
Посібник користувача
Універсальний портативний зарядний пристрій USB Nokia DC-18

Видання 1.3 UK



Складові частини

Познайомтеся зі своїм портативним зарядним пристроєм.

1 Гніздо мікро-USB
2 Ручка роз’єму
3 Індикатор рівня заряду акумулятора
4 Гніздо заряджання
5 Кабель USB

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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Заряджання акумулятора

Ваш акумулятор частково заряджено на заводі, але, можливо, буде потрібно зарядити його ще 
раз, перш ніж можна буде користуватися пристроєм.

Для заряджання пристрою можна використовувати будь-який зарядний пристрій Nokia з 
роз’ємом мікро-USB (продається окремо) або сумісний кабель USB.

1. Приєднайте зарядний пристрій до настінної розетки або підключіть свій пристрій до сумісного 
комп’ютера за допомогою кабелю USB.
2. Приєднайте роз’єм мікро-USB кабелю до гнізда заряджання на своєму пристрої. Під час 
заряджання акумулятора індикатор блимає. Після повного заряджання акумулятора індикатор 
вимикається.

3. Коли акумулятор повністю зарядиться, від’єднайте зарядний пристрій від свого пристрою, а 
потім від’єднайте його від настінної розетки.
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Використання портативного зарядного пристрою

Акумулятор телефону розрядився, а поблизу немає ані настінної розетки, ані зарядного 
пристрою? Використовуйте портативний зарядний пристрій, щоб заряджати свій телефон або 
інший сумісний пристрій у дорозі.

1. Витягніть кабель, тримаючи за ручку роз’єму. Портативний зарядний пристрій увімкнеться та 
покаже рівень заряду акумулятора.
2. Приєднайте кабель до роз’єму мікро-USB пристрою, який потрібно зарядити.

3. Після завершення заряджання від’єднайте кабель від пристрою і сховайте його на місце, щоб 
вимкнути зарядний пристрій.

Якщо в портативному зарядному пристрої достатній рівень заряду, спочатку заряджається 
пристрій. В іншому разі спочатку заряджається портативний зарядний пристрій, доки рівень його 
заряду не буде достатнім. Індикатори загоряються, а 1 індикатор постійно блимає під час 
заряджання. Якщо пристрій споживає енергії більше, ніж портативний зарядний пристрій отримує 
з настінної розетки або комп’ютера, індикатори показують рівень заряду акумулятора, що 
знижується.

Якщо портативний зарядний пристрій розряджається під час заряджання пристрою, перший 
світловий індикатор починає блимати.
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Пошук та усунення несправностей і технічна підтримка

Для максимального використання можливостей пристрою можна відвідати www.nokia.com/
support.
Там можна знайти повні посібники користувача, інформацію щодо усунення несправностей, 
обговорення, деталі про функції, технології та сумісність.

Функція усунення несправностей та обговорень може бути недоступна деякими мовами.
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Інформація щодо виробу й техніки безпеки

Догляд за пристроєм
Обережно поводьтеся із пристроєм, акумулятором 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 Ваш пристрій намокне, дайте пристрою висохнути.

• Не використовуйте та не зберігайте пристрій у запилених чи брудних місцях.
• Не зберігайте пристрій у місцях із високою температурою. Високі температури можуть пошкодити пристрій або 

акумулятор.
• 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.
• Не відкривайте пристрій.
• 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.

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 
матеріалів. Усі матеріали пристрою можна переробити в інші матеріали та енергію. Щоб дізнатися, як утилізувати вироби 
Microsoft Mobile, 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
Ваш пристрій має внутрішній незнімний акумулятор. Не намагайтеся вийняти акумулятор, щоб не пошкодити пристрій.

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

Безпечне використання акумулятора та зарядного пристрою
Щоб від’єднати зарядний пристрій або аксесуар, тягніть за штепсель, а не за шнур.

Якщо зарядний пристрій не використовується, вийміть його з розетки. Якщо повністю заряджений акумулятор не 
використовувати, він із часом розрядиться.
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Щоб забезпечити оптимальну роботу пристрою, завжди зберігайте акумулятор при температурі від 15 °C до 25 °C (від 
59 °F до 77 °F). Екстремальні температури знижують ємність та тривалість роботи акумулятора. Пристрій з дуже нагрітим 
чи дуже охолодженим акумулятором може тимчасово не працювати.

Не кидайте акумулятори у вогонь, оскільки вони можуть вибухнути. Дотримуйтеся місцевих законів. Якщо можливо, 
здавайте акумулятори на повторну переробку. Не викидайте акумулятори як побутове сміття.

Не розбирайте, не розрізайте, не роздавлюйте, не згинайте, не проколюйте та не пошкоджуйте іншим чином акумулятор. 
У разі протікання акумулятора будьте обережні, щоб рідина не попала в очі або на шкіру. Якщо це станеться, негайно 
промийте уражені ділянки водою або зверніться до лікаря. Не модифікуйте акумулятор, не намагайтеся вставити в нього 
сторонні об’єкти, не занурюйте у воду та не піддавайте його впливу води або інших рідин. Пошкоджені акумулятори можуть 
вибухнути.

Використовуйте акумулятор і зарядний пристрій лише за прямим призначенням. Неналежне використання та використання 
несхвалених або несумісних акумуляторів і зарядних пристроїв може спричинити ризик займання, вибуху або інші 
небезпеки, а також унаслідок цього можуть утратити чинність гарантія та дозволи щодо пристрою. Якщо Ви вважаєте, що 
акумулятор або зарядний пристрій пошкоджено, віднесіть його до сервісного центру, перш ніж продовжувати 
користуватися ним. Ніколи не користуйтеся пошкодженим акумулятором або зарядним пристроєм. Використовуйте 
зарядний пристрій лише у приміщенні. Не заряджайте пристрій під час грози.

Інформація про авторські права та інші повідомлення
ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ

Цим документом Microsoft Mobile Oy заявляє, що цей DC-18 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

Цей пристрій відповідає вимогам частини 15 правил Федеральної комісії зв’язку. 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 
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:
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• 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. Всі права захищені. Nokia є товарним знаком Nokia Corporation. Назви продуктів сторонніх 
постачальників можуть бути торговими марками відповідних власників.

© 2014 Microsoft Mobile. Всі права захищені. 8


	Складові частини
	Заряджання акумулятора
	Використання портативного зарядного пристрою
	Пошук та усунення несправностей і технічна підтримка
	Інформація щодо виробу й техніки безпеки
	Догляд за пристроєм
	Інформація про акумулятор і зарядний пристрій
	Безпечне використання акумулятора та зарядного пристрою


	Інформація про авторські права та інші повідомлення

