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1.1. utgave



Om den trådløse laderen

Med Nokia trådløs ladepute fra Fatboy DT-901 kan du lade telefonen din eller andre
kompatible enheter uten å måtte vikle opp laderkabler. Bare legg telefonen på
ladeplaten, så begynner den å lade.

Deler av produktet er magnetisk. Metallmaterialer kan trekkes mot produktet. Plasser
ikke kredittkort eller andre magnetiske lagringsmedier i nærheten av produktet
ettersom informasjon som er lagret i dem, kan bli slettet.

Overflaten på dette produktet inneholder ikke nikkel.

Les denne brukerhåndboken nøye før du tar i bruk produktet. Les også
brukerhåndboken for enheten du kobler til produktet.

Om Qi

Qi er en global standard som gjør det mulig å lade opp enheten din trådløst. Med en
Qi-kompatibel enhet trenger du ikke å koble til ledninger. Du legger bare enheten på
ladeoverflaten.

Qi fungerer ved hjelp av magnetisk induksjon, og er for øyeblikket utviklet for enheter
som bruker 5 watt eller mindre, for eksempel mobiltelefoner. Qi-ladere og -enheter
bruker samme frekvens, så alle Qi-produkter er kompatible, uansett produsent eller
merke, så lenge de aktive områdene berører hverandre. Se brukerveiledningene for
begge enhetene for nærmere informasjon.
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Knapper og deler

1 Strømforsyning
2 Laderkabel
3 Indikatorlampe
4 Strømforsyningsuttak
5 Ladeplate med Fatboy®-pute

Når laderen er i puten, ser du ikke indikatorlampen.
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Slå ladeplaten av eller på

Du må kun bruke ladeplaten med den medfølgende strømforsyningen.

Slå på
1 Koble laderkabelen til strømforsyningen.
2 Plugg strømforsyningen i et strømuttak.

Platen kan være koblet i strømuttaket selv når du ikke lader telefonen din. Platen
bruker minimalt med strøm når den ikke lader.

Slå av
Koble laderen fra strømuttaket.

Lade enheten

1 Sørg for at det ikke ligger noe på ladeplaten.
2 Legg telefonen eller andre kompatible enheter på ladeplaten. Når batteriet er

fulladet, slutter indikatorlampen å blinke hvitt.
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Det er normalt at platen og telefonen blir varme, og de kan bli enda varmere hvis du
f.eks. bruker telefonen til å spille av musikk direkte mens den lades.

Sørg for at området rundt platen er tomt. Hvis det er noe annet på platen bortsett
fra telefonen din, vil den ikke lades, og det hvite indikatorlyset blinker raskt.

Fjerne eller skifte ut Fatboy®-puten

Åpne festet på kortenden av puten, og trekk ut ladeplaten.

Bruk en ren, fuktig klut for å rengjøre puten. Ikke vask puten.

Du må kun bruke den originale Fatboy®-puten sammen med platen din.

Indikatorlamper

Lurer du på hva de ulike lysene på ladeplaten betyr?
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Kontinuerlig lys Lader

Ett langt blink Batteriet på telefonen din er allerede
fulladet

Blinker raskt Problem med lading

Hvis det oppstår et problem med ladingen:

• Sørg for at det ikke er noen andre gjenstander på platen.
• Pass på at platen ikke blir form varm. Hvis platen er for varm, bør du fjerne

telefonen fra platen og slå av platen. Platen kan bli slått av automatisk hvis den
blir for varm. Prøv å lade på nytt når platen har kjølt seg ned.

Finn brukerstøtte

Hvis du ønsker å lære mer om hvordan du bruker enheten, eller hvis du er usikker på
hvordan enheten skal fungere, bør du lese brukerveiledningen nøye.

Hvis du ikke klarer å løse problemet, kontakter du Microsoft Mobile for å få 
informasjon om mulighetene for reparasjon.

Produkt- og sikkerhetsinformasjon

Ta vare på enheten
Håndter enheten, laderen og ekstrautstyret varsomt. Følgende råd hjelper deg å overholde garantibestemmelsene.

• Oppbevar enheten på et tørt sted. Nedbør, fuktighet og alle typer væsker kan inneholde mineraler som vil føre til rust
på elektroniske kretser. Hvis enheten blir våt, lar du den tørke helt.

• Bruk laderen bare til de formålene den er beregnet for. Feil bruk eller bruk av inkompatible ladere kan medføre risiko
for brann, eksplosjon eller andre farer. Bruk aldri en skadet lader. Bruk kun laderen innendørs.

• Du må ikke prøve å lade en enhet der batterirommet er åpent eller har skader eller sprekker, eller en enhet som ikke
er kompatibel med Qi.

• Ikke bruk eller oppbevar enheten i støvete eller skitne omgivelser. De bevegelige delene og elektroniske
komponentene kan bli ødelagt.

• Oppbevar ikke telefonen i varme omgivelser. Høye temperaturer kan redusere levetiden på enheten og deformere
eller smelte plastdeler.
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• Ikke oppbevar telefonen i kalde temperaturer. Når enheten oppnår normal temperatur igjen, kan det dannes fuktighet
inne i enheten som kan skade elektroniske kretskort.

• Ikke forsøk å åpne enheten.

• Uautoriserte endringer kan forårsake skade på enheten og innebære brudd på lovgivning for radioenheter.

• Du må ikke slippe, dunke eller riste enheten. Røff håndtering kan ødelegge innvendige kretskort og finmekanikk.

• Bruk kun en myk, tørr klut til å rengjøre enhetens overflate.

Retur
Returner alltid brukte elektroniske produkter, batterier og emballasje til et egnet innsamlingssted. Ved å returnere
produktene til innsamling er du med på å forhindre ukontrollert avhending og fremme gjenbruk av materialressurser.

Symbol med en utkrysset avfallsdunk

Symbolet med en utkrysset avfallsdunk på produktet, batteriet, emballasjen eller i brukerhåndboken innebærer at alle
elektriske og elektroniske produkter, batterier og akkumulatorer ikke må kastes sammen med annet avfall. Dette gjelder
for EU og EØS. Ikke kast disse produktene som usortert, kommunalt avfall. Hvis du vil ha mer miljøinformasjon, finner du
produktets miljøprofil på www.nokia.com/ecoprofile.

Implantert medisinsk utstyr
Produsenter av medisinsk utstyr anbefaler at det alltid er minst 15,3 centimeter mellom en trådløs enhet og det medisinske
implantatet, for eksempel en pacemaker eller en hjertedefibrillator, slik at eventuelle forstyrrelser med det medisinske
utstyret unngås. Personer som har slikt utstyr, bør:

• Alltid oppbevare den trådløse enheten mer enn 15,3 centimeter unna det medisinske utstyret.

• Ikke oppbevare den trådløse enheten i en brystlomme.

• Slå av den trådløse enheten hvis det er grunn til å mistenke at det forekommer forstyrrelser.

• Følge instruksjonene fra produsenten av det implanterte medisinske utstyret.

Hvis du har spørsmål om bruk av den trådløse enheten din sammen med implantert medisinsk utstyr, tar du kontakt med
lege eller annet helsepersonell.

Opphavsrett og andre merknader

ERKLÆRING OM SAMSVAR

Microsoft Mobile Oy erklærer herved at dette DT-901-produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige 
relevante krav i Direktiv 2004/108/EF. En kopi av samsvarserklæringen er tilgjengelig på http://www.nokia.com/global/
declaration.

TM © 2014 Microsoft Mobile. Med enerett. Microsoft er et varemerke for Microsoft-gruppen av selskaper. Nokia er et 
registrert varemerke tilhørende Nokia Corporation. Tredjepartsprodukter/-navn kan være varemerker tilhørende 
respektive eiere.
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Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i dette dokumentet i enhver form, uten på 
forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse fra Microsoft Mobile, er forbudt. Microsoft Mobile har en uttrykt målsetting om 
kontinuerlig utvikling. Vi forbeholder oss derfor retten til uten varsel å endre og forbedre alle produktene som er omtalt i 
dette dokumentet.

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

Verken Microsoft Mobile eller noen av deres lisensgivere skal under noen omstendigheter, og uansett årsak være ansvarlige 
for verken direkte, eller indirekte tap av data, eller tapte inntekter, eller hvilket som helst annet tap, herunder spesifikke, 
vilkårlige, etterfølgende, konsekvens- eller indirekte tap, så langt dette tillates av gjeldende lovgivning.

Innholdet i dette dokumentet leveres "som det er". Unntatt som påkrevet etter gjeldende lov, gis ingen garanti av noe slag, 
verken eksplisitt eller implisitt, inkludert, men ikke begrenset til, de implisitte garantiene for salgbarhet, egnethet for 
bestemte formål, hva angår nøyaktigheten, påliteligheten eller innholdet i dette dokumentet. Microsoft Mobile 
forbeholder seg retten til å revidere dette dokumentet eller trekke det tilbake, når som helst og uten varsel.
Tilgjengelighet til produkter kan variere fra region til region. Hvis du vil ha mer informasjon, ta kontakt med forhandleren. 
Denne enheten kan inneholde varer, teknologi eller programvare som er underlagt eksportlover og -forskrifter fra USA og 
andre land. Det er ulovlig å fravike slik lovgivning.
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