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Rychlonabíječka 
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Děkujeme vám za zakoupení této rychlonabíječky. Před jejím použitím si prosím pozorně 
přečtěte tuto uživatelskou příručku a uschovejte ji pro případné pozdější použití.
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Použití přiměřené určení | Všeobecné bezpečnostní pokyny | Používání akumulátorového nářadí

1. POUŽITÍ PŘIMĚŘENÉ URČENÍ
Přístroj není určen k použití při podnikání. Musí se dodržovat obecně uznávané předpisy úrazové prevence 
a přiložené bezpečnostní pokyny. Vykonávejte pouze činnosti popsané v tomto návodu k použití. Jakékoli jiné 
používání je považováno za neoprávněné chybné použití. Výrobce neodpovídá za škody, které z toho plynou.

2. VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
  Pro bezpečné zacházení s tímto přístrojem si jeho uživatel musí před prvním použitím přečíst tento návod 

k použití a porozumět mu.
  Respektujte všechny bezpečnostní pokyny! Pokud nebudete dbát bezpečnostních pokynů, ohrožujete sebe 

i ostatní.
  Všechny návody k použití a bezpečnostní pokyny si dobře uložte pro pozdější použití.
  Když přístroj prodáváte nebo předáváte dál, bezpodmínečně předejte i tento návod k použití.

3. POUŽÍVÁNÍ AKUMULÁTOROVÉHO NÁŘADÍ
  Akumulátory je třeba nabíjet pouze pomocí nabíječek, které výrobce doporučuje. U nabíječky, která je vhodná 

pro určitý druh akumulátorů, hrozí nebezpečí požáru, pokud se použije s jinými akumulátory.
  V elektrických nářadích používejte pouze určené akumulátory. Použití jiných akumulátorů může vést ke 

zranění a nebezpečí požáru.
  Nepoužitý akumulátor chraňte před kancelářskými sponkami, mincemi, klíči, hřebíky, šrouby nebo 

jinými drobnými kovovými předměty, které by mohly způsobit přemostění kontaktů. Zkrat mezi kontakty 
akumulátoru může mít za následek popálení nebo požár.

  Při nesprávném použití může z akumulátoru vytéct kapalina. Zabraňte kontaktu s touto kapalinou. V případě 
náhodného kontaktu důkladně opláchněte zasáhnuté místo vodou. Pokud se kapalina dostane do očí, 
poraďte se dodatečně s lékařem. Kapalina z akumulátoru může způsobit podráždění pokožky nebo 
popáleniny.

Přídavné bezpečnostní pokyny
  Akumulátor neotvírejte. Neodborným zásahem se může akumulátor poškodit.
  Akumulátor nevystavujte vysokým teplotám, ohni, vodě a vlhkosti. Hrozí nebezpečí výbuchu.
  Při poškození a nesprávném použití akumulátoru mohou unikat výpary. Postarejte se o důkladné větrání 

a v případě obtíží konzultujte lékaře. Výpary mohou podráždit vaše dýchací cesty a způsobit onemocnění.
  Nikdy se nepokoušejte dobíjet nedobíjitelné baterie. Hrozí nebezpečí požáru a výbuchu.
  Akumulátor se smí používat pouze ve spojení s tímto elektrickým nářadím. Jiné elektrické přístroje mohou 

akumulátor případně přetížit nebo poškodit.
  Mohou se používat pouze akumulátory, které jsou schváleny výrobcem, s hodnotami uvedenými na typovém 

štítku tohoto elektrického nářadí. Použití odlišných akumulátorů může zapříčinit nebezpečí zranění a věcných 
škod v důsledku exploze akumulátorů.
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  Mohou se používat pouze nabíječky, které jsou schváleny výrobcem, s hodnotami uvedenými na typovém 
štítku akumulátoru. Použití odlišných nabíječek může zapříčinit nebezpečí zranění a věcných škod 
v důsledku exploze akumulátorů.

  Symboly, které se nacházejí na vašem přístroji, se nesmějí odstraňovat ani zakrývat. Nečitelné pokyny na 
přístroji se musejí okamžitě vyměnit.

4. SYMBOLY A PIKTOGRAMY

Před uvedením do provozu si přečtěte 
návod na použití.

Akumulátor nabíjejte pouze v interiérech.

Akumulátor nevyhazujte do domovního 
odpadu!

Akumulátor nevyhazujte do vody!

Akumulátor nespalujte!

10-40°C

Akumulátor nevystavujte slunečnímu 
záření nebo nadměrným teplotám!
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Nabíjení akumulátoru

5. NABÍJENÍ AKUMULÁTORU
Poznámka: Akumulátor není součástí dodávky a je volitelně k dostání.

Poznámka: Skutečná vzhled vašeho přístroje se může od obrázků lišit.

  VAROVÁNÍ! 
Nebezpečí zranění! Dodržujte bezpečnostní pokyny k zacházení s akumulátorovými 
přístroji.

  OZNÁMENÍ!
Nebezpečí poškození přístroje! Akumulátor hluboce nevybíjejte.

Poznámka: Pokud je akumulátor úplně nabitý, nabíječka se automaticky přepne na udržovací nabíjení. 
Akumulátor může trvale zůstat v nabíječce.

   Před prvním uvedením do provozu se musí akumulátor nabít.
– Stiskněte blokovací tlačítko (3) a akumulátor z přístroje vytáhněte.
– Vložte akumulátor do nabíjecí stanice.
– Zástrčku nabíjecí stanice zasuňte do zásuvky.
Stav nabití se zobrazuje pomocí kontrolek (4).
– Akumulátor po nabití vložte do přístroje a nechte bezpečně zapadnout.

Ovládací indikátory (4)
  Zelený indikátor bliká – nabíjení
  Zelený indikátor svítí – plně nabitá baterie
  Červený indikátor bliká – problém s baterií; zkontrolujte prosím pečlivě správné vložení baterie do 

nabíječky. Pokud problém přetrvává, kontaktujte prosím nejbližší servisní středisko
  Červený indikátor svítí – vysoká teplota baterie; počkejte prosím minimálně 60 minut a zkuste to znovu

Zkontrolovat zbývající kapacitu akumulátoru
– Stiskněte tlačítko (2).
Zbývající kapacita akumulátoru se zobrazí pomocí kontrolek (1).
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6. LIKVIDACE

POKYNY A INFORMACE K LIKVIDACI VYŘAZENÝCH OBALOVÝCH MATERIÁLŮ
Vyřazený obalový materiál zlikvidujte v místě určeném pro likvidaci odpadů ve vašem bydlišti.

Tento spotřebič a jeho příslušenství jsou vyrobeny z různých materiálů, jako například 
z kovu a plastů. 
Poškozené díly odneste do recyklačního střediska. Dotazy směřujte na příslušné vládní 
oddělení.
Ikona přeškrtnutého odpadkového koše znamená: Baterie a dobíjecí baterie, elektrické 
nebo elektronické zařízení nesmí být vyhazovány do domácího odpadu. Mohou obsahovat 
látky, které jsou škodlivé pro životní prostředí a lidské zdraví.
Zákazníci musí vyřazená elektrická zařízení a vyřazené běžné nebo dobíjecí baterie 
zlikvidovat odděleně od domácího odpadu v ofi ciálním sběrném dvoře, aby byla zajištěna 
správná likvidace s ohledem na životní prostředí. Informace o vracení těchto položek jsou 
k dispozici u prodejce. Prodejci musí tyto položky bezplatně přijímat. Baterie a dobíjecí 
baterie, které nejsou nedílnou součástí vyřazených elektrických zařízení, musí být před 
likvidací odebrány a samostatně zlikvidovány. Lithiové baterie a akumulátory všech 
systémů musí být do sběrného dvora odevzdány ve vybitém stavu. Baterie musí být vždy 
chráněny proti zkratu zalepením pólů lepicí páskou.
Koncoví uživatelé jsou odpovědni za smazání jakýchkoli osobních údajů uložených ve 
vyřazovaných zařízeních ještě před jejich likvidací.

Tento spotřebič splňuje všechny základní požadavky směrnic EU.

Text, design a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo 
provádět takové změny.

Návod k použití v originálním jazyce.
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Technické údaje

7. TECHNICKÉ ÚDAJE
Číslo výrobku FDUZ 79100 Rychlonabíjecí akumulátorová stanice

Jmenovité napětí 230 V~, 50 Hz

Jmenovitý výkon 70 W

Nabíjecí napětí 20,9 V 

Nabíjecí proud 2,4 A

Třída ochrany II

Doba nabíjení 2 Ah / 60 min, 4 Ah / 120 min

Příslušenství

Číslo výrobku Díl příslušenství

FDUZ 79020 Akumulátor 2 Ah

FDUZ 79040 Akumulátor 4 Ah

FDUZ 79100 Rychlonabíjecí akumulátorová stanice

FDUZ 79110 Rychlonabíjecí duální akumulátorová stanice
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8. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
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2310, Szigetszentmiklós 
Kántor u. 10

A FAST Hungary Kft. (2310, Szigetszentmiklós, 
Kántor u. 10) mint a termék magyarországi im-
portőrea jótállási jegyen feltüntetett típusú és gyár-
tási számú készülékre jótállást biztosít a fogyasztók 
számára az alábbi feltételek szerint:












