
Посібник користувача
Автомобільний тримач для бездротового заряджання Nokia CR-200/CR-201

Видання 1.4 UK



Про автомобільний тримач для бездротового 
заряджання

Завдяки автомобільному тримачу для бездротового заряджання Nokia CR-200/CR-201 Ви не 
матимете проблем із заряджанням сумісного телефону, який завжди буде під рукою.

Щоб почати заряджання, просто розмістіть телефон у тримачі.

© 2014 Microsoft Mobile. Всі права захищені. 2



Про Qi

Надокучливі кабелі більше не потрібні. Просто розмістіть телефон на бездротовому зарядному 
пристрої, і він одразу почне заряджатися.

Qi — це універсальний стандарт, завдяки якому можливе бездротове заряджання пристрою.

Qi працює з використанням магнітної індукції, і наразі цей стандарт призначено для пристроїв 
потужністю 5 Вт або менше, наприклад для мобільних телефонів.

Усі пристрої, сумісні зі стандартом Qi, використовують однакову частоту. Тому всі Qi-продукти є 
сумісними, незалежно від виробника або марки, доки їх зарядні поверхні дотикаються.

Детальну інформацію можна знайти в посібниках користувача до відповідних пристроїв.
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Складові частини

Про автомобільний тримач для бездротового заряджання.

1 Кнопка послаблення затискачів
2 Важіль фіксації кріпильного пристрою
3 Присосок
4 Гніздо для кабелю живлення
5 Індикатор зарядного пристрою
6 Зона бездротового зв’язку близького радіусу дії (NFC)
7 Отвір для кабелю
8 Затискачі
9 Кабель живлення
10 Джерело живлення
11 Індикатор живлення
12 Гніздо USB
13 Затискач для кабелю
14 Кріпильна пластина
15 Кабель-подовжувач

Прочитайте ці прості вказівки. Недотримання їх може бути небезпечним або незаконним.

Складові пристрою намагнічені, тому пристрій може притягувати металеві предмети. Не 
розташовуйте кредитні картки або інші магнітні носії поруч із пристроєм, оскільки це може 
призвести до видалення інформації, що зберігається на них.

Поверхня цього виробу не містить нікелю.

Деякі аксесуари, згадані в цьому посібнику користувача, наприклад зарядний пристрій, гарнітура 
або кабель передавання даних, можуть продаватися окремо.
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Прикріплення тримача

Розташуйте тримач у видимому легкодоступному місці на панелі приладів автомобіля.

Деякі елементи на панелі приладів або бруд на присоску можуть призвести до неефективного 
кріплення, тому, перш ніж почати, очистіть поверхню від таких елементів і переконайтесь, що 
присосок чистий.

1. Установіть кріпильну пластину у зручне місце на дошці приладів. Щільно та рівномірно 
притисніть її.
2. Підніміть важіль фіксації кріпильного пристрою та встановіть тримач на кріпильній пластині.
3. Притисніть тримач і опустіть важіль фіксації кріпильного пристрою.

Знімання тримача з панелі приладів
Натисніть на важіль фіксації кріпильного пристрою та зніміть тримач із виступу на краю присоска.
Залежно від матеріалу дошки приладів кріпильна пластина може залишати відмітини на поверхні.
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Підключення кабелів

Під’єднайте живлення, щоб увімкнути автомобільний тримач для бездротового заряджання.

1. Підключіть кабель живлення до автомобільного тримача. У разі необхідності підключіть 
кабель-подовжувач.
2. Вставте кабель енергопостачання до гнізда прикурювача в автомобілі.

Коли пристрій споживає енергію, індикатор живлення увімкнено.

Щоб панель приладів виглядала акуратно, прикріпіть спеціальні затискачі до панелі приладів і за 
їх допомогою зафіксуйте кабель.
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Розміщення телефону у тримачі

Завжди тримайте телефон поблизу. Розмістіть телефон у тримачі та насолоджуйтеся 
подорожжю.

Поверніть пристрій до себе. Його положення має бути вертикальним.

1. Щоб збільшити відстань між затискачами, натисніть кнопку послаблення затискачів.

2. Розмістіть телефон у тримачі та стисніть затискачі, щоб надійно зафіксувати телефон.
Порада: Щоб використовувати тримач горизонтально, розмістіть телефон у тримачі 
вертикально, а потім поверніть тримач у горизонтальне положення.

Переконайтеся, що затискачі не затуляють важливі елементи керування телефоном, наприклад 
клавішу живлення.

Навіть якщо телефон не має функції бездротового заряджання, його все одно можна підключити 
до тримача. Для заряджання приєднайте телефон до гнізда USB за допомогою кабелю USB, 
наприклад, через отвір для кабелю.
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Заряджання телефону

Потрібно зарядити телефон у дорозі? Якщо живлення під’єднано, автомобільний тримач 
заряджає телефон.

Щоб почати заряджання, просто розмістіть телефон у тримачі. Вмикається індикатор. Коли 
акумулятор буде повністю заряджено, індикатор вимкнеться.

Не кладіть непотрібні предмети біля тримача. Якщо сторонній предмет попаде у тримач, телефон 
не заряджатиметься. Індикатор при цьому швидко блиматиме.

Нагрівання тримача і телефону є нормальним явищем. Нагрівання може бути сильнішим, якщо 
під час заряджання використовувати телефон, наприклад, для навігації.

Заряджання може бути менш ефективним, якщо використовувати телефон для заходів, які 
потребують багато енергії, наприклад, одночасного здійснення дзвінків і використання навігації.
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З’єднання за допомогою NFC

Телефон Lumia можна налаштувати на автоматичне виконання дії за дотиком телефону до зони 
бездротового зв’язку близького радіусу дії (NFC) тримача.

Переконайтеся, що на телефоні увімкнено NFC.

1. Торкніться зони NFC тримача зоною NFC телефону.

2. Виконуйте вказівки на телефоні.

Щоб почати виконання дії, торкніться зони NFC тримача зоною NFC телефону.

Можна налаштувати різні телефони на виконання різних дій за допомогою одного тримача. Або 
можна налаштувати телефон на виконання різних дій за допомогою різних тримачів.

Більш детальну інформацію щодо можливостей NFC телефону можна знайти у посібнику 
користувача.
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Сигнали індикатора

Цікаво, на що вказують різноманітні сигнали індикаторів автомобільного тримача?

Сигнали індикатора зарядного пристрою:

Один довгий спалах Акумулятор телефону повністю заряджений

Світиться Телефон заряджається

Не світиться Акумулятор телефону повністю заряджено

Блимає швидко Помилка заряджання

Сигнали індикатора живлення:

Світиться Живлення ввімкнено

Якщо виникають проблеми із заряджанням:

• Переконайтеся, що у тримачі немає сторонніх предметів.
• Якщо тримач здається надто теплим, вийміть телефон та вимкніть тримач. Тримач може 

вимкнутися автоматично, якщо його температура стане надто високою. Після охолодження 
тримача знову спробуйте зарядити телефон.
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Інформація щодо виробу й техніки безпеки

Загальна інформація з безпеки
Прочитайте ці прості вказівки. Недотримання їх може бути небезпечним або незаконним. Щоб отримати подальшу 
інформацію, прочитайте повний посібник користувача.

Дотримуйтесь усіх місцевих законів. Під час руху завжди тримайте руки вільними для керування автомобілем. Під час 
керування автомобілем у першу чергу слід думати про безпеку дорожнього руху. Використовуйте монтажний пристрій або 
мобільний тримач лише за умови, що це повністю безпечно для керування автомобілем.

Установлюючи монтажний пристрій або мобільний тримач, переконайтеся, що вони не заважатимуть, та не створюють 
перешкод для систем керування або гальмування, або інших систем, які задіяні в експлуатації транспортного засобу 
(наприклад, подушок безпеки), та не обмежують Ваше поле зору під час керування автомобілем.

Переконайтеся, що розміщення подушок безпеки жодним чином не заблоковане та не порушене. Переконайтеся, що 
монтажний пристрій або мобільний тримач встановлено таким чином, щоб у разі дорожньо-транспортної пригоди або 
зіткнення Ви не вступили з ними в контакт.

Регулярно перевіряйте надійність кріплення присоска, розташованого на нижній частині монтажного пристрою, до 
вітрового скла або панелі приладів, особливо, якщо температура навколишнього середовища сильно змінюється.

Під час керування автомобілем не знімайте, та не встановлюйте мобільний телефон на місце.

Якщо Ви не впевнені, як має працювати виріб, або хочете дізнатися більше про його використання, перегляньте сторінки 
технічної підтримки за адресою www.nokia.com/support.

Догляд за пристроєм
Обережно поводьтеся із пристроєм, зарядним пристроєм і аксесуарами. Наведені далі рекомендації допоможуть 
гарантувати належну роботу пристрою.

• Оберігайте пристрій від вологи. Атмосферні опади, волога та різні рідини можуть містити мінерали, які призводять до 
корозії електронних схем. Якщо пристрій намокне, дайте йому висохнути.

• Використовуйте зарядний пристрій лише за прямим призначенням. Неналежне використання або використання 
несумісного зарядного пристрою може призвести до займання, вибуху або інших небезпек. Не користуйтеся 
пошкодженим зарядним пристроєм.

• Не намагайтеся заряджати пристрій, якщо корпус акумулятора пошкоджений, відкритий або має тріщини, чи заряджати 
пристрій, несумісний зі стандартом Qi.

• Не використовуйте та не зберігайте пристрій у запилених чи брудних місцях.
• Не зберігайте пристрій у місцях із високою температурою. Високі температури можуть пошкодити пристрій.
• Не зберігайте пристрій у місцях із низькою температурою. Коли пристрій після охолодження нагрівається до своєї 

нормальної температури, усередині пристрою може з’явитися волога, що може призвести до пошкодження.
• Неавторизовані зміни можуть призвести до пошкодження пристрою та можуть порушувати нормативні положення 

щодо радіопристроїв.
• Не кидайте, не бийте та не трусіть пристрій або акумулятор. Грубе поводження може призвести до виходу пристрою 

з ладу.
• Для очищення поверхні пристрою користуйтеся тільки м’якою, чистою і сухою тканиною.

Під час тривалого використання пристрій може нагріватися. У більшості випадків це нормально. Якщо пристрій не працює 
належним чином, віднесіть його до найближчого сервісного центру.

Складові пристрою намагнічені, тому пристрій може притягувати металеві предмети. Не розташовуйте кредитні картки або 
інші магнітні носії поруч із пристроєм, оскільки це може призвести до видалення інформації, що зберігається на них.

Утилізація

Завжди повертайте використані електронні вироби, акумулятори та пакувальні матеріали до спеціальних прийомних 
пунктів. Так Ви допомагаєте перешкодити неконтрольованій утилізації цих виробів і сприяєте повторному використанню 
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матеріалів. Усі матеріали пристрою можна переробити в інші матеріали та енергію. Щоб дізнатися, як утилізувати вироби, 
відвідайте веб-сайт www.nokia.com/recycle.

Символ перекресленої корзини з колесами

Перекреслена корзина з колесами, зображена на виробі, акумуляторі, документації або упаковці, означає, що після 
завершення терміну експлуатації всі електричні та електронні вироби й акумулятори підлягають утилізації окремо від 
звичайного сміття. Не викидайте ці вироби разом із несортованими міськими відходами — віднесіть їх у прийомний пункт 
для переробки. Інформацію про найближчий центр утилізації можна отримати в місцевій організації, що займається 
переробкою відходів, або на сайті www.nokia.com/support. Додаткову інформацію про екологічні атрибути пристрою див. 
на веб-сторінці www.nokia.com/ecoprofile.

Інформація про акумулятор і зарядний пристрій
Заряджайте пристрій за допомогою зарядного пристрою DC-22.

Microsoft Mobile може пристосувати до використання з цим пристроєм додаткові моделі акумуляторів або зарядних 
пристроїв.

Інформація про авторські права та інші повідомлення
ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ

Цим документом Microsoft Mobile Oy заявляє, що цей CR-200 виріб відповідає основним вимогам та іншим відповідним 
положенням Директиви 2004/108/EC.

Наявність виробів може залежати від регіону. Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться до свого дилера. Цей виріб 
може містити товари, технології або програмне забезпечення, які регулюються експортним законодавством та нормативно 
регулятивними актами США та інших країн. Відхилення від положень закону заборонено.

Зміст цього документа надається «як є». Крім передбачених чинним законодавством, жодні інші гарантії, прямо виражені 
або такі, що маються на увазі, включаючи (але не обмежуючись) неявні гарантії придатності до продажу та для визначеної 
мети, не стосуються точності, достовірності чи змісту цього документа. Microsoft Mobile залишає за собою право на 
перегляд цього документа чи на його анулювання в будь-який час без попереднього повідомлення.

У межах, дозволених чинним законодавством, за жодних обставин компанія Microsoft Mobile або будь-який з її ліцензіарів 
не несуть відповідальності за втрату даних або прибутку, а також за будь-які спеціальні, випадкові, подальші чи побічні 
збитки, незалежно від причини виникнення.

Відтворення, передача та розповсюдження в будь-якому вигляді цього документа чи будь-якої його частини без 
попереднього письмового дозволу компанії Microsoft Mobile заборонені. Компанія Microsoft Mobile дотримується політики 
постійного розвитку. Компанія Microsoft Mobile залишає за собою право вносити будь-які зміни та покращення в будь-який 
виріб, описаний у цьому документі, без попереднього повідомлення.

Microsoft Mobile не робить жодних заяв, не надає гарантію та не несе відповідальності за функціональність, вміст або 
сервісну підтримку програм виробництва третіх осіб, які входять до комплекту постачання пристрою. Використовуючи 
програму, Ви погоджуєтеся, що вона надається на умовах «як є».

ПОВІДОМЛЕННЯ ФЕДЕРАЛЬНОЇ КОМІСІЇ ЗВ’ЯЗКУ/МІНІСТЕРСТВА ПРОМИСЛОВОСТІ КАНАДИ

Цей пристрій відповідає вимогам частини 15 правил Федеральної комісії зв’язку (FCC) та RSS-стандартам звільнення від 
ліцензування Міністерства промисловості Канади. Використання цього пристрою обумовлюється двома такими умовами: 
(1) цей пристрій не повинен створювати шкідливі перешкоди, (2) цей пристрій має приймати на себе будь-які перешкоди, у 
тому числі перешкоди, що можуть призвести до небажаних наслідків у роботі. Щоб дізнатися більше, відвідайте сторінку 
transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html. Модифікації або зміни конструкції, прямо не схвалені компанією Microsoft 
Mobile, можуть призвести до анулювання права користувача на використання цього обладнання.

Примітка. Це обладнання перевірено на відповідність обмеженням для цифрових пристроїв класу B відповідно до частини 
15 правил Федеральної комісії зв’язку. Ці обмеження розроблені для належного захисту від шкідливих перешкод у житлових 
приміщеннях. Це обладнання виробляє, використовує та може випромінювати радіочастотну енергію; у випадку якщо це 
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обладнання встановлено й використовується всупереч інструкціям, воно може створювати серйозні перешкоди для 
радіозв’язку. Однак немає гарантії, що ці перешкоди не виникнуть в окремій установці. Якщо це обладнання створює 
перешкоди для приймання радіо- й телесигналу, що можна визначити шляхом вмикання та вимикання обладнання, існує 
декілька способів усунення цих перешкод:

• переорієнтувати або перемістити приймальну антену;
• збільшити відстань між обладнанням і приймачем;
• підключити обладнання до іншої розетки (не до тієї, до якої підключено приймач);
• звернутися по допомогу до досвідченого радіотехніка або телемайстра.

TM © 2014 Microsoft Mobile. Усі права захищені. Nokia є зареєстрованим товарним знаком Nokia Corporation. Назви продуктів 
сторонніх постачальників можуть бути товарними знаками відповідних власників.

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