
Brezžična napajalna plošča Nokia DT-910 - Priročnik za uporabo

1.1. Izdaja



O brezžičnem polnilniku

S polnilnikom Brezžična napajalna plošča Nokia DT-910 lahko brezžično napolnite 
telefon. Telefon samo postavite na polnilnik in polnjenje se takoj začne. Telefon lahko 
programirate, da samodejno izvede dejanje, ko se z njim dotaknete območja NFC na 
polnilniku.

Deli izdelka so magnetni, zato utegnejo privlačiti kovinske predmete. V bližino izdelka 
ne polagajte kreditnih kartic in drugih magnetnih medijev, ker se lahko na njih 
shranjeni podatki izbrišejo.

Površina izdelka ne vsebuje niklja.

Pred uporabo izdelka pazljivo preberite ta priročnik za uporabo. Prav tako preberite 
priročnik za uporabo naprave, ki jo želite povezati z izdelkom.

O standardu Qi

Qi je globalni standard, ki omogoča brezžično polnjenje vaše naprave. V napravo, ki 
je združljiva s standardom Qi, ni treba priključiti nobenih kablov. Samo postavite jo 
na površino za polnjenje.

Qi za delovanje uporablja magnetno indukcijo in je trenutno zasnovan za naprave, ki 
uporabljajo 5-vatno napajanje ali manjše, npr. mobilne telefone. Polnilniki Qi in 
naprave uporabljajo enako frekvenco, zato so združljivi vsi izdelki Qi, če se njihova 
aktivna območja dotikajo, ne glede na proizvajalca ali znamko. Za več podrobnosti si 
oglejte priročnika za uporabo obeh naprav.
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Tipke in deli

1 Napajalnik
2 Napajalni kabel
3 Priključek za polnilnik
4 Območje za polnjenje
5 Območje NFC (Near Field Communication)
6 Lučka

S tem izdelkom uporabljajte samo pristne pokrovčke za polnjenje.
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Vklop in izklop polnilnika

Polnilnik uporabljajte samo s priloženim napajalnikom.

Vklop
1 En konec napajalnega kabla priklopite v napajalnik.
2 Polnilnik priklopite v električno vtičnico.
3 Drugi konec napajalnega kabla priklopite v polnilnik.

Polnilnik lahko ostane priklopljen v vtičnico, tudi ko ne polnite telefona. V tem primeru 
porabi zelo malo energije.

Izklop
Napajalnik izklopite iz polnilnika in nato še iz električne vtičnice.

Polnjenje telefona ali druge naprave

Polnjenje začnete tako, da telefon preprosto položite na polnilnik. Zasveti bela lučka. 
Ko se baterija čisto napolni, lučka preneha svetiti.
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Povsem običajno je, da se polnilnik in telefon med polnjenjem segrejeta. Če telefon 
med polnjenjem uporabljate, na primer za pretakanje glasbe, se lahko bolj segreje.

Pazite, da okoli območja za polnjenje ni predmetov. Če je na polnilniku še kaj drugega 
poleg telefona, se telefon ne polni in bela lučka hitro utripa.

Lučke

Vas zanima, kaj pomenijo različne lučke na napajalniku?
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Sveti belo Polnjenje

Enkrat dolgo utripne belo Baterija telefona je že polna

Hitro utripa belo Napaka pri polnjenju

Če se pojavi težava pri polnjenju:

• Preverite, ali so na plošči drugi predmeti.
• Pazite, da se plošča preveč ne segreje. Če se vam zdi, da je prevroča, odstranite 

telefon in jo izklopite. Če se plošča preveč segreje, se samodejno izklopi. Ko se 
ohladi, znova poskusite napolniti telefon.

Nastavitev, da telefon samodejno izvede dejanje

Telefon Lumia lahko nastavite, da samodejno izvede dejanje, ko se z njim dotaknete 
območja NFC na polnilniku (ohranjevalnik zaslona lahko na primer začne prikazovati 
budilko).

Z območjem NFC na telefonu se dotaknite območja NFC na polnilniku in sledite 
prikazanim navodilom.

6

Dejanje sprožite tako, da se z območjem NFC na telefonu dotaknete območja NFC na 
polnilniku.



Nastavite lahko, da različni telefoni izvedejo različna dejanja ob dotiku istega 
polnilnika in da en telefon izvede različna dejanja ob dotiku različnih polnilnikov.

Iskanje podpore

Če želite izvedeti več o uporabi naprave ali če niste prepričani, kako mora naprava 
delovati, natančno preberite priročnik za uporabo.

Če to ne reši vaše težave, stopite v stik s podjetjem Microsoft Mobile glede možnosti 
popravila.

Informacije o izdelku in varnostne informacije

Nega naprave
Z napravo, polnilnikom in dodatno opremo ravnajte previdno. V nadaljevanju je nekaj predlogov, s katerimi lahko zaščitite 
garancijo naprave.

• Skrbite, da bo naprava vedno suha. Padavine, vlaga in vse tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo 
korozijo elektronskih vezij. Če napravo kljub vsemu zmočite, počakajte, da se posuši.

• Polnilnik uporabljajte samo v namene, za katere je narejen. Nepravilna uporaba ali uporaba nezdružljivih polnilnikov 
lahko privede do požara, eksplozije ali druge nevarnosti. Nikoli ne uporabljajte poškodovanega polnilnika. Polnilnik 
uporabljajte samo v zaprtih prostorih.

• Ne poskušajte polniti naprave, če je ohišje baterije poškodovano, počeno ali odprto, ali če naprava ni združljiva s Qi.

• Naprave ne uporabljajte in je ne hranite v prašnem ali umazanem okolju. Gibljivi in elektronski deli se lahko poškodujejo.

• Naprave ne hranite pri visokih temperaturah. Visoke temperature lahko skrajšajo življenjsko dobo naprave in izkrivijo 
ali stopijo plastične dele.

• Naprave ne hranite pri nizkih temperaturah. Ko se naprava segreje na običajno temperaturo, se v notranjosti nabere 
vlaga, ki lahko poškoduje elektronska vezja.

• Naprave ne skušajte odpreti.

• Z neodobrenimi prilagoditvami lahko poškodujete napravo in kršite predpise o radijskih napravah.

• Varujte jo pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje lahko poškoduje notranja vezja in mehanske dele.

• Površino naprave čistite samo z mehko, čisto in suho krpo.

Recikliranje
Elektronske izdelke, baterije in embalažo, ki jih ne potrebujete več, odnesite na ustrezno zbirališče. Tako boste preprečili 
škodljive posledice nenadziranega odlaganja odpadkov in spodbudili recikliranje materialnih virov.

Simbol prečrtanega smetnjaka

Simbol prečrtanega smetnjaka na izdelku, bateriji, v dokumentaciji ali na embalaži pomeni, da je treba vse neuporabne 
električne in elektronske izdelke, baterije in akumulatorje odnesti na posebno zbirališče odpadkov. Ta zahteva velja v 
Evropski uniji. Teh izdelkov ne zavrzite med navadne gospodinjske odpadke. Več o varstvu okolja lahko izveste v okoljskem 
profilu izdelkov na strani www.nokia.com/ecoprofile.

7

http://www.nokia.com/ecoprofile


Vsajene medicinske naprave
Proizvajalci medicinskih naprav priporočajo uporabo mobilne naprave na razdalji vsaj 15,3 centimetra (6 palcev) od vsajene 
medicinske naprave, kot je srčni spodbujevalnik ali kardioverter defibrilator, da bi se izognili morebitnim motnjam v zadnji. 
Osebe, ki uporabljajo take naprave:

• naj imajo mobilno napravo vedno vsaj 15,3 centimetra (6 palcev) od medicinske naprave;

• naj ne nosijo mobilne naprave v prsnem žepu;

• Izklopite brezžično napravo, če obstaja kakršen koli razlog za sum, da je prišlo do motenj.

• naj upoštevajo navodila proizvajalca vsajene medicinske naprave.

Če imate kakršna koli vprašanja o uporabi mobilne naprave skupaj z vsajeno medicinsko napravo, se obrnite na svojega 
zdravnika.

Avtorske pravice in druga obvestila

IZJAVA O SKLADNOSTI

Microsoft Mobile Oy izjavlja, da je ta izdelek DT-910 skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami 
Direktiva 2004/108/ES. Kopijo izjave o skladnosti najdete na spletnem naslovu http://www.nokia.com/global/declaration.

TM © 2014 Microsoft Mobile. Vse pravice pridržane. Lumia je blagovna znamka Microsoftove skupine podjetij. Nokia je 
zaščitena blagovna znamka družbe Nokia Corporation. Izdelki/imena tretjih oseb so morda blagovne znamke njihovih 
lastnikov.

Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati, distribuirati ali shranjevati v kakršni koli obliki brez 
predhodnega pisnega dovoljenja družbe Microsoft Mobile. Microsoft Mobile nenehno razvija svoje izdelke ter si pridržuje 
pravico do sprememb in izboljšav vseh izdelkov, opisanih v tem dokumentu, brez predhodne najave.
 
The ‘Qi’ symbol is a trademark of the Wireless Power Consortium

Družba Microsoft Mobile ali njeni licencedajalci pod nobenim pogojem ne prevzemajo odgovornosti za kakršno koli izgubo 
podatkov ali dohodka ali kakršno koli posebno, naključno, posledično ali posredno škodo, ki bi nastala na kakršen koli način, 
kolikor to dovoljuje veljavna zakonodaja.
 
Vsebina tega dokumenta je ponujena "takšna, kot je". Razen za to, kar zahteva veljavna zakonodaja, ni za natančnost, 
zanesljivost ali vsebino tega dokumenta nobenih jamstev, niti izrecnih niti posrednih, vključno s posrednimi jamstvi za 
prodajo in pripravnostjo za določen namen, vendar ne omejeno nanje. Microsoft Mobile si pridržuje pravico do spremembe 
tega dokumenta ali njegovega umika kadar koli in brez predhodnega obvestila.
Izdelki v nekaterih regijah morda niso na voljo. Več informacij dobite pri prodajalcu. Ta naprava morda vsebuje blago, 
tehnologijo ali programsko opremo, za katere veljajo izvozna zakonodaja in uredbe ZDA ter drugih držav. Protipravno 
odstopanje je prepovedano.
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