
Podręcznik użytkownika
Uchwyt samochodowy Nokia CR-200/CR-201 do ładowania bezprzewodowego

Wydanie 1.4 PL



Informacje dotyczące samochodowego uchwytu do 
ładowania bezprzewodowego

Uchwyt samochodowy do ładowania bezprzewodowego Nokia CR-200/CR-201 zapewnia łatwy dostęp 
do telefonu i umożliwia bezproblemowe ładowanie urządzenia.

Ładowanie rozpoczyna się natychmiast po włożeniu telefonu do uchwytu.
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Qi — informacje

Zapomnij o poplątanych kablach. Ładowanie rozpocznie się natychmiast po umieszczeniu telefonu 
na bezprzewodowej ładowarce.

Qi to globalny standard umożliwiający bezprzewodowe ładowanie sprzętu.

Technologia Qi wykorzystuje indukcję magnetyczną i jest przeznaczona do urządzeń o mocy do 5 W, 
takich jak telefony komórkowe.

Zarówno ładowarki jak i urządzenia Qi korzystają z tej samej częstotliwości. Wszystkie produkty Qi 
są kompatybilne niezależnie od producenta czy marki, pod warunkiem, że aktywne obszary obu 
urządzeń się stykają.

Szczegółowe informacje znajdziesz w podręcznikach użytkownika odpowiednich urządzeń.
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Elementy

Uchwyt samochodowy do ładowania bezprzewodowego — wprowadzenie

1 Przycisk zwalniania zacisków
2 Dźwignia blokowania podstawy
3 Przyssawka
4 Złącze kabla zasilającego
5 Lampka kontrolna ładowarki
6 Obszar NFC (Near Field Communication)
7 Otwór na kabel
8 Zaciski
9 Kabel zasilania
10 Zasilacz
11 Lampki kontrolne zasilania
12 Złącze USB
13 Klips do mocowania kabla
14 Płytka montażowa
15 Przedłużacz

Zapoznaj się uważnie z podanymi tu prostymi wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych wskazówek 
może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem.

Niektóre części urządzenia są namagnesowane. Urządzenie może przyciągać przedmioty metalowe. 
Nie trzymaj w pobliżu urządzenia kart kredytowych ani innych magnetycznych nośników danych, 
ponieważ zapisane na nich informacje mogą zostać skasowane.

Żaden element obudowy produktu nie zawiera niklu.

Niektóre akcesoria wymienione w tym podręczniku użytkownika, takie jak ładowarka, zestaw 
słuchawkowy lub kabel do transmisji danych, mogą być sprzedawane osobno.
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Mocowanie uchwytu

Zamocuj uchwyt w widocznym i łatwo dostępnym miejscu na desce rozdzielczej samochodu.

Czasami środki pielęgnacyjne do desek rozdzielczych lub zabrudzona przyssawka mogą powodować 
niedostateczną przyczepność uchwytu, dlatego przed jego zamocowaniem wyczyść powierzchnię 
montażową oraz przyssawkę.

1. Umieść płytkę montażową w odpowiednim miejscu na desce rozdzielczej. Dociśnij zdecydowanym 
ruchem.
2. Upewnij się, że dźwignia blokowania podstawy jest zwolniona, a następnie umieść uchwyt na płytce 
montażowej.
3. Dociśnij równo uchwyt, a następnie zatrzaśnij dźwignię blokowania podstawy.

Zdejmowanie uchwytu z deski rozdzielczej
Naciśnij dźwignię blokowania uchwytu do środka i podnieś podstawę, chwytając za skrzydełko na 
krawędzi przyssawki.
W zależności od materiału, z jakiego wykonana jest deska rozdzielcza, płytka montażowa może 
zostawiać ślady na jej powierzchni.
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Podłączanie kabli

Podłącz zasilacz, aby włączyć uchwyt samochodowy do ładowania bezprzewodowego.

1. Podłącz kabel zasilający do uchwytu samochodowego. W razie potrzeby użyj przedłużacza.
2. Podłącz zasilacz do gniazda zapalniczki w samochodzie.

Podczas ładowania telefonu świeci się lampka kontrolna na zasilaczu.

Aby uporządkować plączące się kable, zepnij je klipsami i przymocuj do deski rozdzielczej.
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Wkładanie telefonu do uchwytu

Trzymaj telefon przy sobie. Włóż telefon do uchwytu i rozkoszuj się jazdą.

Uchwyt musi być ustawiony w pozycji pionowej, przodem do Ciebie.

1. Aby zwiększyć rozstaw zacisków, naciśnij przycisk zwalniania zacisków.

2. Włóż telefon do uchwytu i zsuń zaciski tak, aby zablokować telefon.
Wskazówka: Jeśli chcesz ustawić uchwyt w pozycji poziomej, włóż do niego telefon pionowo, a 
następnie obróć uchwyt.

Sprawdź, czy zaciski nie przykrywają żadnych ważnych regulatorów lub klawiszy telefonu, takich jak 
klawisz zasilania.

Możesz korzystać z uchwytu, nawet jeśli telefon nie posiada funkcji ładowania bezprzewodowego. 
Aby naładować taki telefon, podłącz kabel USB do odpowiedniego złącza, np. poprzez otwór w 
uchwycie.
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Ładowanie telefonu

Chcesz naładować telefon w podróży? Aby uchwyt samochodowy ładował telefon, wystarczy 
podłączyć zasilacz.

Aby rozpocząć ładowanie, po prostu włóż telefon do uchwytu. Zapali się lampka kontrolna, która 
zgaśnie po całkowitym naładowaniu baterii.

Pamiętaj, aby przestrzeń wokół uchwytu była czysta. Jeśli w uchwycie lub telefonie znajduje się jakiś 
obiekt, ładowanie będzie niemożliwe, a lampka kontrolna zacznie szybko migać.

Nagrzewanie się uchwytu jest zjawiskiem normalnym. Uchwyt może nagrzać się do wysokiej 
temperatury, jeśli podczas ładowania jednocześnie korzystasz z telefonu, np. z nawigacji.

Korzystanie z funkcji, które pochłaniają dużo energii, może spowalniać proces ładowania, na przykład, 
gdy jednocześnie korzystasz z nawigacji i rozmawiasz przez telefon.
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Łączenie za pomocą technologii NFC

W telefonie Lumia możesz ustawić funkcje aktywowane automatycznie po dotknięciu telefonem 
obszaru NFC uchwytu.

Sprawdź, czy funkcja NFC jest włączona w telefonie.

1. Dotknij obszarem NFC telefonu obszaru NFC uchwytu.

2. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

Aby aktywować ustawione funkcje, dotknij obszarem NFC telefonu obszaru NFC uchwytu i wykonaj 
instrukcje wyświetlane na ekranie.

Możesz skonfigurować automatyczne aktywowanie różnych funkcji w kilku telefonach po zetknięciu 
ich obszarem NFC z analogicznym obszarem tego samego uchwytu, jak również możesz ustawić 
wykonywanie różnych działań w jednym telefonie po zbliżeniu go do różnych uchwytów.

Więcej informacji na temat funkcjonalności obszaru NFC telefonu znajdziesz w instrukcji obsługi 
urządzenia.
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Lampki kontrolne

Zastanawiasz się, co oznaczają poszczególne diody na uchwycie?

Lampki kontrolne ładowania:

Jedno długie błyśnięcie Bateria telefonu jest całkowicie naładowana

Ciągłe światło Trwa ładowanie

Wył. Bateria telefonu jest całkowicie naładowana

Szybko miga Błąd ładowania

Lampki kontrolne zasilania:

Ciągłe światło Jest zasilanie

W razie problemów z ładowaniem:

• sprawdź, czy w uchwycie nie ma żadnych innych obiektów.
• Jeśli uchwyt za bardzo się nagrzeje, wyjmij z niego telefon, po czym wyłącz uchwyt. W przypadku 

przegrzania uchwyt może wyłączyć się automatycznie. Po schłodzeniu uchwytu można ponownie 
ładować telefon.
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Informacje dotyczące produktu i bezpieczeństwa

Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Zapoznaj się uważnie z podanymi tu w skrócie wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne lub 
niezgodne z prawem. Więcej informacji znajdziesz w pełnej wersji podręcznika użytkownika.

Stosuj się do wszystkich lokalnie obowiązujących przepisów. Prowadząc samochód, nie zajmuj rąk niczym innym. W trakcie jazdy 
miej przede wszystkim na uwadze bezpieczeństwo na drodze. Z uchwytu do łatwego montażu oraz uchwytu samochodowego 
korzystaj tylko wtedy, gdy nie zagraża to bezpieczeństwu ruchu drogowego.

Podczas instalowania uchwytu do łatwego montażu oraz uchwytu samochodowego należy zadbać o to, aby nie miały one wpływu 
na funkcjonowanie układu kierowniczego, hamulców lub innych istotnych systemów samochodu (na przykład poduszek 
powietrznych) ani nie ograniczały widoczności w czasie jazdy.

W szczególności należy sprawdzić, czy produkt ten nie zablokuje lub nie zasłoni poduszek powietrznych. Uchwyt do łatwego 
montażu oraz uchwyt samochodowy zainstaluj w taki sposób i w takim miejscu, aby nie stanowiły zagrożenia podczas kolizji lub 
wypadku.

Należy regularnie sprawdzać przymocowanie przyssawki na dole uchwytu do szyby, zwłaszcza przy częstych zmianach 
temperatury otoczenia.

Telefonu nie należy wkładać do uchwytu ani z niego wyjmować w czasie jazdy samochodem.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat użytkowania produktu lub masz wątpliwości co do poprawności jego działania, 
skorzystaj ze stron pomocy technicznej w witrynie www.nokia.com/support.

Dbaj o swoje urządzenie
Urządzeniem, ładowarką i akcesoriami należy posługiwać się ostrożnie. Przestrzeganie poniższych wskazówek pomoże w 
zapewnieniu prawidłowego działania urządzenia.

• Urządzenie powinno być zawsze suche. Opady, duża wilgotność i wszelkiego rodzaju ciecze i wilgoć mogą zawierać związki 
mineralne powodujące korozję obwodów elektronicznych. W przypadku zawilgocenia urządzenia pozostaw je do 
wyschnięcia.

• Ładowarka powinna być używana tylko zgodnie z jej przeznaczeniem. Nieprawidłowe użytkowanie lub korzystanie z 
niekompatybilnych ładowarek może wiązać się z ryzykiem pożaru, wybuchu lub powstania innego zagrożenia. Nie wolno 
używać uszkodzonych ładowarek.

• Nie wolno ładować urządzenia, w którym komora baterii jest zniszczona, uszkodzona lub otwarta lub jeśli urządzenie nie 
jest kompatybilne ze standardem Qi.

• Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w miejscach brudnych lub zapylonych.
• Nie przechowuj urządzenia w wysokiej temperaturze. Wysokie temperatury mogą uszkodzić urządzenie.
• Nie przechowuj urządzenia w niskich temperaturach. Gdy urządzenie powróci do swojej normalnej temperatury, w jego 

wnętrzu może zgromadzić się wilgoć, która spowoduje uszkodzenie.
• Modyfikacje dokonywane bez upoważnienia mogą uszkodzić urządzenie i naruszać przepisy dotyczące urządzeń radiowych.
• Nie upuszczaj i nie uderzaj urządzenia ani baterii oraz nie potrząsaj nimi. Nieostrożne obchodzenie się z urządzeniem może 

je uszkodzić.
• Do czyszczenia powierzchni urządzenia używaj tylko miękkiej, czystej i suchej szmatki.

W wyniku dłuższego działania urządzenie może się nagrzewać. W większości sytuacji jest to normalny objaw. Jeśli urządzenie nie 
działa prawidłowo, oddaj je do naprawy w najbliższym autoryzowanym serwisie.

Niektóre części urządzenia są namagnesowane. Urządzenie może przyciągać przedmioty metalowe. Nie trzymaj w pobliżu 
urządzenia kart kredytowych ani innych magnetycznych nośników danych, ponieważ zapisane na nich informacje mogą zostać 
skasowane.

Recykling

Zużyte produkty elektroniczne, baterie i opakowania należy oddawać do specjalnych punktów zbiórki takich materiałów. 
Zapobiega to niekontrolowanemu zaśmiecaniu środowiska i promuje inicjatywy wtórnego wykorzystania surowców. Wszystkie 
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zastosowane w urządzeniu materiały można odzyskiwać w postaci surowców lub energii. Informacje związane z recyklingiem 
produktów można znaleźć na stronie www.nokia.com/recycle.

Przekreślony symbol pojemnika na śmieci

Umieszczony na produkcie, baterii, dokumentacji lub opakowaniu przekreślony symbol pojemnika na śmieci ma przypominać, 
że wszystkie zużyte już produkty elektryczne, elektroniczne i baterie muszą być składowane w specjalnie przeznaczonym do 
tego punkcie. Nie należy pozbywać się tych produktów razem z nieposortowanymi odpadami komunalnymi, tylko oddać je do 
recyklingu. Informacje na temat najbliższego punktu zbierania urządzeń do recyklingu można uzyskać od lokalnych władz 
odpowiedzialnych za gospodarkę odpadami oraz w witrynie www.nokia.com/support. Więcej informacji na temat ekologicznych 
cech swojego urządzenia znajdziesz pod adresem www.nokia.com/ecoprofile.

Informacje dotyczące baterii i ładowarki
Urządzenie należy ładować przy użyciu ładowarki DC-22.

Microsoft Mobile może udostępnić dodatkowe modele baterii lub ładowarek dla tego urządzenia.

Prawa autorskie i inne informacje
DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Niniejszym spółka Microsoft Mobile Oy oświadcza, że produkt CR-200 spełnia główne wymogi oraz inne odpowiednie warunki 
dyrektywy 2004/108/WE.

Dostępność produktów może się różnić w zależności od regionu. Aby uzyskać więcej informacji, zwróć się do sprzedawcy. To 
urządzenie może zawierać towary, technologie i oprogramowanie podlegające przepisom eksportowym USA i innych krajów. 
Odstępstwa od tych przepisów są zabronione.

Zawartość tego dokumentu przedstawiona jest „tak jak jest – as is”. Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji, zarówno wyraźnych 
jak i dorozumianych w odniesieniu do rzetelności, wiarygodności lub treści niniejszego dokumentu, włączając w to, lecz nie 
ograniczając tego do jakichkolwiek dorozumianych gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu, 
chyba że takowe wymagane są przez obowiązujące przepisy prawa. Firma Microsoft Mobile zastrzega sobie prawo do 
dokonywania zmian w tym dokumencie lub wycofania go w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia.

W maksymalnym dopuszczalnym przez obowiązujące prawo zakresie firma Microsoft Mobile ani żaden z jej licencjodawców 
w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub zysków ani za żadne szczególne, przypadkowe, 
wtórne lub pośrednie szkody powstałe w dowolny sposób.

Powielanie, przekazywanie lub dystrybucja kopii części lub całości tego dokumentu w jakiejkolwiek formie bez wyrażonej 
uprzednio na piśmie zgody firmy Microsoft Mobile są zabronione. Firma Microsoft Mobile promuje politykę ciągłego rozwoju. 
Firma Microsoft Mobile zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnień we wszelkich produktach opisanych w tym 
dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.

Microsoft Mobile nie składa żadnych zapewnień, nie oferuje gwarancji ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do 
funkcjonalności, zawartości ani obsługi użytkowników aplikacji innych podmiotów, udostępnionych wraz z urządzeniem. Użycie 
aplikacji oznacza przyjęcie przez użytkownika do wiadomości, że dana aplikacja jest udostępniana bez żadnych gwarancji.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI FCC/INDUSTRY CANADA

Urządzenie to spełnia warunki ujęte w części 15 przepisów FCC oraz wymagania licencji Industry Canada z wyłączeniem 
standardu(ów) RSS. Korzystanie z urządzenia podlega następującym dwóm warunkom: (1) działanie urządzenia nie może 
powodować szkodliwych zakłóceń i (2) urządzenie musi odbierać zakłócenia, łącznie z tymi, które mogą powodować niepożądane 
działanie. Więcej informacji można znaleźć na stronie transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html. Dokonanie jakichkolwiek 
zmian lub modyfikacji bez wyraźnej zgody firmy Microsoft Mobile może unieważnić prawo użytkownika do korzystania z tego 
urządzenia.

Uwaga: W wyniku testowania tego urządzenia stwierdzono, że zgodnie z częścią 15 przepisów FCC spełnia ono warunki ustalone 
dla urządzeń cyfrowych klasy B. Warunki te zostały ustalone dla zapewnienia wystarczającej ochrony przed szkodliwymi 
zakłóceniami w urządzeniach domowych. Energia fal radiowych generowanych i emitowanych przez to urządzenie może 
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powodować zakłócenia w komunikacji radiowej, jeśli nie jest ono zainstalowane i użytkowane zgodnie z instrukcją. Prawidłowość 
instalacji i użytkowania nie gwarantuje jednak, że zakłócenia nie pojawią się w żadnym odbiorniku. Jeśli to urządzenie rzeczywiście 
zakłóca odbiór programów radiowych lub telewizyjnych, co można sprawdzić przez wyłączenie i ponowne włączenie urządzenia, 
należy wykonać próby eliminacji tych zakłóceń. Pozytywne skutki może przynieść:

• (1) Reorientacja lub zmiana położenia anteny odbiorczej.
• (2) Zwiększenie odległości między sprzętem i odbiornikiem.
• (3) Podłączenie urządzenia do gniazdka sieciowego w obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
• (4) Konsultacja ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem RTV.

TM © 2014 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nokia jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Nokia 
Corporation. Produkty/nazwy innych firm mogą być ich znakami towarowymi.

Symbol „Qi” jest znakiem towarowym firmy Wireless Power Consortium.
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