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Pierwsze kroki

Dowiedz się, jak rozpocząć korzystanie z czujnika odległości.

Informacje o czujniku odległości
Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) to czujnik odległości ułatwiający znajdowanie zgubionych 
przedmiotów.

Wsuń czujnik do swojej torby lub przyczep go do kluczy. Jeśli zapomnisz tych przedmiotów, telefon 
Cię o tym powiadomi. Jeśli naprawdę je zgubisz, możesz sprawdzić na mapie, gdzie rozpocząć 
poszukiwania.

Czujnik odległości jest kompatybilny z telefonami z systemem Windows Phone 8.1 i nowszymi, z 
zainstalowaną aplikacją Treasure Tag i technologią Bluetooth w wersji 4.0 lub nowszej. Najlepsze 
wyniki uzyskuje się podczas korzystania z telefonu Lumia. Dostępność niektórych funkcji produktu 
Treasure Tag może zależeć od modelu telefonu. Aplikację, pełną listę kompatybilnych urządzeń i 
więcej informacji na temat kompatybilności można znaleźć w usłudze Sklep.

Przed użyciem produktu dokładnie przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi. Zapoznaj się także z 
instrukcją obsługi urządzenia podłączanego do produktu.

Elementy
Poznaj swój czujnik odległości.

1 Pasek silikonowy
2 Tylna obudowa
3 Bateria

Żaden element obudowy produktu nie zawiera 
niklu.

Ostrzeżenie: Ten produkt może zawierać 
drobne części. Należy je przechowywać w 
miejscach niedostępnych dla małych 
dzieci.

Wkładanie baterii
Aby włączyć czujnik i jego funkcję Bluetooth, włóż baterię.

Czujnik używa standardowej baterii CR2016.

1. Włóż spinacz do papieru lub podobny przedmiot do otworu w lewym dolnym rogu z tyłu czujnika.
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2. Ostrożnie podważ tylną pokrywę.
3. Włóż baterię. Upewnij się, że robisz to w odpowiedni sposób.
4. Dopasuj ucięte rogi na tylnej pokrywie do urządzenia, a następnie zatrzaśnij pokrywę z powrotem 
na miejsce.

Gdy bateria się wyczerpie i będzie potrzebna jej wymiana, w aplikacji Treasure Tag telefonu pojawi 
się powiadomienie. Jeśli czujnik jest przypięty do ekranu startowego telefonu, na kafelku pokazuje 
się ikona baterii.

Zmiana baterii powoduje zresetowanie wszystkich ustawień czujnika. Po zmianie baterii należy 
ponownie powiązać i połączyć czujnik z telefonem.
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Podstawy obsługi

Poznaj podstawowe informacje o korzystaniu z czujnika odległości.

Powiązywanie i podłączanie
Aby móc korzystać z czujnika, musisz powiązać i połączyć go ze swoim telefonem.

Połącz czujnik z telefonem przez Bluetooth. Funkcja Bluetooth czujnika włącza się automatycznie po 
włożeniu baterii.

Czujnik można podłączyć do telefonu w każdej chwili i jednocześnie możesz mieć podłączone 4 
czujniki.

Możesz odłączyć czujnik od telefonu. Więcej informacji znajdziesz w podręczniku użytkownika 
telefonu.

Powiązywanie czujnika za pomocą technologii Bluetooth
Powiąż czujnik z telefonem za pomocą technologii Bluetooth.

Aby prawidłowo powiązać czujnik z telefonem, przed rozpoczęciem należy pobrać aplikację Treasure 
Tag ze Sklepu Windows Phone.

1. Upewnij się, że funkcja Bluetooth jest włączona w telefonie.
Więcej informacji na temat technologii Bluetooth znajdziesz w podręczniku użytkownika telefonu.

2. W menu aplikacji telefonu dotknij Treasure Tag.
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w telefonie.

Konfigurowanie czujnika
Określ, jak i kiedy czujnik powinien Cię ostrzegać.

1. W telefonie dotknij Treasure Tag.
2. Podczas powiązywania po raz pierwszy konfiguracja rozpoczyna się automatycznie. Jeśli tak się 
nie stanie, w telefonie dotknij SKONFIGURUJ ZNACZNIK pod czujnikiem.
3. Aby wybrać ikonę dla czujnika, dotknij dodaj ikonę, a następnie odpowiedniej ikony.
4. Aby nazwać czujnik, dotknij NAZWA CZUJNIKA, a następnie wpisz nazwę.
5. Aby wybrać sposób otrzymywania powiadomień, dotknij powiadomienia+akcje > Treasure Tag.
6. Aby zakończyć, naciśnij , co spowoduje powrót do aplikacji Treasure Tag, a następnie dotknij 

.

W przypadku utraty połączenia Bluetooth z czujnikiem lub kiedy sygnał jest słaby, uruchamiany jest 
alert. Sygnał może zostać wywołany np. przez zamknięte drzwi. Alert zabrzmi nawet w trybie 
wyciszonym. Jeśli masz wiele czujników, telefon wyświetla też powiadomienie o tym, który z nich 
został uruchomiony.
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Zarządzanie czujnikiem
Sprawdź, co dzieje się z czujnikiem, i zmień ustawienia. Możesz przypiąć czujnik do ekranu startowego 
telefonu, aby mieć do niego szybki dostęp.

1. W telefonie dotknij Treasure Tag.
2. Dotknij czujnika, który chcesz wyświetlić.

Dodawanie czujnika do listy czujników
Naciśnij  > dodaj czujnik.

Edytowanie ustawień czujnika
Wybierz czujnik, a następnie dotknij  > EDYTUJ CZUJNIK.

Wskazówka: Chcesz szybko wyświetlić znacznik i uzyskać dostęp do niego? Możesz przypiąć 
go bezpośrednio do ekranu startowego w telefonie. Dotknij  > przypnij do ekranu 
startowego.

Ręczne odłączanie czujnika
Naciśnij . Grafika czujnika zmieni kolor na szary. Aby połączyć ponownie, dotknij .

Usuwanie czujnika
Naciśnij  > usuń czujnik.

Znajdowanie czujnika
Nie masz pojęcia, gdzie jest Twój czujnik? Możesz rozpocząć poszukiwania, sprawdzając na mapie, 
gdzie telefon utracił połączenie z czujnikiem.

Do sprawdzenia miejsca utraty połączenia na mapie potrzebne są współrzędne GPS.

Wskazówka: Aby poprawić dokładność, zwłaszcza wewnątrz budynku, połącz telefon z siecią 
Wi-Fi.

Korzystanie z usług lub pobieranie zawartości, w tym bezpłatnych materiałów, może spowodować 
przesyłanie dużych ilości danych, co może wiązać się z naliczeniem opłat za transmisję danych.

1. Upewnij się, że funkcja GPS jest włączona w telefonie.
2. Dotknij Treasure Tag oraz odpowiedniego czujnika.
3. Telefon wyszuka czujnik.
4. Jeśli telefon nie znajdzie czujnika, dotknij otwórz mapę. Na mapie zostanie pokazany przybliżony 
obszar, w którym telefon łączył się z czujnikiem po raz ostatni.
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Znajdowanie drogi do czujnika
Aby uzyskać szczegółowe wskazówki, w widoku mapy dotknij dymka z informacjami adresowymi i 
wskazówki dojazdu.

Ustawianie automatycznego wyciszania czujnika
Nie chcesz, aby czujnik emitował powiadomienia, gdy jesteś w domu lub biurze? Ustaw automatyczne 
wyciszanie czujnika, gdy telefon znajdzie się w zasięgu jednej z ustawionych sieci Wi-Fi.

1. W telefonie dotknij Treasure Tag >  > tryb cichy.
2. Aby dodać nową sieć, dotknij .
3. Wybierz odpowiednią sieć z listy dostępnych sieci Wi-Fi.

Możesz ustawić włączanie trybu cichego w zasięgu wielu sieci Wi-Fi.

Za każdym razem, gdy telefon połączy się z wybranymi sieciami Wi-Fi wszystkie powiadomienia 
czujnika zostaną automatycznie wyciszone.

Przywracanie ustawień fabrycznych
Możesz usunąć wszystkie powiązania i zresetować czujnik do jego ustawień fabrycznych.

1. Otwórz tylną pokrywę i wyjmij baterię z czujnika.
2. Wymień baterię. Czujnik uruchomi się ponownie i automatycznie włączy Bluetooth.
Aby przywrócić ustawienia fabryczne, możesz również usunąć czujnik z listy połączonego telefonu 
lub innego urządzenia.

Od razu po przywróceniu ustawień fabrycznych następuje powiązanie czujnika z dowolnym telefonem 
mającym czujnik na liście urządzeń powiązanych. Jeśli usuniesz czujnik z tej listy, odłączy się on od 
danego telefonu i ponownie przywróci ustawienia fabryczne.
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Rozwiązywanie problemów i pomoc techniczna

Aby w pełni wykorzystać możliwości swojego urządzenia, odwiedź stronę www.nokia.com/support.
Znajdziesz tam pełne wersje podręczników użytkownika, instrukcje dotyczące rozwiązywania 
problemów, dyskusje, a także informacje o funkcjach, technologiach i zgodności.

W niektórych językach rozwiązywanie problemów i dyskusje mogą być niedostępne.
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Informacje dotyczące produktu i bezpieczeństwa

Dbaj o swoje urządzenie
• 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 wyjmij baterię i pozostaw 
urządzenie do wyschnięcia.

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

wnętrzu może zgromadzić się wilgoć, która spowoduje uszkodzenie.
• Nie otwieraj urządzenia w sposób inny od przedstawionego w podręczniku użytkownika.
• 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.

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 
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.

Bezpieczne korzystanie z baterii
Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia, ponieważ mogą eksplodować. Stosuj się do obowiązujących przepisów. Jeżeli to możliwe, 
należy je oddać do recyklingu.

Bateria powinna być używana tylko zgodnie z jej przeznaczeniem. Niewłaściwe użytkowanie oraz użycie niekompatybilnych lub 
niezatwierdzonych do użytku baterii może wiązać się z ryzykiem pożaru lub eksplozji bądź powstania innego zagrożenia, a także 
może spowodować unieważnienie zezwoleń i gwarancji. Nie wolno używać uszkodzonych baterii.

Prawa autorskie i inne informacje
Deklaracja zgodności

Niniejszym spółka Microsoft Mobile Oy oświadcza, że produkt WS-10 spełnia główne wymogi oraz inne odpowiednie warunki 
dyrektywy 1999/5/WE. Kopię „Deklaracji zgodności” można znaleźć pod adresem www.nokia.com/global/declaration/
declaration-of-conformity.
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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 
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:

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

UWAGA: Deklaracja zgodności z przepisami FCC: Urządzenie to spełnia wymagania przepisów FCC dotyczących oddziaływania fal 
radiowych na organizm człowieka. Nadajnika tego nie można używać w połączeniu z żadną inną anteną ani z żadnym innym 
nadajnikiem.

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

Znak słowny i logo Bluetooth są własnością firmy Bluetooth SIG, Inc., a korzystanie z tych znaków przez firmę Microsoft Mobile 
podlega licencji.

Gwarancja
Okres gwarancji firmy Microsoft Mobile na ten produkt wynosi 12 miesięcy. Szczegółowe informacje znajdują się w lokalnej 
witrynie zawierającej tekst gwarancji www.nokia.com/support.
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