
INŠTRUKCIE NA OBSLUHU - BATÉRIE PRE AKU NÁRADIE 
Pred obsluhou batérie si pozorne prečítajte tento návod. Pre správne fungovanie batérie a predĺženie jej 

životnosti je nutné dodržiavať niektoré zásady, ktoré sú popísané nižšie. 

Návod na použitie 

1. Batériu vložte do zariadenia a zapnite. Batéria je z výroby nabitá na cca 70%. 

2. Používajte ju až do prvých známok vybitia. 

3. Batériu sa nepokúšajte používať, pokiaľ je vybitá, mohli by sa nenávratne poškodiť články. 

4. Pripojte batériu k nabíjačke a nabite podľa pokynov výrobcu. 

5. Po 4 - 5 cykloch nabíjania, dosahuje batérie svoje maximálnej kapacity. 

DÔLEŽITÉ: Každá nová batéria môže vykazovať problémy s nabíjaním. Nabíjačka môže zle čítať stav batérie 

počas prvého nabíjacieho cyklu. To môže spôsobiť, že sa proces nabíjania po niekoľkých minútach zastaví. 

Ak sa tak stane, batériu odpojte a znovu pripojte k napájaniu. Niektoré problémy môžu spôsobovať aj 

nekompatibilné nabíjačky. Preto je všeobecne odporúča kupovať batériu s novou nabíjačkou od rovnakého 

výrobcu. Ak by problémy pretrvávali aj po 4 - 5 cykloch nabitia. Prosím obráťte sa na nás. 

Údržba 

• Batériu vybíjajte a nabíjajte aspoň raz za niekoľko týždni. Jedine tak ju udržíte v dobrej kondícii. 

• Ak batériu nebudete využívať dlhšie ako mesiac, vyberte ju z prístroja a v nabitom stave (viac ako 50%) 

uložte na chladnom a suchom mieste, mimo kovové predmety. Ak budete batériu nechávať v prístroji 

(náradia), je neustále vystavovaná vybíjanie a mohli by sa nenávratne poškodiť články. 

• Ak budete po dlhšej dobe batériu znovu využívať, postupujte rovnako ako u novej batérie. Teda aspoň 3 

nabíjacie a vybíjacie cykly, až do 5-10% kapacity batérie. 

• Nepoužívajte krátke nabíjacie cykly - tie skracujú rapídne životnosť batérie 

Likvidácia a bezpečnosť 

Akumulátor nie je vhodný pre deti a pre osoby, ktoré sa nezoznámili s týmto návodom. Nevystavuje vysokým 

či nízkym teplotám. Aby nedošlo k požiaru alebo popálenia batériu nerozoberajte alebo prepichovať, 

neskracujte jej elektrické, nevystavujte ju ohňu ani ich nevkladajte do vody. 

Batérie, jednotky batériových zdrojov a akumulátory nesmú byť likvidované s komunálným 

odpadom. Za účelom ich správnej likvidácie alebo recyklácie je odovzdajte na verejnom zbernom 

mieste. 

Záruka  

Na elektroniku batérie sa vzťahuje záruka 24 mesiacov. Záruka sa nevzťahuje na časti, ktoré podliehajú 

opotrebovaniu spôsobené obvyklým užívaním. 
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