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Uvod
Z napajalnim paketom Nokia DC-11/
DC-11K (v nadaljevanju DC-11) lahko 
soèasno polnite bateriji v dveh 
zdru¾ljivih napravah, kadar nimate 
dostopa do drugega vira elektriène 
energije.
Z napravo DC-11 lahko polnite 
baterijo v napravi Nokia, ki ima 
2,0-milimetrski prikljuèek za polnilnik, 
ali v zdru¾ljivi napravi, ki ima 
prikljuèek za polnilnik micro-USB.

Naprava DC-11 je namenjena 
delnemu in obèasnemu polnjenju.
Pred uporabo naprave DC-11 
natanèno preberite ta priroènik za 
uporabo. Preberite tudi priroènik za 
uporabo naprave, ki jo boste polnili 
z napravo DC-11.
Izdelek morda vsebuje majhne dele. 
Hranite jih nedosegljive otrokom.

Hitri zaèetek
Napravo DC-11 sestavljajo naslednji 
deli, ki so prikazani na naslovnici: 
tipka za vklop/izklop (1), luèka (2), 

2,0-milimetrski prikljuèek za polnilnik 
(3), vtiè polnilnika micro-USB (4) 
in 2,0-milimetrski vtiè polnilnika (5).
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Preden lahko z napravo DC-11 polnite 
baterijo v zdru¾ljivi napravi, morate 
napolniti napravo DC-11.

Polnjenje naprave DC-11
Preden napolnite napravo DC-11, 
natanèno preberite razdelek 
„Informacije o bateriji in polnilniku“.

Opozorilo: Uporabljajte samo 
polnilnike, ki jih je dru¾ba 
Nokia odobrila prav za ta 

model. Uporaba kak¹nih drugih vrst lahko 
iznièi garancijo in mo¾nost zamenjave ter 
je lahko nevarna.

Ko izklapljate napajalni kabel katere koli 
dodatne opreme, primite in potegnite 
vtiè, ne kabla.

1. Priklopite zdru¾ljiv polnilnik 
v elektrièno vtiènico.

2. Kabel polnilnika vtaknite v ustrezni 
prikljuèek na napravi DC-11. 
Naprava se vklopi.

Luèka med polnjenjem utripa. Èe 
ne utripa, preverite, ali je polnilnik 
pravilno povezan z napravo DC-11.

3. Ko je naprava DC-11 èisto 
napolnjena, luèka ne utripa veè. 
Polnilnik najprej izkljuèite iz 
naprave DC-11, potem pa ¹e iz 
elektriène vtiènice.

Napravo DC-11 lahko polnite tudi 
prek vmesnika USB na zdru¾ljivem 
raèunalniku, èe uporabite povezovalni 
kabel Nokia CA-100 ali CA-126 
(v prodaji posebej). Priklopite en konec 
kabla v prikljuèek za polnilnik na 
napravi DC-11, drugega pa v vrata 
USB na raèunalniku.
Napravo DC-11 lahko med polnjenjem 
uporabljate za polnjenje baterij v eni 
ali dveh napravah. Napravo ali 
napravi, ki ju ¾elite polniti, prikljuèite 
na napajalni paket.
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Polnjenje baterije v drugi napravi
Naprava DC-11 omogoèa soèasno 
polnjenje baterij v dveh napravah.
Popolnoma napolnjena naprava 
DC-11 ima dovolj energije, da enkrat 
popolnoma napolni baterijo 
z zmogljivostjo 950 mAh.
1. Èe je vtiè polnilnika, ki ga ¾elite 

uporabiti, pritrjen v napravo 
DC-11, ga izvlecite iz vdolbine 
in odvijte kabel.

2. Vtiè prikljuèite na drugo napravo.
3. Pritisnite tipko za vklop/izklop 

na napravi DC-11.
Luèka med polnjenjem utripa. 
Èe ne utripa, preverite, ali je druga 
naprava pravilno povezana 
z napravo DC-11. Èe luèka ne sveti, 
napolnite napravo DC-11 in 
pritisnite tipko za vklop/izklop, 
da jo vklopite.

Naprava DC-11 se izklopi, èe 
v pribli¾no 30 sekundah ne more 
zaèeti polniti druge naprave.

4. Stopnjo napolnjenosti preverite 
v povezani napravi.

5. Ko se baterija v drugi napravi 
popolnoma napolni, luèka preneha 
utripati in neprekinjeno sveti 
pribli¾no 30 sekund, naprava 
DC-11 pa se izklopi. Èe ¾elite 
konèati polnjenje in izklopiti 
napravo DC-11, lahko to storite 
tudi tako, da za pribli¾no pet 
sekund pridr¾ite tipko za vklop/
izklop. Èe napravi DC-11 zmanjka 
energije, se samodejno izklopi.
Ko polnite napravo, ki porabi malo 
elektriène energije, na primer 
slu¹alko Bluetooth, bo morda luèka 
¹e vedno utripala, tudi ko bo 
baterija popolnoma napolnjena.
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6. Iztaknite kabel DC-11 iz naprave, 
ki ste jo polnili.

7. Èe ¾elite napravo DC-11 kam 
odnesti, vstavite polnilni¹ki kabel 
v re¾o ob strani, vtiè pa v ustrezno 
vdolbino.

Informacije o bateriji in polnilniku
Naprava ima notranjo baterijo, ki je ni 
mogoèe odstraniti, lahko pa se znova 
napolni. Baterije ne sku¹ajte odstraniti 
iz naprave, saj bi lahko napravo 
po¹kodovali. Naprava je namenjena 
uporabi z naslednjimi polnilniki: AC-3, 
AC-4, AC-5, AC-8, DC-4 in DC-9. 
Natanèna oznaka modela polnilnika se 
lahko razlikuje glede na vrsto vtièa. 
Razlièico vtièa oznaèuje E, EB, X, AR, U, A, 
C ali UB. Baterijo je mogoèe napolniti in 
sprazniti veè stokrat, postopoma pa se 
vendarle izrabi. Baterijo polnite samo 
s polnilniki, ki jih je odobrila Nokia in so 
namenjeni uporabi s to napravo. Èe 
uporabite neodobren polnilnik, lahko 
pride do po¾ara, eksplozije, pu¹èanja ali 
druge nevarnosti.

Èe baterijo prviè uporabljate ali èe je 
dolgo niste uporabljali, boste morda 
morali priklopiti polnilnik, ga odklopiti in 
znova priklopiti, da se bo baterija zaèela 
polniti. Èe je baterija popolnoma prazna, 
bo morda trajalo nekaj minut, preden bo 
zaèela svetiti luèka, ki oznaèuje 
polnjenje.

Ko polnilnika ne uporabljate, ga iztaknite 
iz elektriène vtiènice in naprave. 
Popolnoma polne baterije ne pu¹èajte 
prikljuèene na polnilnik, saj lahko 
èezmerno polnjenje skraj¹a ¾ivljenjsko 
dobo baterij. Èe popolnoma napolnjene 
baterije ne uporabljate, se èez nekaj èasa 
sprazni sama od sebe.

Baterijo vedno hranite na temperaturi 
med 15 in 25 °C. Izjemno visoke ali nizke 
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temperature zmanj¹ujejo zmogljivost in 
¾ivljenjsko dobo baterije. Èe je baterija 
v napravi vroèa ali hladna, naprava 
morda nekaj èasa ne bo delovala. 
Delovanje baterije je zlasti omejeno 
pri temperaturah pod ledi¹èem.

Ne meèite izrabljenih baterij v ogenj, saj 
jih lahko raznese. Raznese jih lahko tudi, 
èe so po¹kodovane.

Nikoli ne uporabljajte po¹kodovanih 
polnilnikov.

Pomembno: Polnilna 
zmogljivost je samo ocena; 
odvisna je od starosti in 

stanja baterije ter temperatur, ki jim je 
baterija izpostavljena.

Nega in vzdr¾evanje
Va¹a naprava je vrhunsko zasnovana 
in izdelana, zato je treba z njo skrbno 
ravnati. Èe boste upo¹tevali spodnje 
predloge, boste la¾je za¹èitili garancijo 
svoje naprave.

• Skrbite, da bo naprava vedno suha. 
Padavine, vlaga in vse tekoèine lahko 
vsebujejo mineralne primesi, ki 
povzroèajo korozijo elektronskih vezij. 
Èe napravo kljub vsemu nehote 
zmoèite, jo morate popolnoma 
posu¹iti.

• Ne uporabljajte in ne hranite naprave 
v pra¹nem ali umazanem okolju. Njeni 
gibljivi in elektronski deli se lahko 
po¹kodujejo.

• Naprave ne hranite na vroèini. 
Visoke temperature lahko skraj¹ajo 
¾ivljenjsko dobo elektronskih naprav, 
po¹kodujejo baterije in izkrivijo ali 
stopijo nekatere vrste plastike.

• Naprave ne hranite na mrazu. Ko se 
naprava nato segreje na obièajno 
temperaturo, se v njeni notranjosti 
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nabere vlaga, ki lahko po¹koduje 
elektronska vezja.

• Naprave ne sku¹ajte odpreti.

• Varujte jo pred padci, udarci in 
tresljaji. Grobo ravnanje lahko 
po¹koduje fine mehanske dele.

• Za èi¹èenje ne uporabljajte kemikalij, 
èistil ali moènih detergentov.

• Naprave ne barvajte. Barva lahko 
zlepi gibljive dele in prepreèi 
pravilno delovanje.

Èe izdelek ne deluje pravilno, ga odnesite 
v popravilo na najbli¾ji poobla¹èeni 
servis.

Recikliranje
Simbol preèrtanega 
smetnjaka na izdelku, bateriji, 
v dokumentaciji ali na embala¾i 
pomeni, da je treba vse 

neuporabne elektriène in elektronske 
izdelke, baterije in akumulatorje odnesti 
na posebno zbirali¹èe odpadkov. 
Ta zahteva velja v Evropski uniji. 
Teh izdelkov ne zavrzite med navadne 

gospodinjske odpadke. Za veè informacij 
o okoljskih lastnostih naprave obi¹èite 
spletno mesto www.nokia.com/
environment.

Elektronske izdelke, baterije in embala¾o, 
ki jih ne potrebujete veè, odnesite na 
ustrezno zbirali¹èe. Tako boste prepreèili 
¹kodljive posledice nenadziranega 
odlaganja odpadkov in spodbudili 
recikliranje materialnih virov. 
Podrobnej¹e informacije lahko dobite pri 
prodajalcu izdelka, krajevnih oblasteh, 
zdru¾enjih za spodbujanje dru¾bene 
odgovornosti proizvajalcev ali najbli¾jem 
zastopniku dru¾be Nokia. Okoljske 
informacije in navodila za recikliranje 
izdelkov Nokia najdete na spletnem 
mestu www.nokia.com/werecycle ali 
www.nokia.mobi/werecycle, èe 
uporabljate mobilno napravo.


