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Introduktion
Med Nokias ekstra strømforsyning 
DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan 
du oplade batteriet i to kompatible 
enheder samtidigt, når du ikke har 
adgang til en ekstern strømkilde.
DC-11-enheden kan bruges til at 
oplade batteriet i en Nokia-enhed 
med et opladerstik på 2 mm eller 
en kompatibel enhed med et 
mikro-USB-opladerstik.
DC-11-enheden er beregnet til delvis 
og lejlighedsvis opladning.

Læs denne brugervejledning grundigt, 
før du tager DC-11-enheden i brug. 
Læs også brugervejledningen til den 
enhed, som du oplader med 
DC-11-enheden.
Produktet kan indeholde små dele. 
Opbevar dem utilgængeligt for 
små børn.



DANSK
Kom godt i gang
DC-11-enheden indeholder 
følgende dele, som er vist på forsiden: 
tænd/sluk-tast (1), indikator (2), 
opladerstik på 2 mm (3), 
mikro-USB-opladerstik (4) og 
opladerstik på 2 mm (5).
DC-11-enheden skal oplades, inden 
den kan bruges til opladning af 
batteriet i en kompatibel enhed.

Opladning af DC-11-enheden
Læs ”Oplysninger om batteri og 
oplader” grundigt, før du oplader 
DC-11-enheden.

Advarsel! Brug kun opladere, 
der er godkendt af Nokia til 
brug sammen med denne 

model. Brug af andre typer kan være 
farlig og kan medføre, at en eventuel 
godkendelse eller garanti bortfalder.

Når du fjerner netledningen fra 
tilbehøret, skal du trække i stikket, ikke 
i ledningen.

1. Sæt en kompatibel oplader i en 
stikkontakt.

2. Slut opladerkablet til 
opladerstikket på DC-11-enheden. 
Enheden tændes.
Indikatoren blinker under 
opladning. Hvis indikatoren ikke 
lyser, skal du kontrollere, at 
opladeren er korrekt tilsluttet 
DC-11-enheden.

3. Når DC-11-enheden er fuldt 
opladet, holder indikatoren op med 
at blinke. Tag opladerkablet ud af 
DC-11-enheden, og tag derefter 
opladeren ud af stikkontakten.

DC-11-enheden kan også oplades via 
USB-porten på en kompatibel pc ved 
brug af Nokias tilslutningskabel 
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CA-100 eller CA-126 (sælges separat). 
Slut den ene ende af kablet til 
opladerstikket på DC-11-enheden og 
den anden ende til pc'ens USB-port.

Mens DC-11-enheden oplades, kan du 
bruge den til at oplade batteriet i en 
eller to andre enheder. Slut enheden 
eller enhederne til DC-11-enheden.

Opladning af batteriet i en anden enhed
Du kan oplade batteriet i to enheder 
på samme tid med DC-11-enheden.
Når DC-11-enheden er fuldt opladet, 
har den strøm nok til at oplade et 
batteri på 950 mAh fuldt ud én gang.
1. Hvis det opladerstik, som du vil 

bruge, er indsat i den ene ende af 
DC-11-enheden, skal du trække 
stikket ud af fordybningen og rulle 
opladerkablet ud fra siden af 
enheden.

2. Slut opladerstikket til den 
anden enhed.

3. Tryk på tænd/sluk-tasten på 
DC-11-enheden.

Indikatoren blinker under 
opladning. Hvis indikatoren ikke 
blinker, skal du kontrollere, at den 
anden enhed er korrekt tilsluttet 
DC-11-enheden. Hvis indikatoren 
ikke lyser, skal du oplade 
DC-11-enheden og trykke på tænd/
sluk-tasten for at tænde den.
Hvis opladningen af den anden 
enhed ikke starter inden for ca. 
30 sekunder, slukkes 
DC-11-enheden.

4. Kontrollér opladningsniveauet fra 
den tilsluttede enhed.

5. Når batteriet i den anden enhed er 
fuldt opladet, holder indikatoren 
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op med at blinke og lyser i stedet 
konstant i ca. 30 sekunder. Herefter 
slukkes DC-11-enheden. Du kan 
også afbryde opladningen og 
slukke DC-11-enheden ved at 
holde tænd/sluk-tasten nede i ca. 
fem sekunder. DC-11-enheden 
slukkes automatisk, når den løber 
tør for strøm.
Når du oplader batteriet i en enhed 
med lavt strømforbrug, f.eks. et 
Bluetooth-headset, bliver 

indikatoren muligvis ved med at 
blinke, efter at batteriet er fuldt 
opladet.

6. Frakobl DC-11-enheden fra den 
anden enhed.

7. Hvis du vil tage DC-11-enheden 
med dig, skal du indsætte 
opladerkablet i åbningen i siden af 
enheden og skubbe opladerstikket 
ind i fordybningen.

Oplysninger om batteri og oplader
Denne enhed er forsynet med et internt, 
genopladeligt batteri, der ikke må tages 
ud. Forsøg ikke at tage batteriet ud af 
enheden, da du kan beskadige enheden. 
Denne enhed skal have strøm fra 
følgende opladere: AC-3, AC-4, AC-5, 
AC-8, DC-4 og DC-9. Modelnummeret på 
opladeren kan variere afhængigt af 
stiktypen. Stiktypen er angivet med en af 

følgende koder: E, EB, X, AR, U, A, C eller 
UB. Selvom batteriet kan oplades og 
aflades hundredvis af gange, har det en 
begrænset levetid. Oplad kun batteriet 
med opladere, der er godkendt af Nokia 
og egnet til denne enhed. Hvis der 
anvendes en ikke-godkendt oplader, kan 
der opstå risiko for brand, eksplosion, 
lækage eller andre farer.
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Hvis det er første gang, et batteri 
anvendes, eller hvis batteriet ikke har 
været anvendt i en længere periode, 
kan det være nødvendigt at tilslutte 
opladeren og derefter frakoble den 
og tilslutte den igen for at starte 
opladningen af batteriet. Hvis batteriet er 
helt afladet, kan det tage flere minutter, 
inden opladningsindikatoren vises.

Frakobl opladeren fra stikkontakten og 
enheden, når den ikke bruges. Lad aldrig 
et fuldt ladet batteri være tilsluttet en 
oplader, da overopladning kan forkorte 
batteriets levetid. Hvis et fuldt ladet 
batteri ikke bliver anvendt, vil det miste 
ladningen med tiden.

Batteriet bør altid opbevares ved mellem 
15° C og 25° C. Ekstreme temperaturer 
reducerer batteriets kapacitet og levetid. 
En enhed med et varmt eller koldt batteri 
kan midlertidigt gå ud af drift. Batteriers 
funktionsdygtighed forringes væsentligt 
ved temperaturer et stykke under 0° C.

Brænd ikke batterier, da de kan 
eksplodere. Batterier kan også 
eksplodere, hvis de er beskadiget.

Benyt aldrig en beskadiget oplader.

Vigtigt! 
Opladningskapaciteten er kun 
vejledende og afhænger af 

batteriets alder og tilstand samt de 
temperaturer, som batteriet udsættes for.

Pleje og vedligeholdelse
Enheden er et stykke avanceret teknologi 
udformet i et gennemtænkt design, og 
den skal behandles med varsomhed. 
Følgende forslag er med til at beskytte 
din garantidækning.

• Enheden må ikke blive våd. Nedbør, 
fugt og alle typer af væsker eller 
fugtighed kan indeholde mineraler, 
der korroderer elektroniske kredsløb. 
Hvis enheden bliver våd, skal du lade 
den tørre fuldstændigt.
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• Enheden må ikke anvendes eller 
opbevares i støvede, snavsede 
omgivelser. De bevægelige dele og 
elektroniske komponenter kan blive 
beskadiget.

• Enheden må ikke opbevares i varme 
omgivelser. Høje temperaturer kan 
forkorte det elektroniske udstyrs 
levetid, beskadige batterierne og 
få plastmaterialet til at smelte 
eller slå sig.

• Enheden må ikke opbevares i kolde 
omgivelser. Når enheden vender 
tilbage til normal temperatur, kan 
der dannes fugt i den, og det kan 
beskadige de elektroniske kredsløb.

• Enheden må ikke forsøges åbnet.

• Enheden må ikke tabes, bankes på 
eller rystes. Hårdhændet behandling 
kan ødelægge finmekanikken.

• Enheden må ikke rengøres med 
stærke kemikalier, rengøringsmidler 
eller stærke opløsningsmidler.

• Enheden må ikke males. Malingen 
kan blokere de bevægelige dele og 
forhindre, at enheden fungerer 
korrekt.

Hvis produktet ikke fungerer korrekt, 
indleveres det til service hos den 
nærmeste autoriserede serviceforhandler.

Genbrug
Skraldespanden med kryds over 
på produktet, batteriet, 
emballagen eller i det skriftlige 
materiale er en påmindelse om, 

at alle elektriske og elektroniske 
produkter, batterier og akkumulatorer 
skal afleveres et særligt sted, når de ikke 
længere skal anvendes. Dette krav gælder 
i EU. Produkterne må ikke bortskaffes 
som usorteret husholdningsaffald. 
Se produktets miljødeklaration på 
www.nokia.com/environment for at få 
yderligere miljøoplysninger.

Aflever altid dine brugte elektroniske 
produkter, batterier samt emballage på 
særlige indsamlingssteder. Dermed er du 
med til at forhindre ukontrolleret 
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bortskaffelse af affald og fremme 
genbrug af materialer. Du kan få 
yderligere oplysninger hos produktets 
forhandler, de lokale myndigheder, 
de nationale producentansvars-
organisationer eller din lokale Nokia-
repræsentant. Se, hvordan du kan 
genbruge dine Nokia-produkter på 
www.nokia.com/werecycle, eller hvis du 
søger på internettet med mobilenheden 
www.nokia.mobi/werecycle.
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