
Ръководство на потребителя за Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Издание 1.1



За безжичното зарядно устройство

С Безжична зареждаща платформа Nokia DT-900 можете да зареждате телефона
си или друго съвместимо устройство, без да разплитате кабелите на зарядните
им устройства. Просто сложете телефона върху зареждаща платформа и
зареждането започва.

Някои от частите на устройството са магнитни. Устройството може да привлече
метални предмети. Не поставяйте кредитни карти или други магнитни носители
близо до устройството, тъй като съхранената в тях информация може да бъде
изтрита.

Няма никел в повърхността на устройството.

Преди да използвате продукта, прочетете внимателно настоящото ръководство
за потребителя. Прочетете също и ръководството за потребителя на
устройството, което свързвате към този продукт.

За Qi

Qi е глобален стандарт, който позволява безжично зареждане на вашето
устройство. Ако имате съвместимо с Qi устройство, не е необходимо да свързвате
кабели. Просто поставяте устройството си върху зареждащата повърхност.

Qi използва електромагнитната индукция и към момента се прилага за
устройства, които работят с мощност до 5 вата, като мобилните телефони.
Съвместимите с Qi устройства и зарядни устройства използват една и съща
честота, така че стига да има контакт между активните им зони, всички те са
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съвместими помежду си, без значение от производителя или марката. За повече
подробности вижте ръководствата за потребителя на двете устройства.

Клавиши и части

1 Адаптер за захранване
2 Кабел за зареждане
3 Светлинен индикатор
4 Конектор за адаптера за захранване
5 Зареждаща платформа
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Включване и изключване на зареждащата платформа

Използвайте зареждащата платформа само с предоставения адаптер за
захранване.

Включване
1 Включете единия край на захранващия кабел в адаптера за захранване.
2 Включете адаптера за захранване в електрическия контакт.
3 Включете другия край на кабела в зареждащата платформа.

Може да оставите зареждащата платформа включена в контакта, дори когато не
зареждате телефона си. Платформата почти не консумира енергия, когато не
зарежда.

Изключване
Изключете адаптерa за захранване първо от зареждащата платформа и след това
от контакта.

Зареждане на устройството

1 Уверете се, че върху зареждащата платформа не е поставено нищо.
2 Сложете върху платформата телефона си или друго съвместимо устройство.

Когато белият светлинен индикатор угасне, батерията е напълно заредена.
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Нормално е платформата и телефонът да се загреят, особено ако използвате
телефона по време на зареждането, например за стрийминг на музика.

Около платформата трябва да има свободно пространство. Ако върху
платформата е поставен и друг предмет, освен телефонът ви, телефонът не се
зарежда и белият светлинен индикатор мига бързо.

Светлинни индикатори

Чудите се какво означават светлинните индикации на зареждащата платформа?

Постоянна светлина Зареждане
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Бавно мигаща светлина Батерията на телефона ви е напълно
заредена

Бързо мигаща светлина Проблем при зареждането

При проблем със зареждането:

• Проверете дали върху платформата няма други предмети.
• Проверете дали платформата не е прекалено гореща. Ако платформата е

прекалено гореща на допир, свалете телефона от нея и я изключете.
Платформата може да се изключи автоматично, ако загрее прекалено много.
След като платформата се охлади, опитайте отново със зареждането.

Потърсете поддръжка

Ако искате да научите повече за това как да използвате мобилното си устройство
или ако не сте сигурни как то би трябвало да работи, прочетете внимателно
ръководството за потребителя.

Ако проблемът остане неразрешен, обърнете се към   Microsoft  Mobile за 
варианти за поправка.

Информация за продукта и безопасността

Грижи за устройството
Работете внимателно с устройството, зарядното устройство и аксесоарите. Долните предложения ще ви помогнат да
запазите гаранцията си валидна.

• Пазете устройството сухо. Валежите, влажността и всички видове течности или влага могат да съдържат
минерали, които да доведат до корозия на електронните схеми. Ако устройството ви се намокри, оставете го да
изсъхне.

• Използвайте зарядното устройство само за целите, за които е предназначено. Неправилната употреба или
използването на несъвместими зарядни устройства може да породи риск от пожар, експлозия, изтичане или
друга опасност. Никога не използвайте повредено зарядно устройство. Използвайте зарядното устройство само
на закрито.

• Не се опитвайте да зареждате устройство, чиято батерия има повреди, пукнатини или отвори в корпуса, нито
устройство, което не е съвместимо с Qi.

• Не използвайте и не съхранявайте устройството на прашни или замърсени места. Подвижните части и
електронните компоненти могат да се повредят.

• Не съхранявайте устройството на високи температури. Високите температури могат да скъсят експлоатационния
срок на устройството и да деформират или разтопят някои пластмаси.

• Не съхранявайте устройството на ниски температури. Когато устройството се затопли до нормалната си
температура, във вътрешността му може да се образува влага, която да повреди електронните платки.

• Не се опитвайте да отваряте устройството.

• Неодобрените промени могат да повредят устройството и да доведат до нарушение на законите и разпоредбите,
приложими към радиосъоръженията.
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• Не изпускайте, не удряйте и не клатете устройството. При грубо боравене може да се счупят вътрешните платки
и механични части.

• Използвайте само мека, чиста и суха кърпа за почистване на повърхността на устройството.

Рециклиране
Винаги връщайте вашите използвани електронни продукти, батерии и опаковки в предназначените за това
събирателни пунктове. По този начин ще допринасяте за предотвратяването на безконтролното изхвърляне на
отпадъци и ще съдействате за рециклирането на материали.

Знак със зачеркнат контейнер

Знакът със зачеркнатия контейнер в документацията, батерията или опаковката на вашия продукт напомня, че всички
електрически и електронни продукти, батерии и акумулатори трябва да се предават в специален събирателен пункт
в края на техния експлоатационен период. Изискването се прилага в Европейския съюз. Не изхвърляйте тези продукти
като битови отпадъци, които не подлежат на разделно събиране. За повече информация относно екологичността
вижте еко-профила на продукта на адрес www.nokia.com/ecoprofile.

Имплантирани медицински устройства
Производителите на медицински устройства препоръчват спазване на минимално разстояние от 15,3 сантиметра (6
инча) между безжично устройство и имплантирано медицинско устройство, например пейсмейкър или имплантиран
сърдечен дефибрилатор, за избягване на евентуални смущения. Лицата, които имат такива устройства, трябва:

• Да държат винаги безжичното устройство на повече от 15,3 сантиметра (6 инча) от медицинското устройство.

• Да не носят безжичното устройство в джоб на гърдите си.

• Да изключат безжичното устройство, ако има каквато и да било причина да подозират, че възникват смущения.

• Да следват указанията на производителя за имплантираното медицинско устройство.

Ако имате каквито и да било въпроси относно употребата на вашето безжично устройство с имплантирано медицинско
устройство, се консултирайте с вашия лекар.

Авторско право и други уведомления

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

С настоящото Microsoft Mobile Oy декларира, че изделието DT-900 съответства на основните изисквания, както и
на други приложими разпоредби на Директива 2004/108/EC. Копие на Декларацията за съответствие може да се
намери на http://www.nokia.com/global/declaration.

TM © 2014 Microsoft Mobile. ĒŁĸŇĺĸ ĿŀİĲİ ķİĿİķĵĽĸ. Microsoft ĵ łŊŀĳľĲŁĺİ ļİŀĺİ Ľİ ĳŀŃĿİłİ ĺľļĿİĽĸĸ Ľİ Microsoft. 
Nokia ĵ ķİĿİķĵĽİ łŊŀĳľĲŁĺİ ļİŀĺİ Ľİ Nokia Corporation. ğŀľĴŃĺłĸ/ĽİĸļĵĽľĲİĽĸŏ Ľİ łŀĵłĸ Ļĸņİ ļľĶĵ Ĵİ Łİ łŊŀĳľĲŁĺĸ 
ļİŀĺĸ Ľİ ŁŊľłĲĵłĽĸłĵ Łĸ ĿŀĸłĵĶİłĵĻĸ.

Забранено е възпроизвеждането, прехвърлянето, разпространението или съхранението на част или цялото
съдържание на този документ под каквато и да e форма без предварителното писмено разрешение на Microsoft 
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Mobile. Microsoft Mobile провежда политика на постоянно развитие. Microsoft Mobile си запазва правото да прави 
изменения и подобрения на всеки от продуктите, описани в този документ, без предизвестие.

http://www.nokia.com/ecoprofile
http://www.nokia.com/global/declaration


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

До максималната степен, позволена от приложимото право, при никакви обстоятелства Microsoft Mobile или неин 
лицензодател не носят отговорност за загуба на данни или за пропуснати ползи, нито за странични, извънредни, 
косвени или непреки вреди, независимо как са причинени.

Съдържанието на този документ е ограничено до изрично посоченото в него. Освен в случаите, когато приложимото
право го изисква, не се дават никакви гаранции от какъвто и да било вид, нито изрични, нито подразбиращи се,
включително, но не само подразбиращи се гаранции за годност за продажба и за определено предназначение, относно
точността, достоверността или съдържанието на този документ. Microsoft Mobile си запазва правото да изменя или 
да оттегля този документ във всеки момент без предизвестие.
Предлагането на продукти може да е различно в различните региони. ėİ ĿľĲĵŇĵ ĸĽńľŀļİņĸŏ Łĵ ľıŊŀĽĵłĵ ĺŊļ Ĳİňĸŏ 
łŊŀĳľĲĵņ. Това устройство може да съдържа елементи, технология или софтуер, по отношение на които Łĵ ĿŀĸĻİĳİł 
закони и разпоредби, регулиращи износа от САЩ и други държави. Забранява се нарушаването на закона.

/Издание 1.1 BG
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