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Kablosuz şarj etme araç tutucunuz hakkında

Nokia Kablosuz Şarj Etme Araç Tutucusu CR-200/CR-201 ile uyumlu telefonunuza her zaman erişebilir 
ve telefonunuzu kolayca şarj edebilirsiniz.

Şarj etme işleminin hemen başlaması için telefonunuzu tutucuya yerleştirin.
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Qi hakkında

Kablolarla uğraşmanıza gerek yok. Hemen şarj olmaya başlaması için cihazınızı kablosuz şarj cihazına 
yerleştirmeniz yeterli.

Qi, cihazınızın kablosuz şarj edilmesini mümkün kılan küresel bir standarttır.

Qi, manyetik endüksiyon kullanarak çalışır ve cep telefonları gibi 5 watt veya daha az güç kullanan 
cihazlar için tasarlanmıştır.

Qi şarj cihazları ve cihazları aynı frekansı kullanır. Şarj alanları birbirine dokunduğu sürece tüm Qi 
ürünleri üreticisine veya markasına bakılmaksızın uyumludur.

Daha fazla ayrıntı için ilgili cihazların kullanıcı kılavuzuna göz atın.
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Parçalar

Kablosuz şarjlı araç içi tutucunuz hakkında bilgi edinin.

1 Kıskaç serbest bırakma düğmesi
2 Yuva kilitleme kolu
3 Vakumlu kısım
4 Güç kablosu konektörü
5 Şarj cihazının gösterge ışığı
6 Near Field Communication (NFC) alanı
7 Kablo açıklığı
8 Kıskaçlar
9 Güç kablosu
10 Güç kaynağı
11 Güç göstergesi ışığı
12 USB konektörü
13 Kablo klipsi
14 Montaj plakası
15 Uzatma kablosu

Bu basit talimatları okuyun. Bu talimatlara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı olabilir.

Cihazın parçaları manyetiktir. Cihaz metal maddeleri çekebilir. Cihazın yanına kredi kartları veya diğer 
manyetik depolama ortamlarını koymayın; çünkü bu ortamlarda depolanan bilgiler silinebilir.

Bu ürünün yüzeyinde nikel yoktur.

Bu kullanıcı kılavuzunda belirtilen şarj cihazı, kulaklık veya veri kablosu gibi aksesuarlardan bazıları 
ayrı olarak satılabilir.
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Tutucuyu takma

Tutucunuz için aracınızın gösterge panelinde görünür, kolay erișilebilir bir yer seçin.

Ön panel üzerindeki yapılan bazı ișlemler veya vakum ağzındaki kirler daha az yapıșmaya yol açabilir. 
Bu yüzden bașlamadan önce bu maddeleri giderin ve vakum ağzının temiz olduğundan emin olun.

1. Montaj plakasını kumanda tablosunda uygun bir konuma yerleștirin. Sağlam ve dengeli bir șekilde 
așağı bastırın.
2. Yuva kilitleme kolunun serbest kaldığından emin olun ve yuvayı montaj plakası üzerinde 
konumlandırın.
3. Yuvayı așağı bastırın ve yuva kilitleme kolunu yerine oturtarak kapatın.

Tutucuyu ön panelden çıkarma
Yuva kilitleme kolunu içe doğru bastırın ve vakum ağzının kenarındaki çıkıntıdan kaldırın.
Ön panelin malzemesine bağlı olarak, montaj plakası yüzey üzerinde iz bırakabilir.
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Kabloları bağlama

Kablosuz şarjlı araç içi tutucunuzu açmak için güç kaynağını takın.

1. Güç kablosunu araç tutucusuna bağlayın. Gerek duyulması halinde, uzatma kablosu bağlayın.
2. Güç kaynağını aracınızın çakmak yuvasına takın.

Cihaz güç kullanırken, güç kaynağındaki güç göstergesi ışığı yanar.

Ön panelin düzenli kalmasını sağlamak için kabloyu kablo klipsleri ile bağlayın ve kablo klipslerini ön 
panele iliştirin.
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Telefonunuzu tutucuya yerleştirme

Telefonunuzu daima yakında tutun. Telefonunuzu tutucuya yerleştirin ve yolculuğun keyfini çıkarın.

Tutucunun dikey konumda ve size dönük olduğundan emin olun.

1. Kıskaçları genişletmek için için kıskaç serbest bırakma düğmesini içe doğru bastırın.

2. Telefonunuzu tutucuya yerleştirin ve telefon sağlam bir şekilde yerleşene kadar her iki kıskacı da 
birbirine doğru bastırın.

İpucu: Tutucunuzu yatay olarak kullanmak için telefonu tutucuya dikey olarak yerleştirin ve 
tutucuyu yatay konuma çevirin.

Kıskaçların telefonun üzerindeki önemli bir kontrol tuşunu (güç tuşu gibi) kaplamadığından emin olun.

Telefonunuzun kablosuz şarj etme özelliği yoksa, telefonunuzu yine de tutucuya yerleştirebilirsiniz. 
Şarj etmek için telefonunuzu, örneğin kablo açıklığından geçirilen USB kablosu aracılığıyla USB 
konektörüne bağlayın.
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Telefonunuzu şarj etme

Telefonunuzu yolda şarj etmek ister misiniz? Güç kaynağının takılı olduğu her an, araç tutucusu 
telefonunuzu şarj eder.

Şarj etmeye başlamak için telefonunuzu tutucuya yerleştirin. Bir gösterge ışığı yanar. Batarya tam 
olarak şarj edildiğinde, gösterge ışığı söner.

Tutucunun çevresine herhangi bir şey koymayın. Tutucuda telefonunuzun yanı sıra başka bir cisim 
varsa, telefon şarj edilmez ve gösterge ışığı hızlı biçimde yanıp söner.

Tutucunun ve telefonun ısınması normaldir ve hatta telefonunuzu şarj etme sırasında gezinmek gibi 
işlemler için kullanıyorsanız tutucunuz ve telefonunuz daha da ısınabilir.

Telefonunuzu aynı anda gezinme ve arama yapma gibi çok güç gerektiren etkinlikler için 
kullanıyorsanız şarjı etme işlemi daha verimsiz olabilir.
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NFC kullanarak bağlanma

Lumia telefonunuzu tutucunun Yakın Saha İletişimi (NFC) bölgesine dokunduğunuzda bir eylemi 
otomatik olarak gerçekleştirecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

Telefonunuzda NFC özelliğini açtığınızdan emin olun.

1. Telefonunuzun NFC alanı ile tutucunun NFC alanına dokunun.

2. Telefonunuzda gösterilen talimatları izleyin.

Eylemi başlatmak için telefonunuzun NFC alanı ile tutucunun NFC alanına dokunun.

Farklı telefonları aynı tutucu ile farklı bir eylem gerçekleştirecek şekilde ve telefonunuzu farklı 
tutucular ile farklı şeyler yapabilecek şeklide ayarlayabilirsiniz.

Telefonunuzun NFC özellikleri hakkında daha fazla bilgi almak için kullanıcı kılavuzuna göz atın.
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Gösterge ışıkları

Araç tutucunuzdaki farklı ışıkların ne anlama geldiğini merak ediyor musunuz?

Şarj cihazının gösterge ışıkları:

Bir uzun yanıp sönme Telefonunuzun bataryası zaten tam olarak dolu

Sürekli yanıp sönme Şarj ediliyor

Kapalı Telefonunuzun bataryası tam olarak şarj edildi

Hızla yanıp sönme Şarj etme hatası

Güç göstergesi ışığı:

Sürekli yanıp sönme Güç açık

Şarj etmeyle ilgili sorun varsa:

• Tutucuda başka nesne olup olmadığını kontrol edin.
• Tutucu çok ısınmışsa, telefonunuzu tutucudan çıkarın ve tutucuyu kapatın. Tutucu çok ısınırsa 

otomatik olarak kapanabilir. Tutucu soğuduğunda, yeniden şarj etmeyi deneyin.
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Ürün ve güvenlik bilgileri

Genel güvenlik talimatları
Bu basit talimatları okuyun. Bu talimatlara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı olabilir. Daha fazla bilgi için kullanım 
kılavuzunun tamamını okuyun.

Yerel yasaların tümüne uyun. Sürüş sırasında, aracı kullanabilmek için ellerinizin her zaman serbest olmasını sağlayın. Sürüş 
sırasında önceliğiniz yol güvenliği olmalıdır. Montaj aygıtını ve cep telefonu yuvasını yalnızca tüm sürüş koşullarında güvenli olduğu 
takdirde çalıştırın.

Kurulum sırasında, montaj aygıtının veya cep telefonu yuvasının direksiyon veya fren sistemlerini ya da aracın çalıştırılmasında 
kullanılan diğer sistemlere (örneğin hava yastıkları) müdahale etmediğinden veya engellemediğinden ya da sürüş sırasında görüş 
alanınızda olmadığından emin olun.

Hava yastığı çıkışının herhangi bir şekilde engellenmediğini kontrol edin. Montaj aygıtı veya cep telefonu yuvasının kaza ya da 
çarpışma durumunda temas edebileceğiniz bir yere takılmadığından emin olun.

Özellikle ortam sıcaklığının çok fazla değiştiği durumlarda, montaj cihazının alt kısmındaki vakum ağzının aracın ön camına veya 
torpidoya sağlam şekilde takılıp takılmadığını düzenli aralıkla kontrol edin.

Sürüş sırasında cep telefonunu takmayın veya çıkarmayın.

Ürününüzün kullanımı hakkında daha fazla bilgi edinmek istediğiniz veya ürününüzün nasıl çalışması gerektiğinden emin 
olamadığınız durumlarda www.nokia.com/support adresindeki destek sayfalarını ziyaret edin.

Cihazınızı dikkatli kullanın
Cihazınızı, şarj cihazınızı ve aksesuarlarınızı dikkatli kullanın. Aşağıdaki öneriler cihazınızı çalışır durumda tutmanıza yardımcı olur.

• Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller 
içerebilir. Cihazınız ıslanırsa, cihazın kurumasını bekleyin.

• Şarj cihazını yalnızca amaçları doğrultusunda kullanın. Şarj cihazlarının hatalı kullanımı veya uyumsuz şarj cihazlarının 
kullanımı yangın, patlama, veya diğer tehlikeli durumlara neden olabilir. Hasar görmüş bir şarj cihazını asla kullanmayın.

• Hasarlı, çatlak veya açık bir gövdeye sahip ya da Qi ile uyumlu olmayan cihazları şarj etmeye çalışmayın.
• Cihazı tozlu veya kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın.
• Cihazı sıcaklığın yüksek olduğu ortamlarda saklamayın. Yüksek sıcaklıklar cihaza zarar verebilir.
• Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına döndüğünde, cihazın içinde nem oluşarak cihaza zarar 

verebilir.
• Yetkisiz modifikasyonlar cihaza zarar verebilir ve telsiz cihazlara ilişkin düzenlemeleri ihlal edebilir.
• Cihazı ya da pili düşürmeyin, çarpmayın ya da sallamayın. Sert kullanım cihaza zarar verebilir.
• Bu cihazın yüzeyini temizlemek için yalnızca yumuşak, temiz ve kuru bir bez kullanın.

Uzun süren bir işlem sırasında cihaz ısınabilir. Çoğu zaman bu normaldir. Cihaz gerektiği gibi çalışmıyorsa, cihazı en yakın yetkili 
servise götürün.

Cihazın parçaları manyetiktir. Cihaz metal maddeleri çekebilir. Cihazın yanına kredi kartları veya diğer manyetik depolama 
ortamlarını koymayın; çünkü bu ortamlarda depolanan bilgiler silinebilir.

Geri Dönüşüm

Bu ürün AEEE Düzenlemelerine uygundur. Kullanılmış elektronik ürünlerinizi, pil ve ambalaj malzemelerini her zaman tahsis edilmiş 
toplama noktalarına bırakın. Böylece denetimsiz atıkların yok edilmesine ve malzemelerin geri dönüştürülmesine yardımcı 
olabilirsiniz. Cihazdaki malzemelerin tümü malzeme ve enerji olarak geri kazanılabilir. Ürünlerinizi nasıl geri dönüştüreceğinizi 
www.nokia.com/recycle adresinden öğrenebilirsiniz.

Üzeri çizili, tekerlekli kutu simgesi
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Elinizde bulunan üründe, pilde, basılı malzemede veya ambalajda üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli çöp kutusu size, tüm 
elektrikli ve elektronik ürün ve pillerin, kullanım ömürleri sona erdiğinde ayrı bir atık grubu ile toplanmaları gerektiğini hatırlatır. 
Bu ürünleri ayrımı yapılmamış diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın, geri dönüştürülmek üzere ayırın. En yakınınızda bulunan 
geri dönüşüm noktası ile ilgili bilgiler için, yerel atık toplama yetkilinize danışın veya www.nokia.com/support adresini ziyaret 
edin. Cihazınızın çevresel özellikleri hakkında daha fazla için bkz. www.nokia.com/ecoprofile.

Pil ve şarj cihazı bilgileri
Cihazınızı DC-22 şarj cihazı ile şarj edin.

Microsoft Mobile, bu cihaza uygun ek pil veya şarj cihazı modelleri üretebilir.

Telif hakları ve diğer uyarılar
UYGUNLUK BİLDİRİMİ

Microsoft Mobile Oy, bu CR-200 ürününün 2004/108/EC sayılı Direktifin esas şartları ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu 
beyan eder.

Ürünlerin kullanılabilirliği bölgeye göre değişebilir. Daha fazla bilgi için satıcınıza başvurun. Bu cihaz, Amerika Birleşik Devletleri’nin 
ve diğer ülkelerin ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji veya yazılım içerebilir. Kanunlara aykırı değişiklik 
yapılamaz.

İşbu belgenin içeriği "olduğu gibi" sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği haller dışında, ticari olarak satılabilirlik ve 
belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımni garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kısıtlı olmamak şartıyla, işbu belgenin 
doğruluğu, güvenilirliği veya içeriği ile ilgili olarak, açık veya zımni herhangi bir garanti verilmemiştir. Microsoft Mobile, önceden 
bildirmeksizin bu belgede değişiklik yapma veya belgeyi geri çekme hakkını saklı tutar.

Yürürlükteki yasaların izin verdiği azami ölçüde, Microsoft Mobile ya da herhangi bir lisans sağlayıcısı, hiçbir durumda, meydana 
gelme nedeni ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir veya veri kaybından ya da özel, arızi, netice kabilinden doğan ya da 
dolaylı hasarlardan sorumlu tutulamaz.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Microsoft Mobile'ın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde yeniden 
oluşturulamaz, başka bir yere aktarılamaz veya dağıtılamaz. Microsoft Mobile, bir sürekli gelişim politikası izlemektedir. Microsoft 
Mobile, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve geliştirme yapma hakkını saklı 
tutar.

Microsoft Mobile, cihazınızla birlikte sağlanan üçüncü taraflara ait uygulamalar için herhangi bir beyanda bulunmaz, herhangi bir 
garanti vermez ve bu tür uygulamaların işlevselliği, içeriği veya son kullanıcı desteği konusunda herhangi bir sorumluluk kabul 
etmez. Bir uygulamayı kullandığınızda, o uygulamanın olduğu gibi sağlanmış olduğunu kabul etmiş olursunuz.

FEDERAL İLETİŞİM KOMİSYONU (FCC)/INDUSTRY CANADA UYUMLULUK BİLGİLERİ BİLDİRİMLERİ

Bu cihaz, FCC kurallarının 15. bölümüne ve Industry Canada lisans dışı RSS standartlarına uygundur. Aşağıdaki iki şarta bağlı olarak 
kullanılabilir: (1) Bu cihaz zararlı girişimlere neden olamaz; ve (2) bu cihaz, istenmeyen şekilde çalışmasına neden olabilecek 
girişimler de dahil olmak üzere tüm girişimleri kabul etmelidir. Daha fazla bilgi için, transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-
faqs.html adresine gidin. Microsoft Mobile tarafından açıkça onaylanmayan değişiklikler veya modifikasyonlar, kullanıcının bu 
donanımı kullanma yetkisini geçersiz kılabilir.

Not: Bu cihaz test edilmiş ve FCC Kuralları Bölüm 15'e uygun şekilde, B sınıfı dijital cihaz sınırlarıyla uygun olduğu belirtilmiştir. 
Bu sınırlar, ikamet alanlarında zararlı girişimlere karşı makul bir koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu cihaz radyo frekansı 
enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir, talimatlara göre kurulup kullanılmazsa radyo iletişimine zarar verebilir. Ancak, girişimin belirli 
bir kurulum biçiminde oluşmayacağına dair hiçbir garanti yoktur. Bu cihaz radyo veya televizyon sinyal alımında zararlı girişimlere 
neden oluyorsa (böyle bir durum cihazın açılıp kapatılmasıyla anlaşılabilir), kullanıcının aşağıdaki tedbirlerden birini veya birkaçını 
uygulayarak girişimi ortadan kaldırması önerilir:

• Alıcı antenin yönünü veya yerini değiştirin.
• Cihaz ile alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
• Cihazı alıcının bağlı olduğu hattan farklı bir hattaki prize bağlayın.
• Yardım için satıcıya veya tecrübeli bir radyo/TV teknisyenine başvurun.

TM © 2014 Microsoft Mobile. Tüm hakları saklıdır. Nokia, Nokia Corporation'ın tescilli ticari markasıdır. Üçüncü taraf ürünler/
isimler kendi sahibinin ticari markası olabilir.

© 2014 Microsoft Mobile. Tüm hakları saklıdır. 12

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


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

Üretici Firma

Microsoft Mobile Oy, Keilalahdentie 2–4, 02150 Espoo, Finlandiya Tel: +358 7180 08000 Faks: +358 7180 38226

Ürünün ömrü Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 5 yıl olarak açıklanmıştır.

Servis Şirketi

Teleservice International Telefon Onarım Ve Tic. Ltd. Şti. Bağlarbaşı Mah. Atatürk Cad. Çağla Sokak No:9 Maltepe - İSTANBUL Tel: 
(0216) 458 97 97 Faks: (0216) 442 65 55
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