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Pre vašu bezpečnosť

Prečítajte si tieto jednoduché pravidlá. Ich nedodržanie môže byť nebezpečné alebo v rozpore 
s miestnymi právnymi predpismi.

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 prenosnej nabíjačke

Prenosnú nabíjačku vložte do vrecka a vezmite si ju kdekoľvek so sebou.
Pomocou produktu Prenosná duálna nabíjačka 5 200/9 000/12 000 mAh môžete nabíjať 
batériu telefónu alebo kompatibilného zariadenia, keď nemáte prístup k bežnému zdroju 
energie.
Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte túto používateľskú príručku. Prečítajte si tiež 
používateľskú príručku zariadenia, ktorý pripájate k výrobku.
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Tlačidlá a súčasti

Oboznámte sa s prenosnou nabíjačkou.
1 Nabíjačka a dátový kábel 
(CA-189CD)
2 Konektory USB na nabíjanie 
telefónov
3 Mikrokonektor USB
4 Tlačidlo indikátora napájania
5 Indikátory
Povrch tohto výrobku neobsahuje nikel.
Niektoré doplnky uvedené v tejto používateľskej príručke, ako je napríklad nabíjačka, headset 
alebo dátový kábel, je možné kúpiť samostatne.
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Nabitie prenosnej nabíjačky

Vstavaná batéria sa čiastočne nabije pri výrobe. Pred použitím prenosnej nabíjačky ju možno 
budete musieť znova nabiť.
Prenosnú nabíjačku nabíjajte pri správnej teplote: 0 °C – +45 °C. Ak teplota nedosahuje 
uvedené hodnoty, všetky indikátory intenzívne blikajú a prenosná nabíjačka prestane nabíjať.
1. Zapojte kompatibilnú nabíjačku USB (predáva sa samostatne) do sieťovej zásuvky. Prenosnú 
nabíjačku môžete nabíjať aj z počítača pomocou kábla nabíjačky.
2. Zapojte konektor micro-USB do prenosnej nabíjačky.
Indikátory sa zapnú a indikátor č. 1 počas nabíjania batérie plynule bliká a naznačuje priebeh. 
Keď je batéria úplne nabitá, všetky indikátory sa rozsvietia na 10 sekúnd a potom zhasnú.

3. Keď je batéria nabitá, odpojte kompatibilnú nabíjačku alebo kábel USB od prenosnej 
nabíjačky a potom od elektrickej zásuvky alebo počítača. Nabíjačka na 10 sekúnd zobrazí 
zostávajúcu úroveň nabitia batérie.
Kontrola stavu batérie
Stlačte tlačidlo indikátora napájania. Indikátory sa na 10 sekundy zapnú a zobrazia zostávajúcu 
úroveň batérie.
Ak je batéria úplne vybitá, prvý indikátor intenzívne bliká. Nabite prenosnú nabíjačku.
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Nabíjanie telefónu pomocou prenosnej nabíjačky

Vybíja sa vám batéria a nemáte nablízku zásuvku elektrickej siete ani nabíjačku? Pomocou 
prenosnej nabíjačky môžete kdekoľvek nabiť batériu v telefóne alebo inom kompatibilnom 
zariadení.
Na nabíjanie telefónu použite prenosnú nabíjačku pri správnej teplote: –15 °C až +55 °C. Ak 
teplota nedosahuje uvedené hodnoty, všetky indikátory intenzívne blikajú a prenosná 
nabíjačka prestane nabíjať.
1. Zapojte konektor USB kábla nabíjačky do niektorého z konektorov USB prenosnej nabíjačky.
2. Pripojte druhý koniec kábla do konektora nabíjačky v telefóne.

Tip: Ak máte 2 káble nabíjačky, môžete nabíjať 2 telefóny súčasne.

Počas nabíjania indikátory zhasnú. Ak chcete skontrolovať zostávajúcu úroveň batérie, stlačte 
tlačidlo indikátora napájania.
V priebehu nabíjania telefón skontrolujte. Čas nabíjania sa líši v závislosti od telefónu a 
používania.
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Nabíjanie telefónu a prenosnej nabíjačky súčasne

Sú telefón aj prenosná nabíjačka takmer vybité? Pomocou sieťovej zásuvky ich môžete nabiť 
súčasne.
1. Pripojte telefón k prenosnej nabíjačke pomocou kábla nabíjačky. Konektor USB používajte 
čo najďalej od konektora micro-USB.
2. Pripojte prenosnú nabíjačku k nabíjačke USB zapojenej do sieťovej zásuvky.

Najprv sa nabije telefón. Čas nabíjania sa líši v závislosti od telefónu a nabíjačky USB.
Indikátory sa zapnú a indikátor č. 1 počas nabíjania prenosnej nabíjačky plynule bliká. Keď je 
batéria úplne nabitá, všetky indikátory sa rozsvietia na 10 sekúnd a potom zhasnú.
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Informácie o výrobku a bezpečnostné informácie

Starostlivosť o zariadenie
So zariadením, batériou 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.

• 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.

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.microsoft.com/mobile/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.microsoft.com/mobile/support/. Viac informácií o 
ekologických vlastnostiach zariadenia nájdete na webovej stránke www.microsoft.com/mobile/ecoprofile.

Informácie o batérii a nabíjačke
Toto zariadenie má vnútornú, nevyberateľnú, nabíjateľnú batériu. Nepokúšajte sa batériu vybrať, mohli by ste poškodiť 
zariadenie.

Spoločnosť Microsoft Mobile môže vyrábať ďalšie modely batérií alebo nabíjačiek, ktoré sa môžu použiť s týmto 
zariadením.

Bezpečnosť batérie a nabíjačky
Pri odpájaní nabíjačky alebo príslušenstva držte a ťahajte zástrčku, nie kábel.

Ak sa nabíjačka nepoužíva, odpojte ju. Ak úplne nabitú batériu nepoužívate, časom sa sama vybije.

Ak chcete dosiahnuť optimálnu činnosť zariadenia, batériu vždy udržiavajte v prostredí s teplotou medzi 15 °C a 25 °C 
(59 °F a 77 °F). Extrémne teploty znižujú kapacitu a životnosť batérie. Zariadenie s horúcou alebo studenou batériou 
môže krátkodobo prestať pracovať.
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Nevhadzujte nepotrebné batérie do ohňa - mohli by explodovať. Dodržiavajte miestne predpisy. Ak je to možné, 
nechajte ich recyklovať. Neodhadzujte ich do komunálneho odpadu.

Batériu nerozoberajte, nerozrezávajte, nedrvte, neohýbajte, neprepichujte a ani iným spôsobom nepoškodzujte. Ak z 
batérie vyteká tekutina, zabráňte jej kontaktu s pokožkou alebo očami. Ak dôjde k takémuto kontaktu, okamžite 
vypláchnite postihnuté miesto vodou alebo vyhľadajte lekársku pomoc. Batériu nemodifikujte, nesnažte sa do nej 
vkladať cudzie predmety, neponárajte a nevystavujte ju vplyvu vody ani iných tekutín. Poškodená batéria môže 
explodovať.

Batériu a nabíjačku používajte iba na také účely, na ktoré sú určené. Nesprávne použitie alebo používanie neschválených, 
prípadne nekompatibilných batérií alebo nabíjačiek môže spôsobiť vznik požiaru, explóziu alebo iné nebezpečenstvo 
a viesť k strate platnosti všetkých povolení a záruk. Ak máte pocit, že je batéria alebo nabíjačka poškodená, nechajte 
ju pred ďalším používaním najprv skontrolovať v autorizovanom servisnom centre. Nikdy nepoužívajte poškodenú 
batériu ani nabíjačku. Nabíjačky nikdy nepoužívajte vonku. Zariadenie nikdy nenabíjajte počas búrky.

Batéria DC-32 obsahuje látku vzbudzujúcu veľmi veľké obavy podľa nariadenia REACH (1-metylpyrolidín-2-ón, CAS 
872-50-4) v množstve viac ako 0,1 % svojej hmotnosti. Bežným používaním výrobku sa nevystavíte 1-metylpyrolidín-2-
ónu.

Autorské práva a ďalšie upozornenia
Vyhlásenie o zhode

Spoločnosť Microsoft Mobile Oy týmto vyhlasuje, že výrobok DC-32/DC-33/DC-34 spĺňa základné požiadavky a všetky 
príslušné ustanovenia Smernice 2004/108/ES.

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 
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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.

TM © 2015 Microsoft Mobile. Všetky práva vyhradené. Microsoft je obchodná známka skupiny spoločností Microsoft. 
Produkty alebo názvy produktov tretích strán môžu byť chránené ochrannými známkami príslušných vlastníkov.
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