
DC-11/DC-11K Nokia 
akkucsomag

9212429/2

4

2

3

5



MAGYAR
© 2008-2010 Nokia. Minden jog fenntartva.

A Nokia, a Nokia Connecting People és 
a Nokia Original Accessories logó a Nokia 
Corporation védjegye, illetve bejegyzett 
védjegye.

Bevezetés
A DC-11/DC-11K (a továbbiakban: 
DC-11) Nokia akkucsomaggal 
egyidejûleg tölthetjük fel két 
kompatibilis készülék akkumulátorát, 
ha nem férünk hozzá külsõ 
áramforráshoz.
A DC-11 készülékkel 2,0 mm-es 
töltõcsatlakozóval rendelkezõ 
Nokia készülék vagy mikro-USB-
csatlakozóval rendelkezõ kompatibilis 
készülék akkumulátora tölthetõ fel.

A DC-11 készüléket részleges és 
alkalmankénti töltéshez tervezték.
A DC-11 készülék használata 
elõtt figyelmesen olvassuk el ezt 
a felhasználói útmutatót. Olvassuk 
el annak a készüléknek a felhasználói 
útmutatóját is, amelyet a DC-11 
készülékkel töltünk.
A termék apró alkatrészeket 
tartalmazhat. Tartsuk ezeket 
kisgyermekektõl távol.

Használatba vétel
A DC-11 az elõoldalon látható 
következõ részekkel rendelkezik: 

bekapcsológomb (1), jelzõfény (2), 
2,0 mm-es töltõcsatlakozó (3), 
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mikro-USB-töltõcsatlakozó (4) 
és 2,0 mm-es töltõdugó (5).
Mielõtt a DC-11 készülékkel 
feltöltenénk egy kompatibilis készülék 
akkumulátorát, fel kell töltenünk 
a DC-11 készüléket.

A DC-11 készülék töltése
A DC-11 készülék töltése elõtt 
figyelmesen olvassuk el a következõt: 
„Az akkumulátorra és a töltõre 
vonatkozó információk”.

Figyelmeztetés: Ehhez 
a modellhez kizárólag 
a Nokia által jóváhagyott 

töltõket használjunk. Más típusok 
alkalmazása érvényteleníti az 
engedélyeket és garanciákat, 
s emellett veszélyes is lehet.

A tartozékok hálózati kábelét mindig 
a csatlakozónál (ne a kábelnél) fogva 
húzzuk ki a konnektorból.

1. Csatlakoztassunk egy kompatibilis 
töltõt egy áramforráshoz.

2. Csatlakoztassuk a töltõkábelt 
a DC-11 töltõcsatlakozójához. 
A készülék bekapcsol.
A jelzõfény töltés közben villog. 
Ha a jelzõfény nem jelenik meg, 
ellenõrizzük, hogy a töltõ 
megfelelõen csatlakoztatva van-e 
a DC-11 készülékhez.

3. Ha a DC-11 teljesen feltöltõdött, 
a jelzõfény abbahagyja a villogást. 
Húzzuk ki a töltõt a DC-11 
készülékbõl, majd az 
áramforrásból.

A DC-11 készülék egy kompatibilis 
számítógép USB-portján keresztül is 
feltölthetõ, a (külön beszerezhetõ) 
CA-100 vagy CA-126 Nokia adatkábel 
használatával. Csatlakoztassuk 
a kábel egyik végét a DC-11 készülék 
töltõcsatlakozójához, a másik végét 
pedig a számítógép USB-portjához.
A DC-11 készülék töltése közben 
tölthetjük vele egy vagy két készülék 
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akkumulátorát. Csatlakoztassuk 
a másik készülék(ek)et a DC-11 
készülékhez.

Másik készülék akkumulátorának töltése
A DC-11 készülék használatával 
egyidejûleg tölthetjük két készülék 
akkumulátorát.
A teljesen feltöltött DC-11 készülék 
elegendõ energiával rendelkezik egy 
950 mAh-s akkumulátor egyszeri 
teljes feltöltéséhez.
1. Ha a használni kívánt 

töltõcsatlakozó a DC-11 készülék 
végébe van dugva, akkor húzzuk ki 
azt a mélyedésbõl, és tekerjük le 
a kábelt a készülék oldaláról.

2. Csatlakoztassuk a töltõcsatlakozót 
a másik készülékhez.

3. Nyomjuk meg a DC-11 készülék 
bekapcsológombját.

A jelzõfény töltés közben villog. 
Ha a jelzõfény nem villog, 
ellenõrizzük, hogy a másik készülék 
megfelelõen csatlakoztatva 
van-e a DC-11 készülékhez. 
Ha a jelzõfény nem jelenik meg, 
töltsük fel a DC-11 készüléket, és 
nyomjuk meg a bekapcsológombot 
a készülék bekapcsolásához.
Ha a DC-11 készülék 
30 másodpercen belül nem 
tudja elindítani a másik készülék 
töltését, akkor a DC-11 készülék 
kikapcsol.

4. Ellenõrizzük a töltöttség szintjét 
a csatlakoztatott készüléken.
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5. Amikor a másik készülék 
akkumulátora teljesen feltöltõdik, 
a jelzõfény villogása megáll, és 
folyamatosan világít körülbelül 
30 másodpercig, és a DC-11 
készülék kikapcsol. A töltést 
befejezhetjük, és a DC-11 
készüléket kikapcsolhatjuk 
a bekapcsológomb körülbelül 
5 másodpercig tartó lenyomásával 
és nyomva tartásával. A DC-11 
készülék automatikusan kikapcsol, 
ha lemerül.

Amikor egy kis energiafogyasztású 
készülék akkumulátorát töltjük, 
például egy Bluetooth-
fülhallgatóét, a jelzõfény az 
akkumulátor teljes feltöltése 
után továbbra is villoghat.

6. Húzzuk ki a DC-11 készüléket 
a másik készülékbõl.

7. Ha a DC-11 készüléket magunkkal 
szeretnénk vinni, helyezzük 
a töltõkábelt az oldalsó nyílásba, 
és nyomjuk a töltõdugót 
a mélyedésbe.

Az akkumulátorra és a töltõre vonatkozó 
információk

Ez a készülék egy belsõ, nem 
eltávolítható, újratölthetõ akkumulátort 
tartalmaz. Ne kíséreljük meg eltávolítani 
az akkumulátort a készülékbõl, mert 
ezzel kárt okozhatunk a készülékben. 
A készülék a következõ töltõkkel 

használható: AC-3, AC-4, AC-5, AC-8, 
DC-4 és DC-9. A pontos töltõmodell 
a dugó típusától függõen változhat. 
A dugót a következõk egyike azonosítja: 
E, EB, X, AR, U, A, C vagy UB. Az 
akkumulátor több százszor feltölthetõ 
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és kisüthetõ, de elõbb-utóbb 
elhasználódik. Az akkumulátort csak 
a Nokia által kifejezetten ehhez 
a készülékhez jóváhagyott töltõvel 
töltsük újra. A nem jóváhagyott töltõ 
használata tüzet, robbanást, szivárgást 
okozhat, vagy egyéb veszéllyel járhat.

Ha az akkumulátort elõször használjuk, 
vagy az akkumulátort nem használtuk 
hosszabb ideig, akkor elõfordulhat, 
hogy a töltés megkezdéséhez a töltõ 
csatlakoztatása után azt ki kell húzni, 
majd újra csatlakoztatni kell. Ha az 
akkumulátor teljesen le van merülve, 
eltelhet pár perc, amíg a töltésjelzõ 
megjelenik.

A töltõt húzzuk ki a hálózati aljzatból 
és a készülékbõl, ha nem használjuk. 
Ne hagyjuk a teljesen feltöltött 
akkumulátort a töltõre csatlakoztatva, 
mert a túltöltés megrövidítheti az 
akkumulátor élettartamát. A teljesen 
feltöltött, de nem használt akkumulátor 
idõvel önmagától is elveszti töltését.

Mindig tartsuk az akkumulátort 15 °C 
és 25 °C (59 °F és 77 °F) közötti 
hõmérsékleten. A szélsõséges 
hõmérséklet csökkenti az akkumulátor 
kapacitását és élettartamát. 
Elõfordulhat, hogy túl meleg vagy túl 
hideg akkumulátorral a készülék 
átmenetileg nem mûködik. Az 
akkumulátor teljesítménye különösen 
korlátozott jóval fagypont alatti 
hõmérsékleten.

Az akkumulátorokat soha ne dobjuk 
tûzbe, mivel ez robbanást idézhet elõ. 
A sérült akkumulátor is 
robbanásveszélyes.

Soha ne használjunk sérült töltõt.

Fontos: A töltési kapacitás 
csak becslés, amely az 
akkumulátor korától és 

állapotától, illetve az akkumulátor 
használatának körülményeitõl függ.
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Kezelés és karbantartás
A készülék kiemelkedõ színvonalú 
tervezés és kivitelezés eredménye, és 
gondos kezelést igényel. A következõ 
javaslatok segítenek a garancia 
megõrzésében.

• A készüléket tartsuk szárazon. 
A csapadék, a pára és minden 
egyéb folyadék vagy nedvesség 
tartalmazhat az elektronikus 
áramkörökben korróziót elõidézõ 
ásványi anyagokat. Ha a készülék 
nedves lesz, várjuk meg, amíg teljesen 
megszárad.

• A készüléket ne használjuk és ne 
tároljuk poros, piszkos helyen. A por 
károsíthatja a készülék mozgó és 
elektromos alkatrészeit.

• A készüléket ne tartsuk túl meleg 
helyen. A magas hõmérséklet 
csökkentheti az elektronikus 
alkotóelemek élettartamát, 
károsíthatja az akkumulátort, 
és deformálhatja vagy 

megolvaszthatja a mûanyag 
alkatrészeket.

• A készüléket ne tartsuk túl hideg 
helyen. A normál hõmérsékletre való 
felmelegedéskor a készülék 
belsejében lecsapódó pára 
károsíthatja az elektronikus 
áramköröket.

• Ne próbáljuk felnyitni a készüléket.

• A készüléket ne ejtsük le, 
ne ütögessük és ne rázogassuk. 
A durva bánásmód tönkreteheti 
a finommechanikát.

• A készüléket ne tisztítsuk erõs 
vegyszerekkel, illetve oldó- vagy 
mosószerekkel.

• Ne fessük be a készüléket. A festék 
eltömítheti a mozgó alkatrészeket, 
ami a készüléket használhatatlanná 
teheti.



MAGYAR
Ha a termék nem mûködne megfelelõen, 
forduljunk a legközelebbi 
márkaszervizhez.

Újrahasznosítás
A terméken, az akkumulátoron, 
az útmutatóban vagy 
a csomagoláson látható 
áthúzott, kerekes 

szemétgyûjtõ-tartály szimbólum 
arra hívja fel a figyelmet, hogy minden 
elektromos és elektronikus terméket, 
elemet és akkumulátort az élettartamuk 
végén szelektív gyûjtõhelyre kell 
juttatnunk. Ez a követelmény az Európai 
Unióra vonatkozik. A terméktõl ne 
közösségi/lakossági hulladékként 
szabaduljunk meg. További 
környezetvédelmi információkat 
a termék környezetvédelmi 
nyilatkozatában, a www.nokia.com/
environment webhelyen találunk.

Mindig a kijelölt gyûjtõhelyekre 
vigyük vissza a használt elektronikai 
termékeket, akkumulátorokat 
és csomagolóanyagokat. Ezzel 

megakadályozzuk az ellenõrizetlen 
szemétkidobást, és elõsegítjük az 
anyagok újrahasznosítását. Részletes 
tudnivalókat a termék eladójától, 
a hulladékkezelésért felelõs helyi 
hatóságtól, a termelésért felelõs nemzeti 
hatóságtól vagy a Nokia helyi 
képviselõjétõl tudhatjuk meg. 
A Nokia termékek újrahasznosításáról 
információkat a www.nokia.com/
werecycle webhelyen, vagy ha 
mobilkészüléken böngészünk, 
a www.nokia.mobi/werecycle 
webhelyen találunk.


