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Varnost

Preberite te preproste smernice. Neupoštevanje navodil je lahko nevarno ali protizakonito.

INTERFERENCA

Vse brezžične naprave so občutljive za interferenco, ki lahko moti njihovo delovanje.

STROKOVNI SERVIS

Ta izdelek sme vgraditi ali popravljati samo usposobljeno osebje.

BATERIJE, POLNILNIKI IN DRUGA DODATNA OPREMA

Uporabljajte samo baterije, polnilnike in drugo dodatno opremo, ki jih je družba Microsoft 
Mobile odobrila za uporabo s to napravo. Ne priklapljajte nezdružljivih izdelkov.

SKRBITE, DA BO NAPRAVA SUHA

Vaša naprava ni neprepustna za vodo. Skrbite, da bo vedno suha.
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O vaši dodatni opremi

S polnilnikom Brezžična napajalna plošča DT-903 lahko napolnite baterijo telefona brez priključevanja 
kablov v telefon. Brezžična napajalna plošča vas na primer tudi obvesti, ko je baterija skoraj prazna 
ali ko imate neodgovorjen klic ali neprebrana sporočila.

Vaša brezžična napajalna plošča je združljiva s standardom Qi.

NFC deluje v napravah Lumia, ki podpirajo NFC. Pametne funkcije, na primer opozorila o skoraj prazni 
bateriji ali neodgovorjenih klicih, zahtevajo izdajo programske opreme Lumia Denim (Windows Phone 
8.1 Update 1), Središče naprav 3.6 ali novejšo različico in Bluetooth 4.0 ali novejšo različico.

Za več informacij o delovanju in varnosti glejte priročnik za uporabo telefona in druge naprave.
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Tipke in deli

Spoznajte brezžično napajalno ploščo.

1 Priključek USB
2 Območje za polnjenje telefona
3 Območje NFC
4 Večfunkcijska tipka
5 Lučka za polnjenje in obvestila

Površina izdelka ne vsebuje niklja.
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Polnjenje telefona

Preprosto je: postavite telefon ali drugo napravo, združljivo s standardom Qi, na napajalno ploščo in 
polnjenje se začne.

1. Priključite kabel USB napajalne plošče v združljiv polnilnik, ki je priključen v vtičnico oz. ustrezen vir 
napajanja USB.
2. Preverite, ali je napajalna plošča obrnjena navzgor in na njej ni ničesar.
3. Položite telefon na napajalno ploščo. Lučka sveti, ko se telefon polni, in preneha svetiti, ko je 
baterija napolnjena.

Povsem običajno je, da se napajalna plošča in telefon med polnjenjem segrejeta. Če pride to težav pri 
polnjenju, lučka hitro utripa.
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Prejemanje obvestil

Če želite na primer prejemati obvestila o skoraj prazni bateriji telefona, neodgovorjenih klicih ali 
sporočilih, seznanite napajalno ploščo s telefonom prek funkcije NFC ali Bluetooth.

Preverite, ali je napajalna plošča priključena v vir napajanja.

Če želite več informacij o vklopu funkcije NFC ali Bluetooth, glejte priročnik za uporabo telefona.

1. Če uporabljate NFC, se z območjem NFC telefona dotaknite območja NFC napajalne plošče.
Če uporabljate Bluetooth, v telefonu tapnite Nastavitve > Bluetooth in izberite napajalno ploščo.

2. Po potrebi tapnite seznani.
3. Tapnite Nastavitve > središče naprav in izberite način obveščanja za napajalno ploščo.

Če želite nastaviti svetlost lučke ali opustiti obvestilo, pritisnite večfunkcijsko tipko. Če želite izbrisati 
seznanitve Bluetooth, pritisnite večfunkcijsko tipko za več kot osem sekund.
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O povezavi Bluetooth

S tehnologijo Bluetooth lahko vzpostavite brezžično povezavo z drugimi združljivimi napravami, na 
primer mobilnimi telefoni.

Ni treba, da so naprave v neposrednem vidnem območju, vendar pa so lahko med seboj oddaljene 
največ 10 metrov. Na povezavo lahko vplivajo ovire, kot so zidovi in druge elektronske naprave.

Ta naprava je združljiva s specifikacijo Bluetooth 4.0. O združljivosti s to napravo se pozanimajte pri 
proizvajalcih drugih naprav.
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Lučke in večfunkcijska tipka

Se sprašujete, kaj pomenijo različne lučke na napajalni plošči oz. kaj lahko naredite z večfunkcijsko 
tipko?

Tabela 1: Vzorci lučke

Neprekinjeno Polnjenje

Izklopljeno Baterija telefona ali druge naprave je popolnoma 
polna

Hitro utripanje Napaka pri polnjenju ali pa povezani vir električne 
energije ne zagotavlja zadostnega napajanja

Ponavljajoče se dvojno utripanje Obvestilo

Počasno utripanje Baterija telefona, povezanega z napajalno 
ploščo, je skoraj prazna

Tabela 2: Dejanja z večfunkcijsko tipko

Pritisnite enkrat Nastavite svetlost lučke ali opustite obvestilo

Pritisnite za več kot osem sekund Počistite seznam seznanjenih naprav
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Informacije o izdelku in varnosti

Nega naprave
Z napravo, polnilnikom in dodatno opremo ravnajte previdno. V nadaljevanju je nekaj predlogov, s katerimi lahko zagotovite 
pravilno delovanje naprave.

• Skrbite, da bo naprava vedno suha. Padavine, vlaga in vse tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo korozijo 
elektronskih vezij. Če se naprava zmoči, počakajte, da se posuši.

• Polnilnik uporabljajte samo v namene, za katere je narejen. Nepravilna uporaba ali uporaba nezdružljivih polnilnikov lahko 
privede do požara, eksplozije ali druge nevarnosti. Nikoli ne uporabljajte poškodovanega polnilnika.

• Ne poskušajte polniti naprave s poškodovanim, počenim ali odprtim ohišjem baterije ali naprave, ki ni združljiva z brezžičnim 
polnilnikom Qi.

• Naprave ne uporabljajte in je ne hranite v prašnem ali umazanem okolju.
• Naprave ne hranite pri visokih temperaturah. Visoke temperature lahko poškodujejo napravo.
• Naprave ne hranite pri nizkih temperaturah. Ko se naprava segreje na običajno temperaturo, se v notranjosti lahko nabere 

vlaga, ki jo lahko poškoduje.
• Naprave ne odpirajte.
• Z neodobrenimi prilagoditvami lahko poškodujete napravo in kršite predpise o radijskih napravah.
• Napravo in baterijo varujte pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje jo lahko poškoduje.
• Površino naprave čistite samo z mehko, čisto in suho krpo.

Pri daljšem delovanju se naprava lahko segreje. V večini primerov je to povsem običajno. Če naprava ne deluje pravilno, jo odnesite 
na najbližji pooblaščeni servis.

Recikliranje

Elektronske izdelke, baterije in embalažo, ki jih ne potrebujete več, odnesite na ustrezno zbirališče. Tako boste preprečili škodljive 
posledice nenadziranega odlaganja odpadkov in spodbudili recikliranje materialnih virov. Ves material v napravi se lahko obnovi 
kot material in energija. Navodila za recikliranje izdelkov najdete na spletnem mestu www.nokia.com/recycle.

Simbol prečrtanega smetnjaka

Simbol prečrtanega smetnjaka na izdelku, bateriji, v dokumentaciji ali na ovojnini pomeni, da morajo biti neuporabni električni in 
elektronski izdelki in baterije zavrženi na posebno zbirališče odpadkov. Teh izdelkov ne zavrzite med navadne gospodinjske 
odpadke, temveč poskrbite, da bodo reciklirani. Za več informacij o najbližji točki za recikliranje se obrnite na lokalno komunalno 
službo ali pa obiščite spletno mesto www.nokia.com/support. Več informacij o okoljskih lastnostih naprave poiščite na spletnem 
naslovu www.nokia.com/ecoprofile.

Informacije o bateriji in polnilniku
Družba Microsoft Mobile bo morda izdelala dodatne modele baterij ali polnilnikov, ki bodo na voljo za to napravo.

Vsajene medicinske naprave
Proizvajalci vsajenih medicinskih naprav priporočajo uporabo mobilne naprave na razdalji vsaj 15,3 centimetra (6 palcev) od 
medicinske naprave, da bi se izognili morebitnim motnjam zadnje. Osebe, ki uporabljajo take naprave:

• naj imajo mobilno napravo vedno vsaj 15,3 centimetra (6 palcev) od medicinske naprave;
• naj ne nosijo mobilne naprave v prsnem žepu;
• naj izklopijo mobilno napravo, če obstaja kakršen koli razlog za sum, da je prišlo do motenj;
• naj upoštevajo navodila proizvajalca vsajene medicinske naprave.

Če imate kakršna koli vprašanja o uporabi mobilne naprave skupaj z vsajeno medicinsko napravo, se obrnite na svojega zdravnika.
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Avtorske pravice in ostala obvestila
IZJAVA O SKLADNOSTI

Družba Microsoft Mobile Oy izjavlja, da je ta izdelek DT-903 skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami 
Direktive 1999/5/ES. Kopijo izjave o skladnosti najdete na spletnem naslovu www.nokia.com/global/declaration/declaration-
of-conformity.

Izdelki v nekaterih regijah morda niso na voljo. Več informacij dobite pri prodajalcu. Ta naprava morda vsebuje blago, tehnologijo 
ali programsko opremo, za katere veljajo izvozna zakonodaja in uredbe ZDA in drugih držav. Protipravno odstopanje je 
prepovedano.

Vsebina tega dokumenta je ponujena "takšna, kot je". Razen za to, kar zahteva veljavna zakonodaja, ni za natančnost, zanesljivost 
ali vsebino tega dokumenta nobenih jamstev, niti izrecnih niti posrednih, vključno s posrednimi jamstvi za prodajo in pripravnostjo 
za določen namen, vendar ne omejeno nanje. Družba Microsoft Mobile si pridržuje pravico do spremembe tega dokumenta ali 
njegovega umika kadar koli in brez predhodnega obvestila.

Družba Microsoft Mobile ali njeni licencedajalci pod nobenim pogojem ne prevzemajo odgovornosti za kakršno koli izgubo 
podatkov ali dohodka ali kakršno koli posebno, naključno, posledično ali posredno škodo, ki bi nastala na kakršen koli način, 
kolikor to dovoljuje veljavna zakonodaja.

Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati ali distribuirati v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega 
dovoljenja družbe Microsoft Mobile. Družba Microsoft Mobile nenehno razvija svoje izdelke. ter si pridržuje pravico do sprememb 
in izboljšav vseh izdelkov, opisanih v tem dokumentu, brez predhodne najave.

Družba Microsoft Mobile ne daje nobenih zagotovil in jamstev ter ne prevzema nikakršne odgovornosti za funkcionalnost, vsebino 
ali podporo za končnega uporabnika aplikacij tretjih oseb, ki so na voljo v napravi. Z uporabo aplikacije potrjujete, da je aplikacija 
ponujena takšna, kakršna je.

OBVESTILO FCC/INDUSTRY CANADA

Ta naprava je v skladu z določili 15. člena pravilnika FCC in s standardi RSS zbornice Industry Canada, ki niso vključeni v licenco. 
Njena uporaba je dovoljena ob upoštevanju naslednjih dveh pogojev: (1) naprava ne sme povzročati škodljivih motenj in (2) naprava 
mora sprejeti vse motnje, vključno z motnjami, ki bi lahko povzročile neželeno delovanje. Če želite več informacij, obiščite spletno 
mesto transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html. Spremembe, ki jih ni izrecno odobrila družba Microsoft Mobile, lahko 
izničijo uporabnikovo upravičenost za uporabo te opreme.

Opomba: Ta oprema je bila preizkušena in ustreza omejitvam za digitalne naprave razreda B, kot je določeno v 15. delu pravilnika 
FCC. Te omejitve so postavljene tako, da zagotavljajo zadovoljivo zaščito pred škodljivimi motnjami v bivalnem okolju. Ta oprema 
ustvarja, uporablja in lahko oddaja radijsko energijo ter lahko – če ni uporabljena skladno z navodili – povzroči škodljive motnje 
v radijskih komunikacijah. Vendar to ni zagotovilo, da pri nekem primeru ne bo prišlo do motenj. Če ta oprema povzroča škodljive 
motnje v radijskem ali televizijskem sprejemu, kar lahko ugotovite tako, da vklopite in izklopite opremo, priporočamo, da skušate 
zmanjšati motnje z enim ali več od teh ukrepov:

• preusmerite ali prestavite sprejemno anteno;
• povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom;
• priključite opremo v vtičnico, ki ni v istem tokokrogu kot sprejemnik;
• posvetujte se s prodajalcem ali izkušenim tehnikom za RTV.

OPOMBA: Izjava agencije FCC o izpostavljenosti sevanju: Ta oprema ustreza omejitvam agencije FCC za izpostavljenost sevanju, 
določenim za nenadzorovano okolje. Ta oddajnik ne sme biti na istem mestu kot druga antena ali oddajnik in ne sme delovati 
skupaj z drugo anteno ali oddajnikom.

TM © 2014 Microsoft Mobile. Vse pravice pridržane. Nokia je zaščitena blagovna znamka družbe Nokia Corporation. Izdelki/imena 
tretjih oseb so morda blagovne znamke njihovih lastnikov.

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.

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