
INSTRUKCE K OBSLUZE – BATERIE PRO AKU NÁŘADÍ 
Před obsluhou baterie si prosím pečlivě přečtěte tento návod. Pro správné fungování baterie a prodloužení 

její životnosti je nutné dodržovat některé zásady, které jsou popsané níže. 

Návod k použití 

1. Baterii vložte do zařízení a zapněte.  Baterie je z výroby nabita na cca 70%. 

2. Používejte ji až do prvních známek vybití. 

3. Baterii se nepokoušejte používat, pokud je vybitá, mohly by se nenávratně poškodit články. 

4. Připojte baterii k nabíječce a nabijte podle pokynů výrobce. 

5. Po 4 – 5 cyklech nabíjení, dosahuje baterie své maximální kapacity. 

DŮLEŽITÉ: Každá nová baterie může vykazovat problémy s nabíjením. Nabíječka může špatně číst stav 

baterie během prvního nabíjecího cyklu. To může způsobit, že se proces nabíjení po několika minutách 

zastaví. Pokud se tak stane, baterii odpojte a znovu připojte k napájení. Některé problémy mohou 

způsobovat i nekompatibilní nabíječky. Proto je všeobecně doporučeno kupovat baterii s novou nabíječkou 

od stejného výrobce. Pokud by problémy přetrvávaly i po 4 – 5 cyklech nabití. Prosím obraťte se na nás. 

Údržba 

• Baterii vybíjejte a nabíjejte alespoň jednou za několik týdnu. Jedině tak ji udržíte v dobré kondici. 

• Pokud baterii nebudete využívat déle než měsíc, vyjměte ji z přístroje a v nabitém stavu (více než 50%) 

uložte na chladném a suchém místě, mimo kovové předměty. Pokud budete baterii nechávat v přístroji 

(nářadí), je neustále vystavována vybíjení a mohly by se nenávratně poškodit články. 

• Pokud budete po delší době baterii znovu využívat, postupujte stejně jako u nové baterie. Tedy alespoň 

3 nabíjecí a vybíjecí cykly, až do 5-10% kapacity baterie. 

• Nepoužívejte krátké nabíjecí cykly – ty zkracují rapidně životnost baterie 

Likvidace, bezpečnost 

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

do zařízení, pro které není určena. 

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. 

Dovozce:  YEScom s.r.o. 


