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Introdução
Com o Carregador de Reserva Nokia 
DC-11/DC-11K (daqui em diante 
referido como DC-11), pode carregar 
simultaneamente a bateria de dois 
dispositivos compatíveis, quando 
não tiver acesso a uma fonte de 
alimentação externa.
O dispositivo DC-11 pode ser utilizado 
para carregar a bateria de um 
dispositivo Nokia que possua um 
conector de carregador de 2,0 mm, 
ou de um dispositivo compatível que 
possua um conector de carregador 
micro-USB.

O dispositivo DC-11 destina-se a um 
carregamento parcial e ocasional.
Leia atentamente este manual 
do utilizador, antes de utilizar 
o dispositivo DC-11. Leia também 
o manual do utilizador do dispositivo 
que irá carregar utilizando 
o dispositivo DC-11.
Este produto pode conter 
componentes pequenos. Mantenha-os 
fora do alcance das crianças.
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Como começar
O dispositivo DC-11 inclui os seguintes 
componentes, mostrados na página de 
título: tecla de alimentação (1), luz 
indicadora (2), conector de carregador 
de 2,0 mm (3), ficha de carregador 
micro-USB (4) e ficha de carregador 
de 2,0 mm (5).
Antes de utilizar o dispositivo DC-11 
para carregar a bateria de um 
dispositivo compatível, é necessário 
carregar o dispositivo DC-11.

Carregar o dispositivo DC-11
Antes de carregar o dispositivo DC-11, 
leia atentamente “Informações sobre 
a bateria e o carregador”.

Aviso: Utilize apenas 
carregadores certificados 
pela Nokia para uso com este 

modelo específico. A utilização de 
quaisquer outros tipos poderá invalidar 

qualquer aprovação ou garantia e pode 
ser perigosa.

Para desligar o cabo de alimentação de 
qualquer acessório, segure e puxe 
a respectiva ficha, não o cabo.

1. Ligue um carregador compatível 
a uma fonte de alimentação.

2. Ligue o cabo do carregador 
ao conector de carregador do 
dispositivo DC-11. O dispositivo 
liga-se.
A luz indicadora pisca durante 
o carregamento. Se a luz não se 
acender, verifique se o carregador 
está correctamente ligado ao 
dispositivo DC-11.

3. Quando o dispositivo DC-11 estiver 
completamente carregado, a luz 
indicadora pára de piscar. Desligue 
o carregador do dispositivo DC-11 
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e, em seguida, da fonte de 
alimentação.

O dispositivo DC-11 também pode ser 
carregado através de uma porta USB 
de um PC compatível, utilizando 
o cabo de ligação Nokia CA-100 
ou CA-126 (vendido em separado). 
Ligue uma extremidade do cabo ao 

conector de carregador do dispositivo 
DC-11 e a outra extremidade à porta 
USB do PC.
Durante o carregamento do 
dispositivo DC-11, pode utilizá-lo para 
carregar a bateria de um ou dois 
dispositivos. Ligue o(s) dispositivo(s) 
ao dispositivo DC-11.

Carregar a bateria de outro dispositivo
Pode utilizar o dispositivo DC-11 para 
carregar a bateria de dois dispositivos 
em simultâneo.
O dispositivo DC-11 totalmente 
carregado possui energia suficiente 
para um carregamento completo de 
uma bateria 950 mAh.
1. Caso a ficha do carregador que 

pretende utilizar esteja inserida na 
extremidade do dispositivo DC-11, 
retire-a da reentrância e puxe 

o cabo de carregamento da parte 
lateral do dispositivo.

2. Ligue a ficha de carregador ao 
outro dispositivo.

3. Prima a tecla de alimentação do 
dispositivo DC-11.
A luz indicadora pisca durante 
o carregamento. Se a luz não 
piscar, verifique se o outro 
dispositivo está correctamente 
ligado ao dispositivo DC-11. 
Se a luz não se acender, carregue 
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o dispositivo DC-11 e prima a tecla 
de alimentação para ligá-lo.
Se o dispositivo DC-11 não 
conseguir iniciar o carregamento 
do outro dispositivo no espaço de 
30 segundos, o dispositivo DC-11 
desliga-se.

4. Verifique o nível de carga do 
dispositivo ligado.

5. Quando a bateria do outro 
dispositivo estiver completamente 
carregada, a luz indicadora pára de 
piscar e permanece acesa durante 
cerca de 30 segundos. Em seguida, 
o dispositivo DC-11 desliga-se. 
Também pode parar 
o carregamento e desligar 
o dispositivo DC-11, premindo, 
sem soltar, a tecla de alimentação 
durante cerca de 5 segundos. 
O dispositivo DC-11 desliga-se 
automaticamente se ficar 
descarregado.

Quando carregar a bateria de um 
dispositivo de baixo consumo de 
energia, como um auricular 
Bluetooth, a luz indicadora pode 
continuar a piscar, mesmo depois 
da bateria estar completamente 
carregada.

6. Desligue o dispositivo DC-11 do 
outro dispositivo.

7. Para transportar o dispositivo 
DC-11, introduza o cabo de 
carregamento na ranhura lateral 
e insira a ficha de carregador na 
reentrância.
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Informações sobre a bateria e o carregador
Este dispositivo inclui uma bateria 
interna inamovível e recarregável. Não 
tente remover a bateria do dispositivo, 
porque o pode danificar. Este dispositivo 
deve ser utilizado com energia fornecida 
pelos seguintes carregadores: AC-3, 
AC-4, AC-5, AC-8, DC-4 e DC-9. 
O número exacto de modelo de 
carregador pode variar em função 
do tipo de ficha. A variante de ficha 
é identificada por um dos seguintes 
tipos: E, EB, X, AR, U, A, C ou UB. A bateria 
pode ser carregada e descarregada 
centenas de vezes, embora acabe por 
ficar inutilizada. Recarregue a bateria 
apenas com carregadores certificados 
pela Nokia destinados a este dispositivo. 
A utilização de um carregador não 
certificado pode representar um 
perigo de incêndio, explosão, fuga 
ou outro risco.

Ao utilizar uma bateria pela primeira vez, 
ou não tendo sido a bateria utilizada 

durante muito tempo, pode ser 
necessário ligar o carregador e, em 
seguida, desligá-lo e voltar a ligá-lo para 
iniciar o carregamento da bateria. 
Se a bateria estiver completamente 
descarregada, pode ser necessário 
aguardar vários minutos até a luz 
indicadora de carga se acender.

Desligue o carregador da tomada de 
corrente e do dispositivo, quando não 
estiver a ser utilizado. Não deixe uma 
bateria completamente carregada 
ligada a um carregador, porque 
o sobreaquecimento pode encurtar 
a respectiva vida útil. Se uma bateria 
completamente carregada não for 
utilizada, vai perdendo a carga ao longo 
do tempo.

Tente manter sempre a bateria a uma 
temperatura entre 15° C e 25° C 
(59° F e 77° F). As temperaturas extremas 
reduzem a capacidade e duração da 
bateria. Um dispositivo utilizado com 
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uma bateria muito quente ou fria 
pode não funcionar temporariamente. 
O rendimento da bateria fica 
particularmente limitado quando sujeita 
a temperaturas muito abaixo do nível de 
congelação.

Não destrua as baterias queimando-as, 
porque podem explodir. As baterias 

também podem explodir se forem 
danificadas.

Nunca utilize um carregador danificado.

Importante: A capacidade de 
carga é uma mera estimativa 
e depende da idade e do 

estado da bateria, bem como das 
temperaturas às quais a bateria 
é exposta.

Cuidados e manutenção
O seu dispositivo é um produto de 
qualidade superior e deverá ser tratado 
com cuidado. As sugestões que se 
seguem ajudá-lo-ão a preservar 
a cobertura da garantia.

• Mantenha o dispositivo seco. 
A chuva, a humidade e todos os tipos 
de humidificantes podem conter 
minerais, que causarão a corrosão dos 
circuitos electrónicos. Caso molhe 
o dispositivo, deixe-o secar 
completamente.

• Não utilize ou guarde o dispositivo 
em locais com pó e sujidade. Os 
componentes móveis e electrónicos 
podem ser danificados.

• Não guarde o dispositivo em locais 
quentes. As temperaturas elevadas 
podem reduzir a duração dos 
dispositivos electrónicos, danificar 
as baterias e deformar ou derreter 
certos plásticos.
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• Não guarde o dispositivo em locais 
frios. Quando o dispositivo retoma 
a temperatura normal, pode 
formar-se humidade no respectivo 
interior, podendo danificar as placas 
dos circuitos electrónicos.

• Não tente abrir o dispositivo.

• Não deixe cair, não bata nem abane 
o dispositivo. Um manuseamento 
descuidado pode partir os 
mecanismos mais delicados.

• Não utilize produtos químicos, 
diluentes ou detergentes abrasivos 
para limpar o dispositivo.

• Não pinte o dispositivo. A pintura 
pode obstruir os componentes móveis 
e impedir um funcionamento 
correcto.

Se o produto não estiver a funcionar 
correctamente, leve-o ao serviço de 
assistência autorizado mais próximo.

Reciclagem
O símbolo do contentor de lixo 
sobre rodas riscado incluído 
no produto, na bateria, nos 
documentos ou na embalagem 

lembra que todos os produtos eléctricos 
e electrónicos, baterias e acumuladores 
devem ser objecto de recolha selectiva 
no final do respectivo ciclo de vida. 
Este requisito aplica-se na União 
Europeia. Não deposite estes produtos 
nos contentores municipais, como 
se de resíduos urbanos indiferenciados 
se tratassem. Para mais informações 
a este respeito, consulte as 
Eco-declarações dos produtos, em 
www.nokia.com/environment.

Entregue sempre os produtos 
electrónicos, baterias e embalagens num 
ponto de recolha destinado a esse efeito. 
Desta forma, ajuda a evitar a eliminação 
não controlada de resíduos e a promover 
a reciclagem de materiais. Informações 
mais detalhadas estão disponíveis junto 
de retalhistas do produto, autoridades 
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locais de gestão de resíduos, 
organizações nacionais de 
responsabilização dos produtores 
ou o seu representante Nokia local. 
Para saber como reciclar os seus 
produtos Nokia, consulte 
www.nokia.com/werecycle; ou, se estiver 
a navegar num dispositivo móvel, 
consulte www.nokia.mobi/werecycle.
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