
 

Hadex, spol. s.r.o., Kosmova 11, 702 00, Ostrava – Přívoz, tel.: 596 136 917, e-mail: hadex@hadex.cz, www.hadex.cz 
Jakékoliv druhy neoprávněných kopií tohoto návodu i jeho částí jsou předmětem souhlasu společnosti Hadex, spol. s.r.o.  

 
 
 

 
G813A - Nabíječka HOTRC B3 10W 0,8A pro 2S-3S LiPo baterie 
 
Návod k použití 
 
Vážení zákazníci, 
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. 
Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným 
osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si jej, abyste si ho mohli znovu kdykoliv 
přečíst! 
 
Specifikace: 
Vstupní napětí: 100-24V AC 
Výstupní proud: 800mA 
Display: 3x dvoubarevná LED 
Velikost: 90x58x33 mm 
Váha: 162 g 
 
Instrukce:  

1. Nejprve připojte nabíječku ke zdroji energie. Jakmile se LED rozsvítí zeleně, nabíječka může začít 
pracovat.  

2. (Např. nastavení trojčlánkové baterie) Poté připojte nabíjecí port. LED se rozsvítí červeně, což 
indikuje nabíjení.  

3. Ve chvíli kdy se po fázi nabíjení LED rozsvítí opět zeleně, nabíjení je dokončeno.  
 
Varování:  
 
Připojujte nabíječku k bateriím jen podle procedury v jejich návodu. Nespouštějte nabíjení, pokud pak nebude 
zařízení pod dohledem. Nabíječku používejte jen v suchém prostředí, nepoužívejte ji blízko ohně. Při 
používání s nabíječkou nemanipulujte, hrozí risk vznícení nebo elektrického šoku. Pro zvýšení životnosti 
zařízení jej vždy po nabití baterií odpojte od zdroje energie. Děti a osoby s nedostatečnými zkušenostmi a 
znalostmi smí používat zařízení jen pod dohledem dospělé poučené osoby.  
 
Balení: 
B3 10W PRO nabíječka 
Napájecí kabel 
Manuál.  
 
Údržba a čištění:  
Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený 
hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť 
by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.  
 
Recyklace:  
Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci 
doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte 
k jeho ochraně!  
 
Záruka:  
Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z 
neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, 
provedených třetí osobou. 
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