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Úvod
Pomocou zálo¾ného zdroja Nokia 
DC-11/DC-11K (ïalej len ako DC-11) 
mô¾ete súèasne nabíja» batérie 
v dvoch kompatibilných zariadeniach, 
keï nemáte prístup k externému 
zdroju napájania.
Zálo¾ný zdroj DC-11 mo¾no pou¾íva» 
na nabíjanie batérie v zariadení Nokia, 
ktoré je vybavené 2-milimetrovým 
nabíjacím konektorom, alebo 
v kompatibilnom zariadení, ktoré je 
vybavené nabíjacím konektorom 
microUSB.

Zálo¾ný zdroj DC-11 je urèený na 
èiastoèné a príle¾itostné nabíjanie.
Pred pou¾itím zálo¾ného zdroja DC-11 
si starostlivo preèítajte túto príruèku. 
Preèítajte si tie¾ pou¾ívateåskú 
príruèku pre zariadenia, ktoré mienite 
pomocou zálo¾ného zdroja DC-11 
nabíja».
Tento výrobok mô¾e obsahova» malé 
súèasti. Uchovávajte ich mimo dosahu 
malých detí.
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Zaèíname
Zálo¾ný zdroj DC-11 obsahuje 
nasledujúce súèasti zobrazené 
na úvodnej stránke: vypínaè (1), 
indikátor (2), 2-milimetrový napájací 
konektor (3), nabíjací konektor 
microUSB (4) a 2-milimetrový 
nabíjací konektor (5).
Skôr, ne¾ budete môc» pou¾i» zálo¾ný 
zdroj DC-11 na nabíjanie batérie 
v kompatibilnom zariadení, musíte 
zálo¾ný zdroj DC-11 nabi».

Nabíjanie zálo¾ného zdroja 
DC-11
Pred nabíjaním zálo¾ného zdroja 
DC-11 si starostlivo preèítajte èas» 
„Informácie o batérii a nabíjaèke“.

Výstraha: Pre tento 
konkrétny model pou¾ívajte 
len nabíjaèky schválené 

spoloènos»ou Nokia. Pri pou¾ití 
akýchkoåvek iných typov mô¾u strati» 

platnos» v¹etky povolenia a záruky 
a vystavujete sa nebezpeèenstvu.

Pri odpájaní napájacej ¹núry akéhokoåvek 
príslu¹enstva uchopte a »ahajte zástrèku, 
nie kábel.

1. Pripojte kompatibilnú nabíjaèku 
k napájaciemu zdroju.

2. Pripojte kábel nabíjaèky 
k napájaciemu konektoru 
zálo¾ného zdroja DC-11. 
Zariadenie sa zapne.
Poèas nabíjania indikátor bliká. 
Ak sa svetlo nerozsvieti, 
skontrolujte, èi je nabíjaèka 
správne pripojená k zálo¾nému 
zdroju DC-11.

3. Po úplnom nabití zálo¾ného zdroja 
DC-11 prestane indikátor blika». 
Odpojte nabíjaèku od zálo¾ného 
zdroja DC-11 a potom aj od 
napájacieho zdroja.
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Zálo¾ný zdroj DC-11 mo¾no tie¾ 
nabíja» cez USB port kompatibilného 
osobného poèítaèa pomocou 
prepojovacieho kábla Nokia CA-100 
alebo CA-126 (predávajú sa osobitne). 
Jeden koniec kábla pripojte 
k napájaciemu konektoru na 

zálo¾nom zdroji DC-11 a opaèný 
koniec k USB portu na poèítaèi.
Poèas nabíjania zálo¾ného zdroja 
DC-11 ho mô¾ete pou¾i» na nabíjanie 
batérie v jednom èi dvoch 
zariadeniach. Zariadenie(a) pripojte 
k zálo¾nému zdroju DC-11.

Nabíjanie batérie iného zariadenia
Zálo¾ný zdroj DC-11 mo¾no pou¾íva» 
na nabíjanie batérie v dvoch 
zariadeniach súèasne.
Plne nabitý zálo¾ný zdroj DC-11 
má dostatoènú kapacitu na úplné 
jednorazové nabitie 950 mAh batérie.
1. Ak je nabíjací kábel s konektorom, 

ktorý chcete pou¾i», navinutý 
v drá¾ke na boku zálo¾ného zdroja 
DC-11, vyberte a rozviòte ho.

2. Zasuòte nabíjací konektor do 
druhého zariadenia.

3. Stlaète vypínaè zálo¾ného 
zdroja DC-11.
Poèas nabíjania indikátor bliká. 
Ak indikátor nebliká, skontrolujte, 
èi je druhé zariadenie správne 
pripojené k zálo¾nému zdroju 
DC-11. Ak sa svetlo nerozsvieti, 
nabite zálo¾ný zdroj DC-11 
a stlaèením vypínaèa ho zapnite.
Ak zálo¾ný zdroj DC-11 nezaène 
nabíja» druhé zariadenie pribli¾ne 
do 30 sekúnd, vypne sa.
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4. Skontrolujte úroveò nabitia 
z pripojeného zariadenia.

5. Keï sa batéria v druhom zariadení 
úplne nabije, indikátor prestane 
blika» a svieti nepretr¾ite pribli¾ne 
30 sekúnd. Potom sa vypne. 
Zastavi» nabíjanie a vypnú» zálo¾ný 
zdroj DC-11 mô¾ete aj stlaèením 
a podr¾aním vypínaèa v dµ¾ke 
pribli¾ne 5 sekúnd. Zálo¾ný zdroj 
DC-11 sa po vybití automaticky 
vypne.

Keï nabíjate batériu zariadenia 
s malými nárokmi na energiu, ako 
napr. Bluetooth headset, je mo¾né, 
¾e indikátor bude naïalej blika» aj 
po úplnom nabití batérie.

6. Odpojte zálo¾ný zdroj DC-11 od 
druhého zariadenia.

7. Ak chcete zálo¾ný zdroj DC-11 
nosi» so sebou, vlo¾te nabíjací 
kábel spä» do boènej ¹trbiny 
a spolu s nabíjacím konektorom 
ich zatlaète do úchytu.

Informácie o batérii a nabíjaèke
Tento zálo¾ný zdroj má vnútornú, 
nevyberateånú, nabíjateånú batériu. 
Nepokú¹ajte sa batériu vybra», mohli by 
ste zálo¾ný zdroj po¹kodi». Pre tento 
zálo¾ný zdroj sú urèené nasledujúce 
nabíjaèky: AC-3, AC-4, AC-5, AC-8, DC-4 
a DC-9. Konkrétne oznaèenie modelu 
nabíjaèky za mô¾e lí¹i» podåa typu 
konektora. Variant konektora identifikujú 

nasledovné oznaèenia: E, EB, X, AR, U, A, 
C alebo UB. Batériu mô¾ete nabi» a vybi» 
niekoåko stokrát, ale nakoniec sa 
opotrebuje. Batériu dobíjajte iba 
nabíjaèkami schválenými spoloènos»ou 
Nokia, urèenými pre tento zálo¾ný zdroj. 
Pou¾itie neschválenej nabíjaèky mô¾e 
spôsobi» vznik po¾iaru, explóziu, únik 
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kvapaliny z batérie alebo 
iné nebezpeèenstvo. 

Keï batériu pou¾ívate prvý raz alebo 
ste ju dlho nepou¾ívali, bude mo¾no 
potrebné po zapojení nabíjaèku najprv 
odpoji» a potom znova zapoji», aby sa 
zaèalo nabíjanie. Po úplnom vybití 
batérie mô¾e trva» niekoåko minút, 
kým sa spustí indikátor nabíjania.

Keï nabíjaèku nepou¾ívate, odpojte 
ju od elektrickej siete a od zariadenia. 
Nenechávajte úplne nabitú batériu 
pripojenú k nabíjaèke, preto¾e nadmerné 
nabíjanie mô¾e skráti» jej ¾ivotnos». 
Ak úplne nabitú batériu nepou¾ívate, 
èasom sa sama vybije.

Sna¾te sa batériu v¾dy udr¾iava» 
v prostredí s teplotou medzi 15 °C a 25 °C 
(59 °F a 77 °F). Extrémne teploty zni¾ujú 
kapacitu a ¾ivotnos» batérie. Zariadenie 
s horúcou alebo studenou batériou mô¾e 
krátkodobo presta» pracova». Výkonnos» 
batérií je zvlá¹» obmedzená pri teplotách 
hlboko pod bodom mrazu.

Nevhadzujte nepotrebné batérie 
do ohòa - mohli by explodova». Batéria 
mô¾e explodova» aj pri po¹kodení.

Nikdy nepou¾ívajte po¹kodenú nabíjaèku.

Dôle¾ité: Nabíjacia kapacita 
predstavuje len odhad a závisí 
od veku batérie, jej stavu a od 

teplôt, akým je batéria vystavená.

Starostlivos» a údr¾ba
Zálo¾ný zdroj je výrobok so ¹pièkovou 
kon¹trukciou a vyhotovením, a preto by 
sa s ním malo zaobchádza» starostlivo. 
Nasledujúce odporúèania vám pomô¾u 
dodr¾a» podmienky záruky.

• Udr¾ujte zálo¾ný zdroj v suchu. 
Zrá¾ky, vlhkos» a najrôznej¹ie 
tekutiny a kondenzáty obsahujú 
minerály, ktoré spôsobujú koróziu 
elektronických obvodov. Ak sa zálo¾ný 
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zdroj vystaví vlhkosti, umo¾nite jeho 
úplné vysu¹enie.

• Nepou¾ívajte ho a neskladujte 
v pra¹ných a zneèistených 
priestoroch. Mô¾e dôjs» k po¹kodeniu 
jeho pohyblivých súèastí 
a elektroniky.

• Neskladujte zálo¾ný zdroj v prostredí 
s vysokou teplotou. Vplyvom vysokej 
teploty mô¾e dôjs» ku skráteniu 
¾ivotnosti elektronických obvodov, 
po¹kodeniu batérií a k deformácii èi 
roztaveniu niektorých plastov.

• Neskladujte zálo¾ný zdroj v prostredí 
s nízkou teplotou. Keï sa zdroj opä» 
zohreje na svoju normálnu teplotu, 
mô¾e sa v jeho vnútri vytvori» 
kondenzát a po¹kodi» dosky 
s elektronickými obvodmi.

• Nepokú¹ajte sa zálo¾ný zdroj otvori».

• Zálo¾ný zdroj nevystavujte pádom, 
úderom alebo otrasom. Drsné 
zaobchádzanie mô¾e spôsobi» 

po¹kodenie jemných mechanických 
súèastí.

• Na èistenie nepou¾ívajte agresívne 
chemikálie, èistiace rozpú¹»adlá alebo 
silné saponáty.

• Na zálo¾ný zdroj nenaná¹ajte nátery. 
Farba mô¾e zanies» jeho pohyblivé 
èasti a znemo¾ni» jeho správne 
fungovanie.

Ak zálo¾ný zdroj nepracuje správne, 
nechajte si ho opravi» v najbli¾¹om 
autorizovanom servisnom stredisku.

Recyklácia
Symbol pre¹krtnutej nádoby 
na odpadky na výrobku, batérii, 
dokumentácii èi balení 
pripomína, ¾e v¹etky elektrické 

a elektronické výrobky, batérie 
a akumulátory musia by» po ukonèení 
svojej ¾ivotnosti vyradené do 
separovaného zberu. Toto je po¾iadavka 
platná v Európskej únii. Nevyhadzujte 
tieto výrobky do netriedeného 
komunálneho odpadu. Ïal¹ie 
environmentálne informácie nájdete 
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pri popise produktu Eco-Declarations na 
stránke www.nokia.com/environment 
(resp. http://www.nokia.sk/
o-spolocnosti-nokia/zivotne-prostredie).

Pou¾ité elektronické výrobky, batérie 
a baliaci materiál v¾dy odovzdajte na 
príslu¹nom zbernom mieste. Týmto 
spôsobom pomáhate zabráni» 
nekontrolovanej likvidácii odpadu 
a podporíte recykláciu materiálov. 
Podrobnej¹ie informácie sú k dispozícii 
od predajcov výrobkov, miestnych úradov 
zodpovedných za manipuláciu 
s odpadom, národných zodpovedných 
organizácií výrobcu èi u miestnych 
zástupcov spoloènosti Nokia. O recyklácii 
výrobkov Nokia sa dozviete na stránke 
www.nokia.com/werecycle (resp. http://
www.nokia.sk/o-spolocnosti-nokia/
zivotne-prostredie/spolocne-
recyklujeme) alebo prostredníctvom 
mobilného telefónu na stránke 
www.nokia.mobi/werecycle.


