
Οδηγός χρήσης Nokia Wireless Charging Plate DT-900
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Πληροφορίες για τον ασύρματο φορτιστή σας

Με τον ασύρματο φορτιστή Ασύρματη βάση φόρτισης Nokia DT-900, μπορείτε να
φορτίζετε το τηλέφωνό σας ή οποιαδήποτε άλλη συμβατή συσκευή, χωρίς να
χρειάζεται να μπαίνετε στον κόπο να ξεμπερδεύετε καλώδια φορτιστών. Απλώς
βάλτε το τηλέφωνό σας στην επιφάνεια φόρτισης και θα αρχίσει αμέσως να
φορτίζεται.

Ορισμένα μέρη του προϊόντος είναι μαγνητικά. Το προϊόν ενδέχεται να ασκήσει έλξη
σε μεταλλικά αντικείμενα. Μην τοποθετείτε πιστωτικές κάρτες ή άλλα μαγνητικά
μέσα αποθήκευσης κοντά στο προϊόν, καθώς οι πληροφορίες που είναι
αποθηκευμένες σε αυτά ενδέχεται να διαγραφούν.

Η επιφάνεια αυτού του προϊόντος δεν περιέχει νικέλιο.

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης, πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
Διαβάστε επίσης τις οδηγίες χρήσης για τη συσκευή που συνδέετε στο προϊόν.

Πληροφορίες για το Qi

Το Qi είναι ένα παγκόσμιο πρότυπο χάρη στο οποίο είναι δυνατή η ασύρματη φόρτιση
της συσκευής σας. Με μια συσκευή συμβατή με Qi, δεν χρειάζεται πλέον να συνδέετε
καλώδια. Απλώς τοποθετείτε τη συσκευή σας στην επιφάνεια φόρτισης.

Το Qi λειτουργεί χρησιμοποιώντας τη μαγνητική επαγωγή και, προς το παρόν, είναι
σχεδιασμένο για συσκευές που καταναλώνουν ηλεκτρική ισχύ 5 Watt ή λιγότερο,
όπως π.χ. κινητά τηλέφωνα. Οι φορτιστές και οι συσκευές Qi χρησιμοποιούν την ίδια
συχνότητα, επομένως εφόσον οι ενεργές τους περιοχές έρχονται σε επαφή μεταξύ
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τους, όλα τα προϊόντα Qi είναι συμβατά, ανεξαρτήτως κατασκευαστή ή μάρκας. Για
περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης και των δύο συσκευών.

Πλήκτρα και μέρη

1 Τροφοδοτικό
2 Καλώδιο φορτιστή
3 Ενδεικτική λυχνία
4 Υποδοχή σύνδεσης τροφοδοτικού
5 Βάση φόρτισης
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Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της βάσης φόρτισης

Χρησιμοποιείτε τη βάση φόρτισης μόνο με το παρεχόμενο τροφοδοτικό.

Ενεργοποίηση
1 Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου του φορτιστή στο τροφοδοτικό.
2 Συνδέστε το τροφοδοτικό στην πρίζα.
3 Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου στη βάση φόρτισης.

Μπορείτε να αφήσετε τη βάση συνδεδεμένη στην πρίζα, ακόμα και όταν δεν
φορτίζετε το τηλέφωνό σας. Η βάση δεν καταναλώνει σχεδόν καθόλου ηλεκτρική ισχύ
όταν δεν πραγματοποιείται φόρτιση.

Απενεργοποίηση
Αποσυνδέστε το τροφοδοτικό πρώτα από τη βάση και μετά από την πρίζα.

Φόρτιση της συσκευής σας

1 Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κανένα αντικείμενο στη βάση φόρτισης.
2 Τοποθετήστε το τηλέφωνό σας ή μια άλλη συμβατή συσκευή στη βάση φόρτισης.

Όταν σβήσει η ενδεικτική λυχνία, αυτό σημαίνει ότι η μπαταρία έχει φορτιστεί
πλήρως.
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Το γεγονός ότι η βάση και το τηλέφωνο ζεσταίνονται κατά τη φόρτιση είναι απόλυτα
φυσιολογικό. Μάλιστα, ενδέχεται να ζεσταθούν ακόμα περισσότερο στην περίπτωση
που χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας, για παράδειγμα, για να κάνετε συνεχή ροή
μουσικής στη διάρκεια της φόρτισης.

Φροντίστε η περιοχή γύρω από τη βάση να είναι ελεύθερη. Εάν υπάρχει κάποιο
αντικείμενο στη βάση εκτός από το τηλέφωνό σας, αυτό δεν φορτίζεται και η
ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει γρήγορα σε λευκό χρώμα.

Ενδεικτική λυχνία

Αναρωτιέστε τι υποδηλώνουν οι διάφορες φωτεινές ενδείξεις στη βάση φόρτισης;

Σταθερό φως Φόρτιση σε εξέλιξη
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Μία αναλαμπή μεγάλης διάρκειας Η μπαταρία του τηλεφώνου σας είναι ήδη
πλήρως φορτισμένη

Γρήγορες αναλαμπές Πρόβλημα φόρτισης

Εάν υπάρχει πρόβλημα με τη φόρτιση:

• Ελέγξτε ότι δεν υπάρχει άλλο αντικείμενο στη βάση φόρτισης.
• Βεβαιωθείτε ότι η βάση φόρτισης δεν ζεσταίνεται υπερβολικά. Εάν η βάση

φόρτισης είναι πολύ ζεστή, βγάλτε το τηλέφωνό σας από τη βάση και
απενεργοποιήστε την. Η βάση φόρτισης ενδέχεται να απενεργοποιηθεί
αυτόματα, εάν ζεσταθεί πάρα πολύ. Αφού κρυώσει η βάση, δοκιμάστε ξανά να
φορτίσετε το τηλέφωνό σας.

Εύρεση υποστήριξης

Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο χρήσης της συσκευής σας,
ή εάν δεν είστε βέβαιοι για το πώς θα πρέπει κανονικά να λειτουργεί η συσκευή σας,
διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης.

Εάν το πρόβλημά σας δεν επιλυθεί, επικοινωνήστε με τη Microsoft Mobile για να 
μάθετε τις διαθέσιμες επιλογές επισκευής.

Πληροφορίες σχετικά με το προϊόν και την ασφάλεια

Φροντίδα της συσκευής σας
Να μεταχειρίζεστε με προσοχή τη συσκευή, το φορτιστή και τα εξαρτήματα. Οι παρακάτω υποδείξεις θα σας βοηθήσουν
να προστατέψετε την κάλυψη που σας παρέχει η εγγύηση.

• Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν
μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Εάν η συσκευή σας βραχεί, αφήστε τη να στεγνώσει
εντελώς.

• Χρησιμοποιείτε το φορτιστή μόνο στα πλαίσια των προβλεπόμενων χρήσεών του. Η μη ενδεδειγμένη χρήση
φορτιστών ή η χρήση μη συμβατών φορτιστών ενδέχεται να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς, έκρηξης ή άλλου είδους
κίνδυνο. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ φορτιστή που έχει υποστεί βλάβη. Χρησιμοποιείτε το φορτιστή μόνο σε
εσωτερικούς χώρους.

• Μην επιχειρήσετε να φορτίσετε συσκευές με χαλασμένη, ραγισμένη ή ανοιγμένη θήκη μπαταρίας ή συσκευές που δεν
είναι συμβατές με το Qi.

• Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με σκόνη ή ρύπους. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στα
κινητά μέρη και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.

• Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με υψηλές θερμοκρασίες. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να μειώσουν τη
διάρκεια ζωής της συσκευής, καθώς και να παραμορφώσουν ή να λιώσουν τα πλαστικά μέρη της.

• Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με χαμηλές θερμοκρασίες. Όταν η συσκευή επανέλθει στη φυσιολογική της
θερμοκρασία, μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής και να καταστραφούν τα ηλεκτρονικά
κυκλώματα.

• Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε τη συσκευή.
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• Οι μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις μπορεί να προκαλέσουν βλάβες στη συσκευή και να παραβιάσουν
κανονισμούς που διέπουν τις ασύρματες συσκευές.

• Μην ρίχνετε κάτω, μην χτυπάτε και μην ανακινείτε τη συσκευή. Ο βίαιος χειρισμός μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη
θραύση των εσωτερικών πλακετών κυκλωμάτων και μηχανικών στοιχείων.

• Για τον καθαρισμό της επιφάνειας της συσκευής να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά ένα μαλακό, καθαρό και στεγνό
ύφασμα.

Ανακύκλωση
Πάντα να επιστρέφετε τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρονικά προϊόντα, τις μπαταρίες και τα υλικά συσκευασίας σε ειδικά σημεία
συλλογής. Με αυτό τον τρόπο συμβάλλετε στην παρεμπόδιση της ανεξέλεγκτης απόρριψης και προωθείτε την ανακύκλωση
των υλικών.

Σύμβολο διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων

Το σύμβολο διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων που εμφανίζεται στο προϊόν, την μπαταρία, τα έγγραφα ή τη συσκευασία
σάς υπενθυμίζει ότι όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα, οι μπαταρίες και οι συσσωρευτές πρέπει να απορρίπτονται
σε ειδικούς κάδους στο τέλος της διάρκειας ζωής τους. Η απαίτηση αυτή εφαρμόζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μην
απορρίπτετε αυτά τα προϊόντα στα απορρίμματα του δήμου. Για περισσότερες περιβαλλοντικές πληροφορίες, ανατρέξτε
στο Οικολογικό προφίλ προϊόντος στη διεύθυνση www.nokia.com/ecoprofile.

Εμφυτευμένες ιατρικές συσκευές
Οι κατασκευαστές ιατρικών συσκευών προτείνουν να διατηρείται μία ελάχιστη απόσταση 15,3 εκατοστών (6 ιντσών)
ανάμεσα σε μία ασύρματη συσκευή και σε μία εμφυτευμένη ιατρική συσκευή όπως βηματοδότη ή εμφυτευμένο καρδιακό
απινιδωτή, προκειμένου να αποφευχθεί πιθανή παρεμβολή με την ιατρική συσκευή. Τα άτομα που φέρουν μία τέτοια
συσκευή πρέπει:

• Να κρατούν πάντα την ασύρματη συσκευή σε απόσταση μεγαλύτερη από 15,3 εκατοστά (6 ίντσες) από την ιατρική
συσκευή.

• Να μην μεταφέρουν την ασύρματη συσκευή σε τσέπη στήθους.

• Να απενεργοποιούν την ασύρματη συσκευή εάν υποπτευθούν ότι προκαλούνται παρεμβολές.

• Να ακολουθούν τις οδηγίες του κατασκευαστή σχετικά με την εμφυτευμένη ιατρική συσκευή.

Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με τη χρήση της ασύρματης συσκευής με μια εμφυτευμένη ιατρική συσκευή,
συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.

Πνευματικά δικαιώματα και άλλες προειδοποιήσεις

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Με την παρούσα, η Microsoft Mobile Oy δηλώνει ότι το προϊόν DT-900 συμμορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις
και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηγία 2004/108/EΚ. Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη
διεύθυνση http://www.nokia.com/global/declaration.
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TM © 2014 Microsoft Mobile. ƜƵ ǄƷƽ ƵǀƹǆǍƻƱƾƷ ǀƱƽǄǌǂ ƴƹƺƱƹǎƼƱǄƿǂ. Microsoft ƵƯƽƱƹ ƵƼǀƿǁƹƺǌ ǃƮƼƱ Ǆƿǅ ƿƼƯƻƿǅ ƵǄƱƹǁƵƹǎƽ 
Microsoft. Ɨ ƿƽƿƼƱǃƯƱ "Nokia" ƵƯƽƱƹ ǃƮƼƱ ƺƱǄƱǄƵƸƭƽ ǄƷǂ Nokia Corporation. ƤƱ ǀǁƿǊǌƽǄƱ/ƿƹ ƿƽƿƼƱǃƯƵǂ ǄǁƯǄǉƽ ƵƽƴƭǇƵǄƱƹ ƽƱ 
ƵƯƽƱƹ ƵƼǀƿǁƹƺƬ ǃƮƼƱǄƱ (TM) Ǆǉƽ ƱƽǄƯǃǄƿƹǇǉƽ ƺƱǄǌǇǉƽ Ǆƿǅǂ.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου των περιεχομένων του
παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Microsoft Mobile. Η Microsoft 
Mobile ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης. Η Microsoft Mobile διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και 
βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

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

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Microsoft Mobile ή 
οι δικαιοπάροχοί της για απώλεια δεδομένων ή εισοδήματος ή για οποιαδήποτε ειδική, αποθετική, παρεπόμενη ή έμμεση
ζημιά τυχόν προκληθεί με οποιονδήποτε τρόπο.

Τα περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου παρέχεται «ως έχει». Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται από την
ισχύουσα νομοθεσία, δεν παρέχονται οποιεσδήποτε εγγυήσεις, είτε ρητές είτε σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων
ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων περί εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας, όσον αφορά την ακρίβεια, την
αξιοπιστία ή το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου. Η Microsoft Mobile διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το παρόν 
έγγραφο ή να το αποσύρει ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
Η διαθεσιμότητα των προϊόντων ενδέχεται να διαφέρει κατά περιοχή. ƓƹƱ ǀƵǁƹǃǃǌǄƵǁƵǂ ǀƻƷǁƿǆƿǁƯƵǂ, ƵǀƹƺƿƹƽǉƽƮǃǄƵ ƼƵ 
Ǆƿƽ Ǆƿǀƹƺǌ ǃƱǂ ƱƽǄƹǀǁǌǃǉǀƿ. Η συγκεκριμένη συσκευή ενδέχεται να αποτελείται από αγαθά, τεχνολογία ή λογισμικό
τα οποία υπόκεινται στη νομοθεσία και τους κανονισμούς περί εξαγωγών από τις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Η παρέκκλιση
από τη νομοθεσία απαγορεύεται.
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