiku izlādējas.

Akumulatoru uzglabājiet no 15 °C līdz 25 °C grādu temperatūrā (no 59 °F līdz 77 °F), lai nodrošinātu optimālu veiktspēju. 
Pārmērīgi augsta vai zema temperatūra samazina akumulatora jaudu un ekspluatācijas laiku. Ierīce ar karstu vai aukstu 
akumulatoru kādu brīdi var nestrādāt.

Nemēģiniet atbrīvoties no akumulatora dedzinot, jo tas var eksplodēt. Ievērojiet vietējos noteikumus. Ja iespējams, 
nododiet to otrreizējai pārstrādei. Nemetiet to ārā kopā ar sadzīves atkritumiem.
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Akumulatoru nedrīkst izjaukt, sagriezt, saspiest, saliekt, caurdurt vai citādi bojāt. Ja akumulators tek, uzmanieties, lai 
šķidrums nenonāktu uz ādas vai acīs. Ja tā tomēr ir noticis, nekavējoties skalojiet šīs vietas ar ūdeni vai lūdziet palīdzību 
mediķiem. Akumulatoru nedrīkst modificēt, ievietot tajā svešķermeņus, kā arī ievietot to ūdenī vai citos šķidrumos. Ja 
akumulators tiek bojāts, tas var eksplodēt.

Izmantojiet akumulatoru un lādētāju tikai paredzētajiem mērķiem. Nepareiza lietošana vai neapstiprinātu vai nesaderīgu 
akumulatoru vai lādētāju izmantošana var izraisīt aizdegšanos, eksploziju vai radīt citus bīstamus apstākļus, kā arī anulēt 
visus apstiprinājumus vai garantijas. Ja uzskatāt, ka akumulators vai lādētājs ir bojāts, pirms turpināt lietošanu, 
nogādājiet to servisa centrā. Nekad nelietojiet bojātu akumulatoru vai lādētāju. Lādētāju lietojiet tikai telpās. Nelādējiet 
ierīci negaisa laikā.

Akumulatorā DC-32 ir REACH SVHC viela (1-metil-2-pirolidinons, CAS 872-50-4), kas pārsniedz 0,1% no tā svara. Lietojot 
izstrādājumu kā parasti, jūs neesat pakļauts 1-metil-2-pirolidinona iedarbībai.

Autortiesības un cita informācija
Paziņojums par atbilstību

Līdz ar šo Microsoft Mobile Oy deklarē, ka šis DC-32/DC-33/DC-34 izstrādājums atbilst Direktīvas 2004/108/EK 
būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.

Izstrādājumu pieejamība var būt atkarīga no reģiona. Lai saņemtu papildinformāciju, sazinieties ar izplatītāju. Šī ierīce 
var ietvert detaļas, tehnoloģijas vai programmatūru, kuru eksportēšanu regulē ASV un citu valstu eksporta likumi un 
noteikumi. Pretlikumīga rīcība ir aizliegta.

Šī dokumenta saturs tiek pasniegts tāds, “kāds tas ir”. Izņemot spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktos gadījumus, 
netiek sniegtas nekāda veida garantijas, nedz tiešas, nedz netiešas, ieskaitot arī netiešās kvalitātes vai derīguma 
garantijas attiecībā uz šī dokumenta saturu, pareizību vai ticamību. Microsoft Mobile patur tiesības jebkurā laikā bez 
iepriekšēja brīdinājuma pārstrādāt vai anulēt šo dokumentu.

Ciktāl to pieļauj piemērojamie likumi, Microsoft Mobile vai kāds no tās licences devējiem nekādā gadījumā neatbild par 
datu vai ieņēmumu zaudējumiem, kā arī par tīšiem, nejaušiem, izrietošiem vai netiešiem jebkura veida zaudējumiem.

Šī dokumenta satura daļēja vai pilnīga pavairošana, nodošana vai izplatīšana jebkurā veidā bez Microsoft Mobile 
rakstiskas atļaujas ir aizliegta. Microsoft Mobile īsteno nepārtrauktas attīstības politiku. Microsoft Mobile patur tiesības 
bez iepriekšēja brīdinājuma veikt izmaiņas un uzlabojumus jebkuram no šajā dokumentā aprakstītajiem izstrādājumiem.

Microsoft Mobile nepārstāv, nesniedz garantiju un neuzņemas nekādu atbildību par ierīcē pieejamo trešo personu 
lietotņu funkcionalitāti, saturu vai lietotāju atbalstu. Lietojot lietotni, jūs piekrītat, ka tā tiek pasniegta tāda, kāda tā ir.

FCC/INDUSTRY CANADA PAZIŅOJUMS

Šī ierīce atbilst FCC noteikumu 15. daļai un Industry Canada RSS standartam(iem), uz ko neattiecas licence. Darbību 
ierobežo divi nosacījumi: (1) šī ierīce nedrīkst izraisīt kaitīgus traucējumus; (2) šai ierīcei ir jāpieņem jebkāds radīts 
traucējums, arī tāds, kas var izraisīt nevēlamu darbību. Papildinformāciju skatiet vietnē transition.fcc.gov/oet/rfsafety/
rf-faqs.html. Jebkādas izmaiņas vai modifikācijas, kuras Microsoft Mobile nav nepārprotami apstiprinājis, var izbeigt 
lietotāja tiesības darbināt šo ierīci.

Piezīme: Šī ierīce ir pārbaudīta, un tā atbilst B klases digitālās ierīces ierobežojumiem saskaņā ar FCC noteikumu 15. daļu. 
Šie ierobežojumi ir izstrādāti, lai nodrošinātu noteiktu aizsardzību pret kaitīgiem traucējumiem, uzstādot ierīces 
apdzīvotos reģionos. Šī ierīce ģenerē, lieto un var izstarot radiofrekvenču enerģiju, un, ja tā netiek uzstādīta un lietota 
atbilstoši norādījumiem, tā var izraisīt kaitīgus radiosakaru traucējumus. Tomēr netiek garantēts, ka atsevišķas uzstādītās 
ierīces neradīs traucējumus. Ja šī ierīce izraisa kaitīgus radio vai televīzijas uztveršanas traucējumus, ko var noteikt, ierīci 
izslēdzot un ieslēdzot, lietotājs var mēģināt traucējumus novērst, veicot vienu vai vairākas no šīm darbībām:

• Mainīt uztveršanas antenas orientāciju vai atrašanās vietu.
• Palielināt attālumu starp ierīci un uztvērēju.
• Pievienot ierīci izejai citā shēmā, ar kuru nav savienots uztvērējs.
• Lūgt palīdzību izplatītājam vai pieredzējušam radio/TV speciālistam.
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