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Veiligheid

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

STORING

Alle draadloze apparaten kunnen gevoelig zijn voor storing. Dit kan de werking van het apparaat 
negatief beïnvloeden.

DESKUNDIG ONDERHOUD

Dit product mag alleen door deskundigen worden geïnstalleerd of gerepareerd.

BATTERIJEN, LADERS EN ANDERE ACCESSOIRES

Gebruik alleen batterijen, laders en andere toebehoren die door Microsoft Mobile zijn 
goedgekeurd voor gebruik met dit apparaat. Sluit geen incompatibele producten aan.

HOUD HET APPARAAT DROOG

Het apparaat is niet waterbestendig. Houd het apparaat droog.
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Over uw accessoire

Met de Draadloze laadplaat DT-903 kunt u de batterij van uw telefoon opladen zonder kabels aan te 
sluiten op uw telefoon. Uw draadloze laadplaat kan u bijvoorbeeld ook laten weten wanneer de batterij 
van uw telefoon bijna leeg is of wanneer u een oproep hebt gemist of ongelezen berichten hebt.

Uw draadloze laadplaat voldoet aan de Qi-standaard.

NFC werkt met Lumia-apparaten die NFC ondersteunen. De slimme functies, zoals waarschuwingen 
over een laag batterijniveau of gemiste oproepen, vereisen de software-release Lumia-Denim 
(Windows Phone 8.1 Update 1), Apparaat-hub 3.6 of hoger en Bluetooth 4.0 of hoger.

Raadpleeg voor meer informatie over werking en veiligheid de gebruikershandleiding van uw telefoon 
of ander apparaat.
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Toetsen en onderdelen

Leer uw draadloze laadplaat kennen.

1 USB-aansluiting
2 Laadgebied voor het opladen van de 
telefoon
3 NFC-gebied
4 Multifunctietoets
5 Oplaad- en meldingslampje

Het oppervlak van dit product is nikkelvrij.
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Uw telefoon opladen

Het is eenvoudig: plaats uw telefoon of een ander Qi-compatibel apparaat op de laadplaat om te 
beginnen met opladen.

1. Sluit de USB-kabel van uw laadplaat aan op een compatibele lader die op een stopcontact is 
aangesloten of op een geschikte USB-stroombron.
2. Zorg ervoor dat de laadplaat naar boven is gericht en dat zich niets op de plaat bevindt.
3. Plaats uw telefoon op de laadplaat. Het indicatielampje brandt tijdens het opladen van de telefoon 
en gaat uit wanneer de batterij vol is.

Het is normaal dat de laadplaat en de telefoon warm worden tijdens het opladen. Als er een probleem 
met het opladen is, knippert het indicatielampje snel.
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Meldingen ontvangen

Als u meldingen wilt ontvangen over, onder andere, een laag oplaadniveau van de batterij of gemiste 
oproepen of berichten, koppelt u uw laadplaat aan uw telefoon met behulp van NFC of Bluetooth.

Zorg dat uw laadplaat met een stroombron is verbonden.

Voor meer informatie over hoe u NFC of Bluetooth inschakelt, raadpleegt u de gebruikershandleiding 
van uw telefoon.

1. Laat de NFC-gebieden van uw laadplaat en telefoon elkaar aanraken als u NFC gebruikt.
Als u Bluetooth gebruikt, tikt u op uw telefoon op Instellingen > Bluetooth en selecteert u uw 
laadplaat.

2. Tik op koppelen als hierom wordt gevraagd.
3. Tik op Instellingen > apparaat-hub en kies hoe u wilt dat uw laadplaat u informeert.

Als u de helderheid van het indicatielampje wilt aanpassen of een melding wilt sluiten, drukt u op de 
multifunctietoets. Als u de Bluetooth-koppeling wilt wissen, drukt u langer dan 8 seconden op de 
multifunctietoets.
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Over Bluetooth-connectiviteit

U kunt Bluetooth gebruiken om draadloos verbinding te maken met andere compatibele apparaten, 
zoals mobiele telefoons.

De apparaten hoeven niet in elkaars directe gezichtsveld te liggen. Het is wel essentieel dat ze niet 
meer dan tien meter van elkaar zijn verwijderd. Muren of andere elektronische apparaten kunnen de 
verbindingskwaliteit negatief beïnvloeden.

Dit apparaat voldoet aan Bluetooth-specificatie 4.0. Informeer bij de fabrikanten van andere 
apparatuur naar de compatibiliteit daarvan met dit apparaat.
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Indicatielampjes en acties van de multifunctietoets

Wilt u weten wat de verschillende lampjes op uw laadplaat betekenen of wat de multifunctietoets 
doet?

Tabel 1: Patronen van het indicatielampje

Ononderbroken Opladen

Uit De batterij van uw telefoon of ander apparaat is 
volledig opgeladen

Snel knipperend Oplaadfout of de aangesloten stroombron kan 
niet voldoende stroom leveren

Tweemaal herhaaldelijk knipperen Melding

Langzaam knipperen Het batterijniveau van de telefoon die met de 
laadplaat is verbonden is laag

Tabel 2: Acties van de multifunctionele toets

Eenmaal indrukken De helderheid van het indicatielampje 
aanpassen of een melding sluiten

Meer dan 8 seconden indrukken De lijst met gekoppelde apparaten leegmaken
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Product- en veiligheidsinformatie

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.
• Open het apparaat niet.
• 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.

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.

Informatie over de batterij en de lader
Microsoft Mobile kan eventueel ook andere batterij- of ladermodellen voor dit apparaat beschikbaar stellen.

Geïmplanteerde medisch apparaten
Om mogelijke storing te voorkomen, raden fabrikanten van geïmplanteerde medische apparatuur aan om draadloze apparaten 
altijd op minimaal 15,3 centimeter afstand te houden. Personen met dergelijke apparaten moeten met het volgende rekening 
houden:

• Houd het draadloze apparaat altijd op meer dan 15,3 centimeter afstand van het medische apparaat.
• Draag het draadloze apparaat niet in een borstzak.
• Schakel het draadloze apparaat uit als er enige reden is om te vermoeden dat er een storing plaatsvindt.
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• Volg de instructies van de fabrikant van het geïmplanteerde medische apparaat.

Als u vragen hebt over het gebruik van het draadloze apparaat wanneer u een geïmplanteerd medisch apparaat hebt, neemt u 
contact op met uw zorginstelling.

Copyright- en andere vermeldingen
CONFORMITEITSVERKLARING

Hierbij verklaart Microsoft Mobile Oy dat dit product DT-903 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.

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.
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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.

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