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Bezpečnosť

Prečítajte si tieto jednoduché pravidlá. Ich nedodržanie môže byť nebezpečné alebo protizákonné.

RUŠENIE

Všetky bezdrôtové zariadenia sú citlivé na rušenie, ktoré môže negatívne ovplyvniť ich 
prevádzku.

ODBORNÝ SERVIS

Tento výrobok smie inštalovať a opravovať iba vyškolený personál.

BATÉRIE, NABÍJAČKY A ĎALŠIE PRÍSLUŠENSTVO

Používajte iba batérie, nabíjačky a ďalšie príslušenstvo schválené spoločnosťou Microsoft 
Mobile na použitie s týmto zariadením. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.

UCHOVÁVAJTE ZARIADENIE V SUCHU

Vaše zariadenie nie je odolné voči vode. Uchovávajte ho v suchu.
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O príslušenstve

Pomocou zariadenia Bezdrôtová nabíjacia podložka DT-903 môžete nabíjať batériu telefónu bez 
toho, aby ste k nemu pripojili akékoľvek káble. Bezdrôtová nabíjacia podložka vás tiež môže napríklad 
upozorniť, keď je batéria telefónu takmer vybitá, keď ste zmeškali hovor alebo máte neprečítané 
správy.

Vaša bezdrôtová nabíjacia podložka je kompatibilná so štandardom Qi.

Funkcia NFC funguje v zariadeniach Lumia, ktoré podporujú technológiu NFC. Inteligentné funkcie, 
ako napríklad upozornenia na nízku úroveň nabitia batérie alebo zmeškané hovory, vyžadujú 
softvérové vydanie Lumia Denim (Windows Phone 8.1 Update 1), Centrum zariadení 3.6 alebo vyššiu 
verziu a Bluetooth 4.0 alebo vyššiu verziu.

Viac informácií o funkciách a bezpečnosti nájdete v používateľskej príručke telefónu alebo iného 
zariadenia.
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Tlačidlá a súčasti

Oboznámte sa s bezdrôtovou nabíjacou podložkou.

1 Konektor USB
2 Oblasť nabíjania na nabíjanie telefónu
3 Oblasť NFC
4 Multifunkčné tlačidlo
5 Indikátor nabíjania a oznámení

Povrch tohto výrobku neobsahuje nikel.
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Nabíjanie telefónu

Je to jednoduché: položte telefón alebo iné zariadenie kompatibilné so štandardom Qi na nabíjaciu 
podložku a môžete začať nabíjať.

1. Pripojte USB kábel nabíjacej podložky ku kompatibilnej nabíjačke pripojenej do sieťovej zásuvky 
alebo do vhodného zdroja napájania USB.
2. Presvedčte sa, že je nabíjacia podložka otočená smerom nahor a nenachádzajú sa na nej žiadne 
predmety.
3. Položte telefón na nabíjaciu podložku. Indikátor svieti, kým sa telefón nabíja, a zhasne, keď je 
batéria úplne nabitá.

Je normálne, keď sa nabíjacia podložka a telefón počas nabíjania zohrejú. Ak sa vyskytne problém pri 
nabíjaní, indikátor začne rýchlo blikať.
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Zobrazovanie hlásení

Ak chcete, aby sa vám zobrazovali hlásenia o nízkej úrovni nabitia batérie v telefóne, o zmeškaných 
hovoroch či správach a pod., spárujte nabíjaciu podložku s telefónom pomocou funkcie NFC alebo 
pripojenia Bluetooth.

Presvedčte sa, či je nabíjacia podložka pripojená k zdroju napájania.

Ďalšie informácie o zapnutí funkcie NFC alebo Bluetooth nájdete v používateľskej príručke telefónu.

1. Pri používaní funkcie NFC sa navzájom dotknite oblasťami NFC nabíjacej podložky a telefónu.
Keď používate pripojenie Bluetooth, v telefóne ťuknite na položku Nastavenia > Bluetooth a vyberte 
svoju nabíjaciu podložku.

2. Ak sa zobrazí výzva, ťuknite na položku spárovať.
3. Ťuknite na položku Nastavenia > centrum zariadení a vyberte si požadovaný spôsob indikácie 
nabíjacej podložky.

Ak chcete nastaviť jas indikátora alebo zrušiť hlásenie, stlačte multifunkčné tlačidlo. Ak chcete zrušiť 
párovanie Bluetooth, stlačte multifunkčné tlačidlo na viac ako 8 sekúnd.
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O pripojení Bluetooth

Technológiu Bluetooth môžete použiť na bezdrôtové pripojenie k iným kompatibilným zariadeniam, 
napríklad k mobilným telefónom.

Zariadenia nemusia byť priamo na dohľad, ale ich vzájomná vzdialenosť nesmie prekročiť 10 metrov 
(33 stôp). Rôzne prekážky, napríklad steny, ako aj iné elektronické zariadenia môžu mať negatívny 
vplyv na spojenie.

Tento prístroj je v súlade so špecifikáciou Bluetooth 4.0. O kompatibilite iných zariadení s týmto 
zariadením sa informujte u príslušných výrobcov.
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Indikátory a činnosti multifunkčného tlačidla

Zaujíma vás, čo znamenajú rôzne indikátory na nabíjacej podložke alebo na čo slúži multifunkčné 
tlačidlo?

Tabuľka 1: Správanie indikátorov

Indikátor svieti Prebieha nabíjanie

Indikátor nesvieti Batéria telefónu alebo iného zariadenia sa nabila

Rýchle blikanie Chyba pri nabíjaní alebo pripojený zdroj 
napájania nemôže poskytnúť dostatok energie

Opakujúce sa dve bliknutia Oznámenie

Pomalé blikanie Batéria telefónu pripojená k nabíjacej podložke 
je takmer vybitá

Tabuľka 2: Činnosti multifunkčného tlačidla

Jedno stlačenie Úprava jasu indikátora alebo ukončenie hlásenia

Stlačte na viac ako 8 sekúnd Zmažte zoznam spárovaných zariadení
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Informácie o výrobku a bezpečnostné informácie

Starostlivosť o zariadenie
So zariadením, nabíjačkou a príslušenstvom zaobchádzajte opatrne. Na uchovanie zariadenia vo funkčnom stave postupujte 
podľa nasledujúcich odporúčaní.

• Uchovávajte zariadenie v suchu. Zrážky, vlhkosť a najrôznejšie tekutiny a kondenzáty obsahujú minerály, ktoré spôsobujú 
koróziu elektronických obvodov. Ak sa zariadenie dostane do kontaktu s vodou, nechajte ho vyschnúť.

• Nabíjačku používajte iba na stanovený účel. Nesprávne používanie alebo používanie nekompatibilných nabíjačiek môže 
spôsobiť požiar, výbuch alebo iné nebezpečenstvo. Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku.

• Nepokúšajte sa nabíjať zariadenie, ktoré má poškodenú, nalomenú alebo otvorenú priehradku na batériu, ani zariadenie, 
ktoré nie je kompatibilné s technológiou Qi.

• Nepoužívajte a neuchovávajte zariadenie v prašnom ani špinavom prostredí.
• Neuchovávajte zariadenie v horúcom prostredí. Vysoké teploty môžu poškodiť zariadenie alebo batériu.
• Neuchovávajte zariadenie v chladnom prostredí. Keď sa zariadenie zohreje na svoju normálnu teplotu, môže sa v jeho vnútri 

vytvoriť kondenzát a poškodiť ho.
• Neotvárajte zariadenie.
• Neautorizované úpravy môžu zariadenie poškodiť a môžu byť v rozpore s právnymi predpismi upravujúcimi prevádzku 

rádiofrekvenčných zariadení.
• Zariadenie ani batériu nenechajte spadnúť, neudierajte a netraste nimi. Nebezpečným zaobchádzaním môžete zariadenie 

rozbiť.
• Na čistenie povrchu zariadenia používajte iba jemnú, čistú a suchú handričku.

Počas dlhotrvajúcej prevádzky sa zariadenie môže zahrievať. Vo väčšine prípadov je to normálne. Ak zariadenie nepracuje 
správne, zverte ho najbližšiemu autorizovanému servisnému stredisku.

Recyklovanie

Použité elektronické výrobky, batérie a obalové materiály odneste vždy na určené zberné miesto. Týmto spôsobom prispejete 
k obmedzeniu nekontrolovanej likvidácii odpadu a pomôžete recyklovať materiály. Všetky materiály zariadenia možno obnoviť 
vo forme materiálov a energie. Informácie o recyklácii výrobkov nájdete na stránke www.nokia.com/recycle.

Symbol preškrtnutej odpadovej nádoby

Symbol preškrtnutej odpadovej nádoby na výrobku, batérii, v dokumentácii alebo obale upozorňuje, že všetky elektrické a 
elektronické výrobky a batérie sa musia po skončení svojej životnosti odniesť na osobitné zberné miesto. Nevyhadzujte tieto 
výrobky do netriedeného komunálneho odpadu: recyklujte ich. Informácie o najbližšom mieste recyklácie získate od miestneho 
úradu na likvidáciu odpadu alebo na stránke www.nokia.com/support. Viac informácií o ekologických vlastnostiach zariadenia 
nájdete na webovej stránke www.nokia.com/ecoprofile.

Informácie o batérii a nabíjačke
Spoločnosť Microsoft Mobile môže vyrábať ďalšie modely batérií alebo nabíjačiek, ktoré sa môžu použiť s týmto zariadením.

Implantované zdravotnícke prístroje
Výrobcovia implantovaných zdravotníckych prístrojov odporúčajú v rámci ochrany pred možným rušením dodržiavať medzi 
bezdrôtovým zariadením a zdravotníckym prístrojom minimálnu vzdialenosť 15,3 centimetra (6 palcov). Osoby nosiace tieto 
prístroje by sa mali riadiť týmito pokynmi:

• Vždy udržujte bezdrôtový prístroj vo vzdialenosti viac ako 15,3 centimetra (6 palcov) od zdravotníckeho prístroja.
• Nenoste bezdrôtový prístroj v náprsnom vrecku.
• Ak existuje akýkoľvek dôvod predpokladať, že bezdrôtové zariadenie spôsobuje rušenie, vypnite ho.
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• Postupujte podľa pokynov od výrobcu implantovaného zdravotníckeho prístroja.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa používania bezdrôtových zariadení s implantovanými zdravotníckymi prístrojmi, 
prekonzultujte ich so svojim lekárom.

Autorské práva a ďalšie upozornenia
VYHLÁSENIE O ZHODE

Spoločnosť Microsoft Mobile Oy týmto vyhlasuje, že výrobok DT-903 spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia 
Smernice 1999/5/ES. Vyhlásenie o zhode – Declaration of Conformity – nájdete na adrese www.nokia.com/global/declaration/
declaration-of-conformity.

Dostupnosť produktov sa môže líšiť v závislosti od regiónu. Ďalšie informácie získate od predajcu. Toto zariadenie môže 
obsahovať výrobky, technológiu alebo softvér, na ktoré sa vzťahujú právne predpisy upravujúce oblasť exportu, platné v USA a 
ostatných krajinách. Obchádzanie príslušných právnych predpisov je zakázané.

Obsah tohto dokumentu sa vykladá „tak, ako je”. Neposkytujú sa žiadne záruky akéhokoľvek druhu, či už výslovné alebo 
implikované, ohľadom správnosti, spoľahlivosti alebo obsahu tohto dokumentu, vrátane, ale nie výhradne, implikovaných záruk 
obchodovateľnosti a vhodnosti na určitý účel, okrem záruk vyžadovaných príslušnými platnými právnymi predpismi. Spoločnosť 
Microsoft Mobile si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia tento dokument zmeniť alebo stiahnuť 
z obehu.

Spoločnosť Microsoft Mobile ani žiadny z jej poskytovateľov licencií nenesie zodpovednosť za akúkoľvek stratu dát alebo príjmu, 
ani za akokoľvek vzniknuté osobitné, náhodné, následné alebo nepriame škody, a to v najväčšom možnom rozsahu, prípustnom 
podľa príslušných právnych predpisov.

Rozmnožovanie, prenášanie alebo rozširovanie časti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkoľvek forme bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Microsoft Mobile je zakázané. Spoločnosť Microsoft Mobile uplatňuje politiku 
kontinuálneho vývoja. Microsoft Mobile si vyhradzuje právo meniť a zdokonaľovať ktorýkoľvek z výrobkov opísaných v tomto 
dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

Spoločnosť Microsoft Mobile neposkytuje žiadne vyhlásenia, záruku ani nepreberá zodpovednosť za funkčnosť, obsah ani 
podporu koncových používateľov aplikácií tretích strán dodaných so zariadením. Používaním takejto aplikácie beriete na vedomie, 
že aplikácia sa poskytuje taká, aká je.

UPOZORNENIE ÚRADOV FCC A INDUSTRY CANADA

Toto zariadenie vyhovuje požiadavkám smerníc FCC uvedených v časti 15 a štandardov týkajúcich sa licenčných výnimiek 
špecifikácie RSS úradu Industry Canada. Prevádzka je podmienená splnením nasledujúcich dvoch podmienok: (1.) Toto zariadenie 
nesmie spôsobovať škodlivé rušenie, (2.) toto zariadenie musí zniesť akékoľvek pôsobiace rušenie vrátane rušenia, ktoré môže 
spôsobiť nežiaduce zhoršenie prevádzky. Viac informácií sa dozviete na stránke transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html. 
Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne povolené spoločnosťou Microsoft Mobile, môžu viesť k zrušeniu oprávnenia 
používateľa na prevádzkovanie tohto zariadenia.

Poznámka: Toto zariadenie bolo testované a spĺňa požiadavky triedy B digitálnych zariadení podľa časti 15 smerníc FCC. Tieto 
limity sú stanovené tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením pri inštalácii v obytnej oblasti. Toto 
zariadenie vytvára, používa a môže vyžarovať rádiofrekvenčnú energiu a, ak nie je inštalované a používané v zhode s týmito 
pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovej komunikácie. Neexistuje však záruka, že pri konkrétnej inštalácii nedôjde k 
rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rádiového alebo televízneho signálu, ktoré sa dá zistiť zapnutím 
a vypnutím zariadenia, používateľ sa môže pokúsiť o napravenie rušenia aspoň jedným z nasledujúcich opatrení.

• Zmeňte orientáciu prijímajúcej antény alebo ju premiestnite.
• Zväčšite rozstup medzi zariadením a prijímačom.
• Pripojte zariadenie do zásuvky iného okruhu, než v ktorom je zapojený prijímač.
• Informujte sa u predajcu alebo skúseného rádiového/TV technika.

POZNÁMKA: Vyhlásenie FCC o vystavení radiácii: Toto zariadenie vyhovuje limitom FCC pre vystavenie radiácii stanoveným pre 
nekontrolované prostredie. Vysielač nesmie byť umiestnený v blízkosti ani pracovať spolu s ďalšou anténou alebo vysielačom.

TM © 2014 Microsoft Mobile. Všetky práva vyhradené. Nokia je registrovaná obchodná známka spoločnosti Nokia Corporation. 
Produkty alebo názvy produktov tretích strán môžu byť chránené ochrannou známkou príslušného vlastníka.

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