
N Á V O D   N A   M O N T Á Ž   A   O B S L U H U : Obj. č.: 65 00 69 www.conrad.sk 
 

 
 

 

Zinkovo – uhlíkové batérie 
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Všeobecné upozornenia 
Prosíme Vás, aby ste si starostlivo prečítali tento návod na použitie. V prípade akýchkoľvek 

otázok sa obráťte na našu službu zákazníkom na linke 02 / 52 45 00 52. V žiadnom prípade 

produkt sami neotvárajte a nepokúšajte sa ho svojpomocne opraviť. V prípade nároku na 

záručné plnenie sa, prosím, obráťte na Vášho predajcu. V súvislosti so zlepšovaním projektu 

si vyhradzujeme právo na technické a optické zmeny produktu. 

 

Používanie batérií 
Batérie vložte a zapojte do prístroja podľa jeho návodu na používanie. Dbajte na správnu 

polaritu batérií. Používajte dostatočne silné batérie pre daný prístroj. Používajte batérie 

rovnakého typu, nemiešajte ich medzi sebou a ani s akumulátormi. Pri výmene batérií 

vymeňte vždy všetky, nikdy nie len časť. 

 

Spracovanie použítých batérií 
Vy, ako konečný používateľ ste zo zákona (Nariadenie o batériách) povinný vrátiť všetky 

použité batérie a akumulátory, spracovanie spolu s domovým odpadom je zakázané! 
Batérie/ akumulátory s obsahom škodlivých látok sú označené vedľa zobrazenými 

symbolmi, ktoré poukazujú na zákaz ich spracovania spolu s domovým odpadom. 

Označenie rozhodujúcich ťažkých kovov je: Cd = kadmium, Hg = ortuť, Pb = 

olovo. Vaše použité batérie/ akumulátory môžete bezplatne odovzdať v zberných 

miestach Vášho spoločenstva, v našich pobočkách a všade tam, kde sa batérie/ 

akumulátory predávajú! 

 

Upozornenia k batériám 
Batérie nenechávajte ležať bez dozoru, vzniká nebezpečenstvo, že ich prehltnú deti alebo 

domáce zvieratá. V prípade prehltnutia okamžite vyhľadajte lekára. 

Vytečené alebo poškodené batérie môžu pri kontakte s pokožkou spôsobiť zranenia, 

v takomto prípade preto používajte vhodné ochranné rukavice. 

Pamätajte, že batérie nemožno skratovať, rozoberať alebo hádzať do ohňa. Vzniká 

nebezpečenstvo explózie! 

Bežné batérie nemožno nabíjať. Vzniká nebezpečenstvo explózie! 

V prípade dlhšieho nepoužívania (napr. pri skladovaní) vyberte vložené batérie. Zabránite tak 

poškodeniam spôsobeným vytečenými batériami. 

Vždy vymieňajte celú sadu batérií, používajte iba batérie rovnakého typu / výrobcu. 

 

Tento návod na použitie je publikácia firmy Conrad Electronic, s.r.o., prevádzka Karpatská 5, 

81105, Bratislava a zodpovedá technickému stavu pri tlači. Zmeny v technickom stave 

vyhradené. Majetok firmy Conrad Electronic, s.r.o. Verzia 09/07 


