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.Nokia تجارية مسجلة لشركة

مقدمة
	DC-11/DC-11K مع وحدة الطاقة اإلضافية
 ،)DC-11 والمشار إليه فيما بعد( Nokia من

	Nokia يمكنك شحن البطارية في جهازي
متوافقين في وقت واحد عندما ال يكون لديك 

وصواًل لمصدر طاقة خارجي.
يمكن استخدام جهاز DC-11 لشحن البطارية 
في أحد أجهزة Nokia الذي يحتوي على منفذ 
توصيل شاحن مقاس 2.0 مم أو جهاز متوافق 
.micro-USB يحتوي على منفذ توصيل شاحن

جهاز DC-11 مخصص لالستخدام في الشحن 
الجزئي والمؤقت فقط.

اقرأ دليل المستخدم هذا بعناية قبل استخدام 
جهاز DC-11. أيًضا، اقرأ دليل مستخدم 

الجهاز الذي يتم شحنه باستخدام جهاز 
.DC-11

قد يحتوي هذا المنتج على أجزاء صغيرة. 
احفظ هذه األجزاء بعيًدا عن متناول األطفال.

لتبدأ
يحتوي جهاز DC-11 على األجزاء التالية 

الموضحة في صفحة العنوان: مفتاح التشغيل 
)1(، والمؤشر الضوئي )2(، ومنفذ توصيل 

الشاحن مقاس 2.0 مم )3(، وقابس شاحن 

micro-USB )4(، وقابس شاحن مقاس 
2.0 مم )5(.

قبل استخدام جهاز DC-11 لشحن البطارية 
.DC-11 في هاتف متوافق، يجب شحن جهاز
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DC-11 شحن جهاز
قبل شحن جهاز DC-11، اقرأ بعناية 

"معلومات البطارية والشاحن".
تحذير: استخدم فقط شواحن معتمدة   
من Nokia معدة لالستخدام مع هذا 

الطراز على وجه الخصوص. إن 
استعمال أنواع أخرى قد يبطل أي 
موافقة أو ضمان وقد يكون خطًرا.

لفصل التيار عن أي تعزيز، اسحب القابس 
)الفيشة( وليس السلك.

صل الشاحن بمصدر تيار.
صل كابل الشاحن بمنفذ توصيل الشاحن 

بجهاز DC-11. يبدأ الجهاز في التشغيل.
يضيء المؤشر الضوئي أثناء الشحن. 
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في حالة عدم عرض الضوء، تأكد أن 
الشاحن تم توصيله بطريقة صحيحة بجهاز 

.DC-11
عند تمام شحن جهاز DC-11، يتوقف 

المؤشر الضوئي عن الوميض. افصل الشاحن 
من جهاز DC-11، ثم من مصدر التيار.
يمكن أيًضا شحن جهاز DC-11 من خالل 
منفذ USB بكمبيوتر متوافق باستخدام كابل 
	CA-126 أو Nokia	CA-100 التوصيل

)يتم شراؤه على حدة(. صل أحد طرفي 
	DC-11 الكابل بمنفذ توصيل الشاحن بجهاز

والطرف اآلخر بمنفذ USB بالكمبيوتر.
أثناء شحن جهاز DC-11، يمكنك استخدامه 

لشحن البطارية في جهاز أو جهازين. صل 
.DC-11 الجهاز أو الجهازين بجهاز

.3

شحن بطارية الجهاز اآلخر
يمكنك استخدام جهاز DC-11 لشحن البطارية 

في جهازين في الوقت نفسه.
يحتوي جهاز DC-11 كامل الشحن على طاقة 

	mAh	950 تكفي لشحن بطارية من نوع
بشكل كامل لمرة واحدة.
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إذا كان قابس الشاحن المراد استخدامه تم 
تركيبه في طرف جهاز DC-11، فاسحب 
القابس للخارج من التجويف، وفك التفاف 

كابل الشحن من جانب الجهاز.
صل قابس الشاحن بالجهاز اآلخر.

.DC-11 اضغط مفتاح تشغيل جهاز
يضيء المؤشر الضوئي أثناء الشحن. في 
حالة عدم وميض الضوء، تأكد أن الجهاز 
اآلخر تم توصيله بطريقة صحيحة بجهاز 
DC-11. في حالة عدم عرض الضوء، 
فقم بشحن جهاز DC-11، واضغط على 

مفتاح التشغيل لتشغيله.
إذا تعذر بدء شحن الجهاز اآلخر باستخدام 
جهاز DC-11 خالل 30 ثانية، فسيتوقف 

جهاز DC-11 عن التشغيل.
افحص مستوى الشحن من الجهاز 

الموصل.

.١

.2

.3

.٤

عندما تصبح البطارية في الجهاز اآلخر 
تامة الشحن، يتوقف المؤشر الضوئي 

عن الوميض ويتم عرضه باستمرار لمدة 
30 ثانية، ويتوقف جهاز DC-11 عن 

التشغيل. يمكنك أيًضا إيقاف الشحن وإيقاف 
جهاز DC-11 عن التشغيل عن طريق 

الضغط مع االستمرار على مفتاح التشغيل 
لمدة 5 ثواٍن. يتوقف جهاز DC-11 عن 

التشغيل تلقائًيا في حالة نفاد الشحن منه.
عند شحن بطارية جهاز يستخدم القليل 

من الطاقة مثل سماعة رأس بتقنية 
Bluetooth، يستمر المؤشر الضوئي في 

الوميض حتى بعد اكتمال شحن البطارية.

افصل جهاز DC-11 من الجهاز اآلخر.
لحمل جهاز DC-11 معك، أدخل كابل 
الشحن في الفتحة الجانبية، ثم ادفع قابس 

الشاحن داخل التجويف.
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هذا الجهاز مزود ببطارية داخلية غير قابلة للفك 
وقابلة إلعادة الشحن. ال تحاول إخراج البطارية من 
الجهاز؛ حيث إن ذلك قد يؤدي إلى تلف الجهاز. هذا 
الجهاز مخصص لالستخدام عند إمداده بالطاقة من 

 ،AC-5و ،AC-4و ،AC-3 :الشواحن التالية	
وAC-8، وDC-4، وDC-9. قد يختلف رقم 

طراز الشاحن طبًقا لنوع القابس. تم تحديد اختالف 
 ،EB أو ،E :القابس عن طريق واحد من اآلتي
	.UB أو ،C أو ،A أو ،U أو ،AR أو ،X أو
يمكن شحن البطارية وتفريغها مئات المرات، 

ولكنها ستستهلك في نهاية األمر. قم بإعادة شحن 
البطارية فقط باستخدام الشواحن المعتمدة من 

قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها كي تالئم 
هذا الجهاز. قد يؤدي استخدام نوع شاحن غير 

معتمد إلى حدوث حريق أو انفجار أو تسرب أو 
مخاطر أخرى.

عند استخدام البطارية ألول مرة أو في حالة عدم 
استخدام البطارية لفترة طويلة؛ فقد يكون من 
الضروري توصيل الشاحن ثم فصله ثم إعادة 

توصيله مرة أخرى لبدء شحن البطارية. عندما 
تكون البطارية فارغة تمامًا، قد يستغرق األمر عدة 

دقائق قبل المؤشر الضوئي.

حينما ال يكون الشاحن قيد االستخدام، افصله عن 
التيار الكهربائي وعن الجهاز. ال تترك البطارية 

المشحونة بالكامل متصلة بالشاحن؛ حيث إن 
الشحن الزائد قد يقصر من عمر البطارية. إذا 

ُتركت بطارية كاملة الشحن دون استخدامها، فسيتم 
تفريغها تلقائًيا بمرور الوقت.

قم دائًما بحفظ البطارية عند درجة حرارة بين 
١5 درجة مئوية و25 درجة مئوية )5٩ درجة 
فهرنهايت و٧٧ درجة فهرنهايت(. تقّلل درجات 

الحرارة المرتفعة من قدرة البطارية وعمرها. قد ال 
يعمل الجهاز لفترة مؤقتة إذا كانت البطارية ساخنة 

أو باردة. يقل أداء البطارية بشكل واضح عندما 
تكون درجة الحرارة أقل من درجة التجمد.

ال تتخلص من البطاريات بإلقائها في النار؛ حيث 
إنها قد تنفجر. قد تنفجر البطاريات أيًضا في 

حالة تلفها.
ال تستعمل أبًدا أي شاحن تالف.

هـــام: سعة الشحن هي أمر تقديري   
فقط وتعتمد على عمر البطارية 

وحالتها ودرجات الحرارة المعرضة 
لها البطارية.

معلومات البطارية والشاحن
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إن جهازك حصيلة تصميم متميز وبراعة في 
التنفيذ، لذا يستوجب معاملته بعناية. االقتراحات 
أدناه ستساعدك على الوفاء بكل شروط الضمان.
حافظ على بقاء الجهاز جاًفا. إن األمطار 

والرطوبة وجميع أنواع السوائل تحتوي على 
معادن متلفة للدوائر اإللكترونية. في حال 

تعرض الجهاز للبلل اتركه حتى يجف تماًما.
حافظ على بقاء الجهاز بعيًدا عن مناطق مغبرة 

أو متسخة. وذلك الحتمال تعرض األجزاء 
المتحركة والمكونات اإللكترونية للتلف.

حافظ على بقاء الجهاز بعيًدا عن الحرارة. إن 
درجات الحرارة العالية قد تقصر من عمر 

األجهزة اإللكترونية، وتتلف البطاريات وتشوه 
أو تذوِّب بعض أنواع البالستيك.

حافظ على بقاء الجهاز بعيًدا عن األماكن 
الباردة. عندما يعود الجهاز إلى درجة الحرارة 
العادية، قد تتكون رطوبة داخل الجهاز مما قد 

يسبب تلفًا بألواح الدوائر اإللكترونية.
ال تحاول فتح الجهاز.

ال ُتسقط الجهاز أو تدق عليه أو تهزه. قد يؤدي 
التعامل الخشن إلى تلف األجزاء الدقيقة بالجهاز.

•

•

•

•

•
•

ال تستخـدم كيماويات مركزة أو محاليل 
التنظيف أو المنظفات القوية لتنظيف الجهاز.

ال تطل الجهاز. الطالء قد يعوق األجزاء 
المتحركة ويمنع التشغيل االعتيادي.

في حال تعطل أي من هذه األجهزة، اعرض 
الجهاز على أقرب مركز صيانة معتمد.

إعادة التصنيع
يذكرك رمز حاوية النفايات ذات   
العجالت المرسوم عليها خطان 

متقاطعان الموجود على المنتج أو 
البطارية أو المطبوعات أو العبوة بأن 
جميع المنتجات الكهربية واإللكترونية 

والبطاريات والمراكم يجب أن يتم 
تجميعها كمجموعات منفصلة عند انتهاء 
عمرها االفتراضي. ينطبق هذا الشرط 

على دول االتحاد األوروبي. يجب 
عدم التخلص من هذه المنتجات في 

حاوية نفايات محلية غير مصنفة. لمزيد 
من المعلومات المتعلقة بالبيئة، انظر 

المعلومات البيئية الخاصة بالمنتج على 
	موقع الويب 

.www.nokia.com/environment

•

•

العناية والصيانة
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قم بإرجاع المنتجات اإللكترونية المستخدمة، 
والبطاريات، ومواد التغليف إلى مكان تجميع 
خاص بذلك. وبهذه الطريقة، ستساهم في منع 

التصرف العشوائي للنفايات وتشجيع إعادة تصنيع 
المواد. تتوافر المزيد من المعلومات من خالل 
موزع المنتج، والهيئات المحلية للتخلص من 

النفايات، والهيئات المحلية لمسؤولية المصنعين، 
أو الممثل المحلي لشركة Nokia. راجع كيفية 

	Nokia المساهمة في عملية إعادة تصنيع منتجات
	على الموقع التالي 

 ،www.nokia.com/werecycle	
	أو في حالة التصفح بخصوص أحد الهواتف 

.www.nokia.mobi/werecycle


	مقدمة
	لتبدأ
	شحن جهاز DC-11

	شحن بطارية الجهاز الآخر
	معلومات البطارية والشاحن
	العناية والصيانة



