
Nokia Charging Plate DT-600
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Inleiding
Met de Nokia Charging Plate DT-600 
kunt u de batterijen van vijf 
compatibele apparaten tegelijkertijd 
opladen.
De DT-600 heeft drie vaste laadkabels 
die onder de klep kunnen worden 
opgeborgen: twee kabels met een 
Nokia 2,0 mm laadstekker en een 
kabel met een micro-USB-stekker. 
Bovendien heeft dit apparaat twee 
standaard USB-aansluitingen voor 
de meegeleverde laadkabels.
Gebruik de meegeleverde kabels 
alleen met de DT-600. Gebruik geen 
andere kabels.

Lees deze gebruikershandleiding 
aandachtig door voordat u de DT-600 
gebruikt. Lees ook de gebruikers-
handleiding van de apparaten die 
u met de DT-600 oplaadt.
Dit product kan kleine onderdelen 
bevatten. Houd ze buiten het bereik 
van kleine kinderen.

Waarschuwing: Het 
aluminium frame en de 
stekkers van dit apparaat 

kunnen een geringe hoeveelheid 
nikkel bevatte. Personen die gevoelig 
zijn voor nikkel kunnen symptomen 
ontwikkelen bij langdurig huidcontact 
met het frame en de stekkers.
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Aan de slag
De DT-600 bevat de volgende 
onderdelen die op de titelpagina 
worden getoond: aan/uit-toets (1), 
2,0 mm laadstekkers (2), USB-

laadaansluitingen (3), indicatorlampje 
(4) aansluiting voor stroomkabel (5) 
en Micro USB-laadaansluiting (6).

Een kabel voor uw apparaat selecteren
Open de klep door het boven de USB-
aansluitingen (7) op te tillen en haal 
de gewenste kabels door de sleuven 
in de hoeken van de klep (8) als u een 
vaste laadkabel aan uw compatibele 
Nokia-apparaat wilt aansluiten.
Selecteer de juiste kabel voor uw 
apparaat als u een meegeleverde 
USB-laadkabel wilt gebruiken. Zie 
de gebruikershandleiding van uw 
apparaat voor meer informatie. Sluit 
de kabel aan op een van beide USB-
aansluitingen (9).

Open de klep en stop de kabels in de 
sleuven (10) als u de vaste kabels wilt 
opbergen.
Haal de kabels door de opening in een 
hoek van de klep en leg deze op de 
klep als u de USB-laadkabels die u 
hebt aangesloten op de DT-600 wilt 
opbergen.
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De batterij van het apparaat opladen
U kunt de DT-600 gebruiken om 
de batterijen van vijf apparaten 
tegelijkertijd op te laden.
De micro-USB-stekker en de USB-
aansluitingen leveren een capaciteit 
van maximaal 1200 mA. Zorg ervoor 
dat het apparaat wat u verbindt met 
de stekker of een van deze 
aansluitingen deze hoeveelheid 
capaciteit ondersteunt. Zie de 
gebruikershandleiding van uw 
apparaat voor meer informatie.
1. Sluit het snoer aan op de DT-600 

(11) en vervolgens op het 
stopcontact.

2. Sluit de laadkabels van de DT-600 
aan op uw compatibele apparaten.

3. Druk op de aan/uit-toets als u het 
DT-600-apparaat wilt inschakelen. 
Het blauwe indicatielampje gaat 
branden.

4. Controleer het energieniveau van 
het aangesloten apparaat.

5. Koppel het apparaat los van de 
laadkabel als de batterij in het 
aangesloten apparaat geheel is 
geladen.

6. Als u de DT-600 niet gebruikt, 
drukt u op de aan/uit-toets om 
het uit te schakelen.
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Uw apparaat onderhouden
Behandel uw apparaat en toebehoren 
met zorg. De volgende tips helpen u 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 of vuile plaatsen. 
Bewegende onderdelen en 
elektronische onderdelen kunnen 
beschadigd raken.

• Bewaar het apparaat niet bij hoge 
temperaturen. Hoge temperaturen 
kunnen de levensduur van het 
apparaat bekorten en kunststoffen 
doen vervormen of smelten.

• Bewaar het apparaat niet bij lage 
temperaturen. Wanneer het apparaat 

opwarmt naar de normale 
temperatuur, kan binnen in het 
apparaat vocht ontstaan, waardoor 
elektronische schakelingen 
beschadigd kunnen raken.

• Probeer het apparaat niet open te 
maken op een andere manier dan in 
de gebruikershandleiding wordt 
voorgeschreven.

• Laat het apparaat niet vallen en stoot 
of schud niet met het apparaat. 
Een ruwe behandeling kan interne 
elektronische schakelingen en 
mechaniek beschadigen.

• Het oppervlak van het apparaat mag 
alleen worden gereinigd met een 
zachte, schone, droge doek.

• Verf het apparaat niet. Verf kan de 
bewegende onderdelen van het 
apparaat blokkeren en de correcte 
werking belemmeren.
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Recycling
Breng uw gebruikte elektronische 
producten, batterijen en verpakkings-
materiaal altijd terug naar daarvoor 
bedoelde inzamelpunten. Op die manier 
helpt u het ongecontroleerd weggooien 
van afval te voorkomen en het recyclen 
van materialen te bevorderen. Voor 
milieu-informatie en het recyclen 
van uw Nokia-producten kijkt 
u op www.nokia.com/werecycle 
of met een mobiele apparaat op 
www.nokia.mobi/werecycle.

Het symbool van de doorge-
streepte 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. Raadpleeg 
www.nokia.com/ecodeclaration voor 
meer informatie over de milieu-aspecten 
van uw apparaat.
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