
                                                                                   Návod k obsluze

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
tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

G841C- Nabíječka baterií 4x AA a 4x AAA    

Popis:

Nabíječka Jiabao Charger JB 212 je určena k nabíjení baterií AA (prst) nebo AAA (mini prst) 
Sada obsahuje 4 baterie AA (prst) s kapacitou 5500 mAh a nabíječku. Zařízení může současně 
nabíjet až 4 baterie Funkce ochrany proti přepólování, ochrana proti přehřátí, automatické 
vypnutí, detekce vadných baterií, ochrana proti přepětí.Nabíječka se po nabití automaticky 
přepne na udržování plného nabití, takže indikátor neindikuje konec nabíjení.

Rozměry:
- Délka 11cm
- Šířka 6,8cm
- Výška 3,6cm

Délka kabelu: cca 75cm
Napětí: 230 V ~ 50/60 Hz
Sada obsahuje:
Nabíječku s napájecím kabelem
4 ks dobíjecích baterií (typ pera) Ni-MH AA 1,2 V 5500mAh 

Bezpečnost:

• Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo 

pozměňování produktů. 

• Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným 

vibracím nebo silnému mechanickému zatížení. 

• Tento produkt není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout 

díly přístroje nebo se zranit

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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