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CZ
UŽIVATELSKÝ MANUÁL:
Aby vaše nová ebike li-ion baterie správně fungovala po co nejdelší možnou dobu, do-

držujte kroky popsané níže: 

První použití:
     Po rozbalení baterie zkontrolujte její kapacitu. To provedete stisknutím tlačítka 

v horní části baterie.
Před prvním připojením ke kolu zkontrolujte, zda je zachována polarita (+) a (-) 

stejně jako na původní baterii. 

Instalace
Baterie je dodávána s lyžinami, které slouží k náhradě těch původních v případě 
možných rozdílů v montáži. 
Baterie Green Cell mají 4 kolíkový výstup a 3 (XLR) či 2 (cinch) kolíky pro připojení 
baterie.  
Výstup je osazen 4 kolíky - 2 s pozitivním nábojem a 2 s negativním. Spojení dvou 

kabelů (jednoho negativního a jednoho pozitivního) je pro správnou funkci dostačující. 

Doporučujeme však připojit všechny 4 kolíky, aby bylo zajištěno lepší mechanické i 

elektrické spojení. V případě, že jsou připojeny jakékoli doplňkové funkce, jako 

například zadní světlo, připojení všech 4 kolíků je pro funkčnost nezbytné. 

Náš výrobek je opatřen klíčovým zámkem. Přetočením klíče do 
polohy: 1 přenáší napětí do výstupu, 3 uvolňuje blokaci nebo 2 
spíná blokaci a napětí není přenášeno do výstupu. 
Po instalaci baterie otočte klíčem doprava do polohy 1 a 

zkontrolujte, zda je kolo napájeno.

Nabíjení
      Pro nabíjení baterie je nutné aktivovat blokádu výstupu. Následně připojte nabíječku

k XLR konektoru. Používejte vždy pouze nabíječky vhodné k danému typu baterie. 
Po připojení nabíječky by se mělo rozsvítit červené světlo indikující, že je proces 
nabíjení aktivní. Jakmile je baterie plně nabitá, světlo změní svou barvu na zelenou. 
Čas nabíjení se může měnit a odvíjí se od typu použité nabíječky a kapacity baterie. 
Zahřívání baterie signalizuje přetížení článků a nabíječku je třeba okamžitě odpojit. 

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A LIKVIDACE ZAŘÍZENÍ:
Tato baterie je vybavena několika ochrannými prvky zajišťující delší životnost a její 
bezpečné použití. Jedním z nich je tepelná ochrana, která odpojí výstupní napětí v 
případě, že jsou články baterie příliš horké nebo studené. Jakmile teplota dosáhne 
optimální úrovně, výstupní napětí bude automaticky obnoveno. 
Baterii je třeba nabíjet a vybíjet alespoň jednou za pár týdnů. To pomůže udržet baterii 

v dobrém stavu. Ponechání baterie nabité po delší dobu může způsobit rapidní 

snižování její životnosti.



Je-li baterie konstantně připojena k nabíječce a nedochází k jejímu vybíjení, její 
kapacita se může snižovat. 
Jestliže baterie nebude používána déle než měsíc, je nutné ji nabít zhruba na 50-60 % 

a uložit na suchém a studeném místě. Ideální skladovací teplota je asi 20°C.

Při manipulaci a likvidaci zařízení buďte opatrní. Nesprávná manipulace v rozporu 
s tímto uživatelským manuálem může představovat riziko ohrožení života, zdraví 
nebo majetku.  
Baterie: nevhazujte do ohně; neusazujte na teplo-generující zařízení (pokud se příliš 
zahřeje, může baterie explodovat); nepožívejte; nevkládejte do úst; nerozbíjejte; 
nepropichujte; neotevírejte jejich kryt; nepřikládejte si je k očím, uším, či jiným tělesným 
otvorům; nenechejte spadnout; nevystavujte nárazu; nepoužívejte baterie pro nabíjení 
jiných zařízení, než těch, k nimž jsou určeny; chraňte před kontaktem s kovovými 
objekty.
Zaznamenáte-li zvláštní, neobvyklý zápach či zvuk, který z baterií vychází, nebo 

dokonce kouř, okamžitě zařízení přestaňte používat a odneste jej do servisního 

střediska výrobce. 

POŠKOZENÉ BATERIE NIKDY NEPOUŽÍVEJTE !!!
Baterie musí být chráněny před vysokým externím tlakem, neboť by mohlo dojít 
ke zkratům a přehřátí. 
Uchovávejte baterie v teplotách od 0°C do 45°C. Doporučená teplota pro užívání 
baterií je 5°C až 35°C.

         Jakýkoli typ baterií by měl být recyklován pouze v určených sběrných 
nádobách.

 

Obecné záruční podmínky
1.   Společnost CSG S.A. se sídlem 30-509 Krakov, Kalwaryjska 33, dále jen "ručitel"

poskytuje záruku na správné a bezproblémové fungování tohoto produktu po celou 
dobu záruční lhůty uvedené na první straně Záručního listu počítající se ode dne 
nákupu produktu. 

2.  Ručitel poskytuje omezenou záruku po dobu uvedenou na přední straně Záručního 
listu. Důvodem je přirozené opotřebení produktu. Snížení kapacity baterie pod 80 
% původní kapacity může být důvodem pro reklamaci. 

3.   Záruka neomezuje ani nepozastavuje právo klienta na reklamaci dle práv                       
      plynoucích z ní.
4.  Pro uplatnění reklamace musí klient doručit vadný produkt ručiteli na danou adresu 

spolu se záručním listem nebo kopií faktury a vyplněným formulářem pro reklamaci 
či vrácení, který naleznete na našich webových stránkách www.greencell.global. 

5.  Ručitel informuje klienta o řešení reklamace do 14 dnů od obdržení vadného 

produktu. Vadný produkt bude opraven či vyměněn za nový během 14 dnů od 

informování klienta o rozhodnutí o přijetí reklamace. Jestliže je typ závady zvláště 

složitý na opravu nebo vyžaduje doplňkové zásahy do zařízení, jako je výměna 

náhradních dílů, čas opravy se může protáhnout. Ručitel se přirozeně snaží problém 

vyřešit tak rychle, jak je to jen možné. Ručitel má právo rozhodnout o řešení reklamace 

(výměna, oprava či vrácení peněz). 



6. Vyjma reklamací vytvořených v rámci programu "Garance spokojenosti" (uplatněné 
do 30 dnů od obdržení produktu): Klient hradí náklady na doručení vadného               
produktu. Ručitel hradí náklady na doručení vyměněného či opraveného produktu               
klientovi. V případě mezinárodních obchodů musí klient před odesláním vadného 
produktu o této skutečnosti ručitele informovat.  

7. Záruka nebude uznána, pokud:
• došlo k poručení záruční pečeti;
•    poškození baterie je externí (ohněm, vodou, mechanicky a podobně);                        
•    byla baterie použita jiným než určeným způsobem;
• došlo k pokusu o neautorizovanou opravu.

8.  V případě neopodstatněné reklamace produktu budou klientovi ručitelem 
naúčtovány všechny související poplatky.

9.  Odpovědnost ručitele vůči klientovi je vymezena na hodnotu produktu, ke kterému 
se záruka vztahuje. Nepokrývá žádné jiné poškození, jako je například ztráta dat či 

informací uložených na paměťových kartách, ani jiné poškození způsobené         

nesprávným užíváním produktu či jeho poškozením. 

 Spokojenost!
Jsme šťastní, že jste s výrobky Green Cell spokojeni, zde jsou některé 

ze způsobů, prostřednictvím kterých můžete vyjádřit svůj názor:                                                                                                                                 

          Podělte se o svou zkušenost s námi na Amazonu/Ebay. 

Povězte o našem produktu všem na Facebooku, Twitteru
či Instagramu.

Váš názor je pro nás velmi důležitý.

vytvořte nový facebookový/instagramový příspěvek s  #freshenergy 
#gcglobal a získejte ŠANCI VYHRÁT GC výrobky! 

 

                                               Nejste spokojeni?
Naše profesionální zákaznické středisko udělá vše, co bude v jeho

silách, aby vám pomohlo s jakýmkoli problém. Neváhejte nás 
kontaktovat:

@ support@greencell.global
   +48 12 444 62 47 

    www.greencell.global/en

         Povězte o něm svým přátelům a rodině.
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© ® Green Cell Fresh Energy. Registrovaná obchodní značka. 
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Záruční servis: 
GreenCell

ul. ppor. Mieczyslawa Majdzika 15 dok 36 
32-050 Skawina, Polsko

tel. +48 12 444 62 47

Výrobce: 
Green Cell 
CSG S.A.

ul. Kalwaryjska 33 
30-509 Cracow, Polsko


