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ZÁRUČNÍ LIST

Číslo dokladu 

Datum nákupu

Název produktu

Model (kód produktu)

Záruční doba: 12 měsíců

Razítko

Prohlašuji, že jsem si přečetl podmínky uvedené v záručním listu
a  při jímám  je

(čitelný podpis kupujícího



CZ

Pozor!
Nepoužívejte nabíječku Ni-MH / Ni-Cd s Li-Ion bateriemi!
Nepoužívejte nabíječku Li-Ion s bateriemi NI-MH / Nl-Cd!

Doba nabíjení
3-4 hodiny (v závislosti na kapacitě baterie).

Pracovní postupy
Krok 1. Položte baterii na zem nebo na rovný povrch.
Krok 2. Připojte svorky nabíječky ke konektoru baterie.
Krok 3. Při připojování baterie k nabíječce se LED rozsvítí zeleně. Po 1-5
sekundách na nabíječce se barva LED změní ze zelené na červenou, což
signalizuje začátek nabíjecího cyklu. Jakmile baterie dosáhne plného nabití,
LED dioda se znovu rozsvítí zeleně.
Krok 4. Po úplném nabití baterie odpojte nabíječku od napájení a poté
odpojte baterii od nabíječky.

Pozor:
1. Nabíjení by mělo probíhat na stabilním povrchu.
2. Při připojování / odpojování baterie nejprve odpojte nabíječku od

napájení.
3. Pokud se baterie přehřívá, odpojte nabíječku od napájení, aby nedošlo k

jejímu poškození.
4. Před připojením baterie k nabíječce zkontrolujte polarizaci. (+) na

nabíječce na (+) na baterii A (-) na nabíječce na (-) na baterii.
5. Ni-MH/Ni-Cd nabíječku používejte POUZE s Ni-MH/Ni-Cd bateriemi!
6. Li-lon nabíječku používejte POUZE s bateriemi Li-Ion!

POKYNY PRO BEZPEČNOST A LIKVIDACI:
Při používání a likvidaci zařízení je nutná opatrnost. Nesprávné použití
a nedodržování těchto pokynů může představovat ohrožení života,
zdraví nebo majetku.
Nabíječku: nevhazujte do ohně; nepokládejte na zařízení generující teplo
(napájecí zdroj může explodovat, pokud je vystaven vysokým teplotám);
neokusujte; neolizujte; nedrťte; nepropichujte, neotvírejte kryt; nevkládejte
do očí, uší, úst či jiných tělesných otvorů; neodhazujte; nevystavujte nárazu;
nepoužívejte nabíječku k nabíjení jiného zařízení kromě toho, pro které je
navržena; chraňte před kontaktem s kovovými předměty; nezakrývejte -
zejména ne materiály, které mohou omezit / zabránit ventilaci jednotky,
jejímu chlazení a výměně tepla s prostředím; nepoužívejte na hořlavých
površích, které brání výměně tepla s okolním prostředím (přikrývky, polštáře,
prostěradla, křesla, gauče atd.).
Před každým použitím se ujistěte, že zařízení nevykazuje známky vnějšího
poškození (např. opotřebení, díry v izolaci kabelu, praskliny v krytu,
poškození konektoru).

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA



Výrobek ani obal nejsou hračka a nejsou určené pro použití dětmi.
Uchovávejte zařízení mimo dosah dětí.
Pokud z nabíječky zaregistrujete podivný zápach, zvuky nebo vycházející
kouř, okamžitě přestaňte výrobek používat a vraťte ho do servisního
střediska výrobce.
NIKDY NEPOUŽÍVEJTE POŠKOZENÝ AC ADAPTÉR!!!

Obecné záruční podmínky
1. Společnost Paweł Ochyński CSG S.A. se sídlem v Krakově, 30-509, ul.

Kalwaryjska 33, dále jen „Ručitel“, zaručuje řádný a bezporuchový
provoz produktu po dobu uvedenou na první straně Záručního listu
počínaje dnem dodání uvedeným na záručním listu či prodejním dokladu.

2. Ručitel poskytuje omezenou záruku na období uvedené na první straně
záručního listu. Důvodem je přirozené opotřebení produktu.

3. Záruka nevylučuje, neomezuje ani nepozastavuje práva zákazníka
plynoucí ze záruky za vady produktu.

4. Základem pro uplatnění záruky je doručení vadného produktu Ručiteli,
které musí být nejprve potvrzeno Prodávajícím. Kupující je povinen
předložit záruční list nebo kopii dokladu o nákupu (účtenka nebo faktura)
a vyplněný reklamační protokol od greencell.global.

5. Ručitel bude kupujícího informovat o tom jak bude reklamace vyřízena
do 14 dnů od přijetí. Vadný produkt bude opraven nebo vyměněn do 14
dnů ode dne, kdy Ručitel informuje kupujícího o zpracování jeho záruční
reklamace. Pokud odstranění závady vyžaduje vícepráce či dodatečné
úkony, může se záruční doba prodloužit, avšak Ručitel vynaloží veškeré
úsilí, aby produkt co nejdříve opravil. O způsobu odstranění závady
rozhoduje Ručitel.

6. Vyjma podání v rámci „Záruky spokojenosti“ (podání učiněná do 30 dnů
od převzetí produktu): náklady na doručení závadného produktu Ručiteli
musí být uhrazeny Kupujícím. Ručitel hradí náklady na dodání
opraveného či vyměněného produktu kupujícímu po celou záruční dobu.

7. Záruka se nevztahuje na produkt:
• se zárukou proti neoprávněné manipulaci;
• poškozený vnějšími vlivy (zaplavení, mechanické poškození, požár atd.);
• poškozený v důsledku nesprávného užívání;
• nesoucí stopy neautorizovaných oprav.

8. V případě neoprávněného požadavku budou Kupujícímu účtovány
náklady vzniklé Ručiteli.

9. Odpovědnost Ručitele vůči Kupujícímu je limitována hodnotou produktu,
na který se tato záruka vztahuje, a nevztahuje se na žádné další škody,
jako je např. ztráta dat a informací uložených na paměťových médiích a
další ztráty v důsledku vadného či poškozeného počítače.

Nevhazujte nabíječku do běžného komunálního odpadu. 
Samostatná elektronická zařízení.



Jsme velice rádi, že jste s produktem Green Cell spokojení. Zde je několik
způsobů, jak můžete vaši spokojenost vyjádřit:

Jste spokojení!

Řekněte to svým přátelům a rodině

Sdílejte své zkušenosti na Amazonu / eBay

Řekněte všem o našem produktu na Facebooku, Twitteru a Instagramu

Každý názor je pro nás velice důležitý.

Jste nespokojení?

Náš profesionální zákaznický servis se bude snažit vám pomoci s jakýmkoli 
problémem. Neváhejte nás kontaktovat:





























Datum reklamace (podpis a razítko)

Historie oprav

Datum reklamace (podpis a razítko)

Datum reklamace (podpis a razítko)

Popis  závady

Popis  závady

Popis  závady



©2019 Green Cell Paweł Ochyński CSG S.A. Všechna práva 
vyhrazena. Specifikace produktu a data se mohou změnit 

bez předchozího upozornění.
®Green Cell je registrovaná ochranná známka společnosti Paweł Ochyński 

CSG S.A. Všechny názvy značek a produktů jsou registrovanými 
ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Servis:
Green Cell

ul. płk. Andrzeja Hałacińskiego 15 dok 36, 
32-050 Skawina 

+48 12 444 62 47 
support@greencell.pl

Dovozce/výrobce
Green Cell,

Paweł Ochyński CSG S.A. 
ul. Kalwaryjska 33, 

30-509 Krakow
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