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Nokia trådløs lader DT-601

1.1. utgave NO



Deler

Gjør deg kjent med den trådløse laderen.

1 USB-kabel
2 Indikatorlampe
3 Ladeområde

Overflaten på dette produktet inneholder ikke nikkel.

Det kan hende at noe av ekstrautstyret som er nevnt i denne brukerveiledningen, for eksempel lader, 
hodetelefoner eller datakabel, selges separat.
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Lade telefonen

Du kan lade telefonen din eller andre Qi-kompatible enheter uten å måtte vikle opp laderkabler. Bare 
legg telefonen på ladeplaten, så begynner den å lade.

1. Koble ladeplaten til en stikkontakt ved hjelp av laderen som følger med i salgsesken. Du kan også 
koble USB-kabelen på ladeplaten til en datamaskin.
2. Kontroller at ladeplaten vender opp, og at det ikke ligger noe på platen.
3. Plasser enheten på ladeplaten. Når batteriet er fulladet, slutter den hvite indikatorlampen å blinke.

Det er normalt at ladeplaten og enheten blir varme, og de kan bli enda varmere hvis du bruker enheten 
til å for eksempel spille av musikk direkte fra telefonen mens den lades.

Sørg for at området rundt platen er tomt. Hvis det er noe annet på platen bortsett fra telefonen din, 
vil den ikke lades, og den hvite indikatorlampen blinker raskt.
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Indikatorlys

Lurer du på hva de ulike lysene på ladeplaten betyr?

Kontinuerlig Lader

Av Telefonbatteriet er fulladet

Blinker raskt Ladefeil eller den tilkoblede strømkilden har ikke 
nok strøm

Hvis det oppstår problemer med ladingen:

• Sørg for at det ikke er noen andre gjenstander på platen.
• Hvis ladeplaten er for varm, bør du fjerne enheten fra platen og koble fra platen. Platen kan bli 

slått av automatisk hvis den blir for varm. Prøv å lade på nytt når platen har kjølt seg ned.
• Bruk laderen som følger med i salgsesken.
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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

Ta vare på enheten
Håndter enheten, laderen og ekstrautstyret varsomt. Følgende råd bidrar til at enheten fungerer som den skal.

• 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 la den tørke.

• Bruk laderen bare til de formålene den er beregnet for. Feil bruk eller bruk av inkompatible ladere kan medføre risiko for 
brann, eksplosjon eller andre farer. Bruk aldri en skadet lader.

• Du må ikke prøve å lade en enhet der batterirommet er åpent eller har skader eller sprekker, eller en enhet som ikke er 
kompatibel med Qi.

• Ikke bruk eller oppbevar enheten i støvete eller skitne omgivelser.
• Oppbevar ikke telefonen i varme omgivelser. Høye temperaturer kan skade enheten.
• Ikke oppbevar telefonen i kalde temperaturer. Når enheten oppnår normal temperatur igjen, kan det dannes fuktighet inne 

i enheten som kan skade den.
• 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.

Ved bruk over lang tid, kan enheten føles varm. Dette er i de fleste tilfeller normalt. Hvis enheten ikke fungerer slik den skal, må 
du kontakte nærmeste autoriserte servicested.

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 Microsoft Mobile-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.

Batteri- og laderinformasjon
Lad enheten med laderen AC-60. Typen plugg på laderen kan variere. 

Microsoft Mobile kan gjøre ytterligere batteri- eller ladermodeller tilgjengelige for denne enheten.

Opphavsrett og andre meldinger
SAMSVARSERKLÆRING

Microsoft Mobile Oy erklærer herved at dette DT-601 produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige bestemmelser 
i EU-direktiv 2004/108/EF.
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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.

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