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Rýchlonabíjačka 
POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Ďakujeme vám za kúpu tejto rýchlonabíjačky. Pred jej použitím si, prosím, pozorne 
prečítajte túto používateľskú príručku a uschovajte ju na prípadné neskoršie použitie.
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Používanie v súlade s určením | Všeobecné bezpečnostné upozornenia | 

Používanie a zaobchádzanie s akumulátorovým náradím

1. POUŽÍVANIE V SÚLADE S URČENÍM
Prístroj nie je určený na použitie pri podnikaní. Musí sa dodržiavať všeobecne uznávané predpisy úrazovej 
prevencie a priložené bezpečnostné pokyny.
Vykonávajte len činnosti opísané v tomto návode na použitie. Akékoľvek iné použitie je považované za 
neoprávnené chybné použitie. Výrobca nezodpovedá za škody, ktoré z toho plynú.

2. VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA
  Pre bezpečné zaobchádzanie s týmto prístrojom si musí užívateľ prístroja pred prvým použitím prečítať tento 

návod na použitie a porozumieť mu.
  Dodržiavajte všetky bezpečnostné pokyny! Ak nebudete rešpektovať bezpečnostné pokyny, ohrozíte sami 

seba aj iných.
  Všetky návody na použitie a bezpečnostné pokyny uschovajte pre neskoršie použitie.
  Ak prístroj predáte alebo odovzdáte ďalšej osobe, bezpodmienečne priložte aj tento návod na použitie.

3. POUŽÍVANIE A ZAOBCHÁDZANIE 
S AKUMULÁTOROVÝM NÁRADÍM

  Akumulátory nabíjajte iba v nabíjačkách, ktoré boli odporúčané výrobcom. Pre nabíjačku, ktorá je vhodná 
pre určitý druh akumulátorov, existuje nebezpečenstvo požiaru, ak sa použije s inými akumulátormi.

  Používajte len akumulátory určené pre elektrické náradie. Používanie iných akumulátorov môže viesť 
k poraneniam a nebezpečenstvu požiaru.

  Nepoužívaný akumulátor chráňte pred kancelárskymi spinkami, mincami, kľúčmi, ihlami, skrutkami alebo 
inými malými kovovými predmetmi, ktoré by mohli spôsobiť premostenie kontaktov. Skrat medzi kontaktmi 
akumulátora môže mať za následok popáleniny alebo oheň.

  V prípade nesprávneho použitia môže z akumulátora vytekať kvapalina. Zabráňte kontaktu s akumulátorom. 
V prípade náhodného kontaktu opláchnite zasiahnuté miesto vodou. Ak kvapalina zasiahne oči, dodatočne 
vyhľadajte lekára. Vytečená kvapalina z akumulátora môže spôsobiť podráždenie pokožky alebo popáleniny.

Dodatočné bezpečnostné pokyny
  Akumulátor neotvárajte. Vplyvom neodborných zásahov sa akumulátor môže poškodiť.
  Akumulátor nevystavujte teplu, ohňu, vode ani vlhkosti. Existuje nebezpečenstvo výbuchu.
  Pri poškodení a neodbornom použití akumulátora môžu unikať výpary. Postarajte sa o dobré vetranie a pri 

ťažkostiach sa obráťte na lekára. Výpary môžu dráždiť vaše dýchacie cesty a spôsobovať choroby.
  Nikdy sa nepokúšajte nabíjať nenabíjateľné batérie. Existuje nebezpečenstvo požiaru a výbuchu.
  Akumulátor sa smie používať iba v spojení s týmto elektrickým náradím. Iné elektronické prístroje môžu 

akumulátor eventuálne preťažiť a tak poškodiť.
  Používať sa smú iba výrobcom schválené akumulátory s hodnotami uvedenými na výrobnom štítku tohto 

elektrického náradia. Použitie odlišných akumulátorov môže spôsobiť nebezpečenstvo poranení, ako aj 
vecných škôd vplyvom vybuchujúcich akumulátorov.
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  Používať sa smú iba výrobcom schválené nabíjačky s hodnotami uvedenými na výrobnom štítku 
akumulátora. Použitie odlišných nabíjačiek môže spôsobiť nebezpečenstvo poranení, ako aj vecných škôd 
vplyvom vybuchujúcich akumulátorov.

  Symboly, ktoré sa nachádzajú na vašom prístroji, sa nesmú odstraňovať ani zakrývať. Nečitateľné 
upozornenia na prístroji sa musia okamžite vymeniť.

4. SYMBOLY A PIKTOGRAMY

Pred uvedením do prevádzky si prečítajte 
návod na používanie a dodržiavajte ho.

Akumulátor nabíjajte len v interiéri.

Akumulátor nevyhadzujte do domového 
odpadu!

Akumulátor nevyhadzujte do vody!

Akumulátor nespaľujte!

10-40°C

Akumulátor nevystavujte slnečnému 
žiareniu alebo nadmerným teplotám!
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Nabíjanie akumulátora

5. NABÍJANIE AKUMULÁTORA
Poznámka: Akumulátor nie je súčasťou dodávky a je k dispozícii voliteľne.

Poznámka: Skutočný výzor vášho stroja sa môže líšiť od obrázkov.

  VAROVANIE!
Nebezpečenstvo poranenia! Dodržiavajte bezpečnostné pokyny pre manipuláciu 
s akumulátorovými prístrojmi.

  POZOR!
Nebezpečenstvo poškodenia prístroja! Akumulátor hĺbkovo nevybíjajte.

Upozornenie: Ak je akumulátor kompletne nabitý, nabíjacia stanica sa automaticky prestaví na 
udržiavacie nabíjanie. Akumulátor môže zostať trvalo v nabíjacej stanici.

   Pred prvým uvedením do prevádzky sa musí nabiť akumulátor.
– Stlačte blokovacie tlačidlo (3) a akumulátor vytiahnite z prístroja.
– Vložte akumulátor do nabíjacej stanice.
– Zástrčku nabíjacej stanice zasuňte do zásuvky.
Stav nabitia sa zobrazí prostredníctvom kontrolky (4).
– Akumulátor vložte do prístroja a nechajte bezpečne zapadnúť.

Ovládacie indikátory (4)
  Zelený indikátor bliká – nabíjanie
  Zelený indikátor svieti – plne nabitá batéria
  Červený indikátor bliká – problém s batériou; skontrolujte, prosím, starostlivo správne vloženie batérie 

do nabíjačky. Ak problém pretrváva, kontaktujte, prosím, naj-bližšie servisné stredisko
  Červený indikátor svieti – vysoká teplota batérie; počkajte, prosím, minimál-ne 60 minút a skúste to 

znovu

Skontrolujte zostatkovú kapacitu akumulátora
– Stlačte tlačidlo (2).
Zostatková kapacita akumulátora je indikovaná kontrolkami (1).
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6. LIKVIDÁCIA

POKYNY A INFORMÁCIE PRE LIKVIDÁCIU VYRADENÝCH OBALOVÝCH MATERIÁLOV
Vyradený obalový materiál zlikvidujte v mieste určenom na likvidáciu odpadov vo vašom bydlisku.

Tento spotrebič a jeho príslušenstvo sú vyrobené z rôznych materiálov, ako napríklad 
z kovu a plastov. 
Poškodené diely odneste do recyklačného strediska. Otázky smerujte na príslušné vládne 
oddelenie.
Ikona preškrtnutého odpadkového koša znamená: Batérie a dobíjacie batérie, elektrické 
alebo elektronické zariadenia sa nesmú vyhadzovať do domového odpadu. 
Môžu obsahovať látky, ktoré sú škodlivé pre životné prostredie a ľudské zdravie.
Zákazníci musia vyradené elektrické zariadenia a vyradené bežné alebo dobíjacie 
batérie zlikvidovať oddelene od domového odpadu v ofi ciálnom zbernom dvore, aby bola 
zaistená správna likvidácia s ohľadom na životné prostredie. Informácie o vrátení týchto 
položiek sú k dispozícii u predajcu. Predajcovia musia tieto položky bezplatne prijímať. 
Batérie a dobíjacie batérie, ktoré nie sú neoddeliteľnou súčasťou vyradených elektrických 
zariadení, sa musia pred likvidáciou odobrať a samostatne zlikvidovať. Lítiové batérie 
a akumulátory všetkých systémov sa musia do zberného dvora odovzdať vo vybitom 
stave. Batérie sa musia vždy chrániť proti skratu zalepením pólov lepiacou páskou.
Koncoví používatelia sú zodpovední za zmazanie akýchkoľvek osobných údajov 
uložených vo vyraďovaných zariadeniach ešte pred ich likvidáciou.

Tento spotrebič spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ.

Text, dizajn a technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradzujeme si 
právo vykonávať takéto zmeny.

Preklad originálneho návodu na použitie.
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7. TECHNICKÉ ÚDAJE
Číslo výrobku FDUZ 79100 Rýchlonabíjacia akumulátorová stanica

Menovité napätie 230 V~, 50 Hz

Menovitý výkon 70 W

Nabíjacie napätie 20,9 V 

Nabíjací prúd 2,4 A

Trieda ochrany II

Čas nabíjania 2 Ah / 60 min, 4 Ah / 120 min

Príslušenstvo

Číslo výrobku Súčasť príslušenstva

FDUZ 79020 Akumulátor 2 Ah

FDUZ 79040 Akumulátor 4 Ah

FDUZ 79100 Rýchlonabíjacia akumulátorová stanica

FDUZ 79110 Rýchlonabíjacia duálna akumulátorová stanica



SK

RÝCHLONABÍJAČKA POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

27Vyhlásenie o shode

8. VYHLÁSENIE O SHODE
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2310, Szigetszentmiklós 
Kántor u. 10

A FAST Hungary Kft. (2310, Szigetszentmiklós, 
Kántor u. 10) mint a termék magyarországi im-
portőrea jótállási jegyen feltüntetett típusú és gyár-
tási számú készülékre jótállást biztosít a fogyasztók 
számára az alábbi feltételek szerint:












