
„Nokia Wireless Charging Plate DT-900“ vartotojo vadovas

1.1. leidimas



Apie belaidį kroviklį

Naudodami „Nokia“ belaidė įkrovimo plokštė DT-900, savo telefoną ar kitą
suderinamą galite įkrauti nesikankindami dėl susinarpliojusių kroviklio laidų. Tiesiog
padėkite telefoną ant įkrovimo plokštės ir jis pradės krautis.

Gaminio dalys yra magnetinės. Gaminys gali pritraukti metalinius daiktus. Arti gaminio
nedėkite kredito kortelių ar kitų magnetinių laikmenų, kadangi jose saugoma
informacija gali būti ištrinta.

Šio gaminio paviršiuje nėra nikelio.

Prieš naudodami gaminį atidžiai perskaitykite šį vartotojo vadovą. Taip pat
perskaitykite prietaiso, kurį prijungiate prie gaminio, vartotojo vadovą.

Apie „Qi“

„Qi“ yra pasaulinis standartas, leidžiantis jūsų prietaisą įkrauti belaidžiu ryšiu.
Naudojant su „Qi“ suderinamą prietaisą, nereikia prijungti jokių laidų. Tiesiog padėkite
prietaisą ant įkrovimo paviršiaus.

„Qi“ veikia magnetinės indukcijos principu ir yra skirtas prietaisams, naudojantiems
5 W ar mažiau energijos, pvz., mobiliesiems telefonams. „Qi“ krovikliai ir prietaisai
naudoja tą patį dažnį, taigi, kol liečiasi jų aktyvios sritys, visi „Qi“ produktai yra
suderinami neatsižvelgiant į gamintoją ar prekės ženklą. Norėdami gauti daugiau
informacijos, žr. abiejų prietaisų vadovus.
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Mygtukai ir dalys

1 Maitinimas
2 Kroviklio laidas
3 Indikatoriaus lemputė
4 Maitinimo jungtis
5 Įkrovimo plokštė

Įkrovimo plokštės įjungimas ir išjungimas
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Įkrovimo plokštę naudokite tik su teikiama maitinimo linija.

Įjungimas
1 Vieną kroviklio laido galą prijunkite prie maitinimo linijos.
2 Maitinimo kištuką prijunkite prie sieninio lizdo.
3 Kitą kabelio kištuką prijunkite prie įkrovimo plokštės.

Kai telefonas nekraunamas, plokštė gali likti prijungta prie sieninio lizdo. Neįkraudama
prietaiso plokštė beveik nenaudoja energijos.

Išjungimas
Atjunkite maitinimą nuo plokštės, tada – nuo sieninio lizdo.

Prietaiso įkrovimas

1 Įsitikinkite, kad ant įkrovimo plokštės nėra pašalinių daiktų.
2 Padėkite telefoną ar kitą suderinamą prietaisą ant įkrovimo plokštės. Kai balta

lemputė nustoja žybsėti, baterija visiškai įkrauta.

Įprastai plokštė ir telefonas šyla, o jei įkraudami naudojate telefoną, pvz.,
transliuojate muziką, jis gali kaisti dar labiau.
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Atlaisvinkite vietą aplink plokštę. Jei ant plokštės šalia telefono yra papildomų daiktų,
telefonas neįkraunamas ir greitai žybsi balta lemputė.

Indikatoriaus lemputės

Svarstote, ką reiškia įvairios įkrovimo plokštės lemputės?

Ištisai įžiebta lemputė Įkraunama

Vienas ilgas žybtelėjimas Telefono baterija jau visiškai įkrauta

Greitai žybsi Įkrovimo problema

Iškilus įkrovimo problemai:

• Patikrinkite, ar ant plokštės nėra kitų objektų.
• Įsitikinkite, kad plokštė per daug neįkaista. Jei plokštė per daug įkaitusi, nuimkite

telefoną nuo plokštės ir išjunkite ją. Jei plokštė įkaista per daug, ji gali
automatiškai išsijungti. Plokštei atvėsus, bandykite įkrauti iš naujo.

Palaikymas

Jei norite sužinoti daugiau, kaip naudotis prietaisu, arba nežinote, kaip jūsų prietaisas
turėtų veikti, atidžiai perskaitykite vartotojo vadovą.

Jei problema išlieka, susisiekite su „Microsoft Mobile“ dėl remonto darbų.

Gaminio ir saugos informacija

Prietaiso priežiūra
Atsargiai elkitės su prietaisu, krovikliu ir priedais. Toliau pateikti patarimai padės jums vykdyti garantinius reikalavimus.

• Neleiskite prietaisui sudrėkti. Krituliuose, drėgmėje ir visų rūšių skysčiuose gali būti mineralų, kurie koroziškai veikia
elektrines grandines. Jeigu jūsų prietaisas sušlapo, leiskite jam išdžiūti.

• Kroviklį naudokite tik pagal paskirtį. Netinkamai naudojant arba naudojant nesuderinamus kroviklius gali kilti gaisro,
sprogimo arba kiti pavojai. Niekada nenaudokite pažeisto kroviklio. Kroviklius naudokite tik patalpose.

• Nebandykite įkrauti prietaiso, kurio baterijos korpusas pažeistas, skilęs arba atviras, arba prietaiso, kuris nėra
suderinamas su „Qi“.
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• Prietaiso nenaudokite ir nelaikykite dulkėtose arba purvinose vietose. Gali sugesti jo judančios ir elektroninės dalys.

• Nelaikykite prietaiso aukštoje temperatūroje. Aukšta temperatūra gali sutrumpinti prietaiso veikimo laiką ir
deformuoti arba išlydyti plastikines dalis.

• Nelaikykite prietaiso šaltoje temperatūroje. Prietaisui įšilus iki normalios temperatūros, jame gali kondensuotis
drėgmė ir sugadinti elektronines grandines.

• Nebandykite atidaryti prietaiso.

• Atlikus neteisėtas modifikacijas galima sugadinti prietaisą ir pažeisti radijo prietaisus reglamentuojančius teisės aktus.

• Prietaiso negalima mėtyti, trankyti arba purtyti. Šiurkščiai elgdamiesi galite sulaužyti vidines grandinių plokštes ir
judančias dalis.

• Prietaiso paviršių valykite tik minkšta, švaria, sausa šluoste.

Perdirbimas
Visada atiduokite savo nebenaudojamus elektroninius gaminius, baterijas ir pakuotės medžiagas į specialų surinkimo punktą.
Taip padėsite išvengti nekontroliuojamo atliekų išmetimo ir skatinsite medžiagų perdirbimą.

Perbrauktos šiukšlių dėžės su ratukais ženklas

Perbrauktas šiukšlių dėžės su ratukais ženklas ant jūsų gaminio, baterijos, jo aprašuose ar ant jo pakuotės primena, kad
visus nebetinkamus naudoti elektroninius gaminius, baterijas ir akumuliatorius reikia atiduoti perdirbti atskirai nuo kitų
šiukšlių. Šis reikalavimas taikomas Europos Sąjungoje. Neišmeskite šių gaminių kaip kitų nerūšiuotų šiukšlių. Išsamesnės
informacijos apie aplinkosaugą ieškokite produkto ekologiniame profilyje svetainėje www.nokia.com/ecoprofile.

Implantuoti medicinos prietaisai
Medicininių prietaisų gamintojai rekomenduoja, kad tarp belaidžio ryšio prietaiso ir implantuoto medicininio prietaiso,
pavyzdžiui, širdies ritmo reguliatoriaus ar implantuoto elektrinio širdies defibriliatoriaus, būtų išlaikomas mažiausiai 15,3
centimetro atstumas, kad būtų išvengta galimo medicininio prietaiso trikdymo. Asmenys, turintys tokius prietaisus:

• turėtų visada laikyti belaidžio ryšio prietaisą didesniu nei 15,3 centimetro atstumu nuo medicininio prietaiso;

• turėtų nesinešioti belaidžio prietaiso vidinėje kišenėje;

• išjungti belaidžio ryšio prietaisą, jei yra bet kokia priežastis įtarti, kad vyksta trikdymas;

• turėtų laikytis implantuoto medicininio prietaiso gamintojo nurodymų.

Iškilus klausimams dėl jūsų belaidžio ryšio prietaiso naudojimo su implantuotu medicininiu prietaisu, teiraukitės savo
sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojų.

Autorių teisių ir kitos pastabos

ATITIKTIES DEKLARACIJA

Šiuo dokumentu bendrovė Microsoft Mobile Oy patvirtina, kad DT-900šis gaminys atitinka esminius direktyvos 
2004/108/EB direktyva reikalavimus ir kitas jam taikomas sąlygas. Atitikties deklaracijos kopiją galima rasti svetainėje 
http://www.nokia.com/global/declaration.
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TM © 2014 Microsoft Mobile. Visos teisės saugomos. Microsoft yra „Microsoft“ įmonių grupės prekės ženklas. „Nokia“ yra 
registruotasis „Nokia Corporation“ prekės ženklas. Trečiųjų šalių produktai / pavadinimai gali būtų atitinkamų savininkų 
prekių ženklai.

Draudžiama bet kokiu būdu atgaminti, perduoti, platinti ar saugoti visą dokumentą ištisai ar bet kurią jo dalį be išankstinio
raštiško bendrovės „Microsoft Mobile“ leidimo. Bendrovės „Microsoft Mobile“ veikla pagrįsta nuolatiniu tobulinimu. 
„Microsoft Mobile” pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti ir tobulinti bet kuriuos šiame dokumente aprašytus gaminius.

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

Tiek, kiek leidžia galiojantys įstatymai, nei „Microsoft Mobile“, nei jos licencijų davėjai neprisiima atsakomybės už bet kurių 
duomenų ar pajamų praradimą arba specifinius, atsitiktinius, aplinkybių sąlygojamus ar netiesioginius nuostolius, kad ir 
kokios priežastys būtų juos sukėlusios.

Šio dokumento turinys atspindi esamą padėtį. Išskyrus taikytinos teisės reikalavimus, dėl šio dokumento tikslumo,
patikimumo ir turinio nepateikiame jokių garantijų, nei konkrečiai išreikštų, nei numanomų, įskaitant garantijas dėl galimybės
panaudoti šią informaciją komerciniais ar konkrečiai paskirčiai pritaikytais tikslais. „Microsoft Mobile“ pasilieka teisę bet 
kuriuo metu ir be išankstinio įspėjimo šį dokumentą keisti arba jį atšaukti.
Galimybė naudoti gaminius įvairiuose regionuose gali skirtis. Išsamesnės informacijos kreipkitės į pardavėją. Šiame prietaise
gali būti reikmenų, technologijų ar programinės įrangos, kuriems gali būti taikomi eksporto iš JAV ir kitų šalių įstatymai bei 
taisyklės. Įstatymams prieštaraujantys nukrypimai yra draudžiami.
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