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P o p i s  č á s t í

Tlačítko vybrat MODE

Mode 4 (6V či 12V režim chlazení)

Úroveň nabití baterie:
Blikání - Nabíjení

1 bar (20%)
2 bar (40%)
3 bar (60%)
4 bar (80%)
5 bar (90%)
Zastavení blikání – Plně nabito

VOLT: aktuální napětí připojené baterie

AMP: nabíjecí proud, když je vybrán režim Mode

Blikání. „Baterie není připojená“

Číslo: Zobrazuje hodnotu proudu a napětí

Blikání. „Závada baterie“

Blikání. „Nesprávná polarita“
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Technická data
Vstupní napětí

Spotřeba energie

Zpětný proud* (bez AC vstupu)

Jmenovité výstupní napětí

Jmenovitý výstupní proud

pro 6V baterii

pro 12V baterii

pro lithium bat. (12,8V 4 čl. LiFePO4)

Nabíjecí napětí

Nabíjecí proud

Typ baterie

6V olověná baterie

12V olověná baterie

Lithiová (12,8V 4čl. LiFePO4): s kapacitou

Typ ochranného krytu

Bezp. třída

*Zpětný proud je proud použitý v  baterii nabíjecí stanice, pokud není připojený
síťový proud.



Dodržujte upozornění a bezpečnostní pokyny!

Pozor - úraz elektrickým proudem! Ohrožení života!

Nebezpečí výbuchu!

Nebezpečí požáru!

Chraňte děti před elektrickými zařízeními!



CZÚvod

Děkujeme, že jste si vybrali nabíječku CAGM07.
Přečtěte si pozorně celý tento návod k použití a vezměte na vědomí 
všechny pokyny a specifikace.

Používejte k zamýšlenému účelu
ACAGM07 je nabíječka baterií s režimem pulzního udržovacího nabíjení a
je vhodná pro nabíjení a udržovací nabíjení následujících 6 V nebo 12 V
olověných dobíjecích baterií s Wet, Gel, AGM a 12,8 V 4článkovým
LiFePO4:
• 6 V: s kapacitou 12 - 120 Ah
• 2 V: s kapacitou 1,2 -12 Ah
• 12 V: s kapacitou 12 - 120 Ah
• Lithium (12,8 V 4článkové LiFePO*): s kapacitou 8 - 50 Ah.
Můžete ji rovněž použít k regeneraci zcela vybitých baterií. Nabíječka
baterií má ochranné obvody, které zabraňují jiskření a přehřátí. Jakékoli
nesprávné či nevhodné použití vede ke ztrátě záruky. Výrobce nenese
žádnou odpovědnost za škody vzniklé v důsledku použití, které je v
rozporu s uvedenými pokyny. Spotřebič není určen pro komerční použití.

Obsah dodávky
Ihned po vybalení zkontrolujte spotřebič a veškeré příslušenství, zda
nejsou poškozené. Neuvádějte vadný spotřebič nebo jeho části do
provozu.
1. Nabíječka ACAGM 07
2. Upínací kabel se svorkami
3. Napájecí kabel
4. Návod k použití

Bezpečnostní upozornění

NEBEZPEČÍ! Vyvarujte se ohrožení života a končetin v důsledku
nesprávného použití!
POZOR! Nepoužívejte spotřebič s poškozeným kabelem,
napájecím kabelem nebo zástrčkou. Poškozená napájecí šňůra
může způsobit úraz elektrickým proudem. V případě poškození
nechejte napájecí kabel opravit pouze autorizovaným a vyškoleným
technikem! Kontaktujte prosím servisní oddělení pro vaši zemi!

Bezpečnost



CHRAŇTE SE PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM!
Při připojování nabíjecí stanice používejte šroubovák a klíč s
izolovanou rukojetí!

NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!
Neprovozujte vozidlo, pokud nabíjíte baterii, když je ještě ve
vozidle! Vypněte zapalování a zaparkujte vozidlo. Zatáhněte
parkovací brzdu (např. v automobilech) nebo zajistěte pomocí
kotevního lana (např. elektrický člun)!

NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!
Před připojením k baterii nebo odpojením od baterie vypojte
nabíječku ze sítě.
- Nejprve připojte svorku, která není spojena s karoserií vozidla,
a následně připojte ke karoserii vozidla druhou svorku v místě
vzdáleném od baterie a palivového potrubí. Poté můžete
nabíječku připojit k síti.
- Po nabití odpojte nabíječku od sítě. Následně odpojte svorku
připevněnou ke karoserii vozidla a poté odpojte svorku od
baterie.

NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!
S připojovacími kabely („-“ a „+“) manipulujte pouze za izolované
plochy!

NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!
Zajistěte úplnou ochranu před vlhkostí na přípojkách k baterii a
na síťové zásuvce!

NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!
Montáž, údržbu a čištění nabíječky provádějte, pouze pokud je
odpojena od sítě!

NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!
Po dokončení procesu nabíjení a udržovacího nabíjení na baterii
instalované ve vozidle nejprve odpojte záporný připojovací kabel
(černý) nabíječky od záporného pólu baterie.



Nenechávejte malé děti s nabíječkou bez dozoru!
Děti jsou příliš malé na to, aby mohly vyhodnotit možná
nebezpečí v souvislosti s elektrickými zařízeními. Děti by měly
být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si se zařízením
nebudou hrát.
Dětem či osobám, které nemají dostatečné znalosti nebo
zkušenosti s používáním zařízení nebo jsou jejichž fyzické,
smyslové nebo intelektuální schopnosti omezené, nesmí být
nikdy dovoleno používat zařízení bez dozoru nebo poučení
osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.

NEBEZPEČÍ VÝBUCHU!
Chraňte se před vysoce explozivní reakcí plynného
oxyhydrogenu! Během nabíjení a vybíjení může z baterie unikat
plynný vodík. Plynný oxyhydrogen je výbušná směs plynného
vodíku a kyslíku. Výsledkem je takzvaná oxyhydrogenová
reakce při kontaktu s otevřeným ohněm (plameny, žhavé uhlíky
nebo jiskry)! Nabíjení nebo vybíjení provádějte v dobře
odvětrávané místnosti chráněné před povětrnostními vlivy. Při
nabíjení a vybíjení baterií se ujistěte, že v blízkosti nejsou žádné
zdroje otevřeného ohně (plameny, žhavé uhlíky nebo jiskry)!

NEBEZPEČÍ VÝBUCHU NEBO POŽÁRU!
Zajistěte, aby v důsledku použití nabíječky nemohlo dojít ke
vznícení výbušných či hořlavých látek, např. benzínu nebo
rozpouštědel!

VÝBUŠNÉ PLYNY! VYVARUJTE SE PLAMENŮ A JISKER!
Během nabíjení zajistěte dostatečné odvětrávání.
Při nabíjení umístěte baterii na dobře odvětrávaný povrch. Jinak
by mohlo dojít k poškození zařízení.

NEBEZPEČÍ VÝBUCHU! Zajistěte, aby kladný připojovací kabel
nepřišel do styku s palivovým vedením (např. benzínové
potrubí)!

NEBEZPEČÍ CHEMICKÝCH POPÁLENIN! Chraňte oči a
pokožku před chemickým popálením kyselinou (kyselina sírová)
při kontaktu s baterií!



Noste: Brýle, oděv a rukavice odolné proti kyselinám! Pokud
vaše oči nebo kůže přijdou do styku s kyselinou sírovou,
opláchněte postiženou část těla velkým množstvím čisté
tekoucí vody a vyhledejte okamžitou lékařskou pomoc!

• Při připojování nabíječky k baterii se vyhněte elektrickému zkratu.
Připojujte záporný pól připojovacího kabelu pouze k zápornému pólu
baterie nebo ke karoserii vozidla. Kladný pól připojovacího kabelu
připojujte pouze ke kladnému pólu baterie!

• Před zapojením do sítě se ujistěte, že síťový proud disponuje
standardem 230 V ~ 50 Hz, vodičem PEN, 16 A pojistkou a jističem
zbytkového proudu! Jinak by mohlo dojít k poškození zařízení.

• Neumisťujte nabíječku do blízkosti ohně, tepla ani ji nevystavujte
dlouhodobým teplotám nad 50 °C! Při vysokých teplotách výkon
nabíječky automaticky klesá.

• Zabraňte poškození jakéhokoli vedení, vedoucího palivo, elektřinu,
brzdovou kapalinu, hydraulický olej nebo vodu. Při instalaci nabíječky
na místo pomocí šroubů buďte obzvláště opatrní, aby nedošlo k
poškození! Nedodržení těchto pokynů může vést ke ztrátám na životech
nebo ke zranění!

• S nabíječkou používejte pouze dodané originální náhradní díly od
výrobce!

• Na nabíječku nepokládejte žádné předměty a nepřikrývejte ji! Jinak by
mohlo dojít k poškození zařízení.

• Chraňte elektrické kontakty baterie před zkratem!
• Nabíječku používejte pouze k nabíjení a údržbě nepoškozených

olověných 6 V/12 V baterií (mokrý článek nebo gelový elektrolyt)! Jinak
by mohlo dojít ke škodám na majetku.

• Nepoužívejte nabíječku baterií k nabíjení či udržovacímu nabíjení
jednorázových baterií. Jinak by mohlo dojít ke škodám na majetku.

• Nepoužívejte nabíječku k nabíjení či údržbě poškozených nebo
zamrzlých baterií! Jinak by mohlo dojít ke škodám na majetku. Před
připojením nabíjecí stanice si přečtěte informace o údržbě baterie v
návodu k obsluze baterie! Jinak by mohlo dojít ke zranění osob nebo k
poškození zařízení.

• Před připojením nabíjecí stanice k baterii trvale instalované ve vozidle si
přečtěte informace, týkající se bezpečnosti elektrických zařízení a
údržby v provozních pokynech vozidla! Jinak by mohlo dojít ke zranění
osob nebo k poškození zařízení.



• Pokud nabíječku nepoužíváte, odpojte ji od elektrické sítě! To také
prospívá životnímu prostředí. Zvažte, kolik elektřiny se spotřebuje, a to i
v pohotovostním režimu.

• Neustále dávejte pozor a vždy sledujte, co děláte. Vždy postupujte
opatrně a nepoužívejte nabíječku, pokud se nemůžete soustředit nebo
se necítíte dobře.

Vlastnosti produktu

Tento spotřebič byl navržen pro nabíjení různých baterií SLA (uzavřených
olověných baterií), které se používají především v automobilech,
motocyklech a několika dalších dopravních prostředcích. Může jít např. o
baterie typu WET (s kapalným elektrolytem), GEL (s elektrolytem
gelového typu) nebo AGM (s nasáklým separátorem ze skelných vláken).
Speciální konstrukce zařízení (označovaná také jako „strategie
osmifázového nabíjení“) umožňuje dobití baterie na téměř 100% její
původní kapacity. Dlouhodobé připojení baterie k nabíječce je rovněž
vhodným způsobem, jak zajistit, aby byla baterie udržována v optimálním
stavu.
„Strategie osmifázového nabíjení“ probíhá následovně:

Napětí
Volty

Proud
Ampéry

krok

Krok 1: Kontrola
Před zahájením nabíjení zkontroluje napětí baterie pro ujištění, že je
připojení baterie v pořádku a baterie je ve stabilním stavu.
Krok 2: Obnovení
Je-li to nutné, zahajte u hluboce vybitých nebo sulfátovaných (odsířených)
baterií proces nabíjení prostřednictvím pulzace malého množství proudu.



Krok 3: Měkký start
Pomalé nabíjení a ochrana pro hluboce vybité či sulfátované (odsířené)
baterie vícefázovým proudem.
Krok 4-5: Nabíjení maximem
Proces nabíjení maximálním proudem navazuje s využitím jak
vysokorychlostního, tak střednědobého nabíjení a navrací baterii 80%
kapacity, což je indikováno indikuje 20%, 40%, 60%, 80% a 100% LCD.
Krok 6: Absorpce
Zvyšuje úroveň nabití na 80%. Nabíječka dodá baterii malé množství
proudu, aby zajistila bezpečné a efektivní nabíjení a omezila plynování
baterie.
Krok 7: Údržba 1
Baterie je plně nabitá a připravená k použití, což signalizuje 100%
CHARGE LCD a skutečnost, že ikona baterie přestala blikat. V tomto
kroku nabíječka dodá pouze tolik proudu, aby byla baterie plně nabitá.
Pokud nabíječka u baterie detekuje, že je zapotřebí více proudu, přepne
se nabíječka na Údržbu.
Krok 8: Údržba 2
Neustále kontroluje napětí baterie a stanovuje, zda má být zahájeno
udržovací nabíjení. Pokud svorkové napětí klesne pod 6,4 V (6 V) a 12,8
V (12V), zahájí nabíječka cyklus údržby, dokud napětí nedosáhne 6,8 V (6
V) a 13,6 V (12V), a poté nabíjecí cyklus přeruší. Cyklus mezi
Přerušovaným proudem a Údržbou se opakuje bez omezení, aby byla
baterie plně nabitá bez přebíjení. Nabíječku lze ponechat připojenou po
neomezenou dobu

Provoz

Před prováděním jakýchkoli prací na nabíječce vždy vytáhněte
síťový konektor ze zásuvky.

NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!
NEBEZPEČÍ ŠKOD NA MAJETKU!
NEBEZPEČÍ ÚRAZU!

Při vrtání do zdi dávejte pozor, abyste nenarazili na elektrické kabely,
plynová či vodovodní potrubí. V případě potřeby před vrtáním zkontrolujte
zeď pomocí vhodného detektoru.
Příhodnější pro vás může být připevnit nabíječku na desku nebo na zeď.
Našroubujte dva šrouby skrze montážní otvory 12 do desky nebo do zdi.



Připojení
1.Před zahájením nabíjení nebo vybíjení u trvale instalované baterie ve

vozidle nejprve odpojte propojovací kabel záporného pólu (černý)
vozidla od záporného pólu baterie. Mínusový pól baterie je obvykle
spojený s karoserií vozidla.

2.Následně odpojte připojovací kabel kladného pólu (červený) vozidla od
kladného pólu baterie.

3.Nejprve připevněte rychloupínací svorku „+“ (červená) nabíječky na pól
„+“ baterie.

4.Připojte rychloupínací svorku nabíječky (černá) k pólu baterie.
5.Zapojte napájecí kabel nabíječky do elektrické zásuvky.

Odpojení
1.Odpojte spotřebič od zdroje napájení.
2.Odpojte rychloupínací svorku (černou) od pólu baterie.
3.Odpojte rychloupínací svorku „+“ (červenou) od pólu „+“ baterie.
4.Znovu připojte propojovací kabel kladného pólu vozidla ke kladnému

pólu baterie.
5.Znovu připojte propojovací kabel záporného pólu vozidla k zápornému

pólu baterie.

Vyberte režim nabíjení (mode)
Můžete si vybrat z různých režimů nabíjení pro nabíjení rozmanitých
baterií při různých okolních teplotách. Ve srovnání s běžnými nabíjecími
stanicemi pro baterie disponuje tento spotřebič speciální funkcí pro
opětovné použití prázdné či dobíjecí baterie. Prázdnou / dobíjecí baterii
lze tedy dobít. Bezpečné nabíjení je zajištěno pomocí ochranné funkce
proti nesprávnému připojení a zkratu. Díky nainstalované elektronice se
nabíjecí stanice nespustí ihned po připojení baterie, ale až po výběru
režimu nabíjení (mode).
Tím se zabrání jiskření, k němuž při připojování často dochází. Nabíječka
je řízena interním MCU (mikro řídící jednotka).

Funkce paměti / Reset
Po připojení k elektrické síti se nabíječka automaticky vrátí do režimu
posledního nabíjení v paměti nabíječky.



Pokud je však připojená baterie, nabíječka se automaticky vrátí k
resetování a zůstane v režimu „STANDBY“ a přejde k nabíjení poté, co
uživatel stiskne tlačítko MODE.
Přepínání mezi režimy 1, 1&4, 2, 2&4, 3, 3&4 a 5, 6
Stiskněte tlačítko výběru režimu MODE v počtu odpovídajícím
vybranému režimu. Zařízení přepíná mezi režimy nabíjení pro 12V baterii
v následujícím pořadí: Pohotovostní režim Standby, MODE1 ,
MODE1&4 , MODE2 , MODE2&4 a poté se cyklus opakuje.
Zařízení přepíná mezi režimy nabíjení pro 6V baterii v následujícím
pořadí: Pohotovostní režim Standby, MODE3 6V, MODE 3&4, 6V a poté
se cyklus opakuje.
Dlouhými 3 s. stisknutími tlačítka výběru režimu MODE v příslušném
počtu opakování se zařízení přepíná mezi režimy nabíjení v následujícím
pořadí: Pohotovostní režim Standby, MODE5 , MODE6 a poté
se cyklus opakuje.

POZNÁMKA:
Režim MODE5: Pokud je napětí baterie mimo 11,6-13,8 V, režim 5
není dostupný, dojde k přechodu do režimu MODE 6
Režim MODE6: Opravy a obnovení a nabíjení hluboce vybitých či
sulfátovaných (odsířených) 12V baterií.
Pokud stisknete volicí tlačítko, režim nabíjení se automaticky přepne do
dalšího režimu a zahájí provoz v tomto režimu.

Automatická detekce baterie
Jakmile je nabíječka připojena k elektrické síti, detekuje baterii podle
následujících kritérií: Pokud je napětí baterie nižší než 2,0 V nebo vyšší
než 14 V, baterie není vhodná nebo je vadná. Na displeji se zobrazí
blikající chybové hlášení .

Poznámka:
Nabíječka přizpůsobuje nabíjecí proud v závislosti na stavu nabití baterie,
aby zajistila optimální nabíjení baterie. Baterie se maximálním nabíjecím
proudem nabíjí pouze během hlavní fáze nabíjení.



Krátce před dosažením maximální nabíjecí kapacity se nabíjecí proud
snižuje. To zajišťuje pozvolné a nejlepší možné nabíjení až do maximální
kapacity baterie.

6V baterie
Pokud je napětí baterie mezi 2,0 a 7,0 V, je baterie identifikována jako 6 V
baterie. Stisknutím tlačítka MODE se spustí program nabíjení 6V.

12V baterie
Pokud je naměřeno napětí baterie mezi 7,0 V a 10,5 V, znamená to
kritický rozsah jako u nižšího koncového napětí. Není jasné, zda se jedná
o plně nabitou 6 V baterii (která může mít napětí 7,0 V) nebo hluboce
vybitou 12 V baterii a tudíž se spustí Obnova v Kroku 2 pulzováním
malého množství proudu. Napětí baterie tak během 2 hodin nepřekročí
10,5 V. Na displeji se zobrazí blikající chybové hlášení a dojde k
návratu do pohotovostního režimu.

MODE (14,7V 4,0A): Reaktivace
hluboce vybitých 12 V baterií pomocí
pulzního nabíjení

Tento režim je vhodný zejména pro nabíjení 12 V olověných baterií s
kapacitou větší než 12 Ah.
Dlouhým 3 s. stisknutím tlačítka výběru režimu MODE aktivujete režim

pro baterie identifikované jako 12V baterie, je-li naměřené napětí
mezi 2,0 V a 14 V. Pokud následně neprovedete žádnou další akci,
elektronický systém automaticky zahájí proces nabíjení a na LCD displeji
se při (s proudem) 2,0A rozbliká symbol . Jestliže bude proces
probíhat bez problémů, bude na displeji po celou dobu nabíjení blikat
symbol , dokud se baterie nenabije. Jakmile bude baterie plně nabitá,
LCD displej přestane blikat. Zařízení se nyní automaticky přepne do
režimu udržovacího nabíjení. Napětí baterie během 3 hodin nepřekročí
12V. Na displeji se zobrazí blikající chybová zpráva a zařízení se vrátí
do pohotovostního režimu.



MODE 6V či

MODE či

Tento režim je vhodný zejména pro nabíjení 6V olověných akumulátorů s
kapacitou větší než 12 Ah.
Stisknutím tlačítka výběru MODE vyberte režim 6V nebo 6V .
Poté se rozsvítí odpovídající LCD displej 6V / 6V . Pokud poté
neaktivujete další proces, elektronický systém automaticky zahájí proces
nabíjení a na LCD displeji se při (s proudem) 4,0A rozbliká symbol .
Pokud proces proběhne bez problémů, bude na LCD displeji po celou
dobu nabíjení blikat symbol . Jakmile bude baterie plně nabitá, LCD
displej přestane blikat. Zařízení se nyní automaticky přepne do režimu
udržovacího nabíjení.

Tento režim je vhodný pro nabíjení 12 V olověných baterií s kapacitou
menší než 12 Ah. Stisknutím tlačítka výběru režimu MODE aktivujte režim

nebo . Po dokončení tohoto procesu se rozsvítí příslušný
indikátor LCD. Pokud poté neprovedete žádnou další akci, elektronický
systém automaticky zahájí proces nabíjení a na LCD displeji se při (s
proudem) 0,9A rozbliká symbol . Pokud postup proběhne bez
problémů, bude na LCD displeji po celou dobu procesu nabíjení blikat
symbol , dokud nebude baterie plně nabitá. Jakmile bude baterie plně
nabitá, přestane LCD displej blikat. Zařízení se nyní automaticky přepne
do režimu udržovacího nabíjení.

MODE nebo (14,5V4,0A / 14,7V4,0A)
Tento režim je vhodný zejména pro nabíjení 12 V olověných baterií s
kapacitou větší než 12 Ah.



Stisknutím tlačítka výběru MODE aktivujte režim nebo .
Pokud pak neprovedete žádnou další akci, elektronický systém
automaticky zahájí proces nabíjení a na LCD displeji se při (s proudem)
4,0A rozbliká symbol . Pokud proces proběhne bez problémů, bude
na LCD displeji po celou dobu nabíjení blikat symbol , dokud se baterie
nenabije. Jakmile bude baterie plně nabitá, LCD displej přestane blikat.
Zařízení se nyní automaticky přepne do režimu udržovacího nabíjení.

Dlouhým 3 s. stisknutím tlačítka výběru
režimu MODE aktivujete režim pro
baterie identifikované jako lithiové (12,8 V
4článková LiFeP04), je-li naměřené napětí
mezi 11,6 V a 13,8 V.

Pokud následně neprovedete žádnou další akci, elektronický systém
automaticky zahájí proces nabíjení a na LCD displeji se při (s proudem)
3,0A rozbliká symbol . Jestliže bude proces probíhat bez problémů, bude
na displeji po celou dobu nabíjení blikat symbol , dokud se baterie
nenabije. Jakmile bude baterie plně nabitá, LCD displej přestane blikat.

Speciální funkce nabíječky 
Nabíjení 0V baterie je povoleno
Tato funkce se používá pro baterie s nulovým napětím; k detekci připojení
baterie využívá velmi slabý pulzní proud. Tato funkce se používá u
lithiových baterií, protože lithiová baterie disponuje moduly ochranného
obvodu (PCM), přičemž jakmile se zapojí PCM, činí výstup baterie 0V.
Ochrana proti přehřátí
Pokud se spotřebič během nabíjení příliš zahřeje, výkon se automaticky
sníží. To chrání spotřebič před poškozením.

MODE



Udržovací nabíjení
Jakmile je baterie plně nabitá, nabíječka se automaticky přepne do režimu
udržovacího nabíjení. V závislosti na měřeném napětí je nabíjení
přerušeno nebo je baterie udržována v plně nabitém stavu pomocí
nízkonapěťového proudu (0,9 A nebo 0,4 A / 0,05 A).

Poznámka:
Baterie může zůstat k nabíječce připojená trvale, aniž by došlo k
poškození či nepříznivému vlivu na její výkon. Udržovací nabíjení lze
použít k zachování baterie.

Čištění a údržba

Likvidace

Varování:

Před prováděním jakýchkoli čisticích prací nabíječku odpojte od sítě.
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Nabíječku nikdy neponořujte do
vody, protože by pronikající voda mohla nabíječku poškodit.

V případě potřeby nabíječku očistěte měkkým suchým hadříkem, který
nepouští vlákna. Pouze při silném znečištění použijte vlhký, dobře
vyždímaný hadřík a jemný neabrazivní čisticí prostředek. Po vyčištění
nabíječku důkladně osušte.

Obalový materiál je přírodního původu, a tudíž je recyklovatelný. Zajistěte
jeho recyklaci, abychom chránili naše životní prostředí.
Podle aktuálních směrnic EU se elektrická a elektronická zařízení již
nesmí likvidovat v komunálním odpadu. Použité zařízení tedy zlikvidujte
ve sběrnách určených pro elektrický a elektronický šrot. Významně tím
přispějete k ochraně životního prostředí.
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