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Delar

Den trådlösa laddarens olika delar.

1 USB-kabel
2 Indikatorlampa
3 Laddningsområde

Produktens yta är fri från nickel.

Vissa tillbehör som nämns i den här användarhandboken, till exempel laddare, headset eller datakabel, 
kanske säljs separat.
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Ladda telefonen

Ladda din telefon eller annan Qi-kompatibel enhet utan tilltrasslade kablar. Placera bara telefonen 
på laddningsplattan för att börja ladda den.

1. Anslut laddningsplattan till ett nätuttag med laddaren som följer med förpackningen. Du kan också 
ansluta USB-kabeln på laddningsplattan till datorn.
2. Se till att laddningsplattan är vänd uppåt och att det finns något på plattan.
3. Placera enheten på laddningsplattan. När batteriet är fulladdat släcks den vita indikatorlampan.

Det är normalt att laddningsplattan och enheten blir varma och de kanske blir ännu varmare om du 
använder enheten för att till exempel direktuppspela musik från telefonen medan du laddar.

Se till att området runt plattan är fritt. Telefonen laddas inte och den vita indikatorlampan blinkar 
snabbt om det ligger något på plattan förutom telefonen.
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Indikatorlampor

Undrar du vad de olika lamporna på laddningsplattan betyder?

Kontinuerligt Laddar

Av Telefonens batteri är fulladdat

Blinkar snabbt Laddningsfel eller den anslutna strömkällan kan 
inte ge tillräckligt med ström

Om det är ett problem med laddningen:

• Kontrollera att det inte ligger några andra objekt på plattan.
• Lyft bort enheten från plattan och stäng av plattan om den är för varm. Plattan kanske stängs av 

automatiskt om den är för varm. Prova att ladda igen när plattan har svalnat.
• Använd laddaren som följer med i förpackningen.
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Felsökning och support

Gå till www.nokia.com/support för att få ut det mesta av din enhet.
Där hittar du fullständiga användarhandböcker, felsökningsinformation, diskussioner och 
information om funktioner, teknik och kompatibilitet.

Felsökning och diskussioner kanske inte är tillgängliga på alla språk.
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Produkt och säkerhetsinformation

Ta väl hand om enheten
Behandla enheten, laddaren och tillbehör med största omsorg. Följande förslag hjälper dig att bevara din enhet.

• Håll enheten torr. Nederbörd, fukt och alla typer av vätskor kan innehålla ämnen som fräter på de elektroniska kretsarna. 
Om enheten utsätts för väta måste den få möjlighet att torka.

• Använd endast laddaren för avsedda ändamål. Felaktig användning eller användning av icke-godkända batterier kan medföra 
risk för brand, explosion eller andra faror. Använd aldrig en skadad laddare.

• Försök inte ladda en enhet vars batterihölje är skadat, innehåller sprickor eller är öppet eller en enhet som inte är kompatibel 
med Qi.

• Använd eller förvara inte enheten i dammiga eller smutsiga miljöer.
• Förvara inte enheten i höga temperaturer. Höga temperaturer kan skada enheten.
• Förvara inte enheten i kalla temperaturer. När enheten värms upp till normal temperatur kan det bildas fukt på insidan, vilket 

kan skada enheten.
• Otillåtna modifieringar kan skada enheten och strida mot bestämmelser om radioenheter.
• Tappa inte enheten eller batteriet. Slå eller skaka inte heller på den. Om den behandlas omilt kan den gå sönder.
• Rengör endast enhetens yta med ett mjukt, rent, torrt tygstycke.

Enheten kan kännas varm om den används under en lång tid. I de flesta fall är detta normalt. Ta enheten till närmaste kvalificerade 
serviceverkstad om enheten inte fungerar som den ska.

Återvinning

Lämna alltid in uttjänta elektroniska produkter, batterier och förpackningar till en återvinningsstation. På så vis hjälper du till att 
undvika okontrollerad sophantering och främja återvinning av material. Allt material i enheten kan återvinnas som material eller 
energi. Mer information om hur du återvinner dina Microsoft Mobile-produkter finns på www.nokia.com/recycle.

Den överkorsade soptunnan

Den överkorsade soptunnan på produkter, batteri, litteratur eller paketering innebär att alla elektriska och elektroniska 
produkter och batterier ska lämnas till en återvinningsstation vid slutet av sin livslängd. Kasta inte dessa produkter i det vanliga 
hushållsavfallet: återvinn dem. Kontrollera hos din lokala myndighet eller gå till www.nokia.com/support för information om 
närmaste återvinningsplats. Mer information om miljöattribut i enheten finns på www.nokia.com/ecoprofile.

Information om batteri och laddare
Ladda enheten med AC-60 laddaren. Laddares uttagstyp kan variera. 

Microsoft Mobile kan göra det möjligt att använda fler batteri- eller laddartyper för den här enheten.

Copyright och annan information
ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER

Härmed intygar Microsoft Mobile Oy att produkten DT-601 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga 
relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 2004/108/EG.
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Tillgången på produkter kan variera mellan olika regioner. Kontakta återförsäljaren för mer information. Denna enhet kan 
innehålla varor, teknik eller programvara som omfattas av exportlagar och regelverk i USA och andra länder. Spridning i strid 
mot lag är förbjuden.

Informationen i dokumentet tillhandahålls i befintligt skick. Förutom vad som stadgas i tvingande lag ges inga garantier av något 
slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men utan begränsning till, garantier för produktens allmänna lämplighet 
och/eller lämplighet för ett särskilt ändamål, vad gäller det här dokumentets riktighet, tillförlitlighet eller innehåll. Microsoft 
Mobile förbehåller sig rätten att revidera dokumentet eller dra tillbaka det när som helt utan föregående meddelande.

Med undantag av vad som följer av tvingande lag, ansvarar Microsoft Mobile eller någon av dess licensgivare under inga 
omständigheter för eventuell förlust av data eller inkomst eller indirekta skador, följdskador eller några som helst andra skador, 
oavsett orsaken till förlusten eller skadan.

Mångfaldigande, överföring eller distribution av delar av eller hela innehållet i detta dokument i vilken som helst form, utan 
föregående skriftlig tillåtelse från Microsoft Mobile, är förbjuden. Microsoft Mobile utvecklar ständigt sina produkter. Microsoft 
Mobile förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående 
meddelande.

Microsoft Mobile gör inga utfästelser, lämnar inte någon garanti och ansvarar inte för de tredjepartsprogram som medföljer 
enheten eller deras funktion, innehåll eller slutanvändarsupport. Genom att använda ett program accepterar du att programmet 
tillhandahålls i befintligt skick.

FCC-/INDUSTRY CANADA-MEDDELANDE

Den här enheten uppfyller del 15 av FCC:s regler och Industry Canada-licensundantaget och RSS-standard. Användningen är 
tillåten under följande två förutsättningar: 1. enheten får inte ge upphov till skadliga störningar och 2. enheten måste godta 
inkommande störningar, inklusive störningar som kan leda till oönskad funktion. Gå till transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-
faqs.html för mer information. Alla ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av Microsoft Mobile kan leda 
till att användarens rätt att använda utrustningen upphävs.

Obs! Utrustningen har testats och befunnits motsvara gränserna för en digital enhet klass B i enlighet med del 15 av FCC:s regler. 
Gränserna har utformats för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar vid hemanvändning. Utrustningen genererar, använder 
och kan avge radiofrekvent energi, och om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna kan den ge upphov 
till störning som är skadlig för radiokommunikation. Det finns emellertid ingen garanti för att inte störning uppstår i en viss 
installation. Om utrustningen ger upphov till störning för radio- och TV-mottagning (kan avgöras genom att slå på och stänga 
av utrustningen) uppmanas användaren att försöka åtgärda störningen på ett eller flera av följande sätt:

• Rikta om eller flytta mottagningsantennen.
• Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
• Anslut utrustningen till ett uttag i en annan krets än den mottagaren är ansluten till.
• Fråga återförsäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker.

TM & © 2014 Microsoft Mobile. Alla rättigheter förbehållna. Nokia är ett varumärke som tillhör Nokia Abp. Tredje parts produkter/
namn kan tillhöra sina respektive ägare.
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