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เกร่ินนํา
ดวย Nokia Extra Power DC-11 
คุณสามารถชารจแบตเตอรี่ระหวาง
อุปกรณสองเครื่องที่รองรับขณะ
ไมไดรับแหลงจายไฟตอพวงใด ๆ  ได
DC-11 สามารถใชชารจแบตเตอรีก่ับ
อุปกรณ Nokia ที่มีข้ัวตอหัวชารจ
ขนาด 2.0 มม. หรืออุปกรณที่มี
ข้ัวตอชารจ micro-USB ที่สามารถ
ใชงานรวมกันได
DC-11 เหมาะสมสําหรบัการชารจ
เพียงบางสวนในกรณีที่จําเปน

โปรดอานคูมือผูใชนี้โดยละเอียด
กอนใชอุปกรณรุน DC-11 อาน
รายละเอียดจากคูมือผูใชสําหรับ
อุปกรณที่ชารจไดกับ DC-11

ผลิตภัณฑอาจประกอบดวยช้ินสวน
ขนาดเล็กโปรดเก็บอุปกรณดังกลาว
ใหพนมอืเด็ก
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เร่ิมตนใชงาน
DC-11 ประกอบดวยสวนประกอบ
ตอไปนี้ตามที่ปรากฏในหนาแรก:
ปุมเปดปดเครื่อง (1) ไฟแสดงสถานะ
(2) ข้ัวตอเครื่องชารจขนาด 2.0 มม.
(3) หัวตอชารจ micro-USB (4)
และหวัตอชารจขนาด 2.0 มม. (5)

กอนใช DC-11 เพ่ือชารจแบตเตอรี่
กับอุปกรณที่รองรับคณุจะตองทํา
การชารจ DC-11 กอนลวงหนา

ชารจ DC-11

กอนชารจ DC-11 กรณุาอาน
ทําความเขาใจขอมูลใน 
“ขอมูลแบตเตอรี่และอุปกรณชารจ” 
โดยละเอียด

คําเตือน: 
ใชเฉพาะอุปกรณชารจท่ี
ไดรับการรับรองจาก Nokia 
ในการใชงานรวมกับรุนน้ี
เทาน้ันการใชกับอปุกรณ
ประเภทอืน่อาจเปนผลให
การรับรองการใชงานหรือ
การรับประกันเปนโมฆะและ
อาจกอใหเกิดอันตรายได

ขณะปลดสายไฟสวนตอพวงใด ๆ  
ควรจับและดึงที่ปล๊ัก อยาจับที่สาย
1. ตอเครื่องชารจที่รองรับเขากบั

แหลงจายไฟ
2. ตอสายเครือ่งชารจเขากับข้ัวตอ

เครื่องชารจที่ DC-11 เปดอุปกรณ
ไฟแสดงสถานะจะกะพริบระหวาง
การชารจ หากไฟไมปรากฏขึ้น 
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ใหตรวจสอบวาเครื่องชารจตอ
เขากับ DC-11 ถูกตอง

3. เมือ่ DC-11 ประจุไฟจนเต็ม
ไฟแสดงสถานะจะหยุดกะพริบ 
ถอดเครือ่งชารจจาก DC-11 
จากนั้นปลดออกจากแหลงจายไฟ

DC-11 ยังสามารถชารจไดผานพอรต 
USB กับเครือ่งพีซีที่รองรับโดยใช
สายเชื่อมตอ Nokia CA-100 หรอื 

CA-126 (จําหนายแยกตางหาก) 
ตอปลายสายดานหนึ่งเขากับข้ัวตอ
เครื่องชารจทีต่ัว DC-11 และอีก
ดานหนึง่เขากับพอรต USB ที่พีซี
ขณะชารจ DC-11 คุณสามารถใช
อุปกรณเพ่ือชารจแบตเตอรี่อุปกรณ
หนึง่หรือสองตวัรวมดวยได ตอ
อุปกรณเขากับ DC-11

ชารจแบตเตอรี่ใหกับอุปกรณอ่ืน
คุณสามารถใช DC-11 เพ่ือชารจ
แบตเตอรีก่ับอุปกรณสองตวั
พรอม ๆ  กัน
DC-11 ที่ประจไุฟจนเตม็จะมีกําลังไฟ
เพียงพอสําหรับชารจแบตเตอรี่
950 mAh ไดหนึ่งครั้ง

1. หากปลั๊กเครือ่งชารจที่ตองการ
ใชเสยีบเขากับปลายของ DC-11 
ใหดึงปล๊ักออกจากที่เก็บจากนัน้
คลายมวนสายชารจจากดานขาง
ของอุปกรณ
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2. ตอปล๊ักเครื่องชารจเขากับอุปกรณ
อ่ืน

3. กดปุมเปดปดเครื่องของตัว 
DC-11

ไฟแสดงสถานะจะกะพรบิระหวาง
การชารจ หากไฟไมกะพริบให
ตรวจสอบวาอุปกรณอีกตัวตอ
เขากับ DC-11 ถูกตอง หากไฟ
ไมติดสวาง ใหชารจ DC-11 
จากนั้นกดปุมเปดปดเครื่อง
เพ่ือเปดใชงาน
หาก DC-11 ไมสามารถเริ่มชารจ
อุปกรณอ่ืนภายใน 30 วนิาที 
DC-11 จะปดการทํางาน

4. ตรวจสอบระดับประจุไฟจาก
อุปกรณที่เช่ือมตออยู

5. เมื่อแบตเตอรี่ในอุปกรณอ่ืนมี
ประจุไฟเตม็ไฟแสดงสถานะจะ
หยุดกะพริบและติดสวางตอเนื่อง
ประมาณ 30 วินาที จากนั้น 
DC-11 จะปดการทํางาน 
นอกจากนี้คุณสามารถหยุดการ
ชารจและปด DC-11 ไดโดย
กดปุมเปดปดเครื่องคางไว
ประมาณ 5 วินาที DC-11 จะปด 
การทํางานอัตโนมัติหากมีการ
ถายประจุ
ขณะชารจแบตเตอรี่อุปกรณ
ที่มกีําลังไฟต่ํา เชนชุดหฟูง
Bluetooth ไฟแสดงสถานะ
อาจกะพริบตอเนื่อง แมวาจะ
ประจุไฟแบตเตอรี่จนเต็มแลว
ก็ตาม
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6. ใหปลด DC-11 จากอุปกรณอีกตัว
7. พกพา DC-11 ไปดวยในที่ตาง ๆ  

โดยเสยีบสายชารจเขากับสล็อต

ดานขางและกดปลั๊กเครือ่งชารจ
เขาในชองเกบ็

ขอมูลแบตเตอรี่และอุปกรณชารจ
อุปกรณชารจรุนนี้มีแบตเตอรี่ภายใน
แบบชารจซ้ําไดและไมสามารถถอดออก
ได อยาพยายามแกะแบตเตอรี่ออกจาก
เครื่องเนื่องจากอาจทําใหอุปกรณชารจ
เกิดความเสียหายไดอุปกรณชารจนี้มีไว
สําหรับใชงานโดยรับจายไฟจากอุปกรณ
ชารจตอไปนี้: AC-3, AC-4, AC-5, AC-8, 
DC-4 และ DC-9 หมายเลขรุน
ของอุปกรณชารจที่แนนอนอาจแตกตาง
ไปข้ึนกับชนิดของปลั๊กปลั๊กชนิดตางๆ
ระบุโดยคาใดคาหนึ่งตอไปนี้ E, EB, X,
AR, U, A, C หรือ UB คุณสามารถ
ชารจแบตเตอรี่และคายประจุไดหลาย
รอยครั้งแตแบตเตอรี่จะเสื่อมสภาพ

ลงตามการใชงานชารจแบตเตอรี่
ของคุณดวยอุปกรณชารจที่ไดรับการ
รับรองจาก Nokia 
สําหรับการใชกับอุปกรณชารจนี้เทานั้น 
การใชอุปกรณชารจที่ไมไดรับการรับรอง
อาจทําใหเกิดเพลิงไหม การจุดระเบิด 
การรั่ว หรืออันตรายอื่น ๆ  ได
หากใชแบตเตอรี่ใหมเปนครั้งแรกหรือ
หากไมไดใชแบตเตอรี่เปนเวลานาน ๆ  
คุณอาจจําเปนตองเชื่อมตอกับอุปกรณ
ชารจ  และปลดการเชื่อมตอและเชื่อมตอ
ใหมอีกครั้งเพื่อเริ่มการชารจในกรณีที่
ไมมีประจุแบตเตอรี่เหลืออยูเลย ไฟ
แสดงสถานะจะปรากฏขึ้นบนเมื่อเวลา
6

6 © 2008 Nokia สงวนลิขสิทธิ์



ผานไประยะหนึ่ง
ปลดเครื่องชารจจากเตารับและที่ตัว
อุปกรณเมื่อไมไดใชงานไมควรเสียบ
แบตเตอรี่ที่ชารจเต็มแลวคางไวกับ
อุปกรณชารจ เนื่องจากการชารจเปน
เวลานานเกินไปจะทําใหอายุการใชงาน
ของแบตเตอรี่สั้นลงหากไมไดใชงาน
แบตเตอรี่ที่ประจุไฟเต็มจะคอย ๆ  ถาย
ประจุไปตามเวลา
พยายามเก็บแบตเตอรี่ไวที่อุณหภูมิ
ระหวาง 15°C และ 25°C (59°F และ 
77°F) อุณหภูมิที่รอนหรือเย็นจัดอาจ
สงผลตอประสิทธิภาพและอายุการ
ใชงานแบตเตอรี่ อุปกรณที่แบตเตอรี่
รอนหรือเยน็จัดอาจทํางานไดไมสมบูรณ
ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่จะลดลงใน
อุณหภูมิต่ํากวาจุดเยือกแข็ง
หามทิ้งแบตเตอรี่ในกองไฟเนื่องจากอาจ
เกิดการระเบิดไดแบตเตอรี่ที่เสียหาย
อาจเกิดการระเบิดได

อยาใชอุปกรณชารจที่ชํารุดเสียหาย
ขอสําคัญ: 
ความจุในการชารจเปนคา
โดยประมาณ ท้ังน้ีข้ึนอยูกับ
อายุของแบตเตอร่ีและเงื่อน
ไขแวดลอมรวมทั้งอุณหภูมิ
ในบริเวณรอบ ๆ  แบตเตอร่ี
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การดูแลและบํารุงรักษา
อุปกรณของคุณไดรับการออกแบบมา
โดยมีรูปลักษณที่ดีเยีย่มและมีฝมือการ
ผลิตที่ประณีตคุณจึงควรดูแลอุปกรณ
ของคุณอยางดีขอแนะนําดานลางนี้จะ
ชวยใหคุณสามารถใชงานผลิตภัณฑนี้
ไดตรงตามเกณฑของการรับประกัน
• เก็บอุปกรณไวในที่แหงฝนไอน้ํา

ความชื้นและของเหลวทุกชนิดอาจมี
แรเปนสารประกอบซึ่งจะทําใหวงจร
อิเล็กทรอนิกสข้ึนสนิม หากอุปกรณ
เปยกน้ํา ใหทิ้งไวจนแหงสนิท

• อยาใชหรือเก็บอุปกรณไวในบริเวณ
ที่มีฝุนหรือที่สกปรกเนื่องจากอาจ
ทําใหอุปกรณสวนที่ถอดเขาออกได
และสวนประกอบที่เปน
อิเล็กทรอนิกสเสียหายได

• อยาเก็บอปุกรณไวในที่รอนจัด 
เนื่องจากอุณหภูมิสูงจะทําใหอายุ

การทํางานของอุปกรณ
อิเลก็ทรอนิกสสั้นลง ทั้งยังอาจทําให
แบตเตอรี่ชํารุด เสียหายและทําให
สวนที่เปนพลาสติกละลาย

• อยาเก็บอุปกรณไวในที่เย็นจัด 
เนื่องจากเมื่อเครื่องกลับคืนสู
อุณหภูมิปกติ ความชื้นจะกอตัวข้ึน
ภายในเครื่อง ซึ่งอาจทําใหแผงวงจร
อิเลก็ทรอนิกสเสียหายได

• อยาพยายามงัดเพื่อเปดอุปกรณ
• อยาโยน เคาะ หรือเขยาอปุกรณ 

การใชงานโดยไมถนอมอุปกรณจะ
ทําใหกลไกที่ละเอียดออนเกิดความ
เสียหายได

• อยาใชสารเคมี น้ํายาทําความสะอาด 
หรือผงซักฟอกชนิดเขมขนทําความ
สะอาดเครื่อง
8
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• อยาทาสีอุปกรณ เนื่องจากสีอาจ
เขาไปอุดตันในชิน้สวนที่เลื่อนได
ของอุปกรณและอาจสงผลตอ
ประสิทธิภาพในการทํางานของ
อุปกรณ

หากผลิตภัณฑทํางานไมถูกตองกรุณา
นําสงศูนยใหบริการที่ไดรับอนญุาต
ใกลบานคุณ
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