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Sissejuhatus
Laadimisseadmega Nokia Extra Power 
DC-11/DC-11K (edaspidi DC-11) saate 
korraga laadida akut kahes ühilduvas 
seadmes ka siis, kui teil puudub 
juurdepääs välisele vooluallikale.
Seadet DC-11 saab kasutada 
aku laadimiseks Nokia seadmes, 
millel on 2,0 mm laadimisliides, 
või ühilduvas seadmes, millel on 
micro-USB-laadimisliides.

Seade DC-11 on ette nähtud osaliseks 
ja planeerimata laadimiseks.
Lugege see kasutusjuhend enne 
seadme DC-11 kasutamist hoolikalt 
läbi. Lugege ka selle seadme 
kasutusjuhendit, mida seadmega 
DC-11 laete.
Toode võib sisaldada väikeseid osi. 
Hoidke need lastele kättesaamatus 
kohas.

Alustamine
Seade DC-11 koosneb järgmistest 
osadest, mis on näidatud tiitellehel: 
toitenupp (1), märgutuli (2), 2,0 mm 

laadimisliides (3), micro-USB-
laadimispistik (4) ja 2,0 mm 
laadimispistik (5).
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Enne seadme DC-11 kasutamist aku 
laadimiseks ühilduvas seadmes peate 
DC-11 täis laadima.

DC-11 laadimine
Enne seadme DC-11 laadimist 
lugege hoolikalt teemat „Aku- ja 
laadijateave”.

Hoiatus. Kasutage ainult neid 
laadijaid, mille on Nokia 
heaks kiitnud just selle 

mudeliga koos kasutamiseks. 
Teistsuguste seadmete kasutamine võib 
muuta kehtetuks seadme 
nõuetelevastavuse ja garantii ning olla 
ohtlik.

Tarvikute eemaldamisel tõmmake alati 
pistikust, mitte juhtmest.

1. Ühendage ühilduv laadija 
toiteallikaga.

2. Ühendage laadija juhe seadme 
DC-11 laadimisliidesesse. Seade 
lülitub sisse.

Laadimise ajal vilgub märgutuli. 
Kui tuli ei põle, kontrollige, kas 
laadija on seadmega DC-11 
korralikult ühendatud.

3. Kui seade DC-11 on täis laetud, 
lõpetab märgutuli vilkumise. 
Lahutage laadija seadmest DC-11 
ning siis toiteallikast.

Seadet DC-11 saab laadida ka 
ühilduva arvuti USB-pordi kaudu, 
kasutades Nokia ühenduskaablit 
CA-100 või CA-126 (müüakse eraldi). 
Ühendage kaabli üks ots seadme 
DC-11 laadimisliidesesse ning teine 
ots arvuti USB-porti.
Seadme DC-11 laadimise ajal saate 
seda kasutada ühe või kahe seadme 
aku laadimiseks. Ühendage seade või 
seadmed DC-11ga.
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Muu seadme aku laadimine
Seadet DC-11 saate kasutada korraga 
kahe seadme aku laadimiseks.
Täielikult laetud seadmel DC-11 on 
piisavalt toidet, et 950 mAh aku üks 
kord täis laadida.
1. Kui laadimispistik, mida soovite 

kasutada, on asetatud seadme 
DC-11 otsas asuvasse õnarusse, 
tõmmake pistik õnarusest välja ja 
harutage seadme küljel paiknevas 
hoidikus asuv laadimiskaabel lahti.

2. Ühendage laadimispistik teise 
seadmega.

3. Vajutage seadme DC-11 
toitenuppu.
Laadimise ajal vilgub märgutuli. 
Kui tuli ei vilgu, veenduge, et teine 
seade on seadmega DC-11 
korralikult ühendatud. Kui 
märgutuli ei põle, pange seade 

DC-11 laadima ning vajutage 
toitenuppu, et see sisse lülitada.
Kui seade DC-11 ei hakka teist 
seadet 30 sekundi jooksul laadima, 
lülitub seade DC-11 välja.

4. Kontrollige ühendatud seadme 
aku täitumust.

5. Kui teise seadme aku on täis 
laetud, lõpetab märgutuli 
vilkumise ja põleb pidevalt umbes 
30 sekundit ning seejärel lülitub 
seade DC-11 välja. Võite laadimise 
lõpetada ja seadme DC-11 välja 
lülitada ka toitenuppu umbes 
5 sekundit all hoides. Kui seade 
DC-11 saab tühjaks, lülitub see 
automaatselt välja.
Kui laete väikese võimsusega 
seadme akut, näiteks Bluetooth-
peakomplekti oma, võib märgutuli 
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jätkata vilkumist ka siis, kui aku on 
juba täis laetud.

6. Lahutage seade DC-11 teisest 
seadmest.

7. Et seadet DC-11 endaga kaasas 
kanda, pange laadimiskaabel 
seadme küljel asuvasse hoidikusse 
ja lükake laadimispistik õnarusse.

Aku- ja laadijateave
Seadmel on sisemine laetav aku, mida ei 
saa eemaldada. Ärge üritage akut 
seadmest välja võtta – seade võib viga 
saada. Seadme jaoks on ette nähtud 
järgmised laadijad: AC-3, AC-4, AC-5, 
AC-8, DC-4 ja DC-9. Laadija täpne mudel 
võib varieeruda vastavalt pistiku tüübile. 
Pistikutüübi tähised võivad olla 
järgmised: E, EB, X, AR, U, A, C või UB. 
Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu 
kordi, kuid lõpuks muutub see siiski 
kasutuskõlbmatuks. Laadige akut üksnes 
Nokia heakskiiduga laadijatega, mis on 
selle seadme jaoks ette nähtud. 
Heakskiiduta laadija kasutamine võib 
põhjustada tule-, plahvatus- või 
lekkeohtliku olukorra või teisi ohtlikke 
olukordi.

Kui hakkate laadima uut akut või akut, 
mida pole kaua kasutatud, tuleb võib-olla 
laadija korraks eraldada ja siis taas 
seadmega ühendada, et alustada 
laadimist. Kui aku on täiesti tühi, võib 
kuluda mitu minutit, et laadimisnäidiku 
tuli põlema hakkaks.

Kui aku on täis laetud, eraldage laadija 
vooluvõrgust ja seadmest. Ärge jätke 
täislaetud akut laadijaga ühendatuks – 
ülelaadimine võib lühendada aku tööiga. 
Täis laetud aku, mida ei kasutata, 
tühjeneb aja jooksul ise.

Üritage akut hoida 
temperatuurivahemikus 15–25 °C 
(59–77 °F). Äärmuslikud temperatuurid 
vähendavad aku mahtuvust ja 
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lühendavad selle tööiga. Kui aku on liiga 
kuum või külm, võib seade ajutiselt 
töötamast lakata. Miinuskraadide korral 
pole aku töökindlus garanteeritud.

Ärge hävitage akut põletamise teel – aku 
võib plahvatada. Aku võib plahvatada ka 
siis, kui seda vigastada.

Ärge kunagi kasutage katkist laadijat.

NB! Laadimisvõimsus 
on ainult hinnanguline 
ja sõltub aku vanusest ning 

kasutustingimustest ja kasutuskeskkonna 
temperatuurist.

Hooldus ja korrashoid
Teie seade on hoolikalt konstrueeritud ja 
viimistletud, seetõttu tuleb seda ka 
korralikult hoida. Alltoodud juhtnöörid 
aitavad säilitada seadmele antud 
garantiid.

• Hoidke seade kuiv. Sademed, niiskus 
ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis 
võivad korrodeerida elektronskeeme. 
Kui teie seade saab siiski märjaks, 
laske sel täielikult kuivada.

• Ärge kasutage ega hoidke seadet 
tolmustes ja määrdunud kohtades. 
See võib kahjustada liikuvaid osi ja 
elektroonikaelemente.

• Ärge hoidke seadet kuumas. 
Kõrge temperatuur võib lühendada 
elektronseadmete eluiga, kahjustada 
akut ning sulatada või deformeerida 
plastdetaile.

• Ärge hoidke seadet külmas. Seni, 
kuni seade normaaltemperatuurini 
soojeneb, võib selle sees tekkida 
kondensaatniiskus, mis kahjustab 
elektronskeeme.

• Ärge üritage seadet avada.

• Ärge raputage, koputage ega pillake 
seadet maha. Seadmega hoolimatult 
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ümber käies võite kahjustada 
mehaanikat.

• Ärge kasutage seadme puhastamiseks 
tugevatoimelisi kemikaale ega 
puhastus- või pesemisvahendeid.

• Ärge seadet värvige. Värv võib 
valguda seadme liikuvate osade 
vahele ja takistada selle tööd.

Kui toote töös esineb häireid, pöörduge 
lähima volitatud teeninduskeskuse poole.

Ringlussevõtt
Läbikriipsutatud 
prügikasti märk teie tootel, 
akul, kasutusjuhendis või 
pakendil tuletab meelde, 

et kõik äravisatavad elektri- ja 
elektroonikaseadmed, patareid ja akud 
tuleb viia spetsiaalsesse kogumispunkti. 
See nõue kehtib Euroopa Liidus. 
Ärge visake neid tooteid olmejäätmete 
hulka, mis ei kuulu sorteerimisele. 
Keskkonnateabe saamiseks vaadake 
toote ökodeklaratsioone aadressil 
www.nokia.com/environment.

Viige oma kasutatud elektroonikatooted, 
akud ja pakendid alati vastavasse 
kogumispunkti. Nii aitate vältida 
jäätmete kontrollimatut kõrvaldamist 
ja aitate kaasa materjalide 
taaskasutamisele. Täpsemat teavet 
kogumispunktide kohta saate toote 
edasimüüjalt, kohalikest 
jäätmekäitlusettevõtetest, riiklikest 
tootjavastutusega tegelevatest 
asutustest või oma kohalikult Nokia 
esindajalt. Teavet Nokia toodete 
ringlussevõtu kohta leiate aadressilt 
www.nokia.com/werecycle või kui sirvite 
Internetti mobiilsideseadmega, siis 
aadressilt www.nokia.mobi/werecycle.


