DŮLEŽITÉ OZNÁMENÍ

OPRAVNÁ PŘÍLOHA
OHLEDNĚ NABÍJENÍ
K nabíjení baterií skútru používejte POUZE
pokyny v tomto oznámení. Původní text
v návodu k použití týkající se nabíjení baterií
skútru již není platný.

Toto korigendum je součástí návodu k obsluze skútrů.
Důrazně doporučujeme řádné přečtení tohoto oznámení.
Máte-li nějaké dotazy, obraťte se bez obav na svého
odborného prodejce. Rád vám s jakýmkoli dotazem
pomůže.
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Bezpečnostní pokyny
VAROVÁNÍ Riziko zranění a poškození kvůli požáru
• Používejte pouze baterii/baterie a nabíječku dodané
s výrobkem. Použití jakékoli jiné baterie či nabíječky
může být nebezpečné (riziko požáru).
Pro případnou výměnu se obraťte na svého odborného
prodejce.
• Za žádných okolností neotevírejte ani neměňte baterii,
nabíječku, kabely či zástrčky, ani neměňte žádné části
připojení sami!
• Nabíječka je určena pouze k nabíjení baterie či baterií
dodaných se skútrem, nikoli k nabíjení jakýchkoli jiných
baterií.
• Chraňte baterii a nabíječku baterie před plameny,
vysokými teplotami (> 50 °C), vlhkostí, slunečním
zářením a silnými otřesy (např. při upuštění). Pokud již
k tomu došlo, baterii NEPOUŽÍVEJTE.
• Baterii nabíjejte pomocí dodané nabíječky v dobře
větrané místnosti mimo dosah dětí.
• K nabíjení nepoužívejte prodlužovací kabel.

POZOR

Riziko zranění

V závislosti na použití, terénu a jízdních podmínkách
může být výdrž baterie kratší či delší.
Při plánování jízdy berte v úvahu stav nabití baterie. Mějte
na paměti akční rádius dané baterie, viz technické údaje
v návodu k obsluze.
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POZOR

Riziko poškození baterie anebo
zkrácení její životnosti

• Přečtěte si návod k obsluze nabíječky a dodržujte
bezpečnostní pokyny, které se jí týkají.
• Nepřerušujte nabíjecí cyklus a vyčkejte, dokud není
nabíječkou indikováno úplné nabití baterie, viz návod
k obsluze nabíječky. Baterii nenabíjejte v krátkých
časových intervalech. Poznámka: to se NETÝKÁ
lithiových baterií.
• Je-li baterie zcela vybita, může dojít k jejímu nevratnému
poškození. Proto zajistěte, aby byla baterie včas nabita:
o Při intenzivním používání (dlouhé vzdálenosti,
každodenní použití): Po použití ihned nabijte.
Nabíjecí cyklus nepřerušujte.
o Při běžném používání (krátké vzdálenosti, denně
nebo několikrát týdně): Nabíjejte, pokud indikátor
baterie ukazuje 50% vybití. Nabíjecí cyklus
nepřerušujte.
o Při občasném použití nebo skladování: Jednou týdně
nabíjejte. Nabíjecí cyklus nepřerušujte.
• Je-li baterie delší dobu vystavena extrémnímu chladu,
dojde ke zkrácení její životnosti, viz technické údaje
v návodu k obsluze.
• Zajistěte, aby byly všechny body připojení na baterii a
bod připojení v prostoru pro baterii bez prachu a jiných
nečistot.
• Chraňte baterii před velkými zdroji elektromagnetického
záření.
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Pokyny k nabíjení
1. Vypněte skútr (VYP).
2. NEJPRVE zapojte nabíječku baterie do el. zásuvky
220 V~.
3. Připojte nabíječku k baterii.
4. Vysvětlení indikátorů na nabíječce viz návod k obsluze
nabíječky baterií.
5. Když dojde k úplnému nabití baterie, odpojte ji od
nabíječky.
6. Odpojte nabíječku ze zásuvky, nechte ji vychladnout a
pak ji uložte na suché místo.
7. Zapněte skútr (ZAP) a ověřte, zda svítí všechna světla
indikátoru stavu baterie.

V případě jakýchkoli problémů, když nelze baterii
nabíjet
podle následujících pokynů, se obraťte na svého
odborného prodejce.
Když se po nabíjení na ovládací konzole zobrazí
chybový kód „Zabránění jízdy“, ověřte řádné odpojení
nabíječky baterií. Toto bezpečnostní opatření zabrání
jízdě s nabíječkou, která je ještě připojena k el. síti.

2019-04

- CS - 4

