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Om din trådlösa laddare

Med Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 kan du ladda din telefon trådlöst. Placera 
bara telefonen på laddaren så börjar den genast laddas. Du kan programmera din 
telefon att automatiskt utföra en åtgärd när den vidrör Near Field Communication 
(NFC)-området på laddaren.

Delar av produkten är magnetiska. Produkten kan dra till sig föremål av metall. Förvara 
inte kreditkort eller andra magnetiska media nära produkten, eftersom information 
som lagrats på dem kan raderas.

Produktens yta är fri från nickel.

Läs den här användarhandboken noggrant innan du börjar använda produkten. Läs 
också användarhandboken till den enhet som du ansluter till produkten.

Om Qi

Qi är en global standard som gör att du kan ladda din enhet trådlöst. Med en Qi-
kompatibel enhet behöver du inte ansluta några kablar. Du behöver bara lägga 
enheten på laddningsytan.

Qi fungerar med magnetisk induktion och är framtagen för enheter som använder 5 
watt eller mindre, till exempel mobiltelefoner. Qi-laddarna och -enheterna använder 
samma frekvens. Så länge som deras aktiva områden vidrörs är alla Qi-produkter 
kompatibla, oavsett tillverkare eller varumärke. Se enheternas användarhandböcker 
om du vill ha mer information.
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Knappar och delar

1 Nätkontakt
2 Strömkabel
3 Nätkontaktuttag
4 Laddningsområde
5 NFC-område (Near Field Communication)
6 Indikatorlampa

Använd endast originalbatteriskal för din telefon med den här produkten.
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Sätta på eller stänga av laddaren

Använd endast laddaren med nätkontakten som medföljer.

Slå på
1 Anslut den ena änden av strömkabeln till nätkontakten.
2 Sätt i nätkontakten i ett vägguttag.
3 Anslut den andra änden av strömkabeln till laddaren.

Laddaren kan vara ansluten till vägguttaget även när du inte laddar telefonen. 
Laddaren använder nästan ingen ström när den inte laddar.

Stänga av
Koppla från nätkontakten från laddaren och dra sedan ut den ur vägguttaget.

Ladda din telefon eller en annan enhet

Placera telefonen på laddaren för att börja ladda den. En vit indikatorlampa börjar 
lysa. När batteriet är fulladdat släcks indikatorn.
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Det är normalt att laddaren och telefonen blir varma när du laddar din telefon. 
Telefonen och laddaren kan bli ännu varmare om du använder telefonen för att till 
exempel direktuppspela musik medan du laddar.

Se till att området runt laddaren är fritt. Telefonen laddas inte och den vita 
indikatorlampan blinkar snabbt om det ligger något på laddaren förutom telefonen.

Indikatorlampor

Vad betyder det när lampan på laddaren lyser?
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Vitt ljus, fast sken Laddar

Vitt ljus, blinkar en gång långsamt Telefonens batteri är redan fullt

Vitt ljus, blinkar snabbt Laddningsfel

Om det är problem med laddningen:

• Kontrollera att det inte ligger några andra objekt på plattan.
• Se till att plattan inte blir för varm. Lyft bort telefonen från plattan och stäng av 

plattan om den är för varm. Plattan kanske stängs av automatiskt om den är för 
varm. Prova att ladda igen när plattan har svalnat.

Programmera din telefon att automatiskt utföra en åtgärd

Du kan programmera din telefon Lumia att automatiskt utföra en åtgärd, till exempel 
växla skärmsläckaren till alarmklockan när den vidrör Near Field Communication-
-området på laddaren.

Vidrör NFC-området på telefonen med NFC-området på laddaren och följ 
instruktionerna som visas.
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Håll NFC-området på din telefon mot NFC-området på laddaren för att starta 
åtgärden.



Du kan programmera olika telefoner att utföra olika åtgärder från samma laddare 
samt programmera din telefon att göra olika saker från olika laddare.

Support

Läs användarhandboken noggrant om du vill lära dig mer om hur du använder enheten 
eller om du är osäker på hur enheten ska fungera.

Kontakta Microsoft Mobile för reparationsalternativ om problemet fortfarande inte 
är löst.

Produkt- och säkerhetsinformation

Ta väl hand om enheten
Behandla enheten, laddaren och tillbehör med största omsorg. Genom att följa nedanstående råd kan du se till att garantin 
täcker eventuella skador.

• Håll enheten torr. Nederbörd, fukt och alla typer av vätskor kan innehålla ämnen som fräter på de elektroniska 
kretsarna. Om enheten utsätts för väta måste den få möjlighet att torka.

• Använd endast laddaren för avsedda ändamål. Felaktig användning eller användning av icke-godkända batterier kan 
medföra risk för brand, explosion eller andra faror. Använd aldrig en skadad laddare. Använd endast laddaren inomhus.

• Försök inte att ladda en enhet vars batterihölje är skadat, innehåller sprickor eller är öppet eller en enhet som inte är 
kompatibel med Qi.

• Använd eller förvara inte enheten i dammiga eller smutsiga miljöer. De rörliga delarna och de elektroniska 
komponenterna kan skadas.

• Förvara inte enheten i höga temperaturer. Höga temperaturer kan förkorta enhetens livslängd och göra plaster skeva, 
buktiga eller smälta dem.

• Förvara inte enheten i kalla temperaturer. När enheten värms upp till normal temperatur kan det bildas fukt på insidan, 
vilket kan skada de elektroniska kretsarna.

• Försök inte att öppna enheten.

• Otillåtna modifieringar kan skada enheten och strida mot bestämmelser om radioenheter.

• Tappa inte enheten. Slå eller skaka inte heller på den. Om den behandlas omilt kan kretskorten och mekaniken gå 
sönder.

• Rengör endast enhetens yta med ett mjukt, rent, torrt tygstycke.

Återvinning
Lämna alltid in uttjänta elektroniska produkter, batterier och förpackningar till en återvinningsstation. På så vis hjälper du 
till att undvika okontrollerad sophantering och främja återvinning av material.

Den överkorsade soptunnan

Den överkorsade soptunnan på produkter, batterier, dokumentation eller förpackningar är en påminnelse om att alla 
elektriska och elektroniska produkter, batterier och ackumulatorer ska lämnas till en återvinningsstation vid slutet av sin 
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livslängd. Detta krav gäller inom EU. Kasta inte dessa produkter med det vanliga hushållsavfallet. Mer miljöinformation finns 
i eko-profilen på www.nokia.com/ecoprofile.

Inopererade medicinska enheter
Tillverkare av medicinsk utrustning rekommenderar ett avstånd på minst 15,3 centimeter (6 tum) mellan en trådlös enhet 
och en inopererad medicinsk enhet som t.ex. en pacemaker eller ett ICD-implantat (implanted cardioverter defibrillator) för 
att undvika risk för störningar hos den medicinska enheten. Personer som har den här typen av apparater bör tänka på 
följande:

• Alltid hålla den trådlösa enheten på ett avstånd av minst 15,3 centimeter (6 tum) från den medicinska enheten

• Inte bära den trådlösa enheten i en bröstficka

• Stäng av den trådlösa enheten om det finns skäl att misstänka att det kan uppstå störningar

• Följa tillverkarens anvisningar för den inopererade medicinska enheten

Kontakta läkare om du har några frågor om hur man använder trådlösa enheter när man har en inopererad medicinsk apparat.

Upphovsrättsmeddelande och andra meddelanden

ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER

Härmed intygar Microsoft Mobile Oy att denna DT-910 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och 
övriga relevanta bestämmelser som framgår av Direktiv 2004/108/EG. En kopia av försäkran om överensstämmelse finns 
på http://www.nokia.com/global/declaration .

TM © 2014 Microsoft Mobile. Alla rättigheter förbehållna. Lumia är ett varumärke som tillhör Microsoft-koncernen. Nokia 
är ett registrerat varumärke som tillhör Nokia Abp. Tredje parts produkter/namn kan tillhöra sina respektive ägare.

Mångfaldigande, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta dokument i vilken som helst 
form, utan föregående skriftlig tillåtelse från Microsoft Mobile, är förbjuden. Microsoft Mobile utvecklar ständigt sina 
produkter. Microsoft Mobile förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs i detta 
dokument utan föregående meddelande.
 
The ‘Qi’ symbol is a trademark of the Wireless Power Consortium

Med undantag av vad som följer av tvingande lag, ansvarar Microsoft Mobile eller någon av dess licensgivare under inga 
omständigheter för eventuell förlust av data eller inkomst eller indirekta skador, följdskador eller några som helst andra 
skador, oavsett orsaken till förlusten eller skadan.

Informationen i dokumentet tillhandahålls i befintligt skick. Förutom vad som stadgas i tvingande lag ges inga garantier av 
något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men utan begränsning till, garantier för produktens allmänna 
lämplighet och/eller lämplighet för ett särskilt ändamål, vad gäller det här dokumentets riktighet, tillförlitlighet eller innehåll. 
Microsoft Mobile förbehåller sig rätten att göra ändringar i dokumentet eller att återkalla dokumentet när som helst utan 
föregående meddelande.
Tillgängligheten för produkter kan variera mellan olika områden. Kontakta återförsäljaren för mer information. Denna 
enhet kan innehålla varor, teknik eller programvara som omfattas av exportlagar och regelverk i USA och andra länder. 
Spridning i strid mot lag är förbjuden.
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