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Úvod
Se zálo¾ním zdrojem Nokia DC-11/
DC-11K (dále jen DC-11) mù¾ete 
souèasnì nabíjet baterie dvou 
kompatibilních pøístrojù, pokud 
nemáte k dispozici jiný zdroj elektrické 
energie pro nabíjení.
Zdroj DC-11 je mo¾né pou¾ívat pro 
nabíjení baterie v pøístroji Nokia, který 
má 2milimetrovou zdíøku pro konektor 
nabíjeèky, nebo v kompatibilním 
pøístroji, který má zdíøku pro nabíjecí 
konektor microUSB.
Zdroj DC-11 je urèen pro èásteèné 
nebo obèasné nabíjení.

Pøed pou¾itím zdroje DC-11 se peèlivì 
seznamte s touto u¾ivatelskou 
pøíruèkou. Rovnì¾ si pøeètìte pøíruèku 
k pøístroji, který ze zdroje DC-11 
nabíjíte.
Tento výrobek mù¾e obsahovat malé 
èásti. Uchovávejte je mimo dosah 
malých dìtí.
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Zaèínáme
Zdroj DC-11 obsahuje tyto souèásti 
(jsou vyobrazeny na titulní stránce): 
vypínaè (1), kontrolka (2), 
2milimetrová zdíøka pro konektor 
nabíjeèky (3), nabíjecí kabel 
s konektorem microUSB (4) 
a nabíjecí kabel s 2milimetrovým 
konektorem (5).
Pøed pou¾itím zdroje DC-11 pro 
nabíjení baterie kompatibilního 
pøístroje musíte nabít baterii zdroje 
DC-11.

Nabíjení zdroje DC-11
Pøed nabíjením zdroje DC-11 si peèlivì 
pøeètìte kapitolu „Informace o baterii 
a nabíjeèce“.

Upozornìní: Pou¾ívejte 
pouze nabíjeèky schválené 
spoleèností Nokia pro pou¾ití 

s tímto konkrétním modelem. Pou¾ití 
jakýchkoliv jiných typù pøíslu¹enství 

mù¾e být nebezpeèné a mù¾e zpùsobit 
ztrátu záruky.

Jestli¾e odpojujete napájecí kabel od 
libovolného pøíslu¹enství, uchopte 
a zatáhnìte v¾dy za konektor, nikoliv 
za kabel.

1. Pøipojte kompatibilní nabíjeèku 
do elektrické zásuvky.

2. Zasuòte kabel nabíjeèky do zdíøky 
pro konektor nabíjeèky ve zdroji 
DC-11. Zdroj se zapne.
V prùbìhu nabíjení bliká kontrolka. 
Pokud se kontrolka nerozsvítí, 
zkontrolujte, zda je ke zdroji DC-11 
správnì pøipojena nabíjeèka.

3. Je-li baterie zdroje DC-11 zcela 
nabitá, kontrolka pøestane blikat. 
Odpojte nabíjeèku od zdroje DC-11 
a poté od elektrické zásuvky.

Zdroj DC-11 je mo¾né nabíjet pøes 
USB port kompatibilního PC 
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prostøednictvím kabelu Nokia CA-100 
nebo CA-126 (prodávané samostatnì). 
Pøipojte jeden konec kabelu ke zdíøce 
pro konektor nabíjeèky ve zdroji 
DC-11 a druhý konec do USB portu 
poèítaèe.

Pøi nabíjení zdroje DC-11 jej mù¾ete 
pou¾ívat pro nabíjení baterie v jednom 
nebo dvou pøístrojích. Pøipojte pøístroj 
nebo pøístroje ke zdroji DC-11.

Nabíjení baterie jiného pøístroje
Zdroj DC-11 mù¾ete pou¾ít pro 
nabíjení baterií ve dvou pøístrojích 
souèasnì.
Plnì nabitá baterie zdroje DC-11 má 
dostatek energie pro jedno úplné 
nabití baterie 950 mAh.
1. Je-li nabíjecí kabel s konektorem, 

který chcete pou¾ít, navinut 
v drá¾ce na boku zdroje DC-11, 
vyjmìte jej z úchytu a rozviòte jej.

2. Zasuòte nabíjecí konektor do 
druhého pøístroje.

3. Stisknìte vypínaè zdroje DC-11.

V prùbìhu nabíjení bliká kontrolka. 
Pokud kontrolka nebliká, zkontrolujte, 
zda je ke zdroji DC-11 správnì 
pøipojen druhý pøístroj. Pokud se 
kontrolka nerozsvítí, nabijte zdroj 
DC-11 a zapnìte jej stisknutím 
vypínaèe.

Pokud zdroj DC-11 nemù¾e zaèít 
nabíjet druhý pøístroj do 30 sekund, 
zdroj DC-11 se vypne.

4. Ovìøte úroveò nabití z pøipojeného 
pøístroje.

5. Je-li baterie druhého pøístroje 
zcela nabitá, kontrolka pøestane 
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blikat a bez pøeru¹ení svítí asi 
30 sekund. Poté se zdroj DC-11 
vypne. Nabíjení mù¾ete ukonèit 
a zdroj DC-11 vypnout rovnì¾ 
podr¾ením stisknutého vypínaèe po 
dobu pøibli¾nì 5 sekund. Blí¾í-li se 
vybití zdroje DC-11, zdroj se 
automaticky vypne.
Pokud nabíjíte baterii zaøízení, 
které má malé nároky na energii 
(napøíklad Bluetooth headset), 

kontrolka mù¾e blikat, i kdy¾ je 
baterie daného zaøízení ji¾ plnì 
nabitá.

6. Odpojte zdroj DC-11 od druhého 
pøístroje.

7. Chcete-li nosit zdroj DC-11 
s sebou, naviòte nabíjecí kabel zpìt 
do postranní drá¾ky a zatlaète jej 
i s konektorem do úchytu.

Informace o baterii a nabíjeèce
Tento pøístroj má vnitøní nevyjímatelnou 
dobíjecí baterii. Nepokou¹ejte se vyjmout 
baterii z pøístroje, proto¾e mù¾e dojít 
k jeho po¹kození. Tento pøístroj je mo¾no 
dobíjet z tìchto nabíjeèek: AC-3, AC-4, 
AC-5, AC-8, DC-4 a DC-9. Pøesné èíslo 
modelu nabíjeèky se mù¾e li¹it 
v závislosti na typu konektoru. Typ 
konektoru je identifikován jedním 
z tìchto oznaèení: E, EB, X, AR, U, A, C 

nebo UB. Baterie mù¾e být mnohokrát 
opìtovnì nabita a vybita (øádovì stovky 
cyklù), po urèitém èase se v¹ak zcela 
opotøebí. Nabíjejte baterii pouze 
schválenými nabíjeèkami Nokia urèenými 
pro tento pøístroj. Pou¾ití neschválené 
nabíjeèky mù¾e zpùsobit riziko po¾áru, 
výbuchu, úniku kapaliny z baterie nebo 
jiného nebezpeèí.
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Je-li baterie pou¾ita poprvé nebo 
nebyla-li baterie pou¾ívána del¹í dobu, 
bude zøejmì nutné pro zahájení nabíjení 
pøipojit nabíjeèku, odpojit ji a znovu 
pøipojit. Je-li baterie zcela vybitá, mù¾e 
trvat nìkolik minut, ne¾ se zobrazí 
kontrolka nabíjení.

Nepou¾íváte-li nabíjeèku, odpojte ji 
od elektrické zásuvky a pøístroje. 
Neponechávejte úplnì nabitou baterii 
pøipojenou k nabíjeèce, proto¾e 
nadmìrné nabíjení mù¾e zkrátit její 
¾ivotnost. Je-li plnì nabitá baterie 
ponechána bez pou¾ití, dojde po èase 
k jejímu samovolnému vybití.

V¾dy se pokuste udr¾ovat baterii pøi 
teplotì 15 °C a¾ 25 °C (59 °F a¾ 77 °F). 

Extrémní teploty sni¾ují kapacitu 
a ¾ivotnost baterie. Pøístroj s horkou 
nebo chladnou baterií mù¾e doèasnì 
pøestat pracovat. Výkon baterie je 
omezen zejména pøi teplotách pod 
bodem mrazu.

Nevhazujte baterie do ohnì, proto¾e 
mù¾e dojít k jejich výbuchu. K výbuchu 
baterií mù¾e dojít rovnì¾ pøi jejich 
po¹kození.

Nikdy nepou¾ívejte po¹kozenou 
nabíjeèku.

Dùle¾ité: Kapacita nabíjení je 
pouze odhad a závisí na stáøí 
a stavu baterie a na 

teplotách, kterým je baterie vystavena.

Péèe a údr¾ba
Tento pøístroj je výrobkem s mimoøádným 
designem a kvalitou zpracování. Proto 
je tøeba o nìj peèovat. Následující 
doporuèení vám pomohou ochránit 
va¹e nároky ze záruky.

• Uchovávejte pøístroj v suchu. Srá¾ky, 
vlhkost a v¹echny typy kapalin mohou 
obsahovat minerály, které zpùsobují 
korozi elektronických obvodù. 
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Je-li pøístroj vlhký, nechejte ho 
zcela vyschnout.

• Nepou¾ívejte ani neponechávejte 
pøístroj v pra¹ném a zneèi¹tìném 
prostøedí. Mohlo by dojít k po¹kození 
jeho pohyblivých souèástí 
a elektronických souèástek.

• Neponechávejte pøístroj v horku. 
Vysoké teploty zkracují ¾ivotnost 
elektronických zaøízení, po¹kozují 
baterie a deformují èi taví urèité 
druhy plastù.

• Neponechávejte pøístroj v chladu. 
Pøi zahøívání pøístroje na provozní 
teplotu se uvnitø srá¾í vlhkost, která 
mù¾e po¹kodit elektronické obvody.

• Nepokou¹ejte se pøístroj otevøít.

• Nedovolte, aby pøístroj upadl nebo byl 
vystaven silným otøesùm, netøeste 
pøístrojem. Ne¹etrné zacházení mù¾e 
po¹kodit jemnou mechaniku.

• Pøi èi¹tìní pøístroje nepou¾ívejte 
chemikálie, rozpou¹tìdla ani silné 
èisticí prostøedky.

• Pøístroj nepøebarvujte. Barva mù¾e 
zalepit pohyblivé souèásti pøístroje 
a zabránit správné funkci.

Nepracuje-li výrobek správnì, odneste jej 
do nejbli¾¹ího autorizovaného servisu 
k opravì.

Recyklace
Symbol pøe¹krtnutého 
kontejneru na výrobku, baterii, 
v doprovodné dokumentaci nebo 
na obalu vám má pøipomínat, 

¾e v¹echny elektrické a elektronické 
výrobky, baterie a akumulátory musí být 
po ukonèení své ¾ivotnosti ulo¾eny do 
oddìleného sbìru. Tento po¾adavek se 
týká Evropské unie. Neodhazujte tyto 
výrobky do netøídìného komunálního 
odpadu. Dal¹í informace o ochranì 
¾ivotního prostøedí najdete 
v Eko-deklaraci výrobku na adrese 
www.nokia.com/environment.

Pou¾itá elektronická zaøízení, baterie 
a balicí materiály v¾dy vracejte na sbìrné 
místo, které je k tomu urèeno. Tím 
pomáháte bránit nekontrolovanému 
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ukládání odpadu a podporujete 
opakované vyu¾ívání surovinových 
zdrojù. Podrobnìj¹í informace získáte 
u prodejce, místních úøadù, celostátních 
sdru¾ení zodpovìdných organizací nebo 
u místního zástupce spoleènosti Nokia. 
Informace o recyklování va¹ich výrobkù 
Nokia najdete na adrese www.nokia.com/
werecycle nebo pøi prohlí¾ení webových 
stránek z pøístroje na adrese 
www.nokia.mobi/werecycle.


