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Despre suportul auto Nokia de încărcare fără fir

Cu suportul auto Nokia de încărcare fără fir CR-200/CR-201, puteți accesa și încărca ușor telefonul 
compatibil în orice moment.

Așezați telefonul în suport, iar încărcarea va începe imediat.
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Despre Qi

Nu trebuie să vă mai complicați cu cabluri. Este suficient să așezați aparatul în încărcătorul fără fir, 
iar încărcarea va începe imediat.

Qi este un standard global care face posibilă încărcarea fără fir a dispozitivului dvs.

Qi funcționează prin inducție magnetică și este conceput în prezent pentru dispozitive care utilizează 
o putere de 5 wați sau mai mică, așa cum sunt telefoanele mobile.

Încărcătoarele și dispozitivele Qi utilizează aceeași frecvență. Atât timp cât zonele lor de încărcare 
se ating, toate produsele Qi sunt compatibile, indiferent de producător sau marcă.

Pentru detalii suplimentare, consultați ghidurile de utilizare ale aparatelor relevante.
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Componente

Familiarizați-vă cu suportul auto Nokia de încărcare fără fir.

1 buton de eliberare a clemelor
2 Mâner de blocare a dispozitivului de montare
3 Ventuză
4 Conector pentru cablul de alimentare
5 Indicatorul luminos al încărcătorului
6 Zonă Near Field Communication (NFC)
7 Orificiu pentru cablu
8 Cleme
9 Cablu de alimentare
10 Alimentator
11 Indicator luminos al alimentatorului
12 Conector USB
13 Clemă de cablu
14 Placă de montare
15 Cablu prelungitor

Citiți aceste instrucțiuni simple. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate fi periculoasă sau ilegală.

Unele componente ale aparatului sunt magnetice. Materialele magnetice pot fi atrase de aparat. Nu 
așezați cărți de credit sau alte suporturi magnetice de memorare în apropierea aparatului, deoarece 
informațiile stocate pe acestea ar putea fi șterse.

Suprafața acestui produs nu conține nichel.

Unele dintre accesoriile menționate în acest ghid al utilizatorului, cum ar fi încărcătorul, setul de căști 
cu microfon sau cablul de date, ar putea fi vândute separat.
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Atașarea suportului

Găsiți o zonă la vedere și ușor accesibilă pentru suport pe bordul autoturismului.

Unele substanțe de tratare aplicate pe bord sau prezența murdăriei pe ventuză poate conduce la o 
aderare mai puțin eficientă, astfel încât, înainte de a începe, îndepărtați eventualele substanțe 
aplicate și asigurați-vă că ventuza este curată.

1. Poziționați placa de montare într-un punct adecvat pe panoul de bord. Apăsați-o ferm și uniform.
2. Asigurați-vă că mânerul de blocare a dispozitivului de montare este eliberat și așezați suportul pe 
placa de montare.
3. Apăsați suportul și acționați mânerul de blocare a dispozitivului de montare pentru a-l închide.

Îndepărtarea suportului de pe bord
Apăsați spre interior mânerul de blocare a dispozitivului de montare și scoateți-l din urechea de pe 
marginea ventuzei.
În funcție de materialul din care este confecționat panoul de bord, este posibil ca placa de montare 
să lase urme pe suprafața pe care este atașată.
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Conectarea cablurilor

Conectați mufa de alimentare pentru a porni suportul auto pentru încărcare fără fir.

1. Conectați cablul de alimentare la suportul auto. Dacă este necesar, conectați un cablu prelungitor.
2. Cuplați mufa de alimentare la priza de brichetă a autoturismului.

Când aparatul utilizează energie, indicatorul luminos de alimentare de pe sursa de alimentare se 
aprinde.

Pentru a păstra bordul ordonat, prindeți cablul în cleme și atașați clemele cablului de bord.
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Așezarea telefonului în suport

Țineți întotdeauna telefonul la îndemână. Așezați telefonul în suport și bucurați-vă de călătorie.

Asigurați-vă că suportul se află în poziție verticală și cu fața spre dvs.

1. Pentru a lărgi clemele, apăsați spre interior butonul de eliberare a clemelor.

2. Așezați telefonul în suport și împingeți clemele una spre cealaltă până când telefonul este fixat 
ferm.

Indicație: Pentru a utiliza suportul orizontal, așezați telefonul în suportul aflat în poziție verticală 
și întoarceți suportul în poziție orizontală.

Asigurați-vă că aceste cleme nu acoperă niciun buton important al telefonului, cum ar fi butonul de 
pornire.

Chiar dacă telefonul nu este compatibil cu încărcarea fără fir, îl puteți totuși fixa în suport. Pentru a-
l încărca, conectați telefonul la conectorul USB folosind cablul USB trecut, de exemplu, prin orificiul 
pentru cablu.
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Încărcarea telefonului

Doriți să vă încărcați telefonul în timp ce vă deplasați? Suportul auto încarcă telefonul ori de câte ori 
mufa de alimentare este cuplată.

Pentru a începe încărcarea, este suficient să așezați telefonului în suport. Se aprinde un indicator 
luminos. După încărcarea completă a acumulatorului, indicatorul luminos se stinge.

Eliberați zona din jurul suportului. Dacă în suport mai există și alt obiect în afară de telefon, telefonul 
nu se încarcă, iar indicatorul luminos clipește rapid.

Încălzirea suportului și a telefonului este normală și este posibil ca acestea să se încălzească și mai 
tare dacă utilizați telefonul, de exemplu, pentru navigație în timpul încărcării.

Este posibil ca încărcarea să fie mai puțin eficientă dacă utilizați telefonul pentru activități care 
necesită multă energie, cum ar fi navigarea și efectuarea unui apel în același timp.
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Conectarea utilizând funcția NFC

Puteți seta telefonul Lumia să efectueze automat o acțiune atunci când atingeți cu telefonul zona 
Near Field Communication (NFC) a suportului.

Asigurați-vă că ați activat funcția NFC pe telefon.

1. Atingeți zona NFC a suportului cu zona NFC a telefonului.

2. Urmați instrucțiunile afișate pe telefon.

Pentru a începe acțiunea, atingeți zona NFC a suportului cu zona NFC a telefonului și urmați 
instrucțiunile de pe telefon.

Puteți seta telefoane diferite să efectueze câte o acțiune diferită la interacțiunea cu același suport 
și un telefon să efectueze lucruri diferite la interacțiunea cu suporturi diferite.

Pentru informații suplimentare capabilitățile NFC ale telefonului, consultați ghidul utilizatorului.
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Indicatoare luminoase

Vă întrebați ce semnifică diversele lumini de pe suport?

Indicatoarele luminoase ale încărcătorului:

O clipire prelungă Acumulatorul telefonului este încărcat aproape 
complet

Aprins continuu Încărcare în curs

Stins Acumulatorul telefonului este încărcat complet

Clipește repede Eroare de încărcare

Indicator luminos al alimentatorului:

Aprins continuu Alimentarea este activă

În cazul în care survine vreo problemă la încărcare:

• Verificați să nu existe niciun alt obiect în suport.
• Dacă suportul se încălzește prea tare, scoateți telefonul din suport și opriți suportul. Dacă se 

înfierbântă prea tare, este posibil ca suportul să se oprească automat. După răcirea suportului, 
încercați să încărcați din nou.
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Informații despre produs și siguranță

Instrucțiuni generale privind siguranța
Citiți aceste instrucțiuni simple. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate fi periculoasă sau ilegală. Pentru informații 
suplimentare, citiți în întregime ghidul utilizatorului.

Respectați toate legile locale. Păstrați-vă întotdeauna mâinile libere în timp ce conduceți un autovehicul. Prima grijă a dvs. în 
timp ce conduceți un autovehicul trebuie să fie siguranța circulației. Utilizați dispozitivul de montare sau suportul de dispozitiv 
mobil numai dacă este respectată siguranța în orice condiții de trafic.

Atunci când instalați dispozitivul de montare sau suportul de dispozitiv mobil, asigurați-vă că acesta nu interferează și nu 
obstrucționează sistemele de direcție sau de frânare ori alte sisteme utilizate la conducerea vehiculului (de exemplu, airbagurile) 
și că acesta nu vă reduce câmpul vizual în timp ce conduceți.

Asigurați-vă că funcționarea airbagului nu este blocată sau influențată în niciun fel. Asigurați-vă că dispozitivul de montare sau 
suportul de dispozitiv mobil nu este instalat într-un loc cu care ați putea veni în contact în cazul unui accident sau al unei ciocniri.

Verificați periodic dacă ventuza din partea inferioară a dispozitivului de montare este atașată ferm la parbriz sau la bord, în 
special dacă temperatura ambientală variază în mod considerabil.

Nu așezați telefonul mobil în suport și nu scoateți telefonul mobil din suport în timp ce conduceți.

Pentru a afla mai multe despre modul de utilizare a produsului sau dacă aveți nelămuriri în legătură cu funcționarea corectă a 
produsului, consultați paginile de asistență disponibile la adresa www.nokia.com/support.

Întreținerea aparatului
Manevrați cu grijă aparatul, încărcătorul și accesoriile. Următoarele sugestii vă pot ajuta să mențineți aparatul în funcțiune.

• Păstrați aparatul în stare uscată. Precipitațiile, umiditatea și alte tipuri de lichide sau impurități pot conține substanțe care 
corodează circuitele electronice. Dacă aparatul se udă, lăsați-l să se usuce.

• Folosiți încărcătorul numai conform destinației sale. Utilizarea necorespunzătoare sau utilizarea unor încărcătoare 
incompatibile poate implica riscuri de incendii, explozii sau alte pericole. Nu folosiți niciodată un încărcător deteriorat.

• Nu încercați să încărcați un aparat cu acumulatorul deteriorat, spart sau deschis sau un aparat care nu este compatibil cu 
Qi.

• Nu folosiți și nu depozitați aparatul în zone cu mult praf sau murdărie.
• Nu păstrați aparatul la temperaturi ridicate. Este posibil ca temperaturile ridicate să deterioreze aparatul.
• Nu păstrați aparatul la temperaturi scăzute. Când aparatul revine la temperatură normală, umezeala poate forma condens 

în interiorul acestuia și îl poate deteriora.
• Modificările neautorizate pot duce la defectarea aparatului și pot reprezenta o încălcare a reglementărilor privind aparatele 

radio.
• Nu scăpați, nu loviți și nu scuturați aparatul sau acumulatorul. Manipularea dură poate distruge aparatul.
• Utilizați o lavetă moale, curată și uscată pentru a curăța suprafața aparatului.

Aparatul se poate încălzi în urma utilizării prelungite. În majoritatea cazurilor, acesta este un lucru normal. Dacă aparatul nu 
funcționează corespunzător, duceți-l la cel mai apropiat atelier de service autorizat.

Unele componente ale aparatului sunt magnetice. Materialele magnetice pot fi atrase de aparat. Nu așezați cărți de credit sau 
alte suporturi magnetice de memorare în apropierea aparatului, deoarece informațiile stocate pe acestea ar putea fi șterse.

Reciclare

Duceți întotdeauna produsele electronice, acumulatoarele, precum și ambalajele folosite la centrele de colectare specializate. 
Astfel ajutați la prevenirea eliminării necontrolate a deșeurilor și promovați reciclarea materialelor. Toate materialele din aparat 
pot fi recuperate ca materiale și energie. Aflați cum puteți să reciclați produsele la adresa www.nokia.com/recycle.
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Simbolul coș de gunoi barat

Simbolul coș de gunoi barat plasat pe un produs, pe acumulatoare, pe documentație sau pe ambalaj, indică faptul că toate 
produsele electrice și electronice, precum și acumulatorii se vor colecta separat la sfârșitul ciclului de viață. Nu aruncați aceste 
produse la gunoiul municipal nesortat: reciclați-le. Pentru informații despre cel mai apropiat punct de reciclare, luați legătura cu 
autoritățile locale de salubritate sau accesați www.nokia.com/support. Pentru informații suplimentare despre caracteristicile 
ecologice ale aparatului, consultați www.nokia.com/ecoprofile.

Informații despre acumulator și încărcător
Încărcați aparatul folosind un încărcător DC-22.

Microsoft Mobile poate pune la dispoziție modele suplimentare de acumulator și de încărcător pentru acest aparat.

Drepturi de autor și alte notificări
DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Prin prezenta, Microsoft Mobile Oy declară că acest produs CR-200 respectă cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale 
Directivei 2004/108/CE.

Disponibilitatea produselor poate varia în funcție de regiune. Pentru informații suplimentare, contactați distribuitorul. Acest 
aparat poate conține piese, tehnologii sau programe ce pot face obiectul unor legi sau reglementări privind exportul din S.U.A. 
sau din alte țări. Este interzisă încălcarea legislației respective.

Conținutul acestui document trebuie luat „ca atare”. Cu excepția cazurilor prevăzute de legea aplicabilă, niciun fel de garanții, 
explicite sau implicite, incluzând, dar fără a se limita la garanțiile implicite de vandabilitate și adecvare la un scop anume, nu se 
oferă în legătură cu acuratețea, corectitudinea sau conținutul acestui document. Microsoft Mobile își rezervă dreptul de a 
modifica acest document sau de a-l retrage oricând, fără notificare prealabilă.

În limitele maxime permise de legea aplicabilă, în nicio situație, Microsoft Mobile sau oricare dintre licențiatorii săi nu vor fi ținuți 
responsabili pentru niciun fel de pierderi de date sau de venituri sau pentru niciun fel de daune speciale, incidente, subsecvente 
sau indirecte, oricum s-ar fi produs.

Se interzice reproducerea, transferul sau distribuirea unor părți sau a întregului conținut al acestui material în orice formă, fără 
permisiunea prealabilă scrisă a firmei Microsoft Mobile. Microsoft Mobile duce o politică de dezvoltare continuă. Microsoft Mobile 
își rezervă dreptul de a face modificări și îmbunătățiri oricărui produs descris în acest document, fără notificare prealabilă.

Microsoft Mobile nu face nicio declarație, nu oferă nicio garanție și nu-și asumă nicio responsabilitate pentru funcționarea sau 
conținutul aplicațiilor terțelor părți ori asistența pentru utilizatorii finali, legată de aceste aplicații furnizate împreună cu aparatul. 
Utilizând o aplicație, confirmați faptul că aceasta este furnizată „ca atare”.

OBSERVAȚII PRIVIND FCC/INDUSTRY CANADA

Acest aparat este în conformitate cu secțiunea 15 a regulamentului FCC și cu standardul RSS fără licență al Industry Canada. 
Funcționarea face obiectul următoarelor două condiții: (1) Acest aparat nu trebuie să provoace interferențe dăunătoare și (2) 
acest aparat trebuie să suporte toate interferențele recepționate, inclusiv pe cele care ar putea provoca o funcționare 
defectuoasă. Pentru mai multe informații, accesați transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html. Orice schimbări sau modificări 
neacceptate în mod expres de Microsoft Mobile ar putea anula dreptul utilizatorului de a folosi acest aparat.

Observație: Acest echipament a fost testat și găsit corespunzător cu limitele unui aparat digital de clasă B, conform părții 15 a 
regulamentului FCC. Aceste limite sunt stabilite pentru a asigura o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare ale 
instalațiilor din locuințe. Acest echipament generează, folosește și poate radia energie de radiofrecvență și, dacă nu este instalat 
și folosit conform instrucțiunilor, poate produce interferențe dăunătoare asupra comunicațiilor radio. Totuși, nu există nici un 
fel de garanție că astfel de interferențe nu pot apărea în anumite instalații. Dacă acest echipament produce interferențe 
dăunătoare asupra recepției posturilor de radio sau televiziune, interferențe ce pot fi identificate prin pornirea și oprirea 
echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferențele printr-una sau mai multe din următoarele 
măsuri:

• Reorientarea și reamplasarea antenei de recepție.

© 2014 Microsoft Mobile. Toate drepturile rezervate. 12

http://www.nokia.com/support
http://www.nokia.com/ecoprofile
http://transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html


• Mărirea distanței dintre echipament și receptor.
• Conectarea echipamentului la o priză de pe un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul.
• Pentru ajutor, consultați distribuitorul sau un tehnician radio/TV experimentat.

TM © 2014 Microsoft Mobile. Toate drepturile rezervate. Nokia este marcă comercială înregistrată a Nokia Corporation. 
Produsele/numele terțelor părți pot fi mărci comerciale ale proprietarilor respectivi.

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

Microsoft Mobile Oy, Keilalahdentie 2–4, 02150 Espoo, Finlanda
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