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1.1. kiadás



A vezeték nélküli töltő ismertetése

A Nokia Vezeték nélküli töltőlap DT-900 készülékkel kényelmesen tölthetjük
telefonunkat vagy más kompatibilis készülékünket, és nem kell az összetekeredett
töltőkábelekkel bajlódnunk. Egyszerűen csak tegyük rá telefonunkat a töltőlapra, és
a telefon máris elkezd töltődni.

A készülék egyes részei mágnesesek. A készülék vonzhatja a fémből készült
tárgyakat. Ne tegyünk bankkártyát vagy egyéb mágneses elven működő
adathordozót a készülék közelébe, mert az azon tárolt adatok törlődhetnek.

A készülék felülete nikkelmentes.

A készülék használata előtt tanulmányozzuk a jelen útmutatót. A készülékhez
csatlakoztatott eszközök felhasználói útmutatóját is tekintsük meg.

A Qi ismertetése

A Qi egy általános szabvány, amely lehetővé teszi készülékünk vezeték nélküli
eljárással való töltését. A Qi-technológiával kompatibilis készülékekhez nem kell
kábelt csatlakoztatnunk, hanem a készüléket egyszerűen csak rá kell tennünk a
töltőfelületre.

A Qi a mágneses indukció módszerét alkalmazza, amely jelenleg 5 wattos vagy annál
kisebb energiafelhasználású készülékekhez van tervezve – ilyen eszközök a
mobiltelefonok is. A Qi-töltők és -készülékek ugyanazt a frekvenciát használják, így
– gyártótól vagy márkától függetlenül – valamennyi Qi-termék kompatibilis,
amennyiben aktív területük érintkezik egymással. További tudnivalók a két készülék
felhasználói útmutatójában találhatók.
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A készülék gombjai és részei

1 Tápegység
2 Töltőkábel
3 Jelzőfény
4 A tápegység csatlakozóaljzata
5 Töltőlap

A töltőlap be- vagy kikapcsolása
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A töltőlaphoz csak a mellékelt tápegységet használjuk.

Bekapcsolás
1 A töltőkábel egyik végét csatlakoztassuk a tápegységhez.
2 A tápegységet dugjuk be egy fali aljzatba.
3 A töltőkábel másik végét csatlakoztassuk a töltőlaphoz.

A lap csatlakozóját akkor sem kell kihúznunk a fali aljzatból, amikor éppen nem töltjük
telefonunkat. Ha éppen nincs töltés, akkor a lap energiafelhasználása nagyon kicsi.

Kikapcsolás
Húzzuk ki a tápegység kábelét a lapból, majd a tápegységet fali aljzatból.

Készülékünk töltése

1 Ellenőrizzük, hogy a töltőlap felületén ne legyen semmi.
2 Tegyük telefonunkat vagy egy másik kompatibilis készüléket a töltőfelületre. Ha

az akkumulátor teljesen feltöltődött, kialszik a fehér jelzőfény.

Az normális jelenség, hogy a lap és a telefon felmelegszik; ha telefonunkon töltés
közben esetleg folyamatos lejátszással zenét is hallgatunk, akkor a telefon még
erősebben felmelegedhet.

4



Hagyjuk szabadon a lap körüli területet. Ha a lapon a telefon mellett más tárgy is van,
akkor a telefon nem töltődik, és a fehér jelzőfény gyorsan villog.

Jelzőfények

Szeretnénk ismerni a töltőlapon látható fények jelzéseit?

Folyamatos fény Töltés

Egy hosszú felvillanás A telefon akkumulátora már teljesen fel
van töltve

Gyors villogás Töltési probléma

Ha probléma történik a töltés során:

• Ellenőrizzük, hogy a lapon ne legyen egyéb tárgy.
• Ellenőrizzük, hogy a lap nem melegedett-e fel. Ha a lap túl meleg, vegyük le

telefonunkat a lapról, és kapcsoljuk ki a lapot. Ha a lap túlságosan felmelegszik,
automatikusan kikapcsol. Miután a lap lehűlt, próbálkozzunk újra a töltéssel.

Terméktámogatás elérése

Ha a készülék használatával vagy működtetésével kapcsolatban további
tájékoztatásra van szükségünk, olvassuk el részletesem a felhasználói útmutatót.

Ha a problémák továbbra sem szűnnek meg, a javítási lehetőségeket érdeklődjük meg
egy Microsoft Mobile szervizben.

Termékadatok és biztonsági tudnivalók

A készülékkel való bánásmód
Óvatosan bánjunk a készülékkel, a töltővel és a tartozékokkal. A következő javaslatok segítenek a garancia megőrzésében.

• A készüléket tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az
elektronikus áramkörökben korróziót előidéző ásványi anyagokat. Ha a készülék nedves lesz, hagyjuk teljesen
megszáradni.
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• Az akkumulátort csak a rendeltetésének megfelelő célokra használjuk. A nem megfelelő használat vagy a nem
jóváhagyott töltők használata tüzet, robbanást okozhat, vagy egyéb veszéllyel járhat. Soha ne használjunk sérült
töltőt. A töltőt csak beltérben használjuk.

• Ne próbáljunk meg olyan készüléket tölteni, amely sérült, törött vagy nyitva van az akkumulátortartója, illetve amely
nem kompatibilis a Qi-technológiával.

• A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros vagy piszkos helyen. A por károsíthatja a készülék mozgó és elektromos
alkatrészeit.

• A készüléket ne tartsuk túl meleg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti a készülék élettartamát és deformálhatja
vagy megolvaszthatja a műanyag alkatrészeket.

• A készüléket ne tartsuk túl hideg helyen. A normál hőmérsékletre való felmelegedéskor a készülék belsejében
lecsapódó pára károsíthatja az elektronikus áramköröket.

• Ne próbáljuk meg kinyitni a készüléket.

• A nem jóváhagyott módosítások károsíthatják a készüléket, valamint a rádiókészülékekre vonatkozó jogszabályok
megsértésével járhat.

• A készüléket ne ejtsük le, ne ütögessük és ne rázogassuk. A durva bánásmód tönkreteheti az áramköri kártyákat és a
mechanikát.

• Csak puha, tiszta, száraz kendőt használjunk a készülék felületének tisztításához.

Újrahasznosítás
A használt elektronikai termékeket, akkumulátorokat és csomagolóanyagokat mindig vigyük vissza egy kijelölt gyűjtőhelyre.
Ezzel megakadályozzuk az ellenőrizetlen szemétkidobást, és elősegítjük az anyagok újrahasznosítását.

Áthúzott hulladékgyűjtő embléma

A terméken, az akkumulátorban, az irodalomban vagy a csomagoláson látható áthúzott, kerekes szemétgyűjtő-tartály
szimbólum arra hívja fel a figyelmet, hogy minden elektromos és elektronikus terméket, elemet és akkumulátort az
élettartamuk végén szelektív gyűjtőhelyre kell juttatnunk. Ez a követelmény az Európai Unióban érvényes. A terméktől ne
közösségi/lakossági hulladékként szabaduljunk meg. További környezetvédelmi információkat a termék környezetvédelmi
profiljában találunk, a www.nokia.com/ecoprofile weboldalon.

Beültetett orvosi eszközök
Az orvosi eszközök gyártói azt ajánlják, hogy legalább 15,3 centiméter (6 hüvelyk) távolságra legyen a készülék a beültetett
orvosi eszköztől, például a szívritmus-szabályozótól vagy a beültetett cardioverter defibrillátortól, így kerülve el az
esetleges interferenciát az orvosi eszközzel. Ajánlások az ilyen eszközzel élő személyeknek:

• A vezeték nélküli készülék legalább 15,3 centiméter (6 hüvelyk) távolságra legyen az orvosi eszköztől.

• A vezeték nélküli készüléket ne hordjuk mellényzsebben

• Kapcsolják ki a vezeték nélküli készüléket, ha feltételezhető, hogy interferencia jött létre.

• Tartsuk be a beültetett orvosi készülék gyártójának utasításait.

Ha kérdésünk van a vezeték nélküli készülék beültetett orvosi eszközzel való használatával kapcsolatban, forduljunk
háziorvosunkhoz.
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Copyright és egyéb megjegyzések

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A Microsoft Mobile Oy kijelenti, hogy a(z) DT-900 készülék mindenben megfelel az alapvető követelményeknek, valamint
a 2004/108/EC irányelv egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a
http://www.nokia.com/global/declaration webhelyen.

TM © 2014 Microsoft Mobile. Minden jog fenntartva. Microsoft a Microsoft vállalatcsoport védjegye. A Nokia a Nokia 
Corporation bejegyzett védjegye. A harmadik felek termékének vagy cégének neve védjegy is lehet, amelyet az adott 
védjegy tulajdonosa birtokol.

A jelen dokumentum vagy bármely része semmilyen formában nem másolható, nem továbbítható, nem terjeszthető és nem
tárolható a Microsoft Mobile előzetes írásbeli engedélye nélkül. Microsoft Mobile a folyamatos fejlesztés elvét alkalmazza. 
A Microsoft Mobile fenntartja magának a jogot, hogy bármely, a jelen dokumentumban ismertetett termékek jellemzőit 
előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy továbbfejlessze.

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

A Microsoft Mobile és annak licencadói – az alkalmazandó jogszabályok által lehetővé tett legszélesebb keretek között – 
semmilyen körülmények között nem felelősek semmilyen adatvesztésért vagy bevételkiesésért, illetve bármilyen különös, 
véletlen, következményi vagy közvetett kárért, a károkozás módjára tekintet nélkül.

A jelen dokumentum tartalmát ebben a formában kell elfogadni. Az érvényes jogszabályok által előírtakon kívül a Microsoft 
Mobile semmiféle kifejezett vagy vélelmezett garanciát nem vállal a jelen dokumentum pontosságával, megbízhatóságával 
vagy tartalmával kapcsolatban, beleértve, de nem kizárólagosan az értékesíthetőségre vagy egy adott célra való 
alkalmasságra vonatkozó garanciát. A Microsoft Mobile fenntartja a jogot, hogy a jelen dokumentumot bármikor, előzetes 
értesítés nélkül átdolgozza vagy visszavonja.
A termékek elérhetősége területenként eltérő lehet. További tájékoztatásért forduljunk a márkakereskedőhöz. Ez az
eszköz olyan alkatrészt, technológiát vagy szoftvert tartalmazhat, amelyre az Egyesült Államok vagy más országok
exportjogszabályai vonatkozhatnak. Tilos a jogszabályoktól eltérő magatartás.
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