
Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

1.1. udgave



Om den trådløse oplader

Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden
kompatibel enhed uden at skulle have besvær med sammenfiltrede opladerkabler.
Du skal blot placere telefonen på opladerpladen, så starter opladningen af telefonen.

Produktet indeholder magnetiske dele. Metalliske materialer kan tiltrækkes af
produktet. Placer ikke kreditkort eller andre magnetiske lagringsmedier i nærheden
af produktet, da de oplysninger, der er lagret på dem, kan blive slettet.

Produktets overflade er nikkelfri.

Læs denne brugervejledning omhyggeligt, inden du tager produktet i brug. Læs også
brugervejledningen til den enhed, som du tilslutter produktet.

Om Qi

Qi er en global standard, der gør det muligt at oplade din enhed trådløst. Med en Qi-
kompatibel enhed behøver du ikke at tilslutte nogen kabler. Du skal blot placere
enheden på en opladningsoverflade.

Qi fungerer ved hjælp af magnetisk induktion og kan i øjeblikket benyttes til enheder,
som bruger en effekt på 5 watt eller mindre, f.eks. mobiltelefoner. Qi-opladere og -
enheder bruger samme frekvens, så alle Qi-produkter uanset producent og mærke
er kompatible, når blot deres aktive områder berører hinanden. Du kan finde flere
oplysninger i brugervejledningen til begge enheder.
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Taster og dele

1 Strømforsyning
2 Opladerkabel
3 Indikatorlys
4 Stik til strømforsyning
5 Opladerplade

Sådan tænder og slukker du opladerpladen
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Brug kun opladerpladen sammen med den medfølgende strømforsyning.

Sådan tænder du
1 Tilslut den ene ende af opladerkablet til strømforsyningen.
2 Tilslut strømforsyningen til en stikkontakt i væggen.
3 Tilslut den anden ende af kablet til opladerpladen.

Du kan lade pladen være tilsluttet stikkontakten, selvom du ikke oplader telefonen.
Pladen bruger stort set ingen strøm, når den ikke oplader.

Sådan slukker du
Fjern strømforsyningen fra pladen og derefter fra stikkontakten.

Opladning af enheden

1 Sørg for, at der ikke er noget på opladerpladen.
2 Placer din telefon eller en anden kompatibel enhed på opladningspladen. Når den

hvide indikator slukkes, er batteriet fuldt opladet.

Det er helt normalt, at pladen og telefonen bliver varm, og de kan blive endnu varmere,
hvis du bruger telefonen til f.eks. at streame musik, men du oplader.

4



Sørg for, at der ikke er nogen genstande rundt om pladen. Hvis der er noget på pladen
ud over telefonen, kan telefonen ikke oplades, og den hvide indikator blinker hurtigt.

Indikatorlys

Har du overvejet, hvad de forskellige lys på opladerpladen betyder?

Konstant lys Oplader

Ét langt blink Batteriet i telefonen er allerede fuldt
opladet

Blinker hurtigt Opladningsproblem

Hvis der er problemer med opladningen:

• Tjek, at der ikke er andre genstande på pladen.
• Sørg for, at pladen ikke bliver for varm. Hvis pladen er for varm, skal du fjerne

telefonen fra pladen og slukke pladen. Pladen kan slukkes automatisk, hvis den
er for varm. Når pladen er kølet af, kan du prøve at oplade igen.

Sådan får du support

Hvis du vil have mere at vide om, hvordan du bruger din enhed, eller hvis du er i tvivl
om, hvordan enheden bør fungere, skal du læse brugervejledningen grundigt.

Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Microsoft Mobile, som kan oplyse dig 
om reparationsmulighederne.

Produkt- og sikkerhedsoplysninger

Vedligeholdelse af enheden
Enheden, opladeren og tilbehøret skal behandles med varsomhed. Følgende forslag er med til at beskytte din
garantidækning.

• Enheden må ikke blive våd. Nedbør, fugt og alle typer af væsker eller fugtighed kan indeholde mineraler, der korroderer
elektroniske kredsløb. Hvis enheden bliver våd, skal du lade den tørre fuldstændigt.
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• Brug kun opladeren til dens påtænkte formål. Ved forkert brug eller brug af ikke-kompatible opladere kan der opstå
risiko for brand, eksplosion eller andre farer. Benyt aldrig en beskadiget oplader. Brug kun opladeren indendørs.

• Forsøg ikke at oplade en enhed, der er beskadiget, revnet eller har et åbent batterirum eller en enhed, som ikke er
kompatibel med Qi.

• Enheden må ikke anvendes eller opbevares i støvede eller snavsede omgivelser. Bevægelige dele og elektroniske
komponenter kan blive beskadiget.

• Enheden må ikke opbevares ved høje temperaturer. Høje temperaturer kan forkorte enhedens levetid og få
plastmaterialet til at smelte eller slå sig.

• Enheden må ikke opbevares ved lave temperaturer. Når enheden bliver varmere og opnår sin normal temperatur igen,
kan der dannes fugt i den, og det kan beskadige de elektroniske kredsløb.

• Enheden må ikke forsøges åbnet.

• Hvis der foretages ændringer, som ikke er godkendt, kan det beskadige enheden, og det kan være ulovligt i henhold
til lovgivningen om radioudstyr.

• Enheden må ikke tabes, bankes på eller rystes. Hårdhændet behandling kan ødelægge de interne kredsløb og
mekanikken.

• Brug kun en blød, ren og tør klud til at rengøre enhedens overflade.

Genbrug
Aflever altid dine brugte elektroniske produkter, batterier samt emballage på særlige indsamlingssteder. Dermed er du med
til at forhindre ukontrolleret bortskaffelse af affald og fremme genbrug af materialer.

Skraldespandssymbol med kryds over

Skraldespanden med kryds over på produktet, batteriet, emballagen eller i det skriftlige materiale er en påmindelse om, at
alle elektriske og elektroniske produkter, batterier og akkumulatorer skal afleveres et særligt sted, når de ikke længere skal
anvendes. Dette krav gælder i EU. Produkterne må ikke bortskaffes som usorteret husholdningsaffald. Se produktets
miljødeklaration på www.nokia.com/ecoprofile for at få flere miljøoplysninger.

Indopereret medicinsk udstyr
Producenter af medicinsk udstyr anbefaler en afstand på mindst 15,3 centimeter mellem en trådløs enhed og indopereret
medicinsk udstyr, f.eks. en pacemaker eller en indopereret ICD-defibrillator, for at undgå potentielle forstyrrelser i det
medicinske udstyr. Personer med sådant udstyr skal gøre følgende:

• Altid opbevare den trådløse enhed mere end 15,3 centimeter fra det medicinske udstyr.

• Ikke bære den trådløse enhed i en brystlomme.

• Slukke den trådløse enhed, hvis der er grund til at tro, at enheden forårsager forstyrrelser.

• Følge anvisningerne fra producenten af det indopererede medicinske udstyr.

Kontakt din læge, hvis du har nogen spørgsmål vedrørende brug af den trådløse enhed i forbindelse med indopereret
medicinsk udstyr.
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Meddelelse om ophavsret og andre meddelelser

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Microsoft Mobile Oy erklærer herved, at udstyret DT-900 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante
bestemmelser i Direktiv 2004/108/EF. En kopi af Overensstemmelseserklæringen findes på adressen http://
www.nokia.com/global/declaration.

TM © 2014 Microsoft Mobile. Alle rettigheder forbeholdes. Microsoft er et varemærke tilhørende gruppen af virksomheder 
under Microsoft. Nokia er et registreret varemærke tilhørende Nokia Corporation. Tredjepartsprodukter/-navne kan være 
varemærker (TM), der tilhører de respektive ejere.

Der må ikke ske nogen form for kopiering, overførsel, distribution eller lagring af indholdet af dette dokument eller nogen
del af det uden forudgående skriftlig tilladelse fra Microsoft Mobile. Microsoft Mobile udvikler løbende sine produkter. 
Microsoft Mobile forbeholder sig ret til at ændre og forbedre de produkter, der er beskrevet i dette dokument, uden
forudgående varsel.

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

I videst muligt omfang tilladt efter gÿldende lovgivning er hverken Microsoft Mobile eller nogen af Microsoft Mobiles 
licensgivere under ingen  omstÿndigheder ansvarlige for tab af data eller omsÿtning eller nogen form for sÿrlige, 
hÿndelige, adÿkvate eller  indirekte skader, uanset hvordan de er forvoldt.

Oplysningerne i dette dokument leveres "som de er og forefindes". Medmindre det er krævet af gældende lovgivning, stilles
der ikke nogen garantier, hverken udtrykkelige eller stiltiende, herunder, men ikke begrænset til, stiltiende garantier for
salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, i forbindelse med nøjagtigheden, pålideligheden eller indholdet af dette
dokument. Microsoft Mobile forbeholder sig ret til at revidere dette dokument eller trække det tilbage på et hvilket som 
helst tidspunkt uden forudgående varsel.
Produkternes tilgængelighed kan variere fra område til område. Kontakt din forhandler for at få flere oplysninger.
Denne enhed kan indeholde produkter, teknologi eller software, som er underlagt eksportlove og -regler fra USA og andre
lande. Afvigelser fra loven er forbudt.
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