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Inleiding
Met de Nokia Extra Power DC-11/
DC-11K (hierna DC-11 genoemd) kunt 
u de batterijen van twee compatibele 
Nokia-apparaten tegelijkertijd 
opladen als u niet over een externe 
stroombron beschikt.
De DC-11 kan worden gebruikt 
om de batterij op te laden van een 
Nokia-apparaat dat een 2,0 mm 
laadaansluiting heeft of van een 
compatibel apparaat dat een 
mini-USB-laadaansluiting heeft.
De DC-11 is bedoeld om een batterij 
geheel of af en toe op te laden.

Lees deze gebruikershandleiding 
aandachtig door voordat u de DC-11 
gebruikt. Lees ook de 
gebruikershandleiding van het 
apparaat dat u met de DC-11 oplaadt.
Dit product kan kleine onderdelen 
bevatten. Houd ze buiten het bereik 
van kleine kinderen.
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Aan de slag
De DC-11 bevat de volgende 
onderdelen die op de titelpagina 
worden getoond: aan/uit-toets (1), 
indicatorlampje (2), 2,0 mm 
laadaansluiting (3), mini-USB-
laadstekker (4) en een 2,0 mm-
laadstekker (5).
U moet de DC-11 eerst opladen als 
u deze wilt gebruiken om de batterij 
van een compatibel apparaat op 
te laden.

De DC-11 opladen
Lees ’Informatie over de batterij en de 
lader’ aandachtig door voordat u de 
DC-11 oplaadt.

Waarschuwing: Gebruik 
alleen laders die door Nokia 
zijn goedgekeurd voor 

gebruik met dit apparaat. Het gebruik 
van alle andere typen kan de goedkeuring 

of garantie doen vervallen en kan 
gevaarlijk zijn.

Trek altijd aan de stekker en niet aan het 
snoer als u accessoires losmaakt.

1. Sluit een compatibele lader aan op 
een stroombron.

2. Sluit de kabel van de lader aan op 
de laadaansluiting op de DC-11. 
Het apparaat wordt ingeschakeld.
Het indicatorlampje knippert 
tijdens het opladen. Als het lampje 
niet knippert, controleert u of de 
lader op de juiste manier is 
aangesloten op de DC-11.

3. Wanneer de DC-11 volledig 
is opgeladen, stopt het 
indicatorlampje met knipperen. 
Haal de lader uit de DC-11 en 
vervolgens uit de stroombron.

De DC-11 kan ook worden opgeladen 
via een USB-poort of een compatibele 
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pc door middel van een Nokia-
aansluitkabel CA-100 of CA-126 (niet 
meegeleverd). Sluit het ene eind van 
de kabel aan op de laadaansluiting 
van de DC-11 en het andere eind op 
een USB-poort van de pc.

Terwijl de DC-11 wordt opgeladen, 
kunt u deze gebruiken om de batterij 
van één of meer apparaten op te 
laden. Sluit het apparaat of de 
apparaten aan op de DC-11.

De batterij van het andere apparaat laden
U kunt de DC-11 gebruiken om de 
batterijen van twee apparaten 
tegelijkertijd op te laden.
De volledig opgeladen DC-11 bevat 
voldoende energie om een 950 mAh-
batterij eenmalig volledig op te laden.
1. Als de laadstekker die u wilt 

gebruiken in het uiteinde van de 
DC-11 zit, trekt u de stekker uit 
de opening en verwijdert u de 
laadkabel aan de zijkant van het 
apparaat.

2. Sluit de laadstekker aan op het 
andere apparaat.

3. Druk op de aan/uit-toets van 
de DC-11.
Het indicatorlampje knippert 
tijdens het opladen. Als het lampje 
niet knippert, controleert u of het 
andere apparaat op de juiste 
manier is aangesloten op de DC-11. 
Als het lampje niet knippert, laadt 
u de DC-11 op en drukt u op de 
aan/uit-toets om deze in te 
schakelen.
Als de DC-11 niet binnen 
30 seconden met het opladen 
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van het andere apparaat begint, 
wordt de DC-11 uitgeschakeld.

4. Controleer het energieniveau van 
het aangesloten apparaat.

5. Wanneer de batterij in het andere 
apparaat volledig is opgeladen, 
stopt het indicatorlampje met 
knipperen en gaat het gedurende 
30 seconden continu branden. 
De DC-11 wordt dan uitgeschakeld. 
U kunt ook met opladen stoppen 
en de DC-11 uitschakelen door 
de aan/uit-toets gedurende 
5 seconden ingedrukt te houden. 

De DC-11 wordt automatisch 
uitgeschakeld als deze leeg raakt.
Als u de batterij van een apparaat 
met een laag vermogen, zoals een 
Bluetooth-headset, oplaadt, blijft 
het indicatorlampje mogelijk 
continu knipperen, ook al is de 
batterij volledig opgeladen.

6. Ontkoppel de DC-11 van het 
andere apparaat.

7. Als u de DC-11 wilt meenemen, 
stopt u de laadkabel in de gleuf 
aan de zijkant en de laadstekker 
in de opening.

Informatie over de batterij en de lader
Dit apparaat heeft een interne 
oplaadbare batterij die niet kan worden 
verwijderd. Probeer de batterij niet uit 
het apparaat te verwijderen, want 
hierdoor kunt u het apparaat 
beschadigen. Dit apparaat is bedoeld 
voor gebruik met één van de volgende 

laders: AC-3, AC-4, AC-5, AC-8, DC-4, en 
DC-9. Het exacte modelnummer van de 
lader kan variëren, afhankelijk van het 
type stekker. Het type stekker wordt 
aangeduid met een van de volgende 
typeringen: E, EB, X, AR, U, A, C, of UB. 
De batterij kan honderden keren worden 
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opgeladen en ontladen maar na verloop 
van tijd treedt slijtage op. Laad de 
batterij alleen opnieuw op met laders die 
door Nokia zijn goedgekeurd en bestemd 
zijn voor dit apparaat. Het gebruik van 
een niet-goedgekeurde lader brengt het 
risico met zich mee van brand, explosie, 
lekkage of ander gevaar.

Als u een batterij voor de eerste keer 
gebruikt of als u de batterij langere tijd 
niet hebt gebruikt, is het mogelijk dat 
u de lader moet aansluiten, ontkoppelen 
en vervolgens opnieuw moet aansluiten 
om het opladen te starten. Als de batterij 
volledig leeg is, kan het enkele minuten 
duren voordat de batterij-indicator op 
het scherm wordt weergegeven.

Haal de lader uit het stopcontact 
wanneer u deze niet gebruikt. Houd een 
volledig opgeladen batterij niet 
gekoppeld aan de lader omdat de 
levensduur van de batterij kan afnemen 
wanneer deze wordt overladen. Als een 
volledig opgeladen batterij niet wordt 

gebruikt, wordt deze na verloop van tijd 
automatisch ontladen.

Probeer de batterij altijd te bewaren op 
een temperatuur tussen 15 °C en 25 °C. 
Bij extreme temperaturen nemen de 
capaciteit en levensduur van de batterij 
af. Een apparaat met een warme of koude 
batterij kan gedurende bepaalde tijd 
onbruikbaar zijn. De batterijprestaties 
zijn met name beperkt in temperaturen 
beduidend onder het vriespunt.

Gooi batterijen niet in het vuur. 
De batterijen kunnen dan ontploffen. 
Batterijen kunnen ook ontploffen als 
deze beschadigd zijn.

Gebruik nooit een beschadigde lader.

Belangrijk: Het 
laadvermogen is slechts een 
schatting en is afhankelijk 

van de leeftijd en de conditie van de 
batterij, en de temperaturen waaraan 
de batterij is blootgesteld.
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Verzorging en onderhoud
Uw apparaat is een product van 
toonaangevend ontwerp en 
vakmanschap en moet met zorg worden 
behandeld. De volgende tips kunnen 
u helpen om de garantie te behouden.

• Houd het apparaat droog. Neerslag, 
vochtigheid en allerlei soorten 
vloeistoffen of vocht kunnen 
mineralen bevatten die corrosie van 
elektronische schakelingen 
veroorzaken. Wordt het apparaat toch 
nat, laat het dan volledig opdrogen.

• Gebruik of bewaar het apparaat 
niet op stoffige, vuile plaatsen. 
De bewegende onderdelen en 
elektronische onderdelen kunnen 
beschadigd raken.

• Bewaar het apparaat niet op plaatsen 
waar het heet is. Hoge temperaturen 
kunnen de levensduur van 
elektronische apparaten bekorten, 
batterijen beschadigen en bepaalde 

kunststoffen doen vervormen 
of smelten.

• Bewaar het apparaat niet op 
plaatsen waar het koud is. 
Wanneer het apparaat weer de 
normale temperatuur krijgt, kan 
binnen in het apparaat vocht 
ontstaan, waardoor elektronische 
schakelingen beschadigd 
kunnen raken.

• Probeer het apparaat niet open 
te maken.

• Laat het apparaat niet vallen en 
stoot of schud niet met het apparaat. 
Bij ruwe behandeling kunnen kleine 
onderdelen kapot gaan.

• Gebruik geen agressieve chemicaliën, 
oplosmiddelen of sterke 
reinigingsmiddelen om het 
apparaat schoon te maken.
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• Verf het apparaat niet. Verf kan de 
bewegende onderdelen van het 
apparaat blokkeren en de correcte 
werking belemmeren.

Als het product niet goed werkt, neemt 
u contact op met het dichtstbijzijnde 
bevoegde servicepunt.

Recycling
Het symbool van de 
doorgestreepte container op uw 
product, op de batterij, in de 
documentatie of op de 

verpakking wil zeggen dat alle elektrische 
en elektronische producten, batterijen en 
accu’s na gebruik voor gescheiden 
afvalverzameling moeten worden 
aangeboden. Deze regel geldt voor alle 
landen binnen de Europese Unie. Bied 
deze producten niet aan bij het gewone 
huisvuil. Lees de Eco-Verklaring voor het 
product op www.nokia.com/environment 
voor meer informatie over het milieu.

Breng uw gebruikte elektronische 
producten, batterijen en 
verpakkingsmateriaal altijd terug naar 

een daarvoor bedoeld inzamelpunt. 
Op die manier helpt u het 
ongecontroleerd weggooien van afval 
te voorkomen en het recyclen van 
materialen te bevorderen. Meer 
gedetailleerde informatie over 
afvalverzameling vindt u bij de verkoper 
van het product, bij de milieudienst van 
uw gemeente, nationale organisaties 
voor producentenverantwoordelijkheid 
of uw plaatselijke vertegenwoordiger van 
Nokia. Kijk op www.nokia.com/werecycle 
voor informatie over het recyclen van uw 
Nokia-product, of op www.nokia.mobi/
werecycle als u op een mobiel 
apparaat browst.
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