NÁVOD NA POUŽÍVANIE
Dôkladne si prosím prečítajte návod na používanie a všetky dôležité informácie. Návod na používanie si odložte
pre prípadné budúce použitie. Ak sa rozhodnete výrobok predať alebo darovať, priložte k nemu aj tento návod
na používanie.

Prevádzka a základné informácie na používanie nabíjačky DC-E04200600 / DC-E08400600
1.
2.

Nabíjačka je určená výhradne pre nabíjanie akumulátorov typu Ni-Mh a Li-Ion.
Pred vložením akumulátora do nabíjačky sa uistite, že sú navzájom typovo kompatibilné a nejavia žiadne znaky
poškodenia.
3. Skontrolujte rozloženie kontaktov , ktoré sú označené na každom akumulátore (+ – ) a následne ho vložte do
nabíjačky tak, aby v dotykajúcich kontaktoch bola dodržaná rovnaká polarita (+,- ) , ktorá je zobrazená na
každej nabíjačke.
4. Spôsob vloženia akumulátora do nabíjačky sa môže líšiť podľa typu použiváneho akumulátora.
5. Aby nedošlo k poškodeniu, akumulátor do nabíjačky vkladajte, len ak nie je zapojená do elektrickej siete.
6. Rozmotajte pripájací kábel (100-230V alebo 12/24V podľa spôsobu použitia) a pripojte ho k nabíjačke
7. Následne nabíjačku pripojte podľa spôsobu použitia do el. siete (100-230V) alebo do cigaretovej zásuvky v
automobile (12/24V).
8. Po pripojení nabíjačky do zdroja el. energie s vloženým akumulátorom sa kontrolka rozsvieti na červeno.
9. Rozsvietenie červenej kontrolky tak signalizuje proces nabíjania.
10. Po ukončení nabíjania sa kontrolka rozsvieti na zeleno.
11. Ak nabíjačka signalizuje na zeleno ukončenie nabíjania opdojte nabíjačku od zdroja el. energie a akumulátor
vyberte.
Poznámka: Ak LED dióda nabíjačky (so správne vloženým akumulátorom) neustále svieti na zeleno a
akumulátor po vybratí z nabíjačky a založení do prístroja, nejaví žiadne známky dobitia, zvážte výmenu
akumulátora za nový.
Doba nabíjania:
Foto akumulátorov:
3.6/3.7V = 2 hod.
7.2/7.4 = 2 hod.
vysoké kapacity = 3,5 hod.
Video akumulátorov:
3.6/3.7V = 2 hod.
7.2/7.4 = 2,5 hod.
vysoké kapacity = 4 hod.
Technická špecifikácia:
Vstupné hodnoty a napätie: AC 100~240V, 50/60Hz
Výstup hodnoty a napätie: DC 4.2V 600mA (platí pre model DC-E04200600 )
Výstup hodnoty a napätie: DC 8.4V 600mA (platí pre model DC-E08400600 )
Rozmery: 47x33x98 mm, hmotnosť: 80g

Obsah balenia:
•
1x foto/video nabíjačka
•
1x pripájací kábel do elektrickej siete 100/20V
•
1x pripájací kábel do CL zásuvky 12/24V
•
1x návod na používanie

Dôležité upozorenie a pokyny: Pri používaní a zapojení majte výrobok pod neustálym dohľadom. Prirodzené
zahrievanie akumulátora (znesiteľného na dotyk) v priebehu nabíjania je bežným javom. V prípade, že spozorujete
akékoľvek neštandardné správanie výrobku, alebo jeho častí okamžite ho odpojte od elektrickej siete a akumulátor
vyberte. Následne kontaktujte svojho predajcu.
Bezpečnostné upozornenia a pokyny:
Pred použitím výrobku sa presvedčte, že výrobok vrátane všetkých jeho častí nejaví žiadne viditeľné známky
poškodenia.
Pri vkladaní akumulátora sa riaďte návodom na používanie a dbajte na správnu polaritu ( + a -), ktorá je vyobrazená na
každom akumulátore a nabíjačke.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Výrobok je určený k nekomerčnému použitiu v domácnosti.
Výrobok je určený iba pre používanie v interných priestoroch,
Výrobok nevystavujte vlhku, dažďu ani extrémnym teplotám.
Výrobok neotvárajte, nepokúšajte sa ho skratovať, vyhnite sa prípadnému poškodeniu jeho pádom na zem.
Používajte výhradne napájací kábel, ktorý obsahuje toto balenie alebo taký, ktorý je dodávaný ako kompatibilné
príslušenstvo k výrobku.
V prípade potreby výrobok čistíte výhradne jemným, čistým a suchým kúskom látky.
Chráňte pred špinou, vlhkom a zabráňte styku s ohňom a vodou.
Výrobok nepoužívajte vo vlhkom prostredí a chráňte ho pred postriekaním vodou.
Výrobok nepoužívajte mimo elektrický rozsah uvedený v špecifikácií.
Výrobok nerozoberajte a ak javí známky poškodenia, nepoužívajte ho.
Výrobok nepoužívajte na miestach, kde je používanie elektronických zariadení zakázané, hrozí možnosť
explózie!
Výrobok chráňte pred pádom a veľkými otrasmi.
Rovnako ako všetky elektrické výrobky aj tento odstráňte z dosahu detí, hrozí riziko ublíženia!
Výrobok neopravujte, nerozoberajte a žiadným spôsobom do ňho nezasahujte.
Akékoľvek zásahy do výrobku nechajte kvalifikovanému odborníkovi.
Výrobok žiadným spôsobom neupravujte, neodlepujte jeho výrobne štítky ani nálepky stratíte tým možný nárok
na záruku.
Obal vyhoďte do separovaného odpadu podľa miestných predpisov.
Obalový materiál odložte mimo dosahu detí, hrozí riziko ublíženia, udusenia.

Varovanie a pokyny:
•
•
•

Výrobok neskratujte, nevhadzujte do ohňa a držte mimo kontakt s vodivými-kovovými predmetmi.
Výrobok držte mimo dosahu detí.
Pri použití výrobku spôsobom, ktorý je priamo v rozpore s týmto návodom hrozí poškodenie výrobku,
akumulátora, prístroja, zdravia, ublíženie, usmrtenie, požiar alebo explózia!

Záruka:
Predajca nenesie zodpovednosť a neposkytuje záruku za škody spôsobené nesprávnou inštaláciou/montážou alebo
nesprávnym používaním výrobku. Predajca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody a ujmy vzniknuté takým použitím
výrobku, ktorý je priamo v rozpore s návodom na používanie alebo s niektorým z uvedených pokynov.
Na konci životnosti tohto výrobku nesmie byť výrobok, ktorý doslúžil, vyhodený do bežného domáceho odpadu.
Užívateľ je povinný odovzdať výrobok na akomkoľvek zbernom mieste na to určenom.
Dovezené z Nemecka
Vyrobené v Číne.

