
Návod k použití - Baterie pro elektrické nářadí  
 

Uživatelský manuál 

Když obdržíte novou baterii, abyste zajistili správnou funkci a dlouhou životnost baterie, postupujte 

podle následujících pokynů. 

1) Připojte k zařízení baterie a začněte stroj normálně používat. Baterie jsou ve výchozím 

nastavení dobíjeny na přibližně 70%. 

2) Používejte zařízení až do prvních známek vybití. 

3) Nenechávejte naše nářadí používat, pokud byla baterie vybitá-může dojít k poškození článků 

a tím i celé baterie. 

4) Připojte baterii k nabíjecí stanici a nabijte ji. 

Údržba nové baterie 

Vyjměte a nabijte baterii alespoň jednou za několik týdnů. 

Díky tomu bude baterie v dobrém stavu. Pokud je baterie zapojena do zařízení, ale nikdy nebyla 

použita, způsobí velmi rychlé opotřebení. 

V některých případech může nepřetržité nabíjení bez vybití způsobit opotřebení v průběhu několika 

měsíců. 

Není-li zařízení do měsíce používáno, měla by být baterie nabitá na více než 50% skladována na 

chladném a suchém místě mimo kovové předměty. 

Nepoužívejte krátké nabíjecí cykly - zkracují životnost baterie. 

Když je baterie vybitá, měla by být vložena do speciálně označené nádoby na baterie, odkud bude 

doručena k recyklaci. 

 

Bezpečnostní pokyny a likvidace 

Při manipulaci a likvidaci spotřebiče buďte opatrní. Nesprávné použití, řízení v rozporu s těmito 

pokyny může představovat ohrožení života nebo zdraví a majetku. 

Baterie: Nevhazujte do ohně: nepokládejte na zařízení vytvářející teplo (baterie se může příliš zahřát 

a explodovat).  

Nekousat, nesát, nedrtit, neprorážet, neotevírat pouzdro, nevkládat do očí, uší, úst nebo jiného 

tělesného otvoru. 

Baterii neupusťte, nevystavujte nárazům, nepoužívejte ji k nabíjení jiného zařízení, než pro které byla 

určena.  

Chránit před kontaktem s kovovými předměty. 

Pokud si všimnete zvláštních, rušivých pachů nebo zvuků pocházejících z baterií nebo kouře ze 

zařízení, okamžitě přestaňte zařízení používat a vraťte jej do servisního střediska výrobce. 

 

Nikdy nepoužívejte poškozené baterie! 

Baterie by měly být chráněny před vysokým vnějším tlakem, protože by to mohlo způsobit zkraty a 

přehřátí. 

Skladujte při teplotách mezi 0°C až 45 °C.  

Doporučujeme používat jednotku při teplotách mezi 5 a 35 °C. 

 

 

 



Obecné zásady záruky 

1) Pawel Ochynski CSG S.A společnost 30-509 Krakov, Kalwaryjska 33, poskytovatel záruky, 

poskytuje záruku na řádné a bezproblémové fungování výrobku po celou záruční dobu 

uvedenou na první straně záručního listu, počínaje dnem nákupu. 

 

2) Ručitel poskytuje omezenou záruku po dobu uvedenou na první stránce záručního listu. 

Důvodem je přirozené opotřebování. 

 

3) Záruka neomezuje ani nepozastavuje právo klienta na reklamaci na základě předpokládané 

záruky. 

 

4) V ostatních případech musí klient reklamaci dodat na vadný výrobek se záručním listem nebo 

kopií faktury a vyplněným vzorem reklamace vrácení zboží, který najdete na našich webových 

stránkách www.greencell.global. 

 

5) Ručitel bude klienta informovat o výsledku reklamace do 30 dnů po obdržení vadného zboží. 

Vadný produkt bude opraven nebo vyměněn za nový do 30 dnů po informování klienta o 

rozhodnutí. Pokud je typ vady obzvláště obtížně opravitelný nebo vyžaduje další opatření, 

jako je například získání dalších dílů, může být doba opravy delší. Ručitel se přirozeně pokusí 

vyřešit problém tak rychle, jak to jen bude možné. Ručitel může rozhodnout o způsobu řešení 

tohoto nároku. (výměna, oprava nebo vrácení peněz) 

 

6) Záruka nebude kryta, pokud: 

- záruční pečeť je poškozená 

- baterie byla externě poškozena (vodou, požár mechanického poškození atp.) 

-  

7) V případě bezdůvodné reklamace produktu bude zákazníkovi účtováno vzniklé náklady 

poskytovatelem záruky. 

 

8) Odpovědnost ručitele vůči klientovi je omezena na hodnotu produktu, na který se tato záruka 

vztahuje. Nezahrnuje žádné jiné poškození, například ztrátu dat nebo informací uložených na 

paměťových kartách a jakékoli jiné poškození způsobené nevhodným používáním položky 

nebo jejím poškozením. 

 

 


