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Wprowadzenie
Za pomoc± przeno¶nej ³adowarki 
Nokia DC-11/DC-11K (dalej zwanej 
DC-11) mo¿na jednocze¶nie ³adowaæ 
baterie w dwóch zgodnych 
urz±dzeniach, gdy nie ma dostêpu 
do zewnêtrznego ¼ród³a pr±du.
£adowarki DC-11 mo¿na 
u¿ywaæ do ³adowania baterii 
w urz±dzeniach Nokia, które maj± 
2-milimetrowe z³±cze ³adowania, lub 
w zgodnych urz±dzeniach ze z³±czem 
micro-USB do ³adowania.
£adowarka DC-11 przeznaczona jest 
g³ównie do u¿ytku w sytuacjach 
awaryjnych.

Przed u¿yciem ³adowarki DC-11 
uwa¿nie przeczytaj niniejsz± 
instrukcjê obs³ugi. Zapoznaj siê 
te¿ z instrukcj± obs³ugi urz±dzenia, 
które chcesz ³adowaæ za pomoc± 
³adowarki DC-11.
Produkt ten mo¿e zawieraæ drobne 
czê¶ci. Przechowuj je w miejscach 
niedostêpnych dla ma³ych dzieci.
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Pierwsze kroki
Urz±dzenie DC-11 sk³ada siê z czê¶ci 
pokazanych na stronie tytu³owej: 
klawisz wy³±cznika (1), wska¼nik 
¶wietlny (2), 2-milimetrowe 
z³±cze ³adowania (3), wtyczka 
microUSB ³adowarki (4) 
2-milimetrowa wtyczka ³adowarki (5).
Aby móc u¿ywaæ DC-11 do ³adowania 
baterii w zgodnym urz±dzeniu, 
najpierw trzeba na³adowaæ samo 
urz±dzenie DC-11.

£adowanie urz±dzenia DC-11
Przed przyst±pieniem do ³adowania 
urz±dzenia DC-11 uwa¿nie przeczytaj 
tre¶æ punktu „Wzmianka o bateriach 
i ³adowarkach”.

Ostrze¿enie: Korzystaj 
wy³±cznie z ³adowarek 
zatwierdzonych przez 

firmê Nokia do u¿ytku z tym akcesorium. 
Stosowanie ³adowarek innego typu mo¿e 

uniewa¿niæ jakiekolwiek zatwierdzenie 
do u¿ytku lub gwarancjê na urz±dzenie 
i byæ niebezpieczne.

Od³±czaj±c przewód któregokolwiek 
z akcesoriów, chwytaj za wtyczkê — nie 
za przewód.

1. Zgodn± ³adowarkê pod³±cz do 
gniazdka sieci elektrycznej.

2. Kabel ³adowarki pod³±cz do z³±cza 
³adowania w urz±dzeniu DC-11. 
Tym samym w³±czysz to 
urz±dzenie.
Podczas ³adowania pulsuje ¶wiat³o 
wska¼nika. Je¶li ten wska¼nik nie 
¶wieci, sprawd¼, czy ³adowarka jest 
prawid³owo pod³±czona do 
urz±dzenia DC-11.

3. Gdy urz±dzenie DC-11 zostanie 
w pe³ni na³adowane, ¶wiat³o 
wska¼nika przestanie pulsowaæ. 
Wtedy od³±cz ³adowarkê od 
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urz±dzenia DC-11, a nastêpnie 
od ¼ród³a zasilania.

Urz±dzenie DC-11 mo¿na 
na³adowaæ równie¿ przez port USB 
zgodnego komputera, u¿ywaj±c do 
tego kabla po³±czeniowego Nokia 
CA-100 lub CA-126 (kable te 
sprzedawane s± osobno). W tym celu 

jedn± koñcówkê kabla nale¿y 
pod³±czyæ do z³±cza ³adowania 
w urz±dzeniu DC-11, a drug± do 
portu USB komputera.
£aduj±c urz±dzenie DC-11, mo¿esz za 
jego pomoc± ³adowaæ te¿ jedno lub 
dwa inne urz±dzenia. W tym celu 
pod³±cz je do urz±dzenia DC-11.

£adowanie baterii innego urz±dzenia
Urz±dzenia DC-11 mo¿na u¿ywaæ 
do ³adowania baterii jednocze¶nie 
w dwóch innych urz±dzeniach.
Na³adowane do maksimum 
urz±dzenie DC-11 ma wystarczaj±c± 
ilo¶æ energii do pe³nego na³adowania 
baterii o pojemno¶ci 950 mAh.
1. Je¿eli wtyczka ³adowarki, której 

chcesz u¿yæ, jest w³o¿ona do 
urz±dzenia DC-11, wyci±gnij 
wtyczkê z zag³êbienia i rozwiñ 

kabel do ³adowania z boku 
urz±dzenia.

2. Wyjêt± wtyczkê ³adowarki pod³±cz 
do drugiego urz±dzenia.

3. Naci¶nij klawisz wy³±cznika 
urz±dzenia DC-11.
Podczas ³adowania pulsuje ¶wiat³o 
wska¼nika. Je¶li ten wska¼nik siê 
nie ¶wieci, sprawd¼, czy drugie 
urz±dzenie jest prawid³owo 
po³±czone z urz±dzeniem DC-11. 
Je¶li po³±czenie jest prawid³owe, 
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a wska¼nik siê nie ¶wieci, na³aduj 
urz±dzenie DC-11, po czym w³±cz 
je przez naci¶niêcie klawisza 
wy³±cznika.
Je¶li w ci±gu oko³o 30 sekund nie 
zacznie siê ³adowanie drugiego 
urz±dzenia, to urz±dzenie DC-11 
samo siê wy³±czy.

4. Sprawd¼ poziom na³adowania 
baterii w pod³±czonym urz±dzeniu.

5. Gdy bateria drugiego urz±dzenia 
bêdzie ju¿ w pe³ni na³adowana, 
wska¼nik ¶wietlny przestanie 
pulsowaæ i przez oko³o 30 sekund 
emitowaæ bêdzie ¶wiat³o ci±g³e. 
Po up³ywie tego czasu urz±dzenie 
DC-11 samo siê wy³±czy. 
£adowanie mo¿na w ka¿dej chwili 

przerwaæ i wy³±czyæ urz±dzenie 
DC-11. Wystarczy w tym celu 
nacisn±æ i przytrzymaæ przez 
oko³o 5 sekund klawisz wy³±cznika. 
Roz³adowane urz±dzenie DC-11 
wy³±czy siê automatycznie.
Gdy ³adowana jest bateria o ma³ej 
pojemno¶ci, taka jak w zestawie 
s³uchawkowym Bluetooth, wtedy 
wska¼nik ¶wietlny mo¿e pulsowaæ 
nawet ju¿ po na³adowaniu takiej 
baterii do pe³na.

6. Urz±dzenie DC-11 od³±cz od 
drugiego urz±dzenia.

7. Aby urz±dzenie DC-11 nosiæ ze 
sob±, w³ó¿ kabel ³adowania do 
bocznego rowka, a wtyczkê 
³adowarki wepchnij do wnêki.

Wzmianka o bateriach i ³adowarkach
Urz±dzenie to ma wewnêtrzn±, 
niewymienialn± bateriê przeznaczon± do 

wielokrotnego ³adowania. Nie próbuj 
wyjmowaæ baterii z urz±dzenia, bo grozi 
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to jego uszkodzeniem. Do zasilania tego 
urz±dzenia przeznaczone s± nastêpuj±ce 
³adowarki: AC-3, AC-4, AC-5, AC-8, DC-4 
i DC-9. Dok³adny numer modelu 
³adowarki mo¿e zale¿eæ od typu wtyczki. 
Ró¿ne odmiany wtyczek oznaczone s± 
nastêpuj±cymi symbolami: E, EB, X, AR, U, 
A, C lub UB. Bateria mo¿e byæ ³adowana 
i roz³adowywana setki razy, ale w koñcu 
ulegnie zu¿yciu. Bateriê ³aduj wy³±cznie 
za pomoc± ³adowarek zatwierdzonych 
przez firmê Nokia do u¿ytku z tym 
urz±dzeniem. U¿ycie niezatwierdzonej 
do u¿ytku ³adowarki mo¿e wi±zaæ siê 
z ryzykiem po¿aru, eksplozji, wycieku 
elektrolitu lub powstania innego 
zagro¿enia.

Je¶li nowa bateria ma byæ u¿yta po raz 
pierwszy lub je¶li bateria nie by³a przez 
d³u¿szy czas u¿ywana, to ¿eby tak± 
bateriê na³adowaæ, mo¿e trzeba bêdzie 
³adowarkê pod³±czyæ, nastêpnie od³±czyæ 
i ponownie pod³±czyæ. Je¶li bateria by³a 
ca³kowicie roz³adowana, mo¿e up³yn±æ 

kilka minut, zanim zapali siê ¶wiat³o 
wska¼nika ³adowania.

Je¶li ³adowarka nie jest u¿ywana, od³±cz 
j± od urz±dzenia i gniazdka sieciowego. 
Nie pozostawiaj na³adowanej do pe³na 
baterii pod³±czonej do ³adowarki, 
poniewa¿ prze³adowanie skraca jej 
¿ywotno¶æ. Je¶li na³adowana do pe³na 
bateria nie bêdzie u¿ywana, z up³ywem 
czasu roz³aduje siê samoistnie.

Bateriê staraj siê zawsze przechowywaæ 
w temperaturze miêdzy 15°C a 25°C 
(59°F a 77°F). Ekstremalne temperatury 
zmniejszaj± pojemno¶æ i skracaj± 
¿ywotno¶æ baterii. Urz±dzenie 
z przegrzan± lub nadmiernie och³odzon± 
bateri± mo¿e chwilowo nie dzia³aæ. 
Sprawno¶æ baterii jest szczególnie niska 
w temperaturach znacznie poni¿ej zera.

Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia, 
poniewa¿ mog± eksplodowaæ. 
Uszkodzone baterie mog± 
samoczynnie eksplodowaæ.

Nigdy nie nale¿y u¿ywaæ 
uszkodzonej ³adowarki.
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Uwaga: Pojemno¶æ baterii 
mo¿na okre¶liæ tylko 
w przybli¿eniu, poniewa¿ 

³adunek, jaki mo¿e pomie¶ciæ bateria, 

zale¿y od czasu i warunków jej 
u¿ytkowania, temperatury otoczenia 
i innych czynników.

Eksploatacja i konserwacja
To urz±dzenie wyró¿nia siê najwy¿szej 
klasy konstrukcj± i jako¶ci± wykonania, 
dlatego te¿ wymaga w³a¶ciwej obs³ugi. 
Przestrzeganie poni¿szych wskazówek 
pozwoli zachowaæ wa¿no¶æ gwarancji.

• Urz±dzenie powinno byæ zawsze 
suche. Opady, du¿a wilgotno¶æ 
i wszelkiego rodzaju ciecze mog± 
zawieraæ zwi±zki mineralne 
powoduj±ce korozjê obwodów 
elektronicznych. W przypadku 
zawilgocenia urz±dzenia pozostaw 
je do ca³kowitego wyschniêcia.

• Nie u¿ywaj i nie przechowuj 
urz±dzenia w miejscach brudnych 
i zapylonych. Mo¿e to spowodowaæ 
uszkodzenie jego ruchomych czê¶ci 
i podzespo³ów elektronicznych.

• Nie przechowuj urz±dzenia 
w wysokiej temperaturze. Wysokie 
temperatury mog± byæ przyczyn± 
krótszej ¿ywotno¶ci urz±dzeñ 
elektronicznych, uszkodzeñ baterii 
i odkszta³ceñ lub stopienia 
elementów plastikowych.

• Nie przechowuj urz±dzenia w niskiej 
temperaturze. Gdy urz±dzenie 
powróci do swojej normalnej 
temperatury, w jego wnêtrzu mo¿e 
gromadziæ siê wilgoæ, powoduj±c 
uszkodzenie podzespo³ów 
elektronicznych.

• Nie próbuj otwieraæ urz±dzenia.

• Nie upuszczaj, nie uderzaj urz±dzenia 
i nie potrz±saj nim. Nieostro¿ne 
obchodzenie siê z urz±dzeniem mo¿e 
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spowodowaæ uszkodzenia jego 
delikatnych mechanizmów.

• Do czyszczenia urz±dzenia 
nie stosuj ¿r±cych chemikaliów, 
rozpuszczalników ani silnych 
detergentów.

• Nie maluj urz±dzenia. Farba mo¿e 
zablokowaæ jego ruchome czê¶ci 
i uniemo¿liwiæ prawid³owe dzia³anie.

Je¶li produkt nie dzia³a prawid³owo, 
oddaj go do naprawy w najbli¿szym 
autoryzowanym serwisie.

Utylizacja
Umieszczony na produkcie, 
w jego dokumentacji lub na 
opakowaniu przekre¶lony 
symbol pojemnika na ¶mieci ma 

przypominaæ, ¿e wszystkie bezu¿yteczne 
ju¿ produkty elektryczne, elektroniczne, 
baterie i akumulatory musz± byæ 
sk³adowane w oddzielnym, specjalnie 
do tego przystosowanym punkcie. 
Przepis ten obowi±zuje we wszystkich 
krajach Unii Europejskiej. Nie wolno 
wyrzucaæ takich produktów razem 

z nieposortowanymi odpadami 
komunalnymi. Wiêcej na temat ochrony 
¶rodowiska przeczytasz w dokumencie 
Eco-Declaration produktu, pod adresem 
www.nokia.com/environment.

Zu¿yte produkty elektroniczne, baterie 
i opakowania nale¿y oddawaæ do 
specjalnego punktu zbiórki takich 
materia³ów. Zapobiega to za¶miecaniu 
¶rodowiska i promuje inicjatywy 
wtórnego wykorzystania surowców. 
O prawid³owym sk³adowaniu takich 
produktów mo¿na siê dowiedzieæ od 
sprzedawców, w urzêdach ochrony 
¶rodowiska, w krajowych organizacjach 
producentów lub od lokalnego 
przedstawiciela firmy Nokia. 
O recyklingu produktów firmy Nokia 
mo¿na przeczytaæ na stronie 
www.nokia.com/werecycle, a korzystaj±c 
z urz±dzenia mobilnego, z tym samym 
mo¿na siê zapoznaæ pod adresem 
www.nokia.mobi/werecycle.


