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Про бездротовий зарядний пристрій

Щоб зарядити телефон або інший сумісний пристрій за допомогою Чохол
бездротової зарядної панелі Nokia від Fatboy DT-901, не потрібно нервувати,
розплутуючи кабелі зарядних пристроїв. Просто розташуйте телефон на зарядній
панелі, і він почне заряджатися.

Складові пристрою намагнічені, тому пристрій може притягувати металеві
предмети. Не розташовуйте кредитні картки або інші магнітні носії поруч із
пристроєм, оскільки це може призвести до видалення збереженої на них
інформації.

Поверхня цього виробу не містить нікелю.

Уважно прочитайте посібник користувача перед початком експлуатації пристрою.
Також уважно прочитайте посібник користувача пристрою, який ви приєднуєте
до пристрою.

Про стандарт Qi

Qi — це універсальний стандарт, завдяки якому можливе бездротове заряджання
пристрою. Щоб використати Qi-сумісний пристрій, не потрібно підключати
жодних кабелів. Пристрій потрібно просто покласти на зарядну поверхню.

Стандарт Qi діє за принципом магнітної індукції й наразі доступний для
використання з пристроями, які споживають до 5 Вт електроенергії, наприклад з
мобільними телефонами. Зарядні пристрої Qi і пристрої Qi працюють на однаковій
частоті, тому доки є контакт між їхніми активними зонами, усі пристрої Qi є
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сумісними, незалежно від виробника чи торгової марки. Додаткові відомості див.
у посібниках користувача обох пристроїв.

Клавіші та частини

1 Блок живлення
2 Кабель зарядного пристрою
3 Світловий індикатор
4 Гніздо для підключення блока живлення
5 Зарядна панель з чохлом Fatboy®

Коли зарядний пристрій лежить у чохлі, світловий індикатор не видно.
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Увімкнення й вимкнення зарядної панелі

Використовуйте із зарядною панеллю тільки наданий в комплекті блок живлення.

Увімкнення
1 Приєднайте кабель зарядного пристрою до блока живлення.
2 Підключіть блок живлення до електричної розетки.

Панель можна залишати підключеною до електричної розетки навіть коли
телефон не заряджається. Крім власне процесу заряджання, панель споживає
незначну кількість електроенергії.

Вимкнення
Відключіть зарядний пристрій від електричної розетки.

Заряджання пристрою

1 Упевніться, що на панелі немає сторонніх предметів.
2 Покладіть телефон або інший сумісний пристрій на зарядну панель. Коли білий

індикатор вимкнеться, це означатиме, що акумулятор повністю заряджений.
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Панель і телефон можуть нагріватися, а якщо під час заряджання використовувати
телефон, наприклад, для потокової передачі музики, обидва пристрої можуть
нагріватися ще сильніше.

Тримайте панель подалі від інших предметів. Якщо на панелі лежить щось окрім
телефону, телефон не заряджатиметься, а білий індикатор швидко блиматиме.

Видалення або заміна чохла Fatboy®

Відкрийте кріплення на короткому боці чохла та вийміть зарядну панель.

Щоб очистити чохол, використовуйте вологу чисту тканину. Не періть чохол.

Використовуйте тільки оригінальний чохол Fatboy® разом із панеллю.

Індикатори

Дізнайтеся, що означають різні світлові індикатори на зарядній панелі.
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Безперервне свічення Заряджання

Один довгий спалах Акумулятор телефону вже заряджено

Швидке блимання Проблема із зарядженням

Якщо виникає проблема із заряджанням:

• упевніться, що на панелі відсутні сторонні об’єкти.
• упевніться, що панель не перегрілася. Якщо панель гаряча на дотик, зніміть

телефон і вимкніть панель. У разі надмірного нагрівання панель вимикається
автоматично. Після того, як панель охолоне, спробуйте знову зарядити
телефон.

Служба підтримки

Якщо Ви хочете отримати додаткову інформацію про користування пристроєм,
або якщо Ви не впевнені в тому, як працювати з ним, уважно прочитайте посібник
користувача.

Якщо проблема залишилася, зверніться до Microsoft Mobile для отримання 
інформації щодо ремонту.

Інформація щодо виробу та техніки безпеки

Догляд за пристроєм
Обережно поводьтеся із пристроєм, зарядним пристроєм і аксесуарами. Наведені нижче рекомендації допоможуть Вам
дотримуватися всіх вимог гарантійного обслуговування.

• Оберігайте пристрій від вологи. Атмосферні опади, волога та різні рідини можуть містити мінерали, які призводять
до корозії електронних схем. Якщо пристрій намокне, дайте йому повністю висохнути.

• Використовуйте зарядний пристрій лише за прямим призначенням. Неналежне використання або використання
несумісного зарядного пристрою може призвести до займання, вибуху або інших небезпек. Не користуйтесь
пошкодженими зарядними пристроями. Використовуйте зарядний пристрій лише у приміщенні.

• Не намагайтеся заряджати пристрій, якщо корпус акумулятора пошкоджений, відкритий або має тріщини чи
пристрій несумісний із Qi.
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• Не використовуйте та не зберігайте пристрій у запилених чи брудних місцях. Рухомі частини та електронні
компоненти можуть пошкодитися.

• Не зберігайте пристрій при високій або низькій температурі. Високі температури можуть скоротити термін служби
пристрою та викликати деформацію або розплавлення пластмаси.

• Не зберігайте пристрій у місцях із низькою температурою. Коли пристрій після охолодження нагрівається до своєї
нормальної температури, усередині пристрою може з’явитися волога, яка може пошкодити електронні плати.

• Не намагайтеся відкрити пристрій.

• Неавторизовані зміни можуть призвести до пошкодження пристрою та можуть порушувати нормативні
положення щодо радіопристроїв.

• Не кидайте, не бийте та не трусіть пристрій. Грубе поводження може призвести до виходу з ладу внутрішніх
електронних плат і механіки.

• Для очищення поверхні пристрою користуйтеся тільки м’якою, чистою і сухою тканиною.

Повторна переробка
Завжди повертайте використані електронні вироби, акумулятори та пакувальні матеріали до спеціального прийомного
пункту. Так Ви допомагаєте перешкодити неконтрольованій утилізації цих виробів і сприяєте повторному
використанню матеріальних ресурсів.

Символ перекресленої корзини з колесами

Перекреслена корзина з колесами, зображена на Вашому виробі, акумуляторі, документації або упаковці, означає, що
після завершення терміну експлуатації всі електричні та електронні вироби й акумулятори підлягають утилізації окремо
від звичайного сміття. Ця вимога застосовується в Європейському Союзі. Не викидайте ці вироби з несортованими
міськими відходами. Додаткову інформацію про охорону довкілля див. в екологічному профілі виробу на веб-сторінці
www.nokia.com/ecoprofile.

Імплантовані медичні пристрої
Виробники медичних пристроїв рекомендують тримати бездротовий пристрій на мінімальній відстані 15,3 сантиметра
(6 дюймів) від імплантованого медичного пристрою (наприклад, від кардіостимулятора або імплантованого
дефібрилятора серця), щоб уникнути виникнення перешкод у роботі медичного пристрою. Особи, які мають подібні
пристрої, повинні:

• завжди тримати бездротовий пристрій на відстані понад 15,3 сантиметра (6 дюймів) від медичного пристрою;

• не носити бездротовий пристрій у нагрудній кишені;

• вимикати бездротовий пристрій за найменшої підозри виникнення перешкод;

• виконувати інструкції виробника імплантованого медичного пристрою.

Якщо у Вас виникли питання щодо використання бездротового пристрою з імплантованим медичним пристроєм,
порадьтесь зі своїм лікарем.

Авторські права та інші примітки

ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ
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Цим документом Microsoft Mobile Oy заявляє, що цей виріб DT-901 відповідає основним вимогам і іншим відповідним 
положенням Директива 2004/108/EC. Копія декларації відповідності міститься на веб-сторінці http://www.nokia.com/
global/declaration.

Відтворення, передача, розповсюдження чи зберігання у будь-якому вигляді цього документа чи будь-якої його 
частини без попереднього письмового дозволу компанії Microsoft Mobile заборонені. Компанія Microsoft Mobile 
дотримується політики безперервного розвитку. Компанія Microsoft Mobile залишає за собою право вносити 
будь-які зміни та покращення в будь-який виріб, описаний у цьому документі, без попереднього повідомлення.

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

У межах, дозволених чинним законодавством, за жодних обставин компанія Microsoft Mobile або будь-який з її 
ліцензіарів не несуть відповідальності за втрату даних або прибутку, а також за будь-які спеціальні, випадкові, 
подальші чи побічні збитки, незалежно від причини виникнення.

Зміст цього документа надається "як є". Крім передбачених чинним законодавством, жодні інші гарантії, прямо 
виражені або такі, що маються на увазі, включаючи (але не обмежуючись) неявні гарантії придатності до продажу та 
для визначеної мети, не стосуються точності, достовірності чи змісту цього документа. Компанія Microsoft Mobile 
залишає за собою право на перегляд цього документа чи на його анулювання в будь-який час без попереднього 
повідомлення. 

/Видання 1.1 UK

8

Наявність виробів може залежати від регіону. ĩľı ľłŀĸļİłĸ ĴľĴİłĺľĲŃ ŖĽńľŀļİņŖŎ, ķĲĵŀĽŖłŌŁŏ Ĵľ ŁĲľĳľ ĴĸĻĵŀİ. 
Цей виріб може містити товари, технології або програмне забезпечення, які регулюються експортним ķİĺľĽľĴİĲŁłĲľļ 
та нормативно регулятивними актами США та інших країн. Відхилення від положень закону ķİıľŀľĽĵĽľ.

TM © 2014 Microsoft Mobile. Всі права захищені. Microsoft є товарним знаком групи компаній Microsoft. Nokia є 
зареєстрованим товарним знаком Nokia Corporation. Назви продуктів сторонніх постачальників можуть бути 
товарними знаками відповідних власників.

http://www.nokia.com/global/declaration
http://www.nokia.com/global/declaration
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