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Bezprzewodowa ładowarka — informacje

Przy użyciu Podstawka do bezprzewodowego ładowania Nokia DT-900 możesz
naładować telefon lub inne kompatybilne urządzenie bez konieczności ciągłego
rozplątywania kabli ładowarki. Po prostu umieść telefon na podstawce do ładowania.
Telefon zacznie się ładować.

Niektóre części produktu są namagnesowane. Produkt może przyciągać przedmioty
metalowe. Nie trzymaj w pobliżu produktu kart kredytowych ani innych
magnetycznych nośników danych, ponieważ zapisane na nich informacje mogą zostać
skasowane.

Żaden element obudowy produktu nie zawiera niklu.

Przed użyciem produktu dokładnie przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi. Zapoznaj
się także z instrukcją obsługi urządzenia podłączanego do produktu.

Qi — informacje

Qi to światowy standard umożliwiający bezprzewodowe ładowanie urządzenia. Jeżeli
urządzenie jest kompatybilne ze standardem Qi, nie musisz podłączać żadnych kabli.
Wystarczy umieścić urządzenie na powierzchni ładującej.

Działanie Qi opiera się na przewodnictwie magnetycznym. Standard ten
zaprojektowano tak, aby obsługiwał urządzenia o mocy 5 W lub mniejszej, np. telefony
komórkowe. Ładowarki i urządzenia obsługujące technologię Qi korzystają z tej samej
częstotliwości, dlatego wszystkie produkty Qi są kompatybilne niezależnie od
producenta czy marki, pod warunkiem, że aktywne obszary obu urządzeń się stykają.
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Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj podręcznik użytkownika każdego
urządzenia.

Klawisze i części

1 Zasilacz
2 Kabel ładowarki
3 Wskaźnik świetlny
4 Złącze zasilacza
5 Podstawka do ładowania
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Włączanie i wyłączanie podstawki do ładowania

Korzystaj z podstawki do ładowania wyłącznie z dostarczonym zasilaczem.

Włączanie
1 Podłącz jeden koniec kabla ładowarki do zasilacza.
2 Podłącz zasilacz do gniazdka sieci elektrycznej.
3 Podłącz drugi koniec kabla do podstawki do ładowania.

Podstawka do ładowania może być podłączona do gniazdka sieci elektrycznej nawet
wtedy, gdy nie ładujesz telefonu. Podstawka prawie nie pobiera energii, kiedy nie
ładuje telefonu.

Wyłączanie
Odłącz zasilacz od podstawki, a następnie od gniazdka sieci elektrycznej.

Ładowanie urządzenia

1 Upewnij się, że nic nie leży na podstawce do ładowania.
2 Na podstawce do ładowania umieść telefon lub inne kompatybilne urządzenie.

Bateria jest w pełni naładowana, gdy zgaśnie białe światełko wskaźnika.
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To normalne, że podstawka i telefon się nagrzewają. Mogą one nagrzać się jeszcze
bardziej, jeśli podczas ładowania używasz telefonu np. do strumieniowego
przesyłania muzyki.

Obszar wokół podstawki powinien być pusty. Jeśli jakiś przedmiot leży na podstawce
obok telefonu, telefon się nie ładuje, a białe światełko wskaźnika szybko miga.

Wskaźniki świetlne

Zastanawiasz się, co oznaczają poszczególne światełka na podstawce do ładowania?

Światło ciągłe ładowanie

Jedno dłuższe mignięcie bateria telefonu jest w pełni naładowana
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Szybkie miganie błąd ładowania

Jeśli podczas ładowania wystąpi problem:

• Upewnij się, że na podstawce nie leży żaden inny przedmiot.
• Upewnij się, że podstawka się nie przegrzała. Jeśli podstawka jest zbyt ciepła,

zdejmij z niej telefon i wyłącz podstawkę. Podstawka może wyłączyć się
automatycznie, jeśli za bardzo się nagrzeje. Kiedy podstawka ostygnie, spróbuj
naładować telefon ponownie.

Pomoc

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak używać urządzenia, lub masz wątpliwości
dotyczące sposobu jego działania, uważnie przeczytaj podręcznik użytkownika.

Jeśli problem będzie się utrzymywał, skontaktuj się z firmą Microsoft Mobile, aby 
uzyskać informacje na temat możliwości naprawy.

Informacje o bezpiecznym użytkowaniu produktu

Dbaj o swoje urządzenie
Urządzeniem, ładowarką i akcesoriami należy posługiwać się ostrożnie. Przestrzeganie poniższych wskazówek pomoże w
zachowaniu uprawnień do usług gwarancyjnych.

• Urządzenie powinno być zawsze suche. Opady, duża wilgotność i wszelkiego rodzaju ciecze i wilgoć mogą zawierać
związki mineralne powodujące korozję obwodów elektronicznych. W przypadku zawilgocenia urządzenia pozostaw je
do całkowitego wyschnięcia.

• Ładowarka powinna być używana tylko zgodnie z jej przeznaczeniem. Nieprawidłowe użytkowanie lub korzystanie z
niekompatybilnych ładowarek może wiązać się z ryzykiem pożaru, wybuchu lub powstania innego zagrożenia. Nie
wolno używać uszkodzonych ładowarek. Ładowarki należy używać wyłącznie w pomieszczeniach.

• Nie wolno ładować urządzenia, w którym komora baterii jest zniszczona, uszkodzona lub otwarta lub jeśli urządzenie
nie jest kompatybilne ze standardem Qi.

• Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w miejscach brudnych lub zapylonych. Może to spowodować uszkodzenie jego
ruchomych części i podzespołów elektronicznych.

• Nie przechowuj urządzenia w wysokiej temperaturze. Wysokie temperatury mogą być przyczyną krótszej żywotności
urządzenia i odkształceń lub stopienia elementów plastikowych.

• Nie przechowuj urządzenia w niskich temperaturach. Gdy urządzenie powróci do swojej normalnej temperatury, w jego
wnętrzu może zgromadzić się wilgoć, powodująca uszkodzenie podzespołów elektronicznych.

• Nie próbuj otwierać urządzenia.

• Modyfikacje dokonywane bez upoważnienia mogą uszkodzić urządzenie i naruszać przepisy dotyczące urządzeń
radiowych.

• Nie upuszczaj, nie uderzaj urządzenia i nie potrząsaj nim. Nieostrożne obchodzenie się z urządzeniem może
spowodować uszkodzenia wewnętrznych podzespołów elektronicznych i mechanizmów.

• Do czyszczenia powierzchni urządzenia używaj tylko miękkiej, czystej i suchej szmatki.
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Recykling
Zużyte produkty elektroniczne, baterie i opakowania należy oddawać do specjalnych punktów zbiórki takich materiałów.
Zapobiega to niekontrolowanemu zaśmiecaniu środowiska i promuje inicjatywy wtórnego wykorzystania surowców.

Przekreślony symbol pojemnika na śmieci

Umieszczony na produkcie, baterii, dokumentacji lub opakowaniu przekreślony symbol pojemnika na śmieci ma
przypominać, że wszystkie zużyte już produkty elektryczne, elektroniczne, baterie i akumulatory muszą być składowane w
specjalnie przeznaczonym do tego punkcie. To wymaganie ma zastosowanie w Unii Europejskiej. Nie należy pozbywać się
tych produktów razem z nieposortowanymi odpadami komunalnymi. Więcej informacji na temat ochrony środowiska można
znaleźć w profilu produktu Eco na stronie www.nokia.com/ecoprofile.

Wszczepione urządzenia medyczne
Minimalna odległość między wszczepionym urządzeniem medycznym, takim jak stymulator serca lub kardiowerter-
defibrylator, a urządzeniem bezprzewodowym, zalecana przez producentów urządzeń medycznych w celu uniknięcia
zakłóceń pracy urządzenia medycznego, wynosi 15,3 centymetra (6 cali). Osoby z takimi urządzeniami powinny pamiętać,
aby:

• Nosić urządzenie bezprzewodowe w taki sposób, żeby jego odległość od urządzenia medycznego była zawsze większa
niż 15,3 centymetra (6 cali).

• Nie nosić bezprzewodowego urządzenia w kieszeni na piersi.

• Wyłączyć urządzenie bezprzewodowe w przypadku podejrzenia, że doszło do zakłóceń.

• Stosować się do zaleceń producenta wszczepionego urządzenia medycznego.

Wątpliwości co do używania urządzenia bezprzewodowego i wszczepionego urządzenia medycznego należy rozstrzygnąć z
lekarzem.

Prawa autorskie i inne uwagi

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Microsoft Mobile Oy niniejszym oświadcza, że produkt DT-900 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozostałymi
stosownymi postanowieniami Dyrektywa 2004/108/WE. Kopię „Deklaracji zgodności” można znaleźć pod adresem http://
www.nokia.com/global/declaration .

TM © 2014 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone. Microsoft jest znakiem towarowym firm wchodzących w skład 
grupy Microsoft. Nokia jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Nokia Corporation. Produkty/nazwy innych firm 
mogą być ich znakami towarowymi. 

Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie kopii części lub całości tego dokumentu w jakiejkolwiek formie
bez wyrażonej uprzednio na piśmie zgody firmy Microsoft Mobile jest zabronione. Firma Microsoft Mobile promuje politykę 
nieustannego rozwoju. Firma Microsoft Mobile zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnień we wszelkich 
produktach opisanych w tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.

Symbol „Qi” jest znakiem towarowym firmy Wireless Power Consortium.
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W maksymalnym dopuszczalnym przez obowiązujące prawo zakresie firma Microsoft Mobile ani żaden z jej licencjodawców 
w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub zysków ani za żadne szczególne, 
przypadkowe, wtórne lub pośrednie szkody powstałe w dowolny sposób.

Zawartość tego dokumentu przedstawiona jest „tak jak jest – as is”. Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji, zarówno
wyraźnych jak i dorozumianych w odniesieniu do rzetelności, wiarygodności lub treści niniejszego dokumentu, włączając w
to, lecz nie ograniczając tego do jakichkolwiek dorozumianych gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do
określonego celu, chyba że takowe wymagane są przez obowiązujące przepisy prawa. Firma Microsoft Mobile zastrzega 
sobie prawo do dokonywania zmian w tym dokumencie lub wycofania go w dowolnym czasie bez uprzedniego 
powiadomienia. 
Dostępność produktów może się różnić w zależności od regionu. Aby uzyskać więcej informacji, zwróć się do sprzedawcy. 
To urządzenie może zawierać towary, technologie i oprogramowanie podlegające przepisom eksportowym Stanów 
Zjednoczonych i innych krajów. Odstępstwa od tych przepisów są zabronione. 
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