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  Nabíjačka batérií   

 

Symboly 

• V tomto dokumente sa uvádzajú symboly, ktoré sa používajú na zariadení. Pred 
použitím sa uistite, či ste porozumeli ich významu.  

 

 
• Prečítajte si návod na použitie. 

 
• DVOJITÁ IZOLÁCIA 

 
• Zariadenie je určené len na použitie vo vnútorných priestoroch. 

 • Pripravené na nabíjanie 

 • Nabíjanie 

 • Nabíjanie sa ukončilo 

 • Nabíjanie sa odkladá (batéria je príliš teplá alebo príliš studená) 

 • Chybná batéria 

 
• Batérie neničte v ohni 

 
• Batérie nevystavujte pôsobeniu vody alebo dažďa 

 
• Batérie sa nesmú skratovať 

SK 
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• Batérie vždy recyklujte 

 

• Len pre krajiny EÚ 

Elektrické zariadenia nelikvidujte spolu s odpadom z domácnosti! 

Dodržiavanie európskej smernice 2002/96/ES o elektrickom odpade a 
elektrických zariadeniach a jej uplatnenie v národných právnych 
predpisoch vyžaduje, aby sa elektrické zariadenia po ukončení doby 
životnosti zhromažďovali osobitne a vrátili sa do recyklačného 
zariadenia, ktoré zodpovedá enviromentálnym požiadavkám. 

  

 

  

Li-ion
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UPOZORNENIE: 

1. TENTO NÁVOD SI ODLOŽTE - Tento návod obsahuje dôležité informácie, ktoré 
súvisia s bezpečnosťou a prevádzkou tejto nabíjačky batérií. 

2. Pred použitím si pozorne prečítajte návod a výstražné značky na nabíjačke batérií (1), na batérii (2) 
a na výrobku, v ktorom sa tieto batérie používajú (3). 

3. UPOZORNENIE: Aby ste zabránili riziku úrazu, nabíjajte len nabíjateľné batérie MAKITA. Iné typy 
batérií môžu prasknúť, a tak spôsobiť poranenie a škody. 

4. V tejto nabíjačke batérií nie je možné nabíjať nenabíjateľné batérie. 
5. Použite zdroj napájania s napätím, ktoré je uvedené na štítku nabíjačky. 
6. Nevymieňajte batériový modul v prostredí, kde sú horľavé kvapaliny alebo plyny. 
7. Nabíjačku nevystavujte pôsobeniu dažďa alebo snehu. 
8. Nikdy neprenášajte nabíjačku tak, že ju držíte za napájaciu šnúru, ani netrhajte šnúrou pri vyťahovaní 

zo zásuvky. 
9. Po nabíjaní a pred údržbou alebo čistením odpojte nabíjačku od zdroja napájania. Pri odpájaní ťahajte 

vždy za zástrčku, nie za kábel. 
10. Zabezpečte, aby kábel bol umiestnený tak, že sa naň nebude dať stúpiť alebo potknúť sa oň, ani 

nebude možné inak ho poškodiť alebo zaťažiť. 
11. Nabíjačku neprevádzkujte, ak je poškodená napájacia šnúra alebo zástrčka - okamžite ich vymeňte. 
12. Nabíjačku neprevádzkujte ani nedemontujte, ak ju zasiahol prudký úder, ak spadla alebo bola inak 

poškodená. Odneste ju do špecializovaného servisu.  
Nesprávne použitie alebo demontáž môže spôsobiť riziko zasiahnutia elektrickým prúdom alebo riziko 
požiaru. 

13. Nabíjačka batérií nie je určená na používanie malými deťmi alebo osobami so zníženými schopnosťami 
bez dozoru. 

14. Na malé deti je potrebné dozrieť, aby sa s nabíjačkou batérií nehrali. 
15. Nevymieňajte batériový modul, ak je teplota NIŽŠIA ako 10°C (50°F) alebo VYŠŠIA ako 40°C (104°F).  
16. Nepokúšajte sa používať prevodný (step-up) transformátor, motorový generátor alebo prípojku s 

jednosmerným prúdom. 

Nabíjanie 
1. Nabíjačku batérií pripojte na vhodný zdroj striedavého napätia. Kontrolka nabíjania bude svietiť 

nazeleno. 
2. Batériový modul vložte tak, aby boli svorky plus a mínus na rovnakých stranách ako príslušné značky 

na nabíjačke. 
3. Keď úplne vložíte batériový modul, kontrolka nabíjania zmení farbu zo zelenej na červenú a spustí sa 

nabíjanie. Kontrolka nabíjania bude svietiť počas celého nabíjania.  
4. Keď sa farba kontrolky zmení z červenej na zelenú, nabíjací cyklus sa ukončil. 
5. Po nabíjaní odpojte nabíjačku od zdroja napájania. 
Čas nabíjania je uvedený v nasledujúcej tabuľke. 

Typ batérie Napätie (V) Počet kusov Kapacita (Ah) Čas nabíjania (minúty) 

BL7010 7,2 2 1,0 30 

BL1013 10,8 3 1,3 50 

POZNÁMKY: 
• Táto nabíjačka batérií je určená pre nabíjanie batériových modulov MAKITA. Nikdy ju nepoužívajte na iné účely 

alebo na batérie od iných výrobcov. 

• Ak kontrolka nabíjania svieti načerveno, stav batérie je taký, ako je popísané v ďalšom texte, a nabíjanie sa 

nezačne: 

- Batériový modul je z nástroja, ktorý sa práve používal, alebo batériový modul bol dlhodobo vystavený 

pôsobeniu priameho slnečného žiarenia. 

- Batériový modul bol dlhodobo vystavený pôsobeniu chladného vzduchu. 

Nabíjanie sa začne, keď teplota batériového bloku dosiahne hodnotu, pri ktorej je nabíjanie možné. 

• Keď kontrolka nabíjania svieti striedavo načerveno a nazeleno, nabíjanie nie je možné. Svorky nabíjačky alebo 

batériového bloku sú zanesené prachom alebo batériový blok je opotrebovaný alebo poškodený. 

 


