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Despre încărcătorul fără fir

Utilizând Placă de încărcare fără fir Nokia DT-900, puteți încărca telefonul sau un alt
aparat compatibil fără neplăcerea provocată de descurcarea cablurilor încărcătorului.
Plasați pur și simplu telefonul pe placa de încărcare, iar acesta va începe să se încarce.

Unele componente ale produsului sunt magnetice. Materialele magnetice pot fi atrase
de produs. Nu plasați în apropierea produsului cărți de credit sau alte dispozitive
magnetice de stocare, deoarece informațiile stocate pe acestea ar putea fi șterse.

Suprafața acestui produs nu conține nichel.

Citiți cu atenție acest ghid al utilizatorului înainte de a utiliza produsul. Citiți și ghidul
utilizatorului pentru aparatul la care ați conectat produsul.

Despre Qi

Qi este un standard global care face posibilă încărcarea fără fir a aparatului dvs. Cu
un aparat compatibil Qi, nu este necesar să conectați niciun cablu. Plasați pur și simplu
aparatul pe suprafața de încărcare.

Qi funcționează pe bază de inducție magnetică și, în prezent, este conceput pentru
aparatele care utilizează putere de 5 W sau mai puțin, cum ar fi telefoanele mobile.
Încărcătoarele și aparatele Qi folosesc aceeași frecvență. Astfel, atât timp cât
suprafețele active corespunzătoare se ating, toate produsele Qi sunt compatibile,
indiferent de producător sau de marcă. Pentru mai multe detalii, consultați ghidurile
utilizatorului aferente ambelor aparate.
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Tastele și componentele

1 Sursă de alimentare
2 Cablul încărcătorului
3 Indicatorul luminos
4 Conector pentru sursa de alimentare
5 Placă de încărcare

Pornirea sau oprirea plăcii de încărcare
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Utilizați placa de încărcare numai împreună cu sursa de alimentare furnizată.

Pornirea
1 Conectați un capăt al cablului încărcătorului la sursa de alimentare.
2 Cuplați sursa de alimentare la o priză de perete.
3 Conectați celălalt capăt al cablului la placa de încărcare.

Puteți lăsa placa respectivă cuplată la priza de perete chiar și atunci când nu încărcați
telefonul. Placa are un consum foarte redus de energie atunci când nu încarcă.

Oprirea
Deconectați sursa de alimentare de la placă, apoi decuplați-o de la priza de perete.

Încărcarea aparatului

1 Asigurați-vă că pe placa de încărcare nu se află niciun obiect.
2 Plasați telefonul sau alt aparat compatibil pe placa de încărcare. Când indicatorul

luminos alb se stinge, înseamnă că acumulatorul este complet încărcat.

Este normal ca placa și telefonul să se încălzească. Acestea se pot încălzi chiar mai
mult dacă, de exemplu, utilizați telefonul pentru a reda muzică în flux în timpul
încărcării.
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Mențineți zona din jurul plăcii liberă. Dacă pe placă se află alt obiect în afară de telefon,
telefonul nu se încarcă, iar indicatorul luminos alb se aprinde intermitent, rapid.

Indicatoare luminoase

Vă întrebați ce înseamnă diversele lumini de pe placa de încărcare?

Lumină constantă Încărcare

O aprindere intermitentă lungă Acumulatorul telefonului este deja
încărcat

Aprindere intermitentă rapidă Problemă la încărcare

Dacă există o problemă la încărcare:

• Asigurați-vă că pe placă nu se află alt obiect.
• Asigurați-vă că placa nu devine prea fierbinte. Dacă placa este prea caldă,

îndepărtați telefonul și opriți placa. Dacă este prea fierbinte, placa se poate opri
automat. După ce placa s-a răcit, încercați să reîncărcați.

Găsirea informațiilor de asistență

Dacă doriți să aflați mai multe despre modul de utilizare a aparatului sau dacă nu
sunteți sigur cum trebuie să funcționeze acesta, citiți cu atenție ghidul utilizatorului.

Dacă problema rămâne nerezolvată, contactați Microsoft Mobile pentru opțiuni de 
reparare. 

Informații de siguranță și despre produs

Întreținerea aparatului Dvs.
Manipulați cu grijă aparatul, încărcătorul și accesoriile. Sugestiile de mai jos vă ajută să respectați condițiile de acordare a
garanției.

• Păstrați aparatul în stare uscată. Precipitațiile, umiditatea și alte tipuri de lichide sau impurități pot conține substanțe
care corodează circuitele electronice. Dacă aparatul se umezește, lăsați-l să se usuce complet.
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• Folosiți încărcătorul numai conform destinației sale. Utilizarea necorespunzătoare sau utilizarea unor încărcătoare
incompatibile poate implica riscuri de incendii, explozii sau alte pericole. Nu folosiți niciodată un încărcător deteriorat.
Utilizați încărcătoarele numai în interior.

• Nu încercați să încărcați un aparat cu bateria deteriorată, spartă sau deschisă sau un aparat care nu este compatibil
cu Qi.

• Nu folosiți și nu depozitați aparatul în zone cu mult praf sau murdărie. Părțile mobile și componentele electronice se
pot deteriora.

• Nu păstrați aparatul la temperaturi ridicate. Temperaturile ridicate pot scurta viața aparatului și pot deforma sau topi
anumite componente din material plastic.

• Nu păstrați aparatul la temperaturi scăzute. Când aparatul revine la temperatură normală, umezeala poate forma
condens în interiorul acestuia și poate deteriora circuitele electronice.

• Nu încercați să deschideți aparatul.

• Modificările neautorizate pot duce la defectarea aparatului și pot reprezenta o încălcare a reglementărilor privind
aparatele radio.

• Nu scăpați aparatul din mână, nu-l loviți și nu-l scuturați. Manipularea dură poate deteriora circuitele electronice
interne și elementele mecanice.

• Utilizați o lavetă moale, curată și uscată pentru a curăța suprafața aparatului.

Reciclare
Duceți întotdeauna produsele electronice, bateriile și acumulatoarele, precum și ambalajele folosite la centrele de colectare
specializate. Astfel ajutați la prevenirea eliminării necontrolate a deșeurilor și promovați reciclarea materialelor.

Simbolul coș de gunoi barat

Simbolul coș de gunoi barat plasat pe un produs, pe baterii sau pe acumulatori, pe documentație sau pe ambalaj, indică
faptul că toate produsele electrice și electronice, bateriile și acumulatorii se vor colecta separat la sfârșitul ciclului de viață.
Această cerință se aplică în Uniunea Europeană. Nu aruncați aceste produse la gunoiul municipal nesortat. Pentru informații
suplimentare despre protejarea mediului înconjurător, consultați profilul Eco a produsului la www.nokia.com/ecoprofile.

Aparate medicale implantate
Producătorii de aparate medicale recomandă o distanță de cel puțin 15,3 centimetri între un aparat mobil și un aparat medical
implantat, cum ar fi un stimulator cardiac sau un defibrilator cardioverter implantat, pentru a evita o posibilă interferență
cu aparatul medical respectiv. Persoanele care au astfel de dispozitive trebuie să respecte următoarele reguli:

• Să țină întotdeauna aparatul mobil la o distanță mai mare de 15,3 centimetri de aparatul medical.

• Nu purtați aparatul mobil în buzunarul de la piept.

• Să oprească aparatul mobil dacă există un motiv de a bănui prezența unei interferențe.

• Să respecte instrucțiunile producătorului aparatului medical implantat.

Dacă aveți întrebări privind utilizarea aparatului Dvs. mobil în apropierea unui aparat medical implantat, consultați medicul
dumneavoastră.
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Drept de autor şi alte note

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Prin prezenta, Microsoft Mobile Oy, declară că acest produs DT-900 respectă cerințele esențiale și alte prevederi relevante
ale Directiva 2004/108/CE. O copie a Declarației de conformitate poate fi găsită la http://www.nokia.com/global/
declaration.

TM © 2014 Microsoft Mobile. Toate drepturile rezervate. Microsoft este marcă comercială a grupului de companii 
Microsoft. Nokia este marcă comercială înregistrată a Nokia Corporation. Produsele/numele terțelor părți pot fi mărci 
comerciale ale proprietarilor respectivi. 

Este interzisă reproducerea, transferul, distribuirea și stocarea unor părți sau a întregului conținut al acestui material în
orice formă fără permisiunea prealabilă scrisă a firmei Microsoft Mobile. Microsoft Mobile duce o politică de dezvoltare 
continuă. Microsoft Mobile își rezervă dreptul de a face modificări și îmbunătățiri oricărui produs descris în acest 
document, fără notificare prealabilă. 

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

În limitele maxime permise de legea aplicabilă, în nicio situație, Microsoft Mobile sau oricare dintre licențiatorii săi nu vor 
fi ținuțiresponsabili pentru niciun fel de pierderi de date sau de venituri sau pentru niciun fel de daune speciale, incidente,
subsecvente sau indirecte, oricum s-ar fi produs.

Conținutul acestui document trebuie luat „ca atare”. Cu excepția cazurilor prevăzute de legea aplicabilă, niciun fel de garanții,
explicite sau implicite, incluzând, dar fără a se limita la garanțiile implicite de vandabilitate și adecvare la un scop anume, nu
se oferă în legătură cu acuratețea, corectitudinea sau conținutul acestui document. Microsoft Mobile își rezervă dreptul de
a modifica acest document sau de a-l retrage oricând, fără notificare prealabilă.
Disponibilitatea produselor poate varia în funcție de regiune. Pentru informații suplimentare, contactați distribuitorul.
Acest aparat poate conține piese, tehnologii sau programe ce pot face obiectul unor legi sau reglementări privind exportul
din SUA sau din alte țări. Este interzisă încălcarea legislației respective.

Microsoft Mobile Oy, Keilalahdentie 2–4, 02150 Espoo, Finlanda
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