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Komme i gang

Lær hvordan du begynner å bruke avstandssensoren.

Om nærhetssensoren
Nokia Treasure Tag (WS-2) er en nærhetssensor som hjelper deg å finne tapte verdisaker på en enkel 
måte.

Legg sensoren i vesken, eller bruk stroppen til å feste den til nøklene dine. Hvis du glemmer å ta med 
deg noe, varsler telefonen deg. Hvis du mister tingene dine, kan du bruke et kart for å se hvor du skal 
begynne å lete.

Nærhetssensoren er kompatibel med Windows Phone 8-telefoner og senere modeller som har 
Treasure Tag-appen og Bluetooth 4.0 eller nyere. Noen produktfunksjoner kan være avhengige av 
telefonmodell eller programvareversjon. Du får den beste opplevelsen når du bruker en Lumia-
telefon. Appen, en fullstendig liste over kompatible enheter og mer informasjon om kompatibilitet 
er tilgjengelig i Store.

Les denne brukerhåndboken nøye før du tar i bruk produktet. Les også brukerhåndboken for enheten 
du kobler til produktet.

Taster og deler
Gjør deg kjent med nærhetssensoren.

1 NFC-område
2 Silikonstropp med hempe
3 Flerfunksjonsknapp
4 Batterideksel
5 Silikonstropp uten hempe

Overflaten på dette produktet inneholder ikke nikkel.

Advarsel: Produktet kan inneholde små deler. Oppbevar delene utilgjengelig for små barn.

Slå sensoren av eller på
Du kan slå sensoren av eller på.

© 2014 Microsoft Mobile. Alle rettigheter forbeholdt. 3



Sensoren slås på automatisk når batteriet settes inn.

Du slår av sensoren av eller på igjen ved å holde inne flerfunksjonsknappen i 3 sekunder.
Du kan også ta ut batteriet for å slå sensoren av.

Bytte stroppen
Sensoren har to silikonstropper: én med hempe for feste, og én uten.

1. Dra stroppen av sensoren. Du kan bruke en binders eller lignende for å forsiktig løsne kanten av 
stroppen fra sporet.
2. Plasser sensoren i den andre stroppen og dra stroppen forsiktig på plass.
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Koble sammen og koble til

Før du kan bruke sensoren, må du sammenkoble den med og koble den til telefonen.

Du kan koble sensoren til telefonen med enten NFC eller Bluetooth. Kontroller at sensoren er slått 
på og at det er et SIM-kort i telefonen.

Sensoren kan kobles til én telefon om gangen, og telefonen kan ha opptil 4 sensorer tilkoblet. Trykk 
på flerfunksjonsknappen når du er innenfor rekkevidde, for å finne telefonen som er tilkoblet 
sensoren. Da lager telefonen en varsellyd. Hvis du vil koble den til en annen telefon, må du først 
gjenopprette sensoren til fabrikkinnstillingene.

Du kan koble sensoren fra telefonen. Les brukerveiledningen for telefonen hvis du ønsker mer 
informasjon.

Koble sammen sensoren og enheten ved hjelp av NFC
Du kan raskt koble sensoren med telefonen ved hjelp av NFC.

1. Kontroller at du har aktivert NFC på telefonen.
Les brukerveiledningen for telefonen hvis du ønsker mer informasjon om NFC.

2. Berør NFC-områdene på sensoren og telefonen samtidig.

3. Følg instruksjonene som vises på telefonen.

Koble sammen sensoren og enheten ved hjelp av Bluetooth
Hvis telefonen ikke har NFC, kan du sammenkoble sensoren med telefonen ved hjelp av Bluetooth.

Du må ha Treasure Tag-programmet for å bruke sensoren. Du kan laste ned programmet fra Windows 
Phone Store.

1. Kontroller at du har aktivert Bluetooth på telefonen.
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Les brukerveiledningen for telefonen hvis du ønsker mer informasjon om Bluetooth.

2. Trykk lett på Treasure Tag på telefonen.
3. Velg sensoren og følg instruksjonene som vises på telefonen.
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Grunnleggende bruk

Lær grunnleggende bruk av avstandssensoren.

Konfigurere sensoren
Definer hvordan og når sensoren skal varsle deg.

Trykk lett på Treasure Tag på telefonen.

1. Konfigurasjonen starter automatisk når du kobler enheter sammen for første gang. Hvis dette ikke 
skjer, trykker du lett på KONFIGURER MERKE på telefonen, under sensoren.
2. Hvis du vil velge et ikon for sensoren, trykker du lett på legg til ikon og ikonet du vil bruke.
3. Hvis du vil gi sensoren et navn, trykker du lett på NAVN PÅ MERKE og skriver inn navnet.
4. Velg hvordan og hvor varselet skal spilles.

Varselet utløses når Bluetooth-tilkoblingen mellom sensoren og telefonen mistes, eller hvis signalet 
er svakt. En lukket dør kan for eksempel utløse et varsel. Telefonen spiller av varselet selv om den er 
i lydløs modus. Hvis du har mange sensorer, viser telefonen også et varsel om hvilken sensor som er 
utløst.

Håndtere sensoren
Kontroller hva som skjer med sensoren, og endre innstillingene. Du kan også feste sensoren til 
startskjermen på telefonen slik at du har rask tilgang til den.

1. Trykk lett på Treasure Tag.
2. Trykk lett på sensoren du vil vise. Hvis du har flere sensorer, kan du kontrollere hvilken som er 
hvilken ved å trykke lett på .

Legge til en sensor i sensorlisten
Trykk lett på  > legg til merke.

Redigere sensorinnstillinger
Velg en sensor, og trykk lett på  > REDIGER MERKE.

Feste sensoren på startskjermen på telefonen
Trykk lett på  > fest til start. Du kan også holde inne sensoren i sensorlisten, og velge fest til 
start.

Koble fra sensoren manuelt
Trykk lett på . Sensorgrafikken blir grå. Hvis du vil koble til på nytt, trykker du lett på , eller trykker 
lett på NFC-områdene på sensoren og telefonen samtidig.

Fjerne en sensor
Trykk lett på  > fjern merke.

Finne sensoren
Har du mistet sensoren og vet ikke hvor den er? Du kan begynne letingen ved å se på kartet hvor 
telefonen mistet kontakten med sensoren.

GPS-koordinater må være tilgjengelige for at du skal kunne se hvor kontakten ble mistet, på et kart.
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Bruk av tjenester eller nedlasting av innhold, inkludert gratiselementer, kan innebære overføring av 
store datamengder, noe som kan føre til høye datakostnader.

1. Kontroller at du har aktivert GPS på telefonen.
2. Trykk lett på Treasure Tag og sensoren du vil finne.
3. Vent mens telefonen prøver å søke etter sensoren.
4. Hvis telefonen ikke finner sensoren, trykker du lett på åpne kartet. Det omtrentlige området der 
telefonen koblet seg til sensoren sist, vises på kartet.

Få veibeskrivelser til sensoren
Hvis du vil ha veibeskrivelser, trykker du lett på adressevarselet i kartvisningen og deretter på vei-
beskrivelse.

Finne tilkoblet sensor
På telefonen trykker du lett på sensoren for å spille en varslingslyd. Når sensoren er funnet og du vil 
stoppe varslingslyden, trykker du på flerfunksjonsknappen på sensoren eller trykker lett på  på 
telefonen.

Stille inn sensoren på automatisk demping
Ønsker du ikke at sensoren skal varsle deg når du er hjemme eller på jobben? Du kan dempe lyden 
på sensoren automatisk når telefonen er koblet til ett av de definerte Wi-Fi-nettverkene.

1. Trykk lett på Treasure Tag >  > stille modus på telefonen.
2. Hvis du vil legge til et nytt nettverk, trykker du på .
3. Velg det aktuelle Wi-Fi-nettverket fra listen over tilgjengelige Wi-Fi-nettverk.

Du kan legge til flere Wi-Fi-nettverk for stille-modus.

Når telefonen er koblet til ett av Wi-Fi-nettverkene du valgte, vil lyden automatisk bli dempet for alle 
varsler fra sensoren.

Finne telefonen ved hjelp av sensoren
Husker du ikke hvor du la telefonen? Bruk sensoren til å finne den.
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1. Trykk på flerfunksjonsknappen. Telefonen spiller en varslingslyd for å hjelpe deg med å finne den, 
selv om den er i lydløs modus.

2. Når du finner telefonen, trykker du lett på varselet på telefonen for å slå av varslingslyden.

Ta et bilde eksternt
Vil du unngå kamerabevegelser når du tar bilder med telefonen? Bruk sensoren til å ta bildet eksternt, 
slik at du ikke trenger å bruke kameratasten eller kameraikonet på telefonen.

Hvis du ikke har appen Lumia Selfie på telefonen din, kan du laste den ned fra Store.

1. Trykk på Lumia Selfiepå telefonen.
2. Når du skal ta et bilde, trykker du på flerfunksjonsknappen på sensoren.

Etter at du har tatt bildet, kan du redigere det på telefonen. Hvis du vil gå tilbake for å ta et nytt bilde, 
trykker du på flerfunksjonsknappen.

Bytte batteriet
Sensoren leveres med batteri, men det må etter hvert skiftes ut.

Sensoren bruker et vanlige CR2032-batteri. Når batteriet er helt tomt, må du sette i et nytt før du 
kan bruke sensoren igjen.

Når batteriet begynner å bli tomt, spiller sensoren en varseltone og varselet vises i programmet 
Treasure Tag på telefonen. Hvis du har festet sensoren til startskjermen på telefonen, vises et 
batteriikon i ruten.

1. Bruk en binders eller lignende i åpningen nederst til venstre på baksiden av sensoren.

© 2014 Microsoft Mobile. Alle rettigheter forbeholdt. 9



2. Vipp bakdekselet forsiktig opp.
3. Sett inn et nytt batteri. Kontroller at du setter inn batteriet riktig vei.
4. Sammenstill de avkuttede hjørnene på bakdekselet og enheten, og trykk bakdekselet på plass.

Gjenopprette fabrikkinnstillinger
Du kan nullstille alle sammenkoblinger og tilbakestille sensoren til originalinnstillingene.

1. Åpne bakdekselet og fjern batteriet fra sensoren.
2. Sett inn batteriet igjen samtidig som du holder inne flerfunksjonsknappen.
Du kan også fjerne sensoren fra den sammenkoblede telefonen eller en annen enhet for å 
gjenopprette fabrikkinnstillingene.

Når du har gjenopprettet fabrikkinnstillingene, kobles sensoren automatisk med en telefon som har 
sensoren på listen over sammenkoblede enheter. Hvis du fjerner sensoren fra listen, kobles sensoren 
fra denne telefonen og gjenoppretter fabrikkinnstillingene igjen.

© 2014 Microsoft Mobile. Alle rettigheter forbeholdt. 10



Feilsøking og brukerstøtte

Hvis du vil ha hjelp til å få mest mulig ut av enheten, kan du gå til www.nokia.com/support.
Der finner du fullstendige brukerveiledninger, informasjon om feilsøking og detaljer om funksjoner, 
teknologi og kompatibilitet.

Feilsøking og diskusjoner er kanskje ikke tilgjengelig på alle språk.
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Produkt- og sikkerhetsinformasjon

Våte og støvete omgivelser
• Dette produktet er vann- og støvbestandig i samsvar med beskyttelsesrangering .

Viktig: Ekstrautstyr for bruk med denne enheten er ikke like holdbare, støv- eller vannbestandige som enheten. 
Ladere må for eksempel alltid brukes i tørre omgivelser, og ikke bli fuktige eller våte.

• Enheten er vannbestandig kun mot kaldt, rent ferskvann. Ikke utsett enheten for andre typer væsker, for eksempel sjøvann.
• Senk ikke enheten ned i vann.
• Hvis enheten har blitt utsatt for vann, tørker du av den med en tørr klut. Hvis enheten er blitt utsatt for andre typer væsker, 

bør den umiddelbart skylles med ferskvann. Tørk enheten forsiktig.
• Hvis kontaktene er støvete, må rent ferskvann påføres kontaktene. Tørk enheten og kontaktområdet forsiktig, og la 

kontaktene tørke.
• Åpne bakdekslet kun i tørre og rene omgivelser, og tørk av enheten først for å unngå at det kommer vann eller støv inn i 

enheten. Kontroller at innsiden av enheten og baksidedekselet er tørt, rent og fri for fremmedlegemer, da disse kan skade 
enhetens vannbestandighet.

Ta vare på enheten
• Oppbevar enheten på et tørt sted. Nedbør, fuktighet og alle typer væsker kan inneholde mineraler som vil føre til rust på 

elektroniske kretser. Hvis enheten blir våt, må du ta ut batteriet og la den tørke.
• Ikke bruk eller oppbevar enheten i støvete eller skitne omgivelser.
• Oppbevar ikke telefonen i varme omgivelser.
• Ikke oppbevar telefonen i kalde temperaturer. Når enheten oppnår normal temperatur igjen, kan det dannes fuktighet inne 

i enheten som kan skade den.
• Ikke åpne enheten på annen måte enn den som beskrevet i brukerveiledningen.
• Uautoriserte endringer kan forårsake skade på enheten og innebære brudd på lovgivning for radioenheter.
• Ikke slipp, slå eller rist enheten eller batteriet. Hardhendt håndtering kan ødelegge den.
• Bruk kun en myk, tørr klut til å rengjøre enhetens overflate.

Retur

Returner alltid brukte elektroniske produkter, batterier og emballasje til et egnet innsamlingssted. Ved å returnere produktene 
til innsamling er du med på å forhindre ukontrollert avhending og fremme gjenbruk av materialressurser. Alle materialer i enheten 
kan gjenvinnes som materialer eller produsere energi. Du finner informasjon om resirkulering av produkter på www.nokia.com/
recycle.

Symbol med en utkrysset avfallsdunk

Symbolet med en utkrysset avfallsdunk på produktet, batteriet, emballasjen eller i brukerhåndboken innebærer at alle elektriske 
og elektroniske produkter og batterier ikke må kastes sammen med annet avfall. Ikke kast disse produktene som usortert, 
kommunalt avfall: men resirkuler dem. Hvis du ønsker informasjon om hvor du finner nærmeste resirkuleringspunkt, kan du 
kontakte lokale avhendingsmyndigheter eller gå til www.nokia.com/support. Hvis du vil ha mer miljøinformasjon, finner du 
produktets miljøerklæring på www.nokia.com/ecoprofile.

Batterisikkerhet
Batterier kan eksplodere hvis de utsettes for ild. Overhold lokale forskrifter. Resirkuler der dette er mulig.

Batteriet skal bare brukes til formålet det er beregnet for. Feil bruk eller bruk av ikke godkjente eller inkompatible batterier kan 
medføre risiko for brann, eksplosjon eller annen fare, og kan føre til at godkjenninger eller garantier blir ugyldige. Bruk aldri et 
skadet batteri.
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Opphavsrett og andre meldinger
Samsvarserklæring

Microsoft Mobile Oy erklærer herved at dette WS-2 produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante 
bestemmelser i EU-direktiv 1999/5/EF. En kopi av samsvarserklæringen er tilgjengelig på www.nokia.com/global/declaration/
declaration-of-conformity.

Tilgjengelighet til produkter kan variere fra region til region. Hvis du vil ha mer informasjon, ta kontakt med forhandleren. Denne 
enheten kan inneholde varer, teknologi eller programvare som er underlagt eksportlover og -forskrifter fra USA og andre land. 
Det er ulovlig å fravike slik lovgivning.

Innholdet i dette dokumentet leveres "som det er". Unntatt som påkrevet etter gjeldende lov, gis ingen garanti av noe slag, 
verken eksplisitt eller implisitt, inkludert, men ikke begrenset til, de implisitte garantiene for salgbarhet, egnethet for bestemte 
formål, hva angår nøyaktigheten, påliteligheten eller innholdet i dette dokumentet. Microsoft Mobile forbeholder seg retten til 
å revidere dette dokumentet eller trekke det tilbake, når som helst og uten varsel.

Verken Microsoft Mobile eller noen av deres lisensgivere skal under noen omstendigheter, og uansett årsak, være ansvarlige for 
verken direkte eller indirekte tap av data, eller tapte inntekter eller hvilket som helst annet tap, herunder spesifikke, vilkårlige, 
etterfølgende, konsekvensmessige eller indirekte tap, så langt dette tillates av gjeldende lovgivning.

Kopiering, overføring eller distribusjon av deler av eller hele innholdet i dette dokumentet i enhver form, uten på forhånd å ha 
mottatt skriftlig tillatelse fra Microsoft Mobile, er forbudt. Microsoft Mobile har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. 
Microsoft Mobile forbeholder seg retten til uten varsel å endre og forbedre alle produktene som er omtalt i dette dokumentet.

Microsoft Mobile gir ingen inneståelser eller garantier for, og tar heller ikke noe ansvar for, funksjonalitet, innhold eller 
sluttbrukerstøtte for tredjepartsprogrammer som leveres med enheten. Ved å ta i bruk programmet, samtykker du i at 
programmet leveres "som det er".

MERKNAD FOR FCC / INDUSTRY CANADA

Enheten er i samsvar med del 15 i FCC-bestemmelsene og lisensfritatte RSS-standarder fra Industry Canada. Bruk er underlagt 
følgende to vilkår: (1) Denne enheten skal ikke forårsake skadelig forstyrrelse. (2) Denne enheten må godta all forstyrrelse som 
mottas, inkludert forstyrrelse som kan forårsake uønsket drift. Du kan få mer informasjon ved å gå til transition.fcc.gov/oet/
rfsafety/rf-faqs.html. Endringer som ikke uttrykkelig er godkjent av Microsoft Mobile, kan ugyldiggjøre brukerens rett til å bruke 
utstyret.

Merk: Dette utstyret er testet i henhold til og overholder grensene for en digital enhet i klasse B, i henhold til del 15 i FCC-
bestemmelsene. Disse grenseverdiene er utviklet for å gi tilfredsstillende beskyttelse mot skadelig forstyrrelse ved bruk i boliger. 
Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiostråling, og kan forårsake skadelig forstyrrelse for radiokommunikasjon 
hvis det ikke monteres og brukes i henhold til instruksjonene. Det finnes likevel ingen garanti for at forstyrrelse ikke vil oppstå 
i en bestemt brukssituasjon. Hvis dette utstyret forårsaker skadelige forstyrrelser på radio- eller fjernsynsmottak, noe som kan 
kontrolleres ved å slå utstyret av og på, anbefaler vi at brukeren prøver å korrigere forstyrrelsen ved hjelp av ett eller flere av 
følgende tiltak:

• Forandre retning på eller plassering av mottakerantennen.
• Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren.
• Koble utstyret til en stikkontakt på en annen krets enn den mottakeren er koblet til.
• Be forhandleren eller en erfaren radio/TV-tekniker om hjelp.

MERK: Radiostrålingserklæring for FCC: Dette utstyret er i samsvar med FCCs radiostrålingsgrenser for ukontrollerte omgivelser. 
Senderen må ikke plasseres sammen med eller brukes i forbindelse med noen annen antenne eller sender.

TM © 2014 Microsoft Mobile. Med enerett. Nokia er et registrert varemerke tilhørende Nokia Corporation. Tredjepartsprodukter/-
navn kan være varemerker tilhørende respektive eiere.

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.
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Garanti
Garantiperioden som Microsoft Mobile gir for dette produktet, er 12 måneder. Du finner mer informasjon på det lokale nettstedet 
for den nettbaserte garantiteksten på www.nokia.com/support.
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