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Kablosuz şarj cihazınız hakkında

Nokia Kablosuz Şarj Tablası DT-900 ile, telefonunuzu veya diğer uyumlu cihazlarınızı
şarj cihazı kablolarını çözmekle uğraşmadan şarj edebilirsiniz. Sadece telefonunuzu
şarj tablasına yerleştirin ve şarj etmeye başlayın.

Ürünün parçaları manyetiktir. Ürün metal maddeleri çekebilir. Kredi kartlarını veya
diğer manyetik depolama cihazlarını ürünün yanına koymayın, üzerlerindeki bilgiler
silinebilir.

Bu ürünün yüzeyinde nikel yoktur.

Ürünü kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun. Ayrıca, ürünü
bağladığınız cihazın kullanım kılavuzunu da okuyun.

Qi Hakkında

Qi, cihazınızın kablosuz şarj edilebilmesini sağlayan global bir standarttır. Qi uyumlu
bir cihaz kullandığınızda, herhangi bir kablo bağlamanız gerekmez. Cihazınızı şarj
yüzeyine yerleştirmeniz yeterlidir.

Qi, manyetik indüksiyon kullanarak çalışır ve cep telefonları gibi 5 vat veya daha düşük
güç kullanan cihazlar için tasarlanmıştır. Qi şarj cihazları ve cihazlar aynı frekansı
kullandığı için, etkin alanları birbirine değdiği sürece üreticisi veya markası önemli
olmaksızın Qi ürünleri uyumludur. Daha fazla bilgi için, her iki cihaza ait kullanım
kılavuzuna bakın.
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Tuşlar ve parçalar

1 Güç kaynağı
2 Şarj cihazı kablosu
3 Gösterge ışığı
4 Güç kaynağı konektörü
5 Şarj tablası

Şarj tablasını açma veya kapatma
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Şarj tablasını yalnızca temin edilen güç kaynağı ile kullanın.

Açma
1 Şarj cihazı kablosunun bir ucunu güç kaynağına takın.
2 Güç kaynağını bir duvar prizine takın.
3 Kablonun diğer ucunu şarj tablasına takın.

Tablayı telefonunuzu şarj etmediğiniz zamanlarda da prize takılı olarak
bırakabilirsiniz. Tabla, şarj işlemleri dışında neredeyse hiç güç tüketmez.

Kapatma
Güç kaynağının önce tablayla bağlantısını kesip ardından elektrik prizinden çıkarın.

Cihazınızı şarj etme

1 Şarj tablası üzerinde hiçbir şey olmadığından emin olun.
2 Telefonunuzu veya uyumlu başka bir cihazınızı şarj tablasına yerleştirin. Pil

tamamen şarj olduğunda, beyaz gösterge ışığı söner.

Tablanın ve telefonun ısınması normaldir ve telefonunuzu şarj ederken müzik
dinlemek gibi bir işlem için kullanırsanız daha da fazla ısınabilir.
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Tablanın etrafını boş bırakın. Tablanın üzerinde telefonunuzdan başka herhangi bir
şey olması durumunda, telefon şarj edilmez ve beyaz gösterge ışığı hızlı bir şekilde
yanıp söner

Gösterge ışıkları

Acaba şarj tablanızdaki farklı ışıkların anlamı nedir?

Sürekli ışık Şarj ediliyor

Bir kez uzun yanıp sönme Telefonunuzun bataryası dolu

Hızlı yanıp sönme Şarj etme sorunu

Şarj etme ile ilgili sorun olması durumunda:

• Tabla üzerinde başka bir nesne olmadığını kontrol edin.
• Tablanın çok ısınmadığından emin olun. Tabla çok ısınmışsa, telefonunuzu

tabladan çıkarın ve tablayı kapatın. Tabla çok fazla ısındığında otomatik olarak
kapanabilir. Tabla soğuduktan sonra, tekrar şarj etmeyi deneyin.

Destek alın

Cihazınızın kullanımı hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız veya cihazınızın
nasıl çalıştığından emin değilseniz, kullanıcı kılavuzuna başvurun.

Sorununuz devam ederse, onarım seçenekleri için Microsoft Mobile'a başvurun.

Ürün ve güvenlik bilgileri

Cihazınızı dikkatli kullanın
Cihazınızı, şarj cihazınızı ve aksesuarlarınızı dikkatli kullanın. Aşağıdaki öneriler cihazınızın garanti kapsamında kalmasını
sağlayacaktır.

• Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek
mineraller içerebilir. Cihazınız ıslanırsa, tamamen kurumasını bekleyin.

5



• Şarj cihazını yalnızca amaçları doğrultusunda kullanın. Şarj cihazlarının hatalı kullanımı veya uyumsuz şarj cihazlarının
kullanımı yangın, patlama, veya diğer tehlikeli durumlara neden olabilir. Hasar görmüş bir şarj cihazını asla kullanmayın.
Şarj cihazını yalnızca kapalı mekanlarda kullanın.

• Hasarlı, çatlak veya açık bir gövdeye sahip ya da Qi ile uyumlu olmayan cihazları şarj etmeye çalışmayın.

• Cihazı tozlu veya kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın. Hareketli parçalar ve elektronik bileşenler zarar görebilir.

• Cihazı sıcaklığın yüksek olduğu ortamlarda saklamayın. Yüksek sıcaklıklar cihazın ömrünü kısaltabilir ve plastik kısımları
eğebilir veya eritebilir.

• Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına döndüğünde, cihazın içinde elektronik devrelere
zarar verebilecek nem oluşabilir.

• Cihazın içini açmaya çalışmayın.

• Yetkisiz modifikasyonlar cihaza zarar verebilir ve telsiz cihazlara ilişkin düzenlemeleri ihlal edebilir.

• Cihazı düşürmeyin, üstüne vurmayın ya da sallamayın. Cihazın kaba kullanımı, iç devre kartlarına ve mekanik bileşenlere
zarar verebilir.

• Bu cihazın yüzeyini temizlemek için yalnızca yumuşak, temiz ve kuru bir bez kullanın.

Geri Dönüşüm
Kullanılmış elektronik ürünlerinizi, pil ve ambalaj malzemelerini her zaman tahsis edilmiş toplama noktalarına bırakın. Böylece
denetimsiz atıkların yok edilmesine ve malzemelerin geri dönüştürülmesine yardımcı olabilirsiniz.

Üzeri çizili, tekerlekli kutu simgesi

Ürününüzdeki, pildeki, dokümanlardaki veya ambalajdaki üstü çizili, tekerlekli kutu simgesi tüm elektrikli ve elektronik
ürünlerin, pillerin ve akümülatörlerin kullanım ömrü sonunda ayrı bir toplama birimine götürülmesi gerektiğini hatırlatır. Bu
gereksinim Avrupa Birliği'nde geçerlidir. Bu ürünleri ayrımı yapılmamış diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın. Ürünün
çevre ile ilgili özellikleri hakkında daha fazla bilgi için www.nokia.com/ecoprofile adresinden ürünün Çevre profiline
bakabilirsiniz.

İmplant tıbbi cihazlar
Tıbbi cihaz üreticileri kalp pili veya kardiyoverter defibrilatör gibi tıbbi implant cihazları ile olası girişimi önlemek için tıbbi
cihaz ile kablosuz cihaz arasında en az 15,3 santimetre (6 inç) uzaklık bulundurulmasını önermektedir. Bu tür cihazlar taşıyan
kişiler:

• Kablosuz cihazı her zaman tıbbi cihazlardan en az 15,3 santimetre (6 inç) uzakta tutmalıdır.

• Kablosuz cihazı göğüs cebinde taşımamalıdır.

• Girişim olduğundan şüphelenilecek bir neden olması durumunda kablosuz cihazı kapatın.

• Tıbbi implant cihazlarıyla ilgili olarak üreticinin talimatlarını izlemelidir.

Kablosuz cihazı tıbbi implant cihazı ile birlikte kullanma konusunda sorularınız varsa, sağlık kuruluşunuza başvurun.

Telif hakkı ve diğer bildirimler

UYGUNLUK BİLDİRİMİ
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Microsoft Mobile Oy, bu DT-900 ürününün 2004/108/EC Direktifi esas şartları ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu
beyan eder. Uygunluk Bildirimi’nin bir kopyasını http://www.nokia.com/global/declaration adresinde bulabilirsiniz.

TM © 2014 Microsoft Mobile. Tüm hakları saklıdır. Microsoft şirketler grubunun ticari markasıdır. Nokia, Nokia 
Corporation'ın tescilli ticari markasıdır. Üçüncü taraf ürünler/isimler kendi sahibinin ticari markası olabilir.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Microsoft Mobile'ın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde 
yeniden oluşturulamaz, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz ve saklanamaz. Microsoft Mobile, sürekli bir gelişim politikası  
izlemektedir. Microsoft Mobile, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve 
yenilik yapma hakkını saklı tutar.

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

Yürürlükteki yasaların izin verdiği azami ölçüde, Microsoft Mobile ya da herhangi bir lisansörü, hiçbir durumda, meydana 
gelme nedeni ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybından veya özel, beklenmeyen, bir şeyin 
sonucunda meydana gelen ya da dolaylı hasar veya kayıplardan sorumlu tutulamaz.

İşbu belgenin içeriği "olduğu gibi" sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği haller dışında, ticari olarak satılabilirlik
ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımni garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kısıtlı olmamak şartıyla, işbu belgenin
doğruluğu, güvenilirliği veya içeriği ile ilgili olarak, açık veya zımni herhangi bir garanti verilmemiştir. Microsoft Mobile 
önceden bildirmeksizin bu belgede değişiklik yapma veya geri çekme hakkını saklı tutar.
Ürünlerin kullanılabilirliği bölgeye göre değişebilir. Daha fazla bilgi için bayinize başvurun. Bu cihaz, Amerika Birleşik
Devletleri’nin ve diğer ülkelerin ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji veya yazılım içerebilir.
Kanunlara aykırı değişiklik yapılamaz.
 
Üretici Firma  
Microsoft Mobile Oy, Keilalahdentie 2–4, 02150 Espoo, Finlandiya Tel: +358 7180 08000 Faks: +358 7180 38226  
 
İTHALATÇI FİRMANIN  
Unvanı: Nokia Komünikasyon A.Ş Adresi: Tamburi Ali Efendi Sok. No: 13 Kat:1 Etiler – İstanbul, Telefon: (0 212) 350 64 00  
Faks: (0 212) 351 63 45 
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