
 

 

NÁVOD NA POUŽÍVANIE BATÉRIE DO NOTEBOOKU 

Čo robiť po vybalení? 

Batériu prezrite, či nedošlo k poškodeniu pri preprave, porovnajte s Vašou pôvodnou batériou, 

umiestnenie kontaktov a napätia. Pri montáži batérie, vždy vypínajte zariadenie. Inak by mohlo dôjsť k 

poškodeniu batérie! Po namontovaní batérie, zariadenie spustite a pripojte k originálnemu či 

certifikovanému adaptéra. Pri prvom použití sa odporúča batériu najprv úplne nabiť, potom odpojiť 

konektor. Nechajte batériu asi hodinu odpočinúť, potom ho znova pripojte a nechajte ďalej nabíjať. 

Tým dosiahnete maximálnej kapacity. Vysokokapacitné batérie môžu prečnievať smerom dolu alebo do 

strany, to pre vyšší počet článkov, nejedná sa teda o chybu. 

Ako sa starať o batérie? 

Batéria je chemický článok, ktorý postupne stráca svoje vlastnosti. Tento jav nie je žiadny z výrobcov schopný 

ovplyvniť. Preto postupné znižovanie kapacity nie je závada! Kapacita batérie sa postupne znižuje s 

počtom nabíjacích cyklov, a tým znižuje prevádzkovú dobu notebooku. Batéria vydrží priemerne 1000 cyklov. 

Ak len na chvíľu dobíjate batériu, započíta sa automaticky ďalší cyklus. Počet cyklov má vplyv na životnosť 

a prípadne na reklamáciu batérie. Každé nové nabitie teda spôsobuje zníženie kapacity. Preto dbajte na 

údržbu batérie a navyknite si na správne zaobchádzanie s batériou. 

Vedľajšie faktory 

Chráňte notebook pred prehrievaním, pomocou chladiacej podložky a pravidelným čistením chladenia. 

Predídete tak k prehrievaniu nielen notebooku, ale aj batérie. 

Odporúčame domácnosť pravidelne podrobovať revízii elektroinštalácie a elektrických zariadení (adaptér), zlá 

elektroinštalácie alebo adaptér môže znehodnotiť zariadení vrátane batérie. 

Ak nutne nemusíte, batériu neskladujte, ale využívajte. V prípade nutnosti skladovania, batériu nabitú okolo 

40 - 60% vyberte z notebooku, zabaľte do fólie a uložte na suché miesto pri teplote okolo 20 ° C. Raz za 2 

mesiace je nutné batériu nabiť. 

Čo škodí? 

• Úplné vybíjanie batérie - batérie môže byť trvalo poškodená. 

• Prebíjanie batérie - batériu nabíjajte, až keď klesne pod 80%. 

• Príliš vysoké a nízke teploty, vysoká vlhkosť vzduchu - optimálna teplota je 20 ° C. 

• Batériám rozhodne neprospieva, ak v zime alebo v sparnom lete prenášate notebook uvedený iba do 

režimu spánku, radšej vypnite počítač. 



 

 

Časté problémy 

• Nezobrazuje sa indikátor nabíjania ani po 30 minútach - batérie môže byť tzv. podbitie, skúste batériu 

vypojiť a následne znova pripojiť. 

• Batérie sa nenabíja, ale notebook ju vidí a je čiastočne nabitá (%) - môže pomôcť upgrade či 

downgrade BIOSu (webové stránky výrobcu), alebo môže byť chybný adaptér. 

• Pôvodný batéria má napätie 10,8 | nová však 11,1V - batériu môžete bez problému zapojiť. Ak by sa 

jednalo o zámenu napr.: s 14,4 či vyššej (alebo naopak), môžete trvalo poškodiť batériu alebo notebook. 

• Batérie ukazuje 0% i po nabíjaní počas 20 hodín. A notebook sa vypne po odpojení adaptéra - môže 

byť spôsobené zlým kontaktom batérie (znovu namontovať batériu). Pri správnom kontakte by malo byť 

počuť bzučanie batérie. Ak aj tak nefunguje, môže byť poškodená batérie. Alebo je batéria 

nekompatibilný s Vašim notebookom. 

• Batérie nezaklapne, je väčšia, menšia - zle vybraný typ batérie, výrobná tolerancia. 

Ak problém stále pretrváva alebo máte iný problém, prosím obráťte sa na nás. 

Likvidácia, bezpečnosť 

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

Nevystavujte vysokým či nízkym teplotám. 

Aby nedošlo k požiaru alebo popálenia, batériu nerozoberajte, nerozbíjajte ani neprepichujte, neskratujte jej 

elektrické nevystavujte ju ohňu ani ju neponárajte do vody. 

Batérie, jednotky batériových zdrojov a akumulátory nesmú byť likvidované s domovým 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. 

 

Dovozca: YEScom s.r.o., Česká republika 


