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Tietoja langattomasta laturista

Nokia DT-901 langaton Fatboy-lataustyyny -laturilla voit ladata puhelimesi tai muun
yhteensopivan laitteen ilman laturinjohdon selvittelyn vaivaa. Aseta vain puhelimesi
latauslevylle ja puhelin alkaa latautua.

Jotkin tuotteen osat ovat magneettisia. Tuote saattaa vetää puoleensa metallisia
materiaaleja. Älä pidä luottokortteja tai muita magneettisia tallennusvälineitä
tuotteen lähellä, koska niille tallennetut tiedot voivat hävitä.

Tämän tuotteen pinta ei sisällä nikkeliä.

Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä. Lue myös tuotteeseen
kytkettävän laitteen käyttöopas.

Tietoja Qi:stä

Qi on maailmanlaajuinen standardi, joka mahdollistaa laitteesi langattoman
lataamisen. Qi-yhteensopivan laitteen kanssa sinun ei tarvitse liittää mitään
kaapeleita. Aseta vain laitteesi latausalustalle.

Qi toimii magneettisen induktion avulla ja se on tällä hetkellä suunniteltu
käytettäväksi matkapuhelimissa ja muissa laitteissa, joiden virrankulutus on 5 wattia
tai vähemmän. Qi-laturit ja laitteet käyttävät samaa taajuutta, joten kaikki Qi-laitteet,
joiden aktiivinen alue on kosketuksessa laturiin, ovat yhteensopivia valmistajasta ja
tuotemerkistä riippumatta. Lisätietoja on molempien laitteiden käyttöoppaissa.
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Näppäimet ja osat

1 Virtalähde
2 Laturin kaapeli
3 Merkkivalo
4 Virtalähteen liitin
5 Latauslevy ja Fatboy®-tyyny

Kun laturi on tyynyn sisällä, merkkivalo ei näy.
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Kytke tai katkaise latauslevyn virta

Käytä latauslevyn kanssa vain sen mukana toimitettua virtalähdettä.

Kytke virta
1 Liitä latauskaapeli virtalähteeseen.
2 Kytke virtalähde pistorasiaan.

Voit pitää levyn yhdistettynä pistorasiaan, vaikka et lataa puhelinta. Levy käyttää
häviävän vähän virtaa, kun se ei lataa.

Katkaise virta
Irrota laturi virtapistokkeesta.

Lataa laite

1 Varmista, että latauslevyllä ei ole mitään.
2 Aseta puhelin tai muu yhteensopiva laite latauslevylle. Kun valkoinen merkkivalo

sammuu, akku on ladattu täyteen.
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Levyn ja puhelimen lämpeneminen on normaalia ja ne voivat lämmetä vielä enemmän,
jos käytät puhelinta esimerkiksi musiikin suoratoistoon latauksen aikana.

Pidä levyn ympäristö vapaana. Jos levyllä on puhelimen lisäksi jotakin muuta, puhelin
ei lataudu ja valkoinen merkkivalo vilkkuu nopeasti.

Poista tai vaihda Fatboy®-tyyny

Irrota tyynyn päädyn kiinnitys ja vedä latauslevy pois.

Puhdista tyyny kostealla ja puhtaalla kankaalla. Älä pese tyynyä.

Käytä ainoastaan alkuperäistä Fatboy®-tyynyä levyn kanssa.

Merkkivalot

Ehditkö jo miettiä latauslevyn eri valojen merkitystä?
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Jatkuva valo Lataus

Yksi pitkä välähdys Puhelimen akku on jo täynnä

Nopea vilkkuminen Latausongelma

Jos latauksessa on ongelma:

• Tarkista, ettei levyllä ole muita esineitä.
• Varmista, ettei levy kuumene liikaa. Jos levy on liian kuuma, ota puhelin levyltä ja

katkaise levyn virta. Levyn virta saattaa katketa automaattisesti, jos levy on liian
kuuma. Kun levy on jäähtynyt, yritä aloittaa lataus uudelleen.

Löydä tukea

Kun haluat lisätietoja tuotteen käytöstä ja toiminnasta, lue käyttöopas huolellisesti.
Jos ongelma ei ratkea, selvitä korjausmahdollisuudet ottamalla yhteyttä Microsoft 
Mobile.

Tietoja tuotteesta ja turvallisuudesta

Laitteen ylläpito ja huolto
Käsittele laitetta, laturia ja lisälaitteita varovasti. Seuraavat ohjeet auttavat sinua ylläpitämään takuusuojasi.

• Pidä laite kuivana. Sade, ilmankosteus ja kaikenlaiset nesteet ja kosteus voivat sisältää mineraaleja, jotka syövyttävät
elektronisia piirejä. Jos laite kastuu, anna laitteen kuivua.

• Käytä laturia vain sen aiottuihin käyttötarkoituksiin. Virheellinen käyttö tai yhteensopimattomien laturien käyttö voi
aiheuttaa tulipalo- tai räjähdysriskin tai muita vaaratilanteita. Älä koskaan käytä vahingoittunutta laturia. Käytä laturia
vain sisällä.

• Älä yritä ladata laitetta, jonka akun kotelo on vaurioitunut, haljennut tai avonainen tai laitetta, joka ei ole Qi-
yhteensopiva.

• Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisessä tai likaisessa paikassa. Laitteen liikkuvat osat ja elektroniset komponentit voivat
vahingoittua.

• Älä säilytä laitetta kuumassa. Korkeat lämpötilat voivat lyhentää laitteen ikää ja taivuttaa tai sulattaa muoviosia.

• Älä säilytä laitetta kylmässä. Kun laitteen lämpötila palautuu normaaliksi, sen sisälle voi muodostua kosteutta, joka
saattaa vahingoittaa elektronisia piirejä.

• Älä yritä avata laitetta.
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• Hyväksymättömät muutokset saattavat vahingoittaa laitetta ja voivat olla radiolaitteita koskevien määräysten
vastaisia.

• Älä pudota, kolhi tai ravista laitetta. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa sisällä olevia piirilevyjä ja mekaanisia osia.

• Puhdista laitteen pinta vain pehmeällä, puhtaalla ja kuivalla kankaalla.

Kierrätys
Palauta käytetyt elektroniset tuotteet, akut ja pakkausmateriaalit aina erityisiin keräyspisteisiin. Tällä tavoin ehkäiset
valvomatonta jätteiden hävittämistä ja edistät materiaalien kierrätystä.

Jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti

Tuotteeseen, akkuun, painettuun ohjeeseen tai pakkaukseen merkitty jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti, tarkoittaa,
että kaikki elektroniset tuotteet, paristot ja akut on toimitettava erilliseen keräyspisteeseen, kun ne on käytetty loppuun.
Tämä vaatimus koskee Euroopan unionin aluetta. Näitä tuotteita ei saa heittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen
joukkoon. Lisää ympäristötietoja on tuotteen ympäristöprofiilissa osoitteessa www.nokia.com/ecoprofile.

Kehoon istutetut lääketieteelliset laitteet
Lääketieteellisten laitteiden valmistajat suosittelevat, että langaton laite pidetään vähintään 15,3 senttimetriä päässä
kehoon istutetusta lääketieteellisestä laitteesta, kuten sydämentahdistimesta tai rytminsiirtolaitteesta, jotta vältettäisiin
lääketieteelliselle laitteelle mahdollisesti aiheutuva häiriö. Henkilöiden, joilla on tällainen laite, tulee toimia seuraavasti:

• Langaton laite tulee aina pitää yli 15,3 senttimetriä päässä lääketieteellisestä laitteesta.

• Langatonta laitetta ei pitäisi kuljettaa rintataskussa.

• Langattomasta laitteesta on katkaistava virta, jos on syytä epäillä, että laite häiritsee lääketieteellistä laitetta.

• Kehoon istutetun lääketieteellisen laitteen valmistajan ohjeita on noudatettava.

Jos sinulla on kysymyksiä, jotka koskevat langattoman laitteen käyttöä kehoon istutetun lääketieteellisen laitteen kanssa,
ota yhteys terveydenhoidon ammattihenkilöön.

Tekijänoikeus- ja muita ilmoituksia

VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

Microsoft Mobile Oy vakuuttaa, että tämä DT-901 -tyyppinen laite on direktiivin Direktiivi 2004/108/EY oleellisten 
vaatimusten ja direktiivin muiden soveltuvien säännösten mukainen. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta on kopio 
osoitteessa http://www.nokia.com/global/declaration.

TM © 2014 Microsoft Mobile. Kaikki oikeudet pidätetään. Microsoft on Microsoft-konsernin tavaramerkki. Nokia on 
Nokia Oyj:n rekisteröity tavaramerkki. Kolmannen osapuolen tuotteiden nimet voivat olla omistajiensa 
tavaramerkkejä.
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The ‘Qi’ symbol is a trademark of the Wireless Power Consortium

Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, Microsoft Mobile tai sen lisenssinantajat eivät vastaa tietojen tai tulojen 
menetyksestä eivätkä mistään erityisistä, satunnaisista, epäsuorista tai välillisistä vahingoista.

Tämän asiakirjan sisältö tarjotaan sellaisena kuin se on. Sen virheettömyydestä, luotettavuudesta, sisällöstä tai 
soveltumisesta kaupankäynnin kohteeksi tai johonkin tiettyyn tarkoitukseen ei anneta mitään nimenomaista tai 
konkludenttista takuuta, ellei soveltuvalla lainsäädännöllä ole toisin määrätty. Microsoft Mobile varaa itselleen oikeuden 
muuttaa tätä asiakirjaa tai poistaa sen jakelusta milloin tahansa ilman etukäteisilmoitusta.
Tuotteiden saatavuus voi vaihdella alueittain. Lisätietoja saat jälleenmyyjältä.Tämä laite saattaa sisältää hyödykkeitä, 
tekniikkaa tai ohjelmia, joihin sovelletaan Yhdysvaltojen ja muiden maiden vientilakeja ja -määräyksiä. Käyttäjän tulee 
noudattaa tällaisia lakeja ja määräyksiä.
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Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, siirtäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain missä 
tahansa muodossa on kielletty ilman Microsoft Mobile myöntämää kirjallista ennakkolupaa. Microsoft Mobile kehittää 
tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden tehdý muutoksia ja parannuksia mihin tahansa týssý asiakirjassa 
mainittuun tuotteeseen ilman ennakkoilmoitusta.
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