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Aan de slag

Ontdek hoe u uw nabijheidsensor in gebruik neemt.

Over uw nabijheidsensor
Nokia Treasure Tag (WS-2) is een nabijheidsensor waarmee u eenvoudig uw zoekgeraakte kostbare 
voorwerpen kunt zoeken.

Stop de sensor in uw tas of gebruikt de band om de sensor aan uw sleutels te bevestigen. Als u uw 
items achterlaat, waarschuwt uw telefoon u. Als u uw zaken verliest, kunt u op een kaart bekijken 
waar u met zoeken moet beginnen.

De nabijheidssensor is compatibel met Windows Phone 8 of nieuwere telefoons met de app Treasure 
Tag en Bluetooth 4.0 of hoger. Sommige productfuncties kunnen afhankelijk zijn van het 
telefoonmodel of de softwareversie. U krijgt de beste ervaring met een Lumia-telefoon. De app, een 
volledige lijst met compatibele apparaten en meer informatie over compatibiliteit zijn beschikbaar in 
Store.

Lees deze gebruikershandleiding aandachtig door voordat u het product in gebruik neemt. Raadpleeg 
ook de gebruikershandleiding van het apparaat dat u met het product verbindt.

Toetsen en onderdelen
Leer uw nabijheidssensor kennen.

1 NFC-gebied
2 Plastic band met lus
3 Multifunctietoets
4 Batterijklep
5 Plastic band zonder lus

Het oppervlak van dit product is nikkelvrij.

Waarschuwing: Dit product bevat kleine onderdelen. Houd deze buiten het bereik van kleine 
kinderen.

Uw sensor in- of uitschakelen
U kunt uw sensor in- of uitschakelen.
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Uw sensor wordt automatisch ingeschakeld als de batterij is geplaatst.

Als u uw sensor wilt uitschakelen of weer wilt inschakelen, drukt u 3 seconden lang op de 
multifunctietoets.
Als u uw sensor wilt uitschakelen, kunt u ook de batterij verwijderen.

De band verwisselen
Uw sensor wordt met twee plastic banden geleverd: een met een lus voor bevestiging en een zonder.

1. Trek de band van de sensor. U kunt een paperclip of vergelijkbaar gereedschap gebruiken om de 
rand van de band voorzichtig van de groef te wrikken.
2. Plaats de sensor in de andere band en rek en trek de band voorzichtig op zijn plek.
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Koppelen en verbinden

Voordat u uw sensor gebruikt, moet u deze koppelen en verbinden met uw telefoon.

U kunt uw sensor met uw telefoon verbinden via NFC of Bluetooth. Zorg ervoor dat uw sensor is 
ingeschakeld en dat u een simkaart in de telefoon hebt.

Er kan met uw sensor maar met één telefoon tegelijkertijd een verbinding worden gemaakt en uw 
telefoon kan met maximaal 4 sensoren een verbinding hebben gemaakt. Druk op de multifunctietoets 
als u binnen bereik bent en de telefoon een meldingstoon afspeelt om de nu met uw sensor verbonden 
telefoon te lokaliseren. Als u met een andere telefoon wilt verbinden, herstelt u de sensor naar de 
fabrieksinstellingen.

U kunt de verbinding tussen uw sensor en uw telefoon verbreken. Raadpleeg voor meer informatie 
de gebruikershandleiding van uw telefoon.

Uw sensor via NFC koppelen
Koppel uw sensor snel met uw telefoon via NFC.

1. Zorg ervoor dat u NFC op uw telefoon hebt ingeschakeld.
Raadpleeg voor meer informatie over NFC de gebruikershandleiding van uw telefoon.

2. Laat NFC-gebieden van uw sensor en telefoon elkaar raken.

3. Volg de instructies die op uw telefoon worden weergegeven.

Uw sensor via Bluetooth koppelen
Als uw telefoon geen NFC heeft, kunt u uw sensor met uw telefoon koppelen via Bluetooth.

U hebt de applicatie Treasure Tag nodig om de sensor te gebruiken. U kunt de app van Windows Phone 
Store downloaden.
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1. Zorg ervoor dat u Bluetooth op uw telefoon hebt ingeschakeld.
Raadpleeg voor meer informatie over Bluetooth de gebruikershandleiding van uw telefoon.

2. Tik op uw telefoon op Treasure Tag.
3. Selecteer uw sensor en volg de instructies die op de telefoon worden weergegeven.
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Normaal gebruik

Ontdek de basisprincipes van het gebruik van uw nabijheidsensor.

Uw sensor instellen
Definieer hoe en wanneer uw sensor u moet waarschuwen.

Tik op uw telefoon op Treasure Tag.

1. Als u de eerste keer koppelt, wordt de instelling automatisch gestart. U kunt ook op uw telefoon 
op TAG INSTELLEN tikken, onder uw sensor.
2. Als u een pictogram voor uw sensor wilt kiezen, tikt u op pictogram toevoegen en het gewenste 
pictogram.
3. Als u uw sensor een naam wilt geven, tikt u op TAGNAAM en voert u de naam in.
4. Selecteer hoe en waar de waarschuwing wordt afgespeeld.

Er wordt een waarschuwing gegeven als de Bluetooth-verbinding tussen uw sensor en de telefoon 
wordt verbroken of als het signaal zwak is. Een gesloten deur kan bijvoorbeeld een waarschuwing 
activeren. De telefoon speelt het signaal zelfs af als deze zich in de stille modus bevindt. Als u veel 
sensoren hebt toont uw telefoon toont u ook een melding over welke sensor werd geactiveerd.

Uw sensor beheren
Controleer wat er met uw sensor gebeurt en wijzig de instellingen. U kunt uw sensor ook aan het 
startscherm van uw telefoon vastmaken om er snel toegang toe te krijgen.

1. Tik op Treasure Tag.
2. Tik op de sensor die u wilt weergeven. Als u meerdere sensoren hebt en wilt weten welke sensor 
het is, tikt u op .

Een sensor aan de lijst met sensoren toevoegen
Tik op  > tag toevoegen.

Sensorinstellingen bewerken
Selecteer een sensor en tik op  > TAG BEWERKEN.

Uw sensor aan het startscherm van uw telefoon vastmaken
Tik op  > aan startscherm vastmaken. U kunt ook op de sensor in de lijst met sensoren tikken 
en deze vasthouden. Vervolgens selecteert u aan startscherm vastmaken.

Handmatig de verbinding met uw sensor verbreken
Tik op . De afbeelding van de sensor wordt grijs. Als u opnieuw een verbinding wilt maken, tikt u op 

 of tikt u met de NFC-gebieden van de sensor en uw telefoon tegen elkaar.

Een sensor verwijderen
Tik op  > tag verwijderen.

Uw sensor zoeken
Bent u uw sensor kwijt en hebt u geen idee waar deze is? U kunt uw zoektocht beginnen door op een 
kaart te bekijken waar uw telefoon de verbinding met de sensor is kwijtgeraakt.
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Er moeten GPS-coördinaten beschikbaar zijn om op een kaart te controleren waar de verbinding werd 
verbroken.

Bij het gebruik van diensten of het downloaden van inhoud waaronder gratis items worden mogelijk 
grote hoeveelheden gegevens overgebracht, wat kan leiden tot gegevenskosten.

1. Zorg ervoor dat u GPS op uw telefoon hebt ingeschakeld.
2. Tik op Treasure Tag en de gewenste sensor.
3. Wacht terwijl uw telefoon de sensor probeert te zoeken.
4. Als uw telefoon de sensor niet vindt, tikt u op kaart openen. Het gebied waar uw telefoon bij 
benadering voor het laatst met de sensor was verbonden, wordt op de kaart weergegeven.

Routebeschrijving naar uw sensor ophalen
Als u in de kaartweergave route-instructies wilt ophalen, tikt u op de adresmelding en routebe-
schrijving.

Verbonden sensor zoeken
Tik op uw telefoon op de sensor om een waarschuwingsgeluid af te spelen. Druk op de 
multifunctietoets op de sensor of tik op uw telefoon op  om het geluid van de sensor uit te schakelen 
als deze gevonden is.

Uw sensor zo instellen dat het geluid automatisch wordt gedempt
Wilt u niet dat uw sensor u informeert als u thuis of op kantoor bent? Demp het geluid van uw sensor 
automatisch als uw telefoon met een van uw ingestelde Wi-Fi-netwerken is verbonden.

1. Tik op uw telefoon op Treasure Tag >  > stille modus.
2. Als u een nieuw netwerk wilt toevoegen, tikt u op .
3. Selecteer het gewenste Wi-Fi-netwerk in de lijst met beschikbare Wi-Fi-netwerken.

U kunt verschillende Wi-Fi-netwerken voor de stille modus toevoegen.

Als uw telefoon met een door u geselecteerd Wi-Fi-netwerk is verbonden, wordt het geluid van alle 
meldingen van de sensor automatisch gedempt.
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Uw telefoon zoeken met uw sensor
Kunt u zich niet herinneren waar u uw telefoon hebt gelaten? Gebruik uw sensor om hem te 
lokaliseren.

1. Druk op de multifunctietoets. Uw telefoon speelt een waarschuwingsgeluid af om u te helpen bij 
het lokaliseren, zelfs als uw telefoon zich in de stille modus bevindt.

2. Als u uw telefoon vindt, tikt u op de melding op uw telefoon om het waarschuwingsgeluid uit te 
schakelen.

Op afstand een foto maken
Wilt u voorkomen dat uw camera trilt wanneer u met uw telefoon een foto maakt? Gebruik uw sensor 
om de foto op afstand te maken, zodat de cameratoets of het pictogram op uw telefoon niet hoeft 
niet gebruiken.

Als de app Lumia Selfie zich niet op uw telefoon bevindt, kunt u deze downloaden vanaf Store.

1. Tik op uw telefoon op Lumia Selfie.
2. Druk op uw sensor op de multifunctietoets om een foto te maken.

Nadat u een foto hebt gemaakt, kunt u de opname bewerken op uw telefoon. Als u wilt teruggaan om 
een andere foto te maken, drukt u op de multifunctietoets.

De batterij verwisselen
Uw sensor wordt geleverd met een al geplaatste batterij, maar uiteindelijk moet u deze verwisselen.

Uw sensor gebruikt een standaard CR2032-batterij. Wanneer de batterij volledig leeg is, moet u deze 
door een nieuwe vervangen voordat u de sensor weer kunt gebruiken.

Als de batterij leeg raakt, speelt uw sensor een waarschuwingstoon af en wordt er een melding 
weergegeven in de app Treasure Tag op uw telefoon. Als u uw sensor aan het startscherm van uw 
telefoon hebt vastgemaakt, wordt er op de tegel een batterijpictogram weergegeven.

1. Plaats een paperclip of vergelijkbaar gereedschap in de ruimte in de linkerbenedenhoek aan de 
achterkant van de sensor.
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2. Til de achtercover voorzichtig op.
3. Vervang de oude batterij door een nieuwe. Zorg ervoor dat u de batterij op de juiste manier plaatst.
4. Lijn de uitgesneden hoeken op de achtercover en het apparaat uit en klik de achtercover op zijn 
plaats.

Fabrieksinstellingen herstellen
U kunt alle koppelingen wissen en de sensor weer terugzetten naar de oorspronkelijke instellingen.

1. Open de achtercover en verwijder de batterij uit de sensor.
2. Plaats de batterij terug terwijl u op de multifunctietoets drukt.
U kunt de sensor ook van de verbonden telefoon of ander apparaat verwijderen om de 
fabrieksinstellingen te herstellen.

Na het herstellen van de fabrieksinstellingen koppelt de sensor direct met een telefoon die de sensor 
op de lijst met gekoppelde apparaten heeft staan. Als u de sensor uit de lijst verwijdert, verbreekt de 
sensor de verbinding met deze telefoon en herstelt fabrieksinstellingen weer.
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Problemen oplossen en ondersteuning

Ga naar www.nokia.com/support om een optimaal resultaat uit uw apparaat te halen.
Daar vindt u een volledige gebruikershandleiding, informatie over het oplossen van problemen, 
discussies en details over functies, technologieën en compatibiliteit.

Het oplossen van problemen en de discussies zijn mogelijk niet in alle talen beschikbaar.
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Product- en veiligheidsinformatie

Natte en stoffige omstandigheden
• Dit product is waterbestendig en stofbestendig overeenkomstig de beschermingsnorm .

Belangrijk: Accessoires bij dit apparaat hebben niet dezelfde duurzaamheid en stofbestendigheid als het apparaat 
zelf. Laders mogen bijvoorbeeld alleen in droge omstandigheden worden gebruikt. Gebruik een lader nooit in vochtige 
of natte omstandigheden.

• Het apparaat is alleen waterbestendig tegen koud, schoon kraanwater. Stel het apparaat niet bloot aan andere vloeistoffen, 
zoals zeewater.

• Dompel het apparaat niet onder in water.
• Als het apparaat is blootgesteld aan water, veegt u het af met een droge doek. Als het apparaat is blootgesteld aan een 

andere vloeistof, spat u onmiddellijk wat schoon kraanwater op het apparaat. Droog het apparaat voorzichtig af.
• Als de connectoren stoffig zijn, sprenkelt u schoon kraanwater op de connectoren. Droog het apparaat en het 

connectorgebied voorzichtig af en laat de connectoren drogen.
• Open de achtercover alleen in droge en schone omstandigheden en veeg het apparaat eerst droog en schoon, zodat er geen 

water of stof in de binnenkant terechtkomt. Zorg ervoor dat de binnenkant van het apparaat en de randen van de achterste 
cover droog en schoon zijn en dat er geen voorwerpen tussen zitten die er niet thuishoren. Vreemde voorwerpen kunnen 
de randen van de cover beschadigen en de waterbestendigheid van het apparaat verminderen.

Uw apparaat onderhouden
• Houd het apparaat droog. Neerslag, vochtigheid en allerlei soorten vloeistoffen of vocht kunnen mineralen bevatten die 

corrosie van elektronische schakelingen veroorzaken. Als het apparaat nat wordt, verwijdert u de batterij en laat u het 
apparaat drogen.

• Gebruik of bewaar het apparaat niet op stoffige of vuile plaatsen.
• Bewaar het apparaat niet bij zeer hoge temperaturen.
• Bewaar het apparaat niet bij zeer lage temperaturen. Wanneer het apparaat weer opwarmt tot de normale temperatuur, 

kan binnen in het apparaat vocht ontstaan waardoor het beschadigd kan raken.
• Open het apparaat niet op een andere manier dan in de gebruikershandleiding wordt voorgeschreven.
• Niet-goedgekeurde aanpassingen kunnen het apparaat beschadigen en kunnen in strijd zijn met de regelgeving met 

betrekking tot radioapparaten.
• Laat het apparaat niet vallen en stoot of schud niet met het apparaat of de batterij. Een ruwe behandeling kan het 

beschadigen.
• Het oppervlak van het apparaat mag alleen worden gereinigd met een zachte, schone, droge doek.

Recycling

Breng uw gebruikte elektronische producten, batterijen en verpakkingsmateriaal altijd terug naar hiervoor geëigende 
verzamelpunten. Op deze manier helpt u het ongecontroleerd weggooien van afval tegen te gaan en bevordert u het hergebruik 
van materialen. Alle materialen van het apparaat kunnen worden hergebruikt als materiaal en energie. Voor het recyclen van uw 
producten kijkt u op www.nokia.com/recycle.

Symbool van een doorgestreepte container

Het symbool van de doorgestreepte container op uw product, in de documentatie of op de verpakking wil zeggen dat alle 
elektrische en elektronische producten en batterijen na afloop van de levensduur voor gescheiden afvalverzameling moeten 
worden aangeboden. Bied deze producten niet aan bij het gewone huisvuil: neem ze mee voor recycling. Voor meer informatie 
over het dichtstbijzijnde recyclepunt raadpleegt u de milieudienst van uw plaatselijke overheid of gaat u naar www.nokia.com/
support. Raadpleeg www.nokia.com/ecoprofile voor meer informatie over de milieu-aspecten van uw apparaat.
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Veiligheid van de batterij
Gooi batterijen niet in het vuur. De batterijen kunnen dan ontploffen. Houdt u aan de lokale regelgeving. Lever batterijen indien 
mogelijk in voor recycling.

Gebruik de batterij alleen voor het doel waarvoor deze is bestemd. Onjuist gebruik of gebruik van niet-goedgekeurde batterijen 
of incompatibele batterijen kan het risico van brand, explosie of een ander gevaar met zich meebrengen en kan de goedkeuring 
of garantie doen vervallen. Gebruik nooit een beschadigde batterij.

Copyright- en andere vermeldingen
Conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart Microsoft Mobile Oy dat dit product WS-2 in overeenstemming is met de essentiële eisen en andere relevante 
bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. Een exemplaar van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website: 
www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity.

De beschikbaarheid van producten kan per regio verschillen. Neem voor meer informatie contact op met uw dealer. Dit apparaat 
bevat mogelijk onderdelen, technologie of software die onderhevig zijn aan wet- en regelgeving betreffende export van de VS 
en andere landen. Ontwijking in strijd met de wetgeving is verboden.

De inhoud van dit document wordt zonder enige vorm van garantie verstrekt. Tenzij vereist krachtens het toepasselijke recht, 
wordt geen enkele garantie gegeven betreffende de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van dit document, hetzij 
uitdrukkelijk hetzij impliciet, daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot impliciete garanties betreffende de 
verkoopbaarheid en de geschiktheid voor een bepaald doel. Microsoft Mobile behoudt zich te allen tijde het recht voor zonder 
voorafgaande kennisgeving dit document te wijzigen of te herroepen.

Voor zover maximaal toegestaan op grond van het toepasselijke recht, zal Microsoft Mobile of een van haar licentiehouders 
onder geen omstandigheid aansprakelijk zijn voor enig verlies van gegevens of inkomsten of voor enige bijzondere, incidentele 
of indirecte schade of gevolgschade van welke oorzaak dan ook.

Reproductie, overdracht of distributie van de gehele of gedeeltelijke inhoud van dit document in enige vorm zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van Microsoft Mobile is verboden. Microsoft Mobile hanteert een beleid van continue ontwikkeling. 
Microsoft Mobile behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen 
in de producten die in dit document worden beschreven.

Microsoft Mobile doet geen toezeggingen, biedt geen garantie en neemt geen verantwoordelijkheid voor de functionaliteit, 
inhoud of ondersteuning voor apps van derden die bij uw apparaat worden geleverd. Door een applicatie te gebruiken erkent u 
dat deze zonder enige vorm van garantie wordt verstrekt.

MEDEDELING FCC/INDUSTRY CANADA

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels en Industry Canada-licentievrijstelling voor RSS-standaard(s). De werking is 
afhankelijk van de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke storingen veroorzaken en (2) dit apparaat 
moet storingen van buitenaf accepteren, ook wanneer deze een ongewenste werking tot gevolg kunnen hebben. Ga voor meer 
informatie naar transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html. Alle veranderingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk door 
Microsoft Mobile zijn goedgekeurd, kunnen het recht van de gebruiker om met deze apparatuur te werken tenietdoen.

Let op: Dit apparaat is getest en voldoet aan de voorschriften voor een digitaal apparaat van klasse B conform deel 15 van de 
FCC regels. Deze voorschriften zijn opgesteld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie bij gebruik 
binnenshuis. Dit apparaat genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien het niet volgens de 
instructies wordt geïnstalleerd of gebruikt, schadelijke storing op radiocommunicatie veroorzaken. Er kan echter geen garantie 
worden gegeven dat bepaalde installaties storingsvrij zullen functioneren. U kunt controleren of de apparatuur storing 
veroorzaakt door deze uit te schakelen. Als de storing stopt, wordt deze waarschijnlijk veroorzaakt door de apparatuur. 
Veroorzaakt de apparatuur storingen in radio- of televisieontvangst, dan kan de gebruiker de storing proberen te verhelpen door 
één of meer van de volgende maatregelen te nemen:

• Draai de televisie -of radioantenne totdat de storing stopt.
• Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de radio of televisie.
• Sluit de apparatuur aan op een ander circuit dan dat waarop de radio en televisie zijn aangesloten.
• Raadpleeg uw dealer of een ervaren radio/televisie-reparateur voor hulp.
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OPMERKING: FCC-verklaring betreffende blootstelling aan straling: Dit apparaat voldoet aan de FCC-beperkingen die gelden 
voor blootstelling aan straling in een niet-beheerde omgeving. Deze zender moet niet worden geplaatst bij of worden gebruikt 
in combinatie met andere antennes of zenders.

TM © 2014 Microsoft Mobile. Alle rechten voorbehouden. Nokia is een gedeponeerd handelsmerk van Nokia Corporation. 
Producten/namen van derden kunnen het handelsmerk van de respectievelijke eigenaren zijn.

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.

Garantie
De garantieperiode die Microsoft Mobile voor dit product biedt, is 12 maanden. Ga voor details naar de lokale online website 
www.nokia.com/support voor garantietekst.
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