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Bezdrôtová nabíjačka

Prostredníctvom výrobku Bezdrôtový nabíjací stojan Nokia DT-910 môžete telefón 
nabíjať bezdrôtovo. Stačí, keď telefón položíte na nabíjačku, a telefón sa začne 
nabíjať. Telefón môžete nastaviť tak, aby po klepnutí na oblasť NFC na nabíjačke 
automaticky vykonal nejakú akciu.

Niektoré súčasti výrobku sú magnetické. Výrobok môže priťahovať kovové materiály. 
V blízkosti výrobku neumiestňujte kreditné karty ani iné magnetické pamäťové médiá, 
pretože môže dôjsť k vymazaniu informácií, ktoré sú na nich uložené.

Povrch tohto výrobku neobsahuje nikel.

Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte túto používateľskú príručku. Prečítajte 
si tiež používateľskú príručku prístroja, ktorý pripájate k výrobku.

O technológii Qi

Qi je svetový štandard, ktorý umožňuje bezdrôtové nabíjanie zariadení. Pri zariadení 
kompatibilnom s technológiou Qi nemusíte zapájať žiadne káble. Stačí, keď zariadenie 
položíte na nabíjaciu podložku.

Technológia Qi funguje na princípe magnetickej indukcie a v súčasnosti je určená pre 
zariadenia, ktoré spotrebujú maximálne 5 W energie, napríklad mobilné telefóny. 
Nabíjačky a príslušné zariadenia Qi používajú rovnakú frekvenciu, takže ak sa ich 
aktívne plochy dotýkajú, všetky produkty Qi sú kompatibilné, a to bez ohľadu na 
výrobcu alebo značku. Ďalšie podrobnosti nájdete v používateľských príručkách k 
jednotlivým zariadeniam.
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Tlačidlá a súčasti

1 Napájací zdroj
2 Napájací kábel
3 Konektor pre zdroj napájania
4 Oblasť nabíjania
5 Oblasť NFC
6 Indikátor

Pri použití telefónu s týmto výrobkom používajte iba originálne nabíjacie kryty.
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Zapnutie alebo vypnutie nabíjačky

Nabíjačku používajte len s dodaným napájacím zdrojom.

Zapnutie
1 Pripojte jeden koniec napájacieho kábla k napájaciemu zdroju.
2 Zapojte napájací zdroj do sieťovej zásuvky.
3 Pripojte druhý koniec napájacieho kábla do nabíjačky.

Nabíjačku môžete nechať zapojenú do sieťovej zásuvky aj vtedy, keď telefón 
nenabíjate. Keď nabíjačka nič nenabíja, nepoužíva takmer žiadnu energiu.

Vypnutie
Odpojte napájací zdroj od nabíjačky a potom ho odpojte zo sieťovej zásuvky.

Nabíjanie telefónu alebo iného zariadenia

Ak chcete začať nabíjať, položte telefón na nabíjačku. Biely indikátor sa rozsvieti. Keď 
je batéria úplne nabitá, indikátory prestanú svietiť.
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Je normálne, že sa nabíjačka a telefón počas nabíjania zohrejú. Ak telefón počas 
nabíjania použijete na prehrávanie hudby, zohrievanie môže byť intenzívnejšie.

Do blízkosti nabíjačky neklaďte žiadne predmety. Ak sa v blízkosti telefónu na 
nabíjačke nachádza ďalší predmet, telefón sa nenabije a biely indikátor začne rýchlo 
blikať.

Indikátory

Zaujíma vás, čo označujú rôzne indikátory na nabíjačke?
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Biely indikátor svieti neprerušene Nabíjanie

Jedno dlhé bliknutie bieleho indikátora Batéria telefónu je už nabitá

Biely indikátor rýchlo bliká Chyba pri nabíjaní

V prípade problému nabíjania:

• Skontrolujte, či sa na nabíjacej podložke nenachádzajú žiadne iné predmety.
• Dbajte o to, aby sa podložka príliš nenahriala. Ak je nabíjacia podložka príliš teplá, 

zložte z nej telefón a vypnite ju. Keď je podložka príliš horúca, môže sa vypnúť 
automaticky. Keď podložka vychladne, skúste telefón znova nabiť.

Nastavenie telefónu na automatické vykonanie akcie

Telefón Lumia môžete nastaviť tak, aby po klepnutí na oblasť NFC na nabíjačke 
automaticky vykonal nejakú akciu, napríklad prepol šetrič displeja na budík.

Ťuknite na oblasť NFC telefónu v oblasti NFC nabíjačky a postupujte podľa 
zobrazených pokynov.

Akciu spustíte klepnutím oblasťou NFC na telefóne na oblasť NFC na nabíjačke.
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Rôzne telefóny môžete nastaviť tak, aby pri tej istej nabíjačke vykonávali inú akciu. 
Zároveň môžete nastaviť telefón tak, aby pri rôznych nabíjačkách vykonával iné akcie.

Informácie o podpore

Ak sa chcete dozvedieť ďalšie informácie o používaní zariadenia alebo ak si nie ste 
istí, ako zariadenie funguje, dôkladne si prečítajte používateľskú príručku.

Ak problém naďalej pretrváva, informácie o možnostiach opravy vám poskytnú 
pracovníci spoločnosti Microsoft Mobile.

Informácie o produkte a bezpečnostné informácie

Starostlivosť o váš prístroj
S prístrojom, nabíjačkou a príslušenstvom zaobchádzajte opatrne. Nasledujúce odporúčania vám pomôžu dodržať 
podmienky záruky.

• Uchovávajte prístroj v suchu. Zrážky, vlhkosť a najrôznejšie tekutiny a kondenzáty obsahujú minerály, ktoré spôsobujú 
koróziu elektronických obvodov. Ak váš prístroj namokne, nechajte ho vyschnúť.

• Nabíjačku používajte iba na stanovený účel. Nesprávne používanie alebo používanie nekompatibilných nabíjačiek môže 
spôsobiť požiar, výbuch alebo iné nebezpečenstvo. Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku. Nabíjačky nikdy 
nepoužívajte vonku.

• Nepokúšajte sa nabíjať telefón, ktorý je poškodený, prasknutý alebo má otvorený kryt batérie, ani telefón, ktorý nie 
je kompatibilný s Qi.

• Nepoužívajte a neuchovávajte prístroj v prašnom ani špinavom prostredí. Môže dôjsť k poškodeniu jeho pohyblivých 
súčastí a elektroniky.

• Neuchovávajte prístroj v horúcom prostredí. Vplyvom vysokej teploty môže dôjsť k skráteniu životnosti zariadenia a 
k deformácii či roztaveniu plastových súčastí.

• Neuchovávajte prístroj v chladnom prostredí. Keď sa prístroj zohreje na svoju normálnu teplotu, môže sa v jeho vnútri 
vytvoriť kondenzát a poškodiť elektronické obvody.

• Nepokúšajte sa prístroj otvoriť.

• Neautorizované úpravy môžu prístroj poškodiť a môžu byť v rozpore s právnymi predpismi upravujúcimi prevádzku 
rádiofrekvenčných zariadení.

• Nenechajte prístroj spadnúť, neudierajte a netraste ním. Hrubým zaobchádzaním môžete poškodiť vnútorné dosky s 
obvodmi a mechaniku.

• Na čistenie povrchu prístroja používajte iba jemnú, čistú a suchú handričku.

Recyklovanie
Použité elektronické výrobky, batérie a obalové materiály odneste vždy na určené zberné miesto. Týmto spôsobom 
prispejete k obmedzeniu nekontrolovanej likvidácii odpadu a pomôžete recyklovať materiály.

Symbol preškrtnutej odpadovej nádoby

Symbol preškrtnutej odpadovej nádoby na výrobku, batérii, v dokumentácii alebo obale upozorňuje, že všetky elektrické a 
elektronické výrobky, batérie a akumulátory by sa po skončení svojej životnosti mali odniesť na osobitné zberné miesto. 
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Toto opatrenie platí v Európskej únii. Nevyhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu. Ďalšie informácie 
o ochrane životného prostredia nájdete v eko-profile výrobku na stránke www.nokia.com/ecoprofile.

Implantované zdravotnícke prístroje
Výrobcovia zdravotníckej techniky odporúčajú na ochranu pred možným rušením dodržiavať minimálnu vzdialenosť 
15,3 centimetra (6 palcov) medzi bezdrôtovým zariadením a implantovaným zdravotníckym prístrojom, ako kardiostimulátor 
alebo implantovaný kardioverter-defibrilátor. Osoby nosiace tieto prístroje by sa mali riadiť týmito pokynmi:

• Vždy udržujte bezdrôtový prístroj vo vzdialenosti viac ako 15,3 centimetra (6 palcov) od zdravotníckeho prístroja.

• Nenoste bezdrôtový prístroj v náprsnom vrecku.

• Ak existuje akýkoľvek dôvod predpokladať, že bezdrôtové zariadenie spôsobuje rušenie, vypnite ho.

• Postupujte podľa pokynov od výrobcu implantovaného zdravotníckeho prístroja.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa používania bezdrôtových zariadení s implantovanými zdravotníckymi prístrojmi, 
prekonzultujte ich so svojim lekárom.

Ochrana autorských práv a ďalšie upozornenia

VYHLÁSENIE O ZHODE

Spoločnosť Microsoft Mobile Oy týmto vyhlasuje, že výrobok DT-910 spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné 
ustanovenia smernice smernice 2004/108/ES. Kópiu Vyhlásenia o zhode – Declaration of Conformity – nájdete na adrese 
http://www.nokia.com/global/declaration.

TM © 2014 Microsoft Mobile. Všetky práva vyhradené. Lumia je ochranná známka skupiny spoločností Microsoft. Nokia je 
registrovanou ochrannou značkou spoločnosti Nokia Corporation. Produkty alebo názvy produktov tretích strán môžu byť 
chránené ochrannou známkou príslušného vlastníka.

Rozmnožovanie, prenášanie, rozširovanie alebo uchovávanie časti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkoľvek 
forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Microsoft Mobile je zakázané. Spoločnosť Microsoft Mobile 
uplatňuje politiku nepretržitého vývoja. Microsoft Mobile si vyhradzuje právo meniť a zdokonaľovať ktorýkoľvek z výrobkov 
opísaných v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

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

Spoločnosť Microsoft Mobile ani žiadny z jej poskytovateľov licencií nenesie zodpovednosť za akúkoľvek stratu dát alebo 
príjmu, ani za akokoľvek vzniknuté osobitné, náhodné, následné alebo nepriame škody a to v najväčšom možnom rozsahu, 
prípustnom podľa príslušných právnych predpisov.

Obsah tohto dokumentu sa vykladá „tak, ako je”. Neposkytujú sa žiadne záruky akéhokoľvek druhu, či už výslovné alebo 
implikované, ohľadom správnosti, spoľahlivosti alebo obsahu tohto dokumentu, vrátane, ale nie výhradne, implikovaných 
záruk obchodovateľnosti a vhodnosti na určitý účel, okrem záruk vyžadovaných príslušnými platnými právnymi predpismi. 
Spoločnosť Microsoft Mobile si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia tento dokument zmeniť 
alebo stiahnuť z obehu.
Dostupnosť produktov sa môže líšiť v závislosti od regiónu. Ďalšie informácie získate od predajcu. Tento prístroj môže 
obsahovať výrobky, technológiu alebo softvér, na ktoré sa vzťahujú právne predpisy upravujúce oblasť exportu platné v USA 
a ostatných krajinách. Neoprávnené vývozy v rozpore so zákonmi sú zakázané.

/1.1. Vydanie SK
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