
 

 

INSTRUKCE K OBSLUZE – PRO TELEFONY, TABLETY,  FOTO, VIDEO 

Výměna baterie 

Tento návod pojednává o základních bodech, se kterými se musí kupující ve vlastním zájmu seznámit. Před 

použitím baterie prosím zkontrolujte, zdali odpovídá Váš původní typ baterie s nově pořízeným typem. 

Překontrolujte napětí a kapacitu. 

• Zařízení s výměnnou baterií - Po kontrole správného výběru baterie, odklopte krytku baterie a 

vyměňte ji. 

• Zařízení bez výměnné baterie - Vyhledejte servis nebo specializovaného technika pro namontování 

baterie. 

Nabíjení 

U dříve používaných typů Ni-Cd a Ni-MH, platilo baterii zcela vybít a pak nabít do plné kapacity, aby se 

předešlo vzniku tzv. paměťového efektu – zmenšování kapacity. Nyní se již pro telefony nevyrábí, pro nové 

typy baterie je tento postup nabíjení škodlivý. 

Li-Ion a Li-Pol - Tyto akumulátory už netrpí efektem samovybíjení, jako jejich dva předchůdci, a značně se 

prodloužila také jejich životnost. Lithiové baterie už nevyžadují iniciační proces několika cyklů plného nabití 

a vybití jako niklové baterie. Při prvním použití je ale vhodné baterii zcela nabít, následně odpojit od 

nabíječky, nechat asi hodinu odpočinout a pak znovu na chvíli připojit k nabíječce. Tím se dosáhne 

maximálního nabití baterie. Poté ale už není nutné baterii nabít vždy do 100 %. 

Likvidace, bezpečnost 

Akumulátor není vhodný pro děti a pro osoby, které se neseznámili s tímto návodem. 

Nevystavujte vysokým či nízkým teplotám. 

Aby nedošlo k požáru nebo popálení, nepokoušejte se baterii rozebírat, rozbíjet nebo propichovat, 

nezkratujte její elektrické kontakty, nevystavujte ji ohni ani ji nenořte do vody. 

Baterie, jednotky bateriových zdrojů a akumulátory nesmí být likvidovány s běžným domovním 

odpadem. Za účelem jejich správné likvidace nebo recyklace je odevzdejte na veřejném sběrném 

místě. 

Záruka 

Na elektroniku baterii se vztahuje záruka 24 měsíců. Záruka se nevztahuje dle Zákon č. 89/2012 (občanský 

zákoník) paragrafu 2167 na části, jež podléhají opotřebení způsobené obvyklým užíváním (baterie, žárovky, 

atd.) 

Dovozce:  YEScom s.r.o. 

 


