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Bắt đầu sử dụng
Tìm hiểu cách bắt đầu sử dụng cảm biến tiệm cận.

Giới thiệu về cảm biến tiệm cận
Nokia Treasure Tag (WS-2) là một cảm biến tiệm cận giúp bạn dễ dàng tìm thấy những đồ có giá trị bị
bỏ quên.
Để bộ cảm biến trong túi hoặc sử dụng dây đeo để gắn bộ cảm biến với chìa khóa. Nếu bạn bỏ quên đồ,
điện thoại sẽ báo cho bạn biết. Nếu bị mất đồ, bạn có thể kiểm tra trên bản đồ để biết nơi cần bắt đầu
tìm kiếm.
Cảm biến tiệm cận tương thích với Windows Phone 8 hoặc những điện thoại mới hơn có ứng dụng
Treasure Tag và Bluetooth 4.0 trở lên. Một số tính năng sản phẩm có thể phụ thuộc vào kiểu điện thoại
hoặc phiên bản phần mềm. Bạn sẽ có được trải nghiệm tốt nhất với điện thoại Lumia. Ứng dụng, danh
sách thiết bị tương thích đầy đủ và thông tin thêm về khả năng tương thích có sẵn tại Store.
Hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này trước khi sử dụng sản phẩm. Ngoài ra, hãy đọc hướng dẫn sử dụng
dành do thiết bị mà bạn kết nối vào sản phẩm.

Phím và bộ phận
Làm quen với cảm biến tiệm cận.

1 Vùng NFC
2 Dây đeo silicon có móc
3 Phím đa chức năng
4 Nắp pin
5 Dây đeo silicon không có móc
Bề mặt của sản phẩm này không chứa niken.

Cảnh báo: Sản phẩm này có thể chứa những bộ phận nhỏ. Giữ chúng ngoài tầm tay trẻ em.

Bật hoặc tắt bộ cảm biến
Bạn có thể bật hoặc tắt bộ cảm biến.
Bộ cảm biến sẽ tự động được bật sau khi lắp pin.
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Để tắt bộ cảm biến hoặc bật trở lại, hãy bấm phím đa chức năng trong 3 giây.
Để tắt bộ cảm biến, bạn cũng có thể tháo pin.

Thay dây đeo
Bộ cảm biến của bạn đi kèm với hai dây đeo silicon: một dây có móc để gắn, một dây không có móc.
1. Kéo dây đeo từ bộ cảm biến. Bạn có thể sử dụng kẹp giấy hoặc dụng cụ tương tự để cẩn thận bẩy
cạnh của dây đeo ra khỏi rãnh.
2. Đặt bộ cảm biến vào dây đeo khác và cẩn thận kéo căng, sau đó kéo dây đeo vào vị trí.
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Ghép nối và kết nối
Trước khi có thể sử dụng bộ cảm biến, bạn cần ghép nối và kết nối bộ cảm biến với điện thoại.
Bạn có thể kết nối bộ cảm biến với điện thoại bằng cách sử dụng NFC hoặc Bluetooth. Đảm bảo cảm biến
được bật và bạn có một SIM trong điện thoại.
Mỗi lần bộ cảm biến của bạn có thể được kết nối với một điện thoại và điện thoại của bạn có thể có đến
4 bộ cảm biến kết nối với nó. Để xác định vị trí điện thoại hiện tại được kết nối với bộ cảm biến của bạn,
hãy bấm phím đa chức năng trong khi ở trong phạm vi và điện thoại sẽ phát âm báo. Nếu muốn kết nối
bộ cảm biến với một điện thoại khác, trước tiên hãy khôi phục bộ cảm biến về cài đặt gốc.
Bạn có thể ngắt kết nối bộ cảm biến ra khỏi điện thoại. Để biết thêm thông tin, hãy xem hướng dẫn sử
dụng của điện thoại.

Ghép nối bộ cảm biến sử dụng NFC
Ghép nối bộ cảm biến với điện thoại một cách nhanh chóng sử dụng NFC.
1. Đảm bảo bạn đã bật NFC trên điện thoại.
Để biết thêm thông tin về NFC, hãy xem hướng dẫn sử dụng của điện thoại.
2. Chạm các vùng NFC của bộ cảm biến và của điện thoại vào với nhau.

3. Thực hiện theo hướng dẫn được hiển thị trên điện thoại.

Ghép nối bộ cảm biến sử dụng Bluetooth
Nếu điện thoại không có NFC, bạn có thể ghép nối bộ cảm biến với điện thoại sử dụng Bluetooth.
Bạn cần có ứng dụng Treasure Tag để sử dụng bộ cảm biến. Bạn có thể tải ứng dụng này về từ Cửa hàng
Windows Phone.
1. Đảm bảo bạn đã bật Bluetooth trên điện thoại.
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Để biết thêm thông tin về Bluetooth, hãy xem hướng dẫn sử dụng của điện thoại.
2. Trên điện thoại, hãy chạm vào Treasure Tag.
3. Chọn bộ cảm biến và thực hiện theo hướng dẫn được hiển thị trên điện thoại.
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Sử dụng cơ bản
Tìm hiểu các khái niệm cơ bản về cách sử dụng cảm biến tiệm cận.

Cài đặt bộ cảm biến
Xác định cách và thời điểm bộ cảm biến cảnh báo bạn.
Trên điện thoại, hãy chạm vào Treasure Tag.
1. Khi ghép nối lần đầu tiên, quá trình cài đặt sẽ tự động bắt đầu. Nếu không, trên điện thoại, hãy chạm
vào CÀI ĐẶT THẺ bên dưới bộ cảm biến.
2. Để chọn biểu tượng cho bộ cảm biến, hãy chạm vào thêm biểu tượng và chạm vào biểu tượng bạn
muốn.
3. Để đặt tên cho bộ cảm biến, hãy chạm vào TÊN THẺ và nhập tên.
4. Chọn cách và nơi cảnh báo được phát.
Cảnh báo được kích hoạt bất cứ khi nào kết nối Bluetooth giữa bộ cảm biến và điện thoại của bạn bị
ngắt hoặc tín hiệu yếu. Ví dụ, cánh cửa bị đóng có thể tạo ra cảnh báo. Điện thoại của bạn sẽ phát cảnh
báo ngay cả khi ở chế độ im lặng. Nếu bạn có nhiều bộ cảm biến, điện thoại của bạn cũng hiển thị thông
báo về bộ cảm biến nào được kích hoạt.

Quản lý bộ cảm biến của bạn
Kiểm tra những gì đang xảy ra với bộ cảm biến và thay đổi cài đặt của nó. Bạn cũng có thể ấn định bộ
cảm biến vào màn hình bắt đầu của điện thoại để truy cập nhanh.
1. Chạm vào Treasure Tag.
2. Chạm vào bộ cảm biến bạn muốn xem. Nếu bạn có nhiều cảm biến, để nhận dạng từng cảm biến, hãy
nhấn .
Thêm một bộ cảm biến vào danh sách bộ cảm biến
Chạm vào  > thêm thẻ.
Chỉnh sửa cài đặt bộ cảm biến
Chọn một bộ cảm biến và chạm vào  > CHỈNH SỬA THẺ.
Ấn định bộ cảm biến trên màn hình bắt đầu của điện thoại
Chạm vào  > ghim vào màn hình Bắt đầu. Bạn cũng có thể chạm và giữ bộ cảm biến trong danh
sách bộ cảm biến, sau đó chọn ghim vào màn hình Bắt đầu.
Ngắt kết nối bộ cảm biến theo cách thủ công
Chạm vào . Hình ảnh bộ cảm biến sẽ chuyển sang màu xám. Để kết nối lại, hãy chạm vào  hoặc chạm
các vùng NFC của bộ cảm biến và của điện thoại vào với nhau.
Tháo bộ cảm biến
Chạm vào  > xóa thẻ.

Tìm bộ cảm biến của bạn
Bạn bị mất bộ cảm biến và không biết nó ở đâu? Bạn có thể bắt đầu tìm kiếm bằng cách kiểm tra trên
bản đồ nơi mà điện thoại của bạn bị mất kết nối với bộ cảm biến.
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Để kiểm tra trên bản đồ nơi mất kết nối, tọa độ GPS phải khả dụng.
Việc sử dụng dịch vụ hoặc tải nội dung về, bao gồm cả các mục miễn phí, có thể cần chuyển những lượng
lớn dữ liệu và vì thế có thể phát sinh phí dữ liệu.
1. Đảm bảo bạn đã bật GPS trên điện thoại.
2. Chạm vào Treasure Tag và chạm vào bộ cảm biến bạn muốn.
3. Hãy chờ trong khi điện thoại tìm kiếm bộ cảm biến.
4. Nếu điện thoại không tìm thấy bộ cảm biến, hãy chạm vào mở bản đồ. Vùng gần đúng nơi mà điện
thoại được kết nối lần cuối với bộ cảm biến sẽ hiển thị trên bản đồ.

Nhận hướng dẫn đến bộ cảm biến
Để được hướng dẫn lộ trình, trong giao diện bản đồ, hãy nhấn vào thông báo địa chỉ và phương
hướng.
Tìm bộ cảm biến được kết nối
Trên điện thoại, hãy chạm vào bộ cảm biến để phát âm báo. Để tắt tiếng cảm biến sau khi tìm thấy, hãy
bấm phím đa chức năng trên bộ cảm biến hoặc chạm vào  trên điện thoại.

Cài bộ cảm biến tự động tắt
Bạn không muốn bộ cảm biến thông báo khi ở nhà hoặc ở văn phòng? Tự động tắt bộ cảm biến khi điện
thoại được kết nối với một trong các mạng WiFi được thiết lập.
1. Trên điện thoại, hãy chạm vào Treasure Tag >  > chế độ im lặng.
2. Để thêm một mạng mới, hãy chạm vào .
3. Chọn mạng WiFi bạn muốn từ danh sách các mạng Wi-Fi khả dụng.
Bạn có thể thêm nhiều mạng WiFi cho chế độ im lặng.
Bất cứ khi nào điện thoại được kết nối với mạng WiFi bạn đã chọn, tất cả các thông báo từ bộ cảm biến
sẽ tự động được tắt.
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Tìm điện thoại bằng cách sử dụng bộ cảm biến
Bạn không thể nhớ nơi bạn đã để điện thoại? Sử dụng bộ cảm biến để xác định vị trí điện thoại.
1. Bấm phím đa chức năng. Điện thoại sẽ phát âm báo để giúp bạn xác định vị trí điện thoại ngay cả khi
điện thoại ở chế độ im lặng.

2. Khi tìm thấy điện thoại, hãy chạm vào thông báo trên điện thoại để tắt âm báo.

Chụp ảnh từ xa
Bạn muốn tránh camera bị rung khi chụp ảnh bằng điện thoại? Sử dụng bộ cảm biến để chụp ảnh từ xa,
nhờ vậy bạn không phải sử dụng phím chụp ảnh hoặc biểu tượng chụp ảnh trên điện thoại.
Nếu điện thoại của bạn không có ứng dụng Lumia Selfie, bạn có thể tải ứng dụng này về từ Store.
1. Trên điện thoại, hãy chạm vào Lumia Selfie.
2. Để chụp ảnh, trên bộ cảm biến, hãy bấm phím đa chức năng.
Sau khi chụp ảnh, bạn có thể chỉnh sửa ảnh trên điện thoại. Để trở lại để chụp ảnh khác, hãy bấm phím
đa chức năng.

Thay pin
Bộ cảm biến đã được lắp sẵn pin, nhưng cuối cùng bạn vẫn cần phải thay pin.
Cảm biến của bạn sử dụng pin CR2032 tiêu chuẩn. Khi pin hết điện hoàn toàn, bạn cần thay pin mới
trước khi có thể sử dụng lại cảm biến.
Khi pin yếu, cảm biến sẽ phát âm cảnh báo và một thông báo sẽ hiển thị trên ứng dụng Treasure Tag
của điện thoại. Nếu bạn đã ấn định bộ cảm biến vào màn hình bắt đầu của điện thoại, biểu tượng pin
sẽ hiển thị trên hình xếp.
1. Đặt cái kẹp giấy hoặc dụng cụ tương tự vào khe hở trên góc dưới bên trái trên mặt sau của bộ cảm
biến.
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2. Cẩn thận bẩy vỏ mặt sau lên.
3. Thay pin cũ bằng pin mới. Đảm bảo bạn lắp pin đúng cách.
4. Canh thẳng hàng các góc cắt trên vỏ mặt sau và điện thoại, sau đó đóng vỏ mặt sau khớp vào vị trí.

Khôi phục cài đặt gốc
Bạn có thể xóa tất cả các ghép nối và cài lại bộ cảm biến về cài đặt gốc.
1. Mở vỏ mặt sau và tháo pin ra khỏi bộ cảm biến.
2. Lắp pin trong khi bấm phím đa chức năng.
Bạn cũng có thể tháo bộ cảm biến ra khỏi điện thoại đã kết nối hoặc thiết bị khác để khôi phục cài đặt
gốc.
Sau khi khôi phục cài đặt gốc, bộ cảm biến sẽ ngay lập tức ghép nối với bất kỳ điện thoại nào có bộ cảm
biến này trong danh sách thiết bị ghép nối. Nếu xóa bộ cảm biến khỏi danh sách, bộ cảm biến sẽ ngắt
kết nối với điện thoại này và khôi phục cài đặt gốc lại.
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Giải quyết sự cố và hỗ trợ

Để tận dụng tối đa thiết bị của bạn, hãy truy cập vào www.nokia.com/support.
Ở đó bạn có thể tìm thấy hướng dẫn sử dụng đầy đủ, thông tin giải quyết sự cố, thảo luận và thông tin
chi tiết về các tính năng, công nghệ và khả năng tương thích.
Phần giải quyết sự cố và thảo luận có thể không khả dụng với mọi ngôn ngữ.
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Thông tin về sản phẩm và an toàn

Điều kiện ẩm ướt và bụi
• Sản phẩm này có khả năng chịu nước và chịu bụi theo phân loại bảo vệ .

Chú ý: Các phụ kiện để sử dụng với điện thoại này không bền, có khả năng chịu nước hoặc chịu bụi giống như điện thoại.
Ví dụ, bộ sạc chỉ nên được sử dụng trong điều kiện khô, không bao giờ sử dụng khi ẩm hoặc ướt.

• Điện thoại chỉ có khả năng chịu nước với nước ngọt sạch, lạnh. Không để điện thoại tiếp xúc với bất kỳ loại chất lỏng nào khác,
chẳng hạn như nước biển.

• Không nhúng điện thoại vào trong nước.
• Nếu điện thoại đã tiếp xúc với nước, hãy lau sạch điện thoại bằng vải khô. Nếu điện thoại đã tiếp xúc với bất kỳ chất lỏng nào

khác, hãy ngay lập tức vẩy một ít nước ngọt sạch vào điện thoại. Cẩn thận lau khô điện thoại.
• Nếu các đầu nối bị bụi, hãy vẩy một ít nước ngọt sạch vào đầu nối. Cẩn thận lau khô điện thoại và vùng đầu nối và để đầu nối

khô.
• Chỉ mở vỏ mặt sau trong điều kiện khô ráo và sạch, sau đó lau khô và sạch điện thoại trước để tránh nước hoặc bụi thâm nhập

vào bên trong. Đảm bảo bên trong điện thoại và các ron của vỏ mặt sau khô ráo, sạch sẽ và không có bất kỳ vật lạ nào, vì chúng
có thể làm hỏng ron kín nước.

Chăm sóc điện thoại của bạn
• Giữ thiết bị khô. Mưa, độ ẩm, và tất cả các loại chất lỏng hoặc ẩm ướt có thể chứa các khoáng chất ăn mòn các mạch điện tử.

Nếu điện thoại của bạn bị ướt, hãy tháo pin và để điện thoại khô.
• Không sử dụng hoặc đặt điện thoại ở những nơi bụi hoặc bẩn.
• Không đặt điện thoại ở những nơi có nhiệt độ cao.
• Không đặt điện thoại ở nhiệt độ lạnh. Khi điện thoại trở về nhiệt độ bình thường của nó, hơi ẩm có thể đọng lại bên trong điện

thoại và làm hỏng nó.
• Không mở điện thoại khác với cách được chỉ dẫn trong hướng dẫn sử dụng.
• Việc sửa đổi không được phép có thể làm hỏng thiết bị và vi phạm các quy định về thiết bị vô tuyến.
• Không làm rơi, đập, hoặc lắc điện thoại hoặc pin. Việc dùng mạnh tay có thể làm hỏng điện thoại.
• Chỉ sử dụng khăn mềm, sạch, khô để lau bề mặt của điện thoại.
Tái chế

Luôn mang các sản phẩm điện tử, pin và vật liệu đóng gói đã qua sử dụng đến điểm thu gom dành riêng. Làm như vậy là bạn đã
giúp ngăn chặn việc vứt rác thải bừa bãi và thúc đẩy việc tái chế vật liệu. Tất cả vật liệu của điện thoại có thể được khôi phục dưới
dạng vật liệu và năng lượng. Kiểm tra cách tái chế các sản phẩm của bạn tại www.nokia.com/recycle.

An toàn pin
Không bỏ pin vào trong lửa vì pin có thể nổ. Hãy tuân thủ các quy định của địa phương. Tái chế pin nếu có thể.
Chỉ sử dụng pin đúng mục đích. Việc sử dụng không đúng hoặc sử dụng pin không được chấp thuận hoặc không tương thích có thể
gây nguy cơ cháy, nổ hoặc những nguy hiểm khác và có thể làm mất hiệu lực mọi sự chấp thuận hoặc bảo hành. Không bao giờ sử
dụng pin bị hỏng.

Thông báo về bản quyền và các thông báo khác
Tuyên bố về sự Phù hợp
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Bằng văn bản này, Microsoft Mobile Oy tuyên bố rằng sản phẩm WS-2 này tuân thủ các yêu cầu thiết yếu và các quy định có liên quan
khác của Chỉ thị 1999/5/EC. Bạn có thể tìm thấy bản sao của Tuyên bố về sự Phù hợp tại www.nokia.com/global/declaration/
declaration-of-conformity.

Tính khả dụng của các sản phẩm ở mỗi khu vực có thể khác nhau. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với đại lý bán lẻ. Thiết bị này
có chứa các thành phần, công nghệ hoặc phần mềm chịu sự điều chỉnh của các luật và quy định về xuất khẩu của Hoa Kỳ và các quốc
gia khác. Nghiêm cấm việc chuyển hướng trái pháp luật.
Nội dung của tài liệu này được cung cấp “theo hiện trạng”. Ngoại trừ do yêu cầu của luật pháp hiện hành, không có bất kỳ sự bảo
đảm nào được thể hiện rõ ràng hoặc ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn vào các bảo đảm ngụ ý thương mại và phù hợp với mục
đích cụ thể, liên quan đến độ chính xác, độ tin cậy hoặc nội dung của tài liệu này. Microsoft Mobile có quyền sửa đổi hoặc thu hồi
tài liệu này tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước.
Trong phạm vi tối đa được pháp luật được áp dụng cho phép, dù trong bất kỳ trường hợp nào, Microsoft Mobile hay bất kỳ bên cấp
lixăng nào của Microsoft Mobile đều sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất cứ việc mất mát dữ liệu hoặc tổn thất thu nhập nào hoặc
bất kỳ thiệt hại nào mang tính chất đặc biệt, ngẫu nhiên, hệ quả hoặc gián tiếp cho dù đã bị gây ra như thế nào.
Nghiêm cấm sao chép, chuyển nhượng hoặc phân phối một phần hay toàn bộ nội dung tài liệu này dưới bất kỳ hình thức nào khi
không được Microsoft Mobile cho phép trước bằng văn bản. Microsoft Mobile thực hiện chính sách phát triển không ngừng. Microsoft
Mobile bảo lưu quyền thực hiện các thay đổi và cải tiến đối với bất kỳ sản phẩm nào được mô tả trong tài liệu này mà không cần
thông báo trước.
Microsoft Mobile không đại diện, cung cấp bảo hành hoặc nhận trách nhiệm đối với chức năng, nội dung hoặc hỗ trợ người dùng
cuối cho ứng dụng của bên thứ ba được cung cấp cùng với điện thoại. Bằng việc sử dụng một ứng dụng, bạn xác nhận rằng ứng
dụng được cung cấp theo hiện trạng.
THÔNG CÁO CỦA FCC/BỘ CÔNG THƯƠNG CANADA

Điện thoại này đáp ứng điều khoản 15 thuộc bộ quy định FCC và (các) tiêu chuẩn RSS miễn giấy phép của Hội công nghiệp Canada.
Hoạt động tùy thuộc vào hai điều kiện sau: (1) Điện thoại này không gây nhiễu có hại, và (2) điện thoại phải chấp nhận bất kỳ gây
nhiễu nào nhận được, bao gồm cả gây nhiễu do các hoạt động không mong muốn. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập vào
transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html. Bất cứ thay đổi hay sửa đổi nào không được Microsoft Mobile phê chuẩn một cách
rõ ràng có thể làm mất hiệu lực quyền sử dụng thiết bị này của người dùng.
Lưu ý: Thiết bị này đã được kiểm tra và nhận thấy là tuân thủ các giới hạn cho thiết bị kỹ thuật số Loại B, theo phần 15 thuộc Bộ Qui
Định của FCC. Các giới hạn này được đặt ra để cung cấp sự bảo vệ hợp lý tránh sự nhiễu sóng có hại trong việc lắp đặt trong khu dân
cư. Thiết bị này phát ra, sử dụng và có thể phát xạ năng lượng sóng vô tuyến, nếu không được lắp đặt và sử dụng theo đúng hướng
dẫn, có thể gây ra nhiễu sóng có hại cho những truyền thông vô tuyến. Tuy nhiên, không có sự bảo đảm rằng sẽ không có nhiễu
sóng trong một lắp đặt cụ thể. Nếu thiết bị này gây nhiễu sóng có hại cho việc thu tín hiệu vô tuyến hoặc truyền hình, có thể xác
định bằng cách tắt và bật thiết bị, người dùng nên tìm cách khắc phục sự nhiễu sóng bằng một trong những biện pháp sau đây:
• Thay đổi hướng hoặc định vị lại ăng-ten thu.
• Tăng khoảng cách giữa thiết bị và thiết bị thu.
• Cắm thiết bị vào một ổ điện trên một mạch khác với mạch được kết nối với thiết bị thu.
• Hãy tham vấn với đại lý hoặc một kỹ thuật viên thiết bị thu vô tuyến/truyền hình có kinh nghiệm để được trợ giúp.
LƯU Ý: Tuyên bố về Tiếp xúc với Bức xạ của FCC: Thiết bị này tuân thủ các giới hạn về tiếp xúc với bức xạ của FCC được đặt ra cho một
môi trường không được kiểm soát. Thiết bị phát này phải không được đặt cùng hoặc hoạt động chung với bất kỳ ăng-ten hoặc thiết
bị phát khác.
TM © 2014 Microsoft Mobile. Mọi quyền được bảo lưu. Nokia là nhãn hiệu của Nokia Corporation đã được đăng ký. Sản phẩm/tên
của bên thứ ba có thể là nhãn hiệu của chủ sở hữu tương ứng.
Nhãn hiệu chữ và logo Bluetooth thuộc sở hữu của Bluetooth SIG, Inc. và mọi hình thức sử dụng các nhãn hiệu này của Microsoft
Mobile đều đã được cấp lixăng.

Bảo hành
Thời hạn bảo hành Microsoft Mobile cung cấp cho sản phẩm này là 12 tháng. Để biết chi tiết, vui lòng truy cập vào trang web nội
dung bảo hành online tại địa phương www.nokia.com/support.
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