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Over uw draadloos opladende autohouder

Met de draadloos opladende autohouder CR-200/CR-201 van Nokia hebt u altijd eenvoudig de 
beschikking over uw compatibele telefoon terwijl u deze oplaadt.

Plaats uw telefoon in de houder en het opladen begint direct.
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Over het product Qi

Geen gedoe met kabels. Leg uw apparaat gewoon op een draadloze lader en het begint direct met 
laden.

Qi is een wereldwijde standaard die het draadloos opladen voor uw apparaat mogelijk maakt.

Qi werkt met magnetische inductie en is op dit moment ontworpen voor apparaten die 5 watt of 
minder aan stroom gebruiken, zoals een mobiele telefoon.

Qi-laders en -apparaten gebruiken dezelfde frequentie. Zolang hun laadgebieden elkaar raken, zijn 
alle Qi-producten compatibel, ongeacht de fabrikant of het merk.

Voor meer informatie raadpleegt u de gebruikershandleiding van de desbetreffende apparaten.
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Onderdelen

Leer uw draadloos opladende autohouder kennen.

1 Klemontgrendelingsknop
2 Montagevergrendelingshendel
3 Zuignap
4 Aansluiting voor de stroomkabel
5 Indicatorlampje voor het opladen
6 Near Field Communication (NFC)-gebied
7 Kabelopening
8 Klemmen
9 Stroomkabel
10 Voedingseenheid
11 Stroomindicatielampje
12 USB-aansluiting
13 Kabelclip
14 Montageplaat
15 Verlengsnoer

Lees deze eenvoudige richtlijnen. Het niet opvolgen van de richtlijnen kan gevaarlijk of onwettig zijn.

Bepaalde onderdelen van het apparaat zijn magnetisch. Metaalhoudende materialen kunnen door dit 
apparaat worden aangetrokken. Houd creditcards en andere magnetische opslagmedia uit de buurt 
van het apparaat, omdat de gegevens die op deze media zijn opgeslagen, kunnen worden gewist.

Het oppervlak van dit product is nikkelvrij.

Sommige accessoires die in deze gebruikershandleiding worden genoemd, zoals een lader, headset 
of gegevenskabel, zijn mogelijk apart verkrijgbaar.
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De houder bevestigen

Zoek voor uw houder een zichtbare, makkelijk toegankelijke plek op het dashboard van uw auto.

Sommige behandelingen van het dashboard of vuil op de zuignap hebben mogelijk een veel minder 
effectieve verbinding tot gevolg. Verwijder deze behandelingen en zorg dat de zuignap schoon is.

1. Plaats de montageplaat op een goede plek op het dashboard. Druk stevig en gelijkmatig omlaag.
2. Zorg ervoor dat de montagevergrendelingshendel is losgemaakt en plaats de houder op de 
montageplaat.
3. Druk de houder omlaag en klik de montagevergrendelingshendel dicht.

De houder van het dashboard verwijderen
Duw de montagevergrendelingshendel naar binnen en til met het treklipje aan de rand van de zuignap 
omhoog.
Afhankelijk van het materiaal van het dashboard, laat de montageplaat mogelijk een vlek achter op 
het oppervlak.
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De kabels aansluiten

Sluit de voedingseenheid aan om uw draadloos opladende autohouder in te schakelen.

1. Sluit de stroomkabel aan op de autohouder. Sluit indien nodig het verlengsnoer aan.
2. Steek de voedingseenheid in het sigarettenaanstekeraansluiting van de auto.

Als het apparaat stroom verbruikt, wordt het stroomindicatielampje op de voedingseenheid 
ingeschakeld.

Als u het dashboard netjes wilt houden, plaatst u de kabels in de kabelclips en maakt u de kabelclips 
aan het dashboard vast.
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Uw telefoon in de houder plaatsen

Houd uw telefoon altijd bij de hand. Plaats uw telefoon in de houder en geniet van de rit.

Zorg ervoor dat de houder zich in een verticale positie bevindt en naar u toe is gericht.

1. Als u de klemmen verder uit elkaar wilt hebben, drukt u de klemontgrendelingsknop in.

2. Plaats uw telefoon in de houder en druk de klemmen samen totdat de telefoon stevig op zijn plaats 
zit.

Tip: Als u de houder horizontaal wilt gebruiken, plaatst u uw telefoon verticaal in de houder en 
draait u de houder naar een horizontale positie.

Zorg ervoor dan de klemmen geen belangrijke bediening van uw telefoon bedekt, zoals de aan/uit-
toets.

Als u uw telefoon niet draadloos kunt opladen, kunt u deze nog steeds in de houder bevestigen. Als 
u uw telefoon wilt opladen, sluit u deze met de USB-kabel op de USB-aansluiting aan, bijvoorbeeld 
via de kabelopening.
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Uw telefoon opladen

Wilt u uw telefoon onderweg opladen? Wanneer de voedingseenheid is aangesloten, laadt de 
autohouder uw telefoon op.

Plaats uw telefoon eenvoudigweg in de houder om het opladen te starten. Er wordt een 
indicatielampje ingeschakeld. Als de batterij geheel is opgeladen, wordt het indicatielampje 
uitgeschakeld.

Houd het gebied rond de houder vrij. Als er zich net als uw telefoon iets in de houder bevindt, laadt 
de telefoon niet op en knippert het indicatielampje snel.

Het is normaal dat de houder en de telefoon warm worden en ze worden mogelijk nog warmer als u 
uw telefoon bijvoorbeeld tijdens het opladen voor het navigeren gebruikt.

Het opladen is mogelijk minder efficiënt als u uw telefoon voor activiteiten gebruikt die veel stroom 
nodig hebben, zoals navigeren en tegelijkertijd een oproep plaatsen.
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Verbinden met NFC

U kunt uw Lumia-telefoon zo instellen, dat deze automatisch een actie uitvoert wanneer u met uw 
telefoon op het Near Field Communication (NFC)-gebied van de houder tikt.

Zorg ervoor dat u NFC op uw telefoon hebt ingeschakeld.

1. Tik met het NFC-gebied van uw telefoon op het NFC-gebied van de houder.

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

Tik met het NFC-gebied van uw telefoon op het NFC-gebied van de houder om de actie te starten.

U kunt verschillende telefoons verschillende acties laten uitvoeren met dezelfde houder en u kunt 
uw telefoon verschillende dingen laten doen met verschillende houders.

Raadpleeg de gebruikershandleiding voor meer informatie over de NFC-mogelijkheden van uw 
telefoon.
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Indicatielampjes

Vraagt u zich af wat de verschillende lichtjes op uw autohouder betekenen?

Indicatielampjes van de lader:

Een lange knippering De batterij van uw telefoon is al vol

Ononderbroken Opladen

Uit De batterij van uw telefoon is volledig opgeladen

Snel knipperend Oplaadfout

Stroomindicatielampje:

Ononderbroken De stroom is ingeschakeld

Als er zich bij het laden een probleem voordoet:

• Controleer of er zich geen ander object in de houder bevindt.
• Als de houder te warm is, haalt u uw telefoon uit de houder en schakelt u de houder uit. De houder 

schakelt mogelijk automatisch uit als deze te heet is. Als de houder is afgekoeld, probeert u 
opnieuw op te laden.
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Product- en veiligheidsinformatie

Algemene veiligheidsinstructies
Lees deze eenvoudige richtlijnen. Het niet opvolgen van de richtlijnen kan gevaarlijk of onwettig zijn. Lees de volledige 
gebruikershandleiding voor meer informatie.

Houd u aan alle lokale wetgeving. Houd tijdens het rijden altijd uw handen vrij om het voertuig te besturen. De verkeersveiligheid 
dient uw eerste prioriteit te hebben terwijl u rijdt. Gebruik het bevestigingssysteem of de houder voor de mobiele telefoon alleen 
als de rijomstandigheden een veilig gebruik toelaten.

Zorg er tijdens het plaatsen van het bevestigingssysteem of de houder voor de mobiele telefoon voor dat het besturingssysteem, 
het remsysteem of andere belangrijke systemen (zoals de airbags) niet worden gehinderd en dat uw gezichtsveld niet wordt 
belemmerd.

Zorg ervoor dat de inschakeling van de airbags niet wordt geblokkeerd of anderszins wordt gehinderd. Zorg ervoor dat het 
bevestigingssysteem of de houder voor de mobiele telefoon niet zo wordt gemonteerd dat u ermee in aanraking kunt komen in 
het geval van een ongeluk of aanrijding.

Controleer regelmatig of de zuignap aan de onderkant van het bevestigingssysteem stevig op de voorruit of het dashboard is 
bevestigd, vooral wanneer er sprake is van grote schommelingen in de omgevingstemperatuur.

Plaats of verwijder een mobiele telefoon niet tijdens het rijden.

Raadpleeg de ondersteuningspagina's op www.nokia.com/support wanneer u meer wilt weten over het gebruik van uw product 
of als u niet weet hoe het apparaat werkt.

Uw apparaat onderhouden
Behandel uw apparaat, lader en toebehoren met zorg. Met de volgende suggesties houdt u uw apparaat in werking.

• 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, laat u het drogen.

• Gebruik de lader alleen voor het doel waarvoor deze is bestemd. Onjuist gebruik of het gebruik van incompatibele laders 
kan het risico met zich meebrengen van brand, explosie of ander gevaar. Gebruik nooit een beschadigde lader.

• Probeer geen apparaat op te laden wat een beschadigd, gebarsten of open batterijvak heeft of een apparaat wat niet 
compatibel is met Qi.

• Gebruik of bewaar het apparaat niet op stoffige of vuile plaatsen.
• Bewaar het apparaat niet bij zeer hoge temperaturen. Hoge temperaturen kunnen het apparaat beschadigen.
• 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.
• 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.

Bij langdurig gebruik kan het apparaat warm aanvoelen. In de meeste gevallen is dit normaal. Als het apparaat niet naar behoren 
werkt, brengt u het naar het dichtstbijzijnde bevoegde servicepunt.

Bepaalde onderdelen van het apparaat zijn magnetisch. Metaalhoudende materialen kunnen door dit apparaat worden 
aangetrokken. Houd creditcards en andere magnetische opslagmedia uit de buurt van het apparaat, omdat de gegevens die op 
deze media zijn opgeslagen, kunnen worden gewist.

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.
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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.

Informatie over de batterij en de lader
Laad uw apparaat op met een DC-22-lader.

Microsoft Mobile kan eventueel ook andere batterij- of ladermodellen voor dit apparaat beschikbaar stellen.

Copyright- en andere vermeldingen
CONFORMITEITSVERKLARING

Hierbij verklaart Microsoft Mobile Oy dat dit product CR-200 in overeenstemming is met de essentiële eisen en andere relevante 
bepalingen van richtlijn 2004/108/EG.

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:
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• 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.

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