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Bezdrátová nabíječka

Nabíječka Bezdrátová nabíjecí podložka Nokia DT-900 slouží k nabíjení telefonu nebo
jiného kompatibilního zařízení bez nutnosti rozplétání nabíjecích kabelů. Stačí telefon
položit na nabíjecí podložku a začne nabíjení.

Části výrobku jsou magnetické. K výrobku mohou být přitahovány kovové materiály.
Do blízkosti výrobku neukládejte kreditní karty nebo jiné magnetické nosiče
informací, protože by mohlo dojít k vymazání informací uložených na těchto nosičích.

Povrch tohoto výrobku neobsahuje nikl.

Před prvním použitím výrobku si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku. Přečtěte
si také uživatelskou příručku k zařízením, která k výrobku připojujete.

Co je Qi

Qi je globální standard umožňující bezdrátové nabíjení zařízení. K zařízením
kompatibilním se standardem Qi nemusíte připojovat žádné kabely. Stačí je položit
na nabíjecí plochu.

Technologie Qi využívá magnetickou indukci a je prozatím určena pro zařízení
využívající příkon 5 nebo méně wattů, například pro mobilní telefony. Nabíječky
a zařízení Qi využívají stejnou frekvenci, proto jsou kompatibilní všechna zařízení Qi
bez ohledu na značku a výrobce (pokud se dotýkají jejich aktivní plochy). Podrobnosti
najdete v uživatelských příručkách k oběma zařízením.
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Tlačítka a části

1 Napájecí zdroj
2 Kabel nabíječky
3 Kontrolka
4 Napájecí konektor
5 Nabíjecí podložka

Zapínání a vypínání nabíjecí podložky
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Nabíječku používejte pouze z dodaným napájecím zdrojem.

Zapnutí
1 Jeden konec kabelu nabíječky připojte k napájecímu zdroji.
2 Připojte zdroj do elektrické zásuvky.
3 Druhý konec kabelu připojte k nabíjecí podložce.

Podložku můžete ponechat připojenou k zásuvce i v době, kdy telefon nenabíjíte. Když
neprobíhá nabíjení, nespotřebovává podložka téměř žádnou energii.

Vypnutí
Odpojte zdroj od podložky a poté od elektrické zásuvky.

Nabíjení zařízení

1 Zkontrolujte, zda na nabíjecí podložce nic neleží.
2 Položte telefon nebo jiné kompatibilní zařízení na nabíjecí podložku. Když zhasne

bílá kontrolka, je baterie plně nabita.

Podložka i telefon se při nabíjení mohou zahřát. Pokud z telefonu při nabíjení například
streamujete hudbu, mohou se zahřát více.
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Prostor kolem podložky ponechejte volný. Pokud na podložce kromě telefonu leží
ještě jiný předmět, telefon se nenabíjí a rychle bliká bílá kontrolka.

Kontrolky

Zajímá vás, co znamenají různé kontrolky na nabíjecí podložce?

Svítí Nabíjení

Jedno dlouhé bliknutí Baterie telefonu je již plně nabita

Rychlé blikání Potíže s nabíjením

Pokud jsou s nabíjením potíže:

• zkontrolujte, zda na podložce neleží jiný předmět,
• zkontrolujte, zda se podložka příliš nezahřívá. Pokud je podložka příliš horká,

odstraňte z ní telefon a podložku vypněte. Když se podložka příliš zahřeje, může
se automaticky vypnout. Až podložka vychladne, zkuste nabíjet znovu.

Hledání podpory

Pokud chcete zjistit další informace o práci se zařízením nebo si nejste jisti, jak by
mělo zařízení fungovat, přečtěte si podrobně uživatelskou příručku.

Pokud se potíže nepodaří vyřešit, požádejte společnost Microsoft Mobile o opravu.

Informace o výrobku a bezpečnostní informace

Péče o přístroj
S přístrojem, nabíječkou a příslušenstvím zacházejte opatrně. Následující doporučení vám pomohou ochránit vaše nároky
ze záruky.

• Uchovávejte přístroj v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi
elektronických obvodů. Pokud dojde k namočení přístroje, nechejte ho zcela vyschnout.

• Nabíječky používejte pouze ke stanovenému účelu. Nesprávné použití nebo použití neschválené nabíječky může
způsobit riziko požáru, výbuchu nebo jiného nebezpečí. Poškozenou nabíječku nikdy nepoužívejte. Nabíječky
používejte pouze uvnitř budovy.
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• Nepokoušejte se nabíjet zařízení s poškozenou, poškrábanou nebo otevřenou přihrádkou na baterii nebo zařízení,
která nejsou kompatibilní s technologií Qi.

• Nepoužívejte ani neponechávejte přístroj v prašném a znečištěném prostředí. Mohlo by dojít k poškození jeho
pohyblivých součástí a elektronických součástek.

• Neponechávejte přístroj ve vysokých nebo nízkých teplotách. Vysoké teploty mohou zkrátit životnost přístroje a
deformovat či roztavit plasty.

• Neponechávejte přístroj v chladu. Při zahřívání přístroje na provozní teplotu se uvnitř sráží vlhkost, která může poškodit
elektronické obvody.

• Nepokoušejte se přístroj otevřít.

• Neschválené úpravy mohou poškodit přístroj a porušovat právní předpisy týkající se rádiových zařízení.

• Nedovolte, aby přístroj upadl nebo byl vystaven silným otřesům, netřeste přístrojem. Nešetrné zacházení může
poškodit vnitřní elektronické obvody a mechaniku.

• Pro čištění povrchu přístroje používejte pouze měkký, čistý, suchý hadřík.

Recyklace
Použitá elektronická zařízení, baterie a balicí materiály vždy vracejte na sběrná místa, která jsou k tomu určena. Tím
pomáháte bránit nekontrolovanému ukládání odpadu a podporujete opakované využívání surovinových zdrojů.

Symbol přeškrtnutého kontejneru

Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, baterii, v doprovodné dokumentaci nebo na obalu vám má připomínat, že
všechny elektrické a elektronické výrobky, baterie a akumulátory musí být po ukončení své životnosti uloženy do odděleného
sběru. Tento požadavek se týká Evropské unie. Neodhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu. Další
informace o ochraně životního prostředí najdete v ekologickém profilu výrobku na adrese www.nokia.com/ecoprofile.

Implantované zdravotnické přístroje
Výrobci zdravotnických přístrojů doporučují, aby mezi bezdrátovým přístrojem a implantovaným zdravotnickým přístrojem,
např. kardiostimulátorem nebo implantovaným intrakardiálním defibrilátorem, byla dodržena minimální vzdálenost 15,3
centimetru (6 palců), aby nedocházelo k potenciálnímu rušení zdravotnického přístroje. Osoby s takovými přístroji by:

• Měly vždy udržovat bezdrátový přístroj nejméně 15,3 centimetru (6 palců) od zdravotnického přístroje.

• Neměly nosit bezdrátový přístroj v náprsní kapse.

• Měly bezdrátový přístroj vypnout, jestliže existuje důvodné podezření, že způsobuje rušení.

• Měly dodržovat pokyny výrobce implantovaného zdravotnického přístroje.

Máte-li nějaké dotazy týkající se použití bezdrátového přístroje s implantovaným zdravotnickým přístrojem, obraťte se na
svého poskytovatele zdravotnické péče.

Copyright a další upozornění

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
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Společnost Microsoft Mobile Oy tímto prohlašuje, že tento výrobek DT-900 je ve shodě se základními požadavky a dalšími
příslušnými ustanoveními směrnice Směrnice 2004/108/ES. Kopii Prohlášení o shodě naleznete na adrese http://
www.nokia.com/global/declaration.

TM © 2014 Microsoft Mobile. Všechna práva vyhrazena. Microsoft je ochranná známka skupiny společností Microsoft. 
Nokia je registrovaná ochranná známka společnosti Nokia Corporation. Výrobky a názvy jiných výrobců mohou být 
ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Rozmnožování, přenos, rozšiřování nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo jeho části v jakékoli formě je povoleno
pouze po předchozím písemném souhlasu společnosti Microsoft Mobile. Microsoft Mobile se řídí politikou neustálého 
vývoje. Microsoft Mobile si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsaných v tomto dokumentu 
bez předchozího oznámení.

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

V maximální míře povolené příslušnými právními předpisy nejsou společnost Microsoft Mobile ani jakýkoli z jejích 
poskytovatelů licence za žádných okolností odpovědni za jakoukoli ztrátu dat nebo příjmů ani za zvláštní, náhodné, 
následné či nepřímé škody způsobené jakýmkoli způsobem.

Obsah tohoto dokumentu je dodáván "jak stojí a leží". V souvislosti s obsahem tohoto dokumentu a správností a spolehlivosti
informací v něm obsažených se kromě záruk stanovených příslušnými právními předpisy neposkytují žádné další záruky,
výslovné nebo implicitní, včetně (nikoli však pouze) záruky prodejnosti a vhodnosti použití pro určitý účel. Společnost 
Microsoft Mobile si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění tento dokument revidovat nebo ukončit jeho 
platnost.
Dostupnost výrobků se může v jednotlivých oblastech lišit. Další informace zjistíte u svého prodejce. Tento přístroj může 
obsahovat výrobky, technologie nebo software, které jsou předmětem právních předpisů upravujících export platných v 
USA a dalších zemích. Obcházení zákonů je zakázáno.
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