Aku
program
Marine
program

Návod
Návod k
k obsluze
obsluze
a
a servisní
servisní knížka
knížka

HBC210W
BF15D
3KDCHE05

BF20D

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
Překlad originálního návodu

CZ Česky

NÁVOD K POUŽITÍ

NABÍJEČKA BATERIÍ

ČÍSLO MODELU HBC210W

VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika způsobení zranění si před použitím tohoto výrobku musí
uživatel přečíst a řádně nastudovat návod k použití. Uschovejte tyto pokyny pro budoucí odkazy.

3RDCHE05
00X3RDCHE05

OBSAH
Obsah...............................................................................................4
Přečtěte si všechny pokyny!.............................................................5
Bezpečnostní symboly.....................................................................6
Bezpečnostní pokyny.......................................................................7
Úvod...............................................................................................12
Specifikace.....................................................................................12
Popis..............................................................................................13
Provoz............................................................................................14
Údržba............................................................................................17
Odstraňování závad.......................................................................19
Záruka............................................................................................20
SERVISNÍ KNÍŽKA.........................................................................21

4

CZ

NABÍJEČKA BATERIÍ - HBC210W

PŘEČTĚTE SI VŠECHNY POKYNY!
VAROVÁNÍ: Před použitím tohoto výrobku si přečtěte tento

návod k použití.

Tato nabíječka má k dispozici mnoho funkcí, které zaručují její pohodlnější
a příjemnější použití. Bezpečnost, výkon a spolehlivost byly nejvyšší prioritou při
konstrukci tohoto výrobku, a proto je zaručena jeho snadná údržba a provoz.

NEBEZPEČÍ! Osoby používající elektronická zařízení, jako jsou například
kardiostimulátory, musí před použitím tohoto výrobku provést konzultaci se svým
lékařem. Provoz elektrického zařízení v těsné blízkosti kardiostimulátoru by mohl
způsobit rušení nebo selhání tohoto kardiostimulátoru.
VAROVÁNÍ: Z důvodu zajištění bezpečnosti a spolehlivosti tohoto výrobku
musí být všechny opravy prováděny v autorizovaném servisu Honda.
VAROVÁNÍ: Tento

výrobek mohou používat děti starší
8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností
a znalostí, byl-li těmto osobám stanoven dohled nebo
pokud jim byly poskytnuty pokyny týkající se bezpečného
použití tohoto výrobku a pokud byly seznámeny se
souvisejícími riziky. Děti si nesmí s tímto zařízením hrát.
Čištění a uživatelská údržba nesmí být prováděny dětmi
bez dozoru.

NABÍJEČKA BATERIÍ - HBC210W
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BEZPEČNOSTNÍ SYMBOLY
Účelem bezpečnostních symbolů je přitažení vaši pozornosti na možná nebezpečí.
Bezpečnostní symboly a texty u těchto symbolů si zasluhují vaši pečlivou pozornost
a pochopení. Výstražné symboly samy o sobě žádná nebezpečí neeliminují. Pokyny
a výstrahy, které poskytují, v žádném případě nenahrazují řádná preventivní opatření
proti způsobení nehod.

VAROVÁNÍ: Před použitím tohoto výrobku zajistěte, aby si příslušní
uživatelé přečetli a řádně nastudovali všechny bezpečnostní pokyny uvedené
v návodu k použití, včetně všech bezpečnostních výstražných symbolů, jako jsou
„NEBEZPEČÍ“, „VAROVÁNÍ“ a „UPOZORNĚNÍ“. Nedodržení jakéhokoli níže
uvedeného pokynu může vést k způsobení úrazu elektrickým proudem, požáru nebo
vážného zranění.
VAROVÁNÍ: Z důvodu zajištění bezpečnosti a spolehlivosti tohoto výrobku

musí být všechny opravy prováděny v autorizovaném servisu Honda.
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BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Tato strana zobrazuje a popisuje bezpečnostní symboly, které se mohou objevit na
tomto výrobku.
Před sestavením a použitím tohoto výrobku si přečtěte, nastudujte a dodržujte
všechny pokyny uvedené na výrobku.
Bezpečnostní
upozornění

Opatření týkající se vaší bezpečnosti

Přečtěte si návod
k použití

Uživatel si musí přečíst návod
k použití, aby bylo omezeno riziko
způsobení zranění.

T3,15A
Použití
uvnitř budov

Používejte toto zařízení pouze uvnitř
budov

Konstrukční třída II

Dvojitá izolace

Tavné pojistky

Miniaturní tavná pojistka se
zpožděním

V

Volt

Napětí

A

Ampér

Proud

Hz

Hertz

Frekvence (cykly za sekundu)

W

Watt

Výkon

Střídavý proud

Typ proudu

Stejnosměrný proud

Typ nebo charakteristika proudu

T3,15A

NABÍJEČKA BATERIÍ - HBC210W
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VAROVÁNÍ: Přečtěte a nastudujte si prosím všechny pokyny. Nedodržení
jakéhokoli níže uvedeného pokynu může vést k způsobení úrazu elektrickým
proudem, požáru nebo vážného zranění.

BEZPEČNOST PRACOVNÍHO PROSTORU

■■ Udržujte pracovní prostor v čistotě a dobře osvětlený. Přeplněný
a neosvětlený pracovní prostor zvyšuje riziko nehod.

■■ Nepracujte s nabíječkou HONDA ve výbušném prostředí, jako jsou

prostory s výskytem hořlavých kapalin, plynů nebo prašných látek.
V nabíječce může docházet k jiskření, které může způsobit vznícení hořlavého
prachu nebo výparů.

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST

■■ Zástrčka napájecího kabelu nářadí musí odpovídat zásuvce. Zástrčku nikdy
žádným způsobem neupravujte. Nepoužívejte u uzemněného elektrického
nářadí žádné upravené zástrčky. Neupravované zástrčky a odpovídající
zásuvky snižují riziko způsobení úrazu elektrickým proudem.

■■ Nevystavuje tuto nabíječku dešti nebo vlhkému prostředí. Vnikne-li do
nabíječky voda, zvýší se riziko úrazu elektrickým proudem.

■■ S napájecím kabelem zacházejte opatrně. Nikdy nepoužívejte napájecí kabel
k přenášení nebo posouvání nabíječky a netahejte za něj, chcete-li nabíječku
odpojit od elektrické sítě. Zabraňte kontaktu kabelu s mastnými, horkými
a ostrými předměty nebo pohybujícími se díly. Poškozený nebo zauzlený
napájecí kabel zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.

■■ Zabraňte kontaktu těla s uzemněnými povrchy, jako jsou například

potrubí, radiátory, elektrické sporáky a chladničky. Při uzemnění vašeho
těla vzrůstá riziko úrazu elektrickým proudem.
■■ Tato nabíječka HONDA může nabíjet níže uvedené baterie HONDA Li-Ion:
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SERVIS

■■ Svěřte opravu vaší nabíječky pouze autorizovanému servisu Honda,

kde budou používat výhradně originální náhradní díly. Tak bude zajištěna
bezpečnost při použití nabíječky.
■■ Při opravách a údržbě nabíječky používejte pouze shodné náhradní
díly. Dodržujte pokyny uvedené v tomto návodu v části Údržba. Použití
neschválených dílů nebo nedodržování pokynů pro údržbu může vytvářet riziko
úrazu elektrickým proudem nebo jiného zranění.

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY PRO NABÍJEČKY
UPOZORNĚNÍ: Z důvodu snížení rizika způsobení úrazu elektrickým
proudem nebo poškození nabíječky a baterie, nabíjejte pouze nabíjecí baterie typu
Li-Ion specifikované na štítku vaší nabíječky. Jiné typy baterií mohou prasknout,
způsobit zranění nebo poškození.

■■ Toto zařízení není určeno určeno pro použití osobami (včetně dětí) se

sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo
s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud těmto osobám nebyl stanoven
dohled nebo pokud jim nebyly poskytnuty instrukce týkající se použití tohoto
zařízení osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
■■ Před použitím této nabíječky si přečtěte všechny pokyny a upozornění
označená v tomto návodu a na nabíječce, baterii a výrobku, který bude tuto
baterii používat, abyste zabránili jejich nesprávnému použití a možnému
zranění nebo poškození.
■■ Nepoužívejte tuto nabíječku venku a nevystavujte ji dešti nebo působení
mokrého a vlhkého prostředí. Vnikne-li do nabíječky voda, zvýší se riziko
úrazu elektrickým proudem.
■■ Nemanipulujte s nabíječkou, včetně zástrčky napájecího kabelu
a kontaktů nabíječky, máte-li vlhké nebo mokré ruce.
■■ Použití jakéhokoli příslušenství, které není doporučeno nebo vyráběno
společností Honda, může představovat riziko způsobení požáru, úrazu
elektrickým proudem nebo jiného zranění osob.
■■ Provádějte nabíjení pouze s nabíječkou, která je specifikována výrobcem.
Nabíječka, která je vhodná pro jeden typ baterie, může při použití jiného typu
baterie představovat riziko způsobení požáru.
■■ Nezacházejte špatně s napájecím kabelem nebo nabíječkou. Nikdy
nepoužívejte napájecí kabel k přenášení nabíječky. Netahejte za napájecí kabel
nabíječky, chcete-li odpojit zástrčku tohoto kabelu od síťové zásuvky. Mohlo
by dojít k poškození napájecího kabelu nebo nabíječky a k vytvoření rizika

NABÍJEČKA BATERIÍ - HBC210W
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úrazu elektrickým proudem. Poškozené napájecí kabely okamžitě vyměňte
v autorizovaném servisu Honda.
■■ Ujistěte se, zda je napájecí kabel umístěn tak, abyste na něj nestoupali,
abyste o něj nezakopávali a aby se nedostal do kontaktu s ostrými
hranami nebo pohybujícími se díly a aby nebyl žádným způsobem
vystaven jakémukoli poškození nebo namáhání. Tak bude omezeno riziko
náhodných pádů, které by mohly způsobit zranění a poškození kabelu, což by
mohlo následně vést k úrazu elektrickým proudem.

■■ Udržujte napájecí kabel a nabíječku v bezpečné vzdálenosti od zdrojů
tepla, abyste zabránili poškození krytu nebo vnitřních částí.

■■ Zabraňte kontaktu plastových dílů s benzínem, oleji, výrobky na bázi ropy

atd. Tyto materiály obsahují chemické látky, které mohou poškodit, oslabit nebo
zničit plasty.

■■ Nepoužívejte nabíječku s poškozeným napájecím kabelem nebo jeho
zástrčkou, protože by mohlo dojít ke zkratu a k úrazu elektrickým
proudem. Je-li nabíječka poškozena, svěřte její opravu nebo výměnu
nejbližšímu autorizovanému servisu Honda.

■■ Nepoužívejte nabíječku, došlo-li k prudkému nárazu do nabíječky, k jejímu
pádu nebo k jejímu poškození jakýmkoli jiným způsobem. Předejte
nabíječku technikovi autorizovaného servisu, který provede kontrolu jejího
elektrického systému, aby určil, zda je v dobrém provozním stavu.

■■ Neprovádějte demontáž nabíječky. Je-li nutný servis nabíječky nebo

provedení její opravy, předejte ji autorizovanému servisu Honda. Nesprávná
opětovná montáž může vést k způsobení úrazu elektrickým proudem nebo
k požáru.

■■ Před prováděním jakékoli údržby nebo čištění vždy odpojte napájecí

kabel nabíječky od síťové zásuvky, abyste snížili riziko úrazu elektrickým
proudem.

■■ Není-li nabíječka používána, odpojte ji od napájecího zdroje. Tak snížíte
riziko úrazu elektrickým proudem nebo poškození nabíječky, dojde-li k pádu
kovových předmětů do otvoru nabíječky. Tímto způsobem také pomůžete
zabránit poškození nabíječky při výpadku proudu.

■■ Riziko úrazu elektrickým proudem. Nedotýkejte se neizolované části
výstupního konektoru nebo neizolované části konektoru baterie.

■■ Uschovejte tyto pokyny. Často do nich nahlížejte a používejte je pro zaškolení

ostatních osob, které budou pracovat s tímto zařízením. Budete-li půjčovat tento
výrobek jiným osobám, předejte s tímto výrobkem i tyto pokyny, abyste zabránili
nesprávnému použití tohoto výrobku a možnému zranění.
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DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

■■ Uschovejte tyto pokyny. Tento návod obsahuje důležité bezpečnostní
a provozní pokyny pro standardní nabíječku HONDA HBC210W.

■■ Před použitím této nabíječky si přečtěte všechny pokyny a výstražná

upozornění na nabíječce, na baterii a na výrobku, který je touto baterií
napájen.

VAROVÁNÍ: Při použití elektrických zařízení musí být vždy dodržována
základní bezpečnostní opatření, včetně následujících.

■■ Je-li tento výrobek používán v blízkosti dětí, musí být zajištěn blízký dohled, aby
bylo sníženo riziko způsobení zranění.

■■ Používejte pouze příslušenství doporučené nebo prodávané společností
Honda.

■■ Nepoužívejte tento výrobek venku.
■■ Pro přenosné přístroje - Neponořujte tuto nabíječku do vody nebo do jiné

kapaliny, abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem. Neumísťujte nebo
neukládejte tento výrobek na místech, kde může spadnout nebo kde může být
vtažen do vany nebo umyvadla.

UPOZORNĚNÍ: Z důvodu snížení rizika způsobení úrazu elektrickým
proudem nabíjejte v této nabíječce pouze nabíjecí baterie typu Li-Ion schválené pro
tuto nabíječku. Jiné typy baterií mohou prasknout, způsobit zranění nebo poškození.

NABÍJEČKA BATERIÍ - HBC210W
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ÚVOD
Blahopřejeme vám k vašemu výběru nové generace naší nabíječky Honda. Tato
nabíječka byla navržena, zkonstruována a vyrobena tak, aby vám poskytovala co
nejlepší spolehlivost a výkon.
Narazíte-li na jakýkoli problém, který nebudete moci snadno vyřešit, kontaktujte
prosím nejbližší autorizovaný servis Honda.
Tento návod obsahuje důležité informace týkající se bezpečného sestavení, použití
a údržby vaší nabíječky Honda. Před použitím nabíječky si tyto pokyny pečlivě
přečtěte. Mějte tento návod stále při ruce, abyste jej mohli kdykoli co nejrychleji
použít.

VÝROBNÍ ČÍSLO_______________ DATUM ZAKOUPENÍ_________________
POZNAMENEJTE SI PROSÍM VÝROBNÍ ČÍSLO I DATUM ZAKOUPENÍ
A ULOŽTE TYTO ÚDAJE NA BEZPEČNÉM MÍSTĚ PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

SPECIFIKACE
Vstupní napětí nabíječky

220 - 240 V, 50 Hz, 210 W

Výstupní napětí nabíječky

3 A, 56 V

Doba nabíjení

Zhruba 80 minut u baterie HBP40A.
Zhruba 40 minut u baterie HBP20A.

Optimální teplota pro nabíjení

0 °C - 40 °C

Hmotnost nabíječky

1,2 kg
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POPIS
SEZNAMTE SE S VAŠÍ NABÍJEČKOU (obr. 1)
Elektrické kontakty
Vodicí drážka
LED indikátory

Vstup chladicího vzduchu

Otvory pro montáž na
stěnu

VAROVÁNÍ: Bezpečné použití tohoto výrobku vyžaduje, abyste zcela

pochopili informace uvedené na výrobku i v tomto návodu a také abyste měli
dostatečné znalosti o prováděné práci. Před použitím tohoto výrobku se řádně
seznamte se všemi provozními funkcemi a s bezpečnostními předpisy.

LED INDIKÁTORY: indikují stav nabíjení.
VODICÍ DRÁŽKA: navádí baterii při jejím vkládání do nabíječky.

MONTÁŽNÍ OTVOR PRO UPEVNĚNÍ NA STĚNU: umožňuje pohodlné

umístění nabíječky na stěnu.

NABÍJEČKA BATERIÍ - HBC210W

13

CZ

PROVOZ
JAK PROVÁDĚT NABÍJENÍ BATERIE
VAROVÁNÍ: Nepoužívejte tuto nabíječku venku a nevystavujte ji dešti nebo
působení mokrého a vlhkého prostředí. Vnikne-li do nabíječky voda, zvýší se riziko
úrazu elektrickým proudem.

POZNÁMKA: Baterie typu Li-Ion jsou dodávány částečně nabité. Před prvním
použitím tyto baterie zcela nabijte.
1. Připojte nabíječku k napájecímu zdroji (220 - 240 V/50 Hz).
2. Srovnejte výstupky na baterii s vodicími drážkami v nabíječce a zasuňte baterii
do nabíječky (obr. 2).
3. Nabíječka provede komunikaci s baterií, aby vyhodnotila aktuální stav baterie.
4. Jakmile bude zahájeno nabíjení baterie, zelený LED indikátor nabíječky začne
blikat. Barvy indikátoru napájení na baterii budou blikat v následujícím pořadí:
červená, oranžová a zelená. Ventilátor v nabíječce pracuje nepřetržitě, aby bylo
zajištěno chlazení baterie.
5. Jakmile bude baterie zcela nabita, zelený LED indikátor přestane blikat a bude
svítit zeleně. Indikátor napájení na baterii zhasne. Počkejte, dokud nedojde
k zastavení ventilátoru, vyjměte baterii z nabíječky a odpojte nabíječku od
napájecího zdroje.
6. Bude-li baterie ponechána v nabíječce, bude zcela nabitá, ale nedojde k jejímu
přebití. Zůstane-li baterie v nabíječce celý měsíc nebo déle, bude provádět
automatické udržovací nabíjení a její kapacita klesne na 30 %. V takovém
případě baterii z nabíječky vyjměte a opět ji vložte zpět do nabíječky, aby došlo
k jejímu úplnému nabití.
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POZNÁMKA:

■■ Značně zkrácená provozní doba baterie po jejím úplném nabití indikuje, že se
blíží konec její provozní životnosti a že musí být vyměněna.

■■ Během nabíjení se nabíječka může zahřívat. Jedná se o normální provozní stav
nabíječky. Provádějte nabíjení na řádně větraném místě.

FUNKCE LED INDIKÁTORŮ NA NABÍJEČCE
LED indikátor

Baterie

Červený LED
indikátor na
nabíječce

Zelený LED
indikátor na
nabíječce

Indikátor
napájení na
baterii

Nabíjení

Nesvítí

Bliká

Bliká střídavě
červeně,
oranžově
a zeleně

Nabíjení

Vadná

Bliká

Nesvítí

Nesvítí

Baterie nebo
nabíječka jsou
poškozeny

Studená/
horká
baterie

Svítí

Nesvítí

Nesvítí

Nabíjení bude
obnoveno,
jakmile se teplota
baterie vrátí na
hodnotu 3 až
57 °C

Zcela nabito

Nesvítí

Svítí

Nesvítí

Nabíjení je
ukončeno.
Udržovací
nabíjení.

Automatická
údržba

Nesvítí

Přerušované
rychlé blikání

Nesvítí

Baterie provádí
automatickou
údržbu nebo je
v pohotovostním
režimu.
Vyjměte baterii
z nabíječky
a vložte ji zpět
do nabíječky, aby
došlo k jejímu
úplnému nabití.

NABÍJENÍ
CHARGING

DEFECTIVE
VADNÁ
BATTERY
BATERIE

VYSOKÁ
HIGH
TEPLOTA
TEMP

FULL
ÚPLNÉ
CHARGE
NABITÍ

---

AKCE
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NABÍJENÍ HORKÉ NEBO STUDENÉ BATERIE
Nebude-li se baterie nacházet ve svém normálním teplotním rozsahu, červený LED
indikátor bude svítit a zelený LED indikátor zhasne. Jakmile teplota baterie klesne na
hodnotu zhruba 57 °C nebo zahřeje-li se na teplotu vyšší než 3 °C, nabíječka zahájí
nabíjení automaticky.

VADNÁ BATERIE NEBO NABÍJEČKA
Jakmile bude nabíječka detekovat problém, červený LED indikátor začne blikat
a zelený LED indikátor zhasne.
1. Je-li baterie detekována jako vadná, vyjměte baterii z nabíječky a vložte ji
zpět do nabíječky. Jestliže LED indikátory indikují závadu i po druhém vložení,
zkuste do nabíječky vložit jinou vhodnou baterii.
2. Bude-li se jiná baterie nabíjet normálně, vadnou baterii vyhoďte (viz pokyny
uvedené v návodu pro baterii).
3. Bude-li jako vadná indikována i druhá baterie, odpojte nabíječku od elektrické
sítě a počkejte, dokud nezhasne červený LED indikátor. Potom nabíječku
znovu připojte k napájecímu zdroji. Jestliže červený LED indikátor nabíječky
stále detekuje závadu, nabíječka může být poškozena.

OTVORY PRO MONTÁŽ NA STĚNU
Tato nabíječka je opatřena otvory pro zavěšení na stěnu, které umožňují praktické
uložení nabíječky (obr. 1). Zašroubujte do zdi dva šrouby ve vzdálenosti 76 mm.
Použijte dostatečně pevné šrouby, které unesou hmotnost nabíječky i nabíjené
baterie (maximálně asi 3,3 kg).
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ÚDRŽBA
VAROVÁNÍ: Při čištění nebo při provádění jakéhokoli úkonu údržby vyjměte

baterii z nářadí, abyste zabránili způsobení zranění.

VAROVÁNÍ: Při provádění servisních úkonů vždy používejte pouze náhradní
díly schválené společností HONDA. Při použití jakýchkoli jiných dílů může dojít
k poškození výrobku.
VAROVÁNÍ: Pro čištění této nabíječky není doporučeno použití proudu
suchého stlačeného vzduchu. Je-li jedinou možnou metodou při čištění použití
stlačeného vzduchu, vždy používejte bezpečnostní ochranné brýle nebo ochranné
brýle s bočními kryty. Jestliže se při této práci práší, používejte masku proti prachu.
VAROVÁNÍ: Dojde-li k poškození napájecího kabelu, musí být vyměněn
v autorizovaném servisu Honda, jeho mechanikem nebo osobou s příslušnou
kvalifikací, aby bylo zabráněno možnému riziku.

ZÁKLADNÍ ÚDRŽBA
Při čištění plastových dílů nepoužívejte rozpouštědla. Většina plastů je
náchylná k poškození, které je způsobeno různými typy komerčně dostupných
rozpouštědel a může být těmito rozpouštědly poškozena. Pro odstranění
nečistot, prachu, oleje a maziva používejte čistý hadřík.

VAROVÁNÍ: Nikdy nedovolte, aby se plastové díly dostaly do kontaktu
s brzdovou kapalinou, benzínem, výrobky na bázi ropy, penetračními oleji atd.
Chemické látky mohou poškodit, oslabit nebo zničit plastové díly, což může vést
k způsobení vážného zranění.
VAROVÁNÍ: Při provádění servisních úkonů používejte pouze náhradní
díly schválené společností HONDA. Při použití jakýchkoli jiných dílů může dojít
k poškození výrobku. Z důvodu zajištění bezpečnosti a spolehlivosti tohoto výrobku
musí být všechny opravy prováděny v autorizovaném servisu Honda.

NABÍJEČKA BATERIÍ - HBC210W
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Ochrana životního prostředí
Nelikvidujte elektrická zařízení, nabíječky a baterie/nabíjecí baterie
v běžném domácím odpadu!
Elektrická a elektronická zařízení, která již nejsou používána a vadné
nebo nepoužívané baterie musí být podle evropských zákonů 2012/19/EU
a 2006/66/EC shromažďovány odděleně.
Jsou-li nepotřebná elektrická zařízení vyhozena na skládky nebo na
smetiště, mohou z nich unikat nebezpečné látky, které se mohou dostat
do spodních vod a následně do potravních řetězců, což způsobí zdravotní
a jiné problémy.
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ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
PROBLÉM

Nabíječka nepracuje.
Červený LED
indikátor bliká
červeně nebo nesvítí
žádný LED indikátor.

Nabíječka nepracuje
a červený LED
indikátor svítí
červeně.

Nabíječka vydává
rytmický zvuk
a indikátor napájení
na baterii NESVÍTÍ.

PŘÍČINA

ŘEŠENÍ

■■Zkuste vyjmout baterii

z nabíječky a vložit ji zpět do
nabíječky.
Došlo k závadě baterie ■■Zkuste nabít jinou vhodnou
nebo nabíječky nebo
baterii.
došlo k špatnému
■■Odpojte nabíječku od
propojení mezi baterií
elektrické sítě a počkejte,
dokud nezhasne červený LED
a nabíječkou.
indikátor. Potom nabíječku
znovu připojte k napájecímu
zdroji.
Baterie je příliš horká
nebo příliš studená.

Počkejte, dokud baterie
nedosáhne normální teploty.
Nabíjení bude zahájeno, jakmile
se teplota baterie vrátí na
hodnotu 3 až 57 °C

Baterie je
příliš vybitá.

Nechejte baterii v nabíječce
a po uplynutí 30 minut proveďte
vizuální kontrolu, zda došlo
k rozsvícení indikátoru napájení
na baterii. Jestliže tento indikátor
svítí, baterie je úspěšně
aktivována. Jestliže tento
indikátor nesvítí, baterie může být
poškozena.

NABÍJEČKA BATERIÍ - HBC210W
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ZÁRUKA
ZÁRUČNÍ POLITIKA SPOLEČNOSTI HONDA
Chcete-li získat přesné informace o termínech a podmínkách záruční politiky
společnosti HONDA, kontaktujte prosím autorizovaného prodejce Honda.
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7XWRVHUYLVQtNQtåNXSĜHGiYiDXWRUL]RYDQêSURGHMFHPRWRURYêFKVWURMĤ+21'$]iND]QtNRYL
NXSXMtFtPXQRYêVWURM+21'$

2GGtOVSRGUREQRVWPLRVWURMLDMHKRPDMLWHOLPXVtY\SOQLW9iãDXWRUL]RYDQêSURGHMFHPRWRURYêFKVWURMĤ
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=È58ý1Ë/+ģ7$
)LUPD%*7HFKQLNFVDVMDNRYêKUDGQt]DVWRXSHQt+21'$32:(5(48,30(17SURý5VQDE\WtP
~þLQQRVWL]iNþ6EREþDQVNê]iNRQtNYSODWQpP]QČQt W]Y12=  ]iNRQRRFKUDQČ
VSRWĜHELWHOH]iN6ERRFKUDQČVSRWĜHELWHOHYSODWQpP]QČQt W]Y=26 SRVN\WXMHSUR
ÄVSRWĜHELWHOH³QDYDG\]DNRXSHQpKRVWURMHPLQLPiOQt]iUXNXURN\RGGDWDSĜHY]HWtXYHGHQpKRYH
9DãHP=iUXþQtPOLVWČDQDSĜtVOXãQpPGRNODGXRQDE\Wt3URÄSRGQLNDWHOH³GOH]iNRQDSODWtVPOXYQt
]iUXþQtOKĤWDDSRGPtQN\
%ČKHPWpWRGRE\DXWRUL]RYDQêVHUYLV+RQGD3RZHU(TXLSPHQWEH]SODWQČRSUDYtQHERRGVWUDQtMDNpNROLY
]iYDG\]MLãWČQpQD9DãHPVWURMLYVRXODGXVH]iNRQHPD=iUXþQtPLSRGPtQNDPL XYHGHQRQtåH 
)LUPD%*7HFKQLNFVDVVLY\KUD]XMHSUiYR~SUDY\]iUXþQtOKĤW\SURÄSRGQLNDWHOH³

3URYêUREN\W]Y+RQGD$NX3URJUDPXMHSURÄVSRWĜHELWHOH³VWDQRYHQD]iUXþQtOKĤWDSRGREX
PČVtFĤRGGDWDSĜHY]HWtVSRWĜHELWHOHP
3URYêUREN\W]Y+RQGD$NX3URJUDPXMHSURÄSRGQLNDWHOH³VWDQRYHQD]iUXþQtOKĤWDSRGREX
PČVtFĤRGGDWDSĜHY]HWtSRGQLNDWHOHP

=È58ý1Ë32'0Ë1.<

 =iUXNDVHY]WDKXMHYêKUDGQČQDYêUREN\Y\UiEČQpILUPRX+RQGD0RWRU&R/WGDMHMtPLYêUREQtPL
SRERþNDPLSRFHOpPVYČWČ
 .XSXMtFtPXMHSRVN\WRYiQD]iUXNDYVRXODGXVH=iUXþQtPLOKĤWDPLXYHGHQêPLYêãH
 =iUXNDVHY]WDKXMHYêKUDGQČQDYDG\PDWHULiOXDQDSRUXFK\Y]QLNOpYOLYHPFK\EYHYêUREČ7DWR]iUXND
QHQtQD~MPX]iNRQQêPSUiYĤPDOHMHGRGDWNHPNQLP
 =iUXþQtRSUDYXMHRSUiYQČQY\NRQiYDWYêKUDGQČDXWRUL]RYDQêVHUYLV+21'$32:(5(48,30(17
NWHUêMHGUåLWHOHPSĜtVOXãQpKRFHUWLILNiWX
 1iURN\QD]iUXþQtRSUDYXPRKRXEêWXSODWĖRYiQ\MHQYSĜtSDGČåHQHGRãOR]HVWUDQ\]iND]QtNDþLMLQp
QHRSUiYQČQpRVRE\NMDNpPXNROLYQHRGERUQpPX]iVDKXGRNRQVWUXNFHVWURMHQHERMHKRRSUDYČ=iUXNDMH
SRVN\WRYiQDMHQQDSĤYRGQtRULJLQiOQtGtO\
 1iURN\QD]iUXþQtRSUDYXPRKRXEêWYSĜtSDGČSURGHMHSĜHYHGHQ\QDQiVOHGXMtFtKRPDMLWHOHSR]EêYDMtFt
GREXSODWQRVWL]iNRQQp]iUXN\
 9êUREFHRGSRYtGi]DWRåHYêUREHNEXGHPtWSRFHORX]iUXþQtOKĤWXYODVWQRVWLDSDUDPHWU\REY\NOpSUR
GRW\þQêGUXKYêURENXD]iURYHĖVLY\KUD]XMHSUiYRQDNRQVWUXNþQt]PČQ\EH]SĜHGFKR]tKRXSR]RUQČQt
 =iUXþQtOLVWMHSODWQêSRX]HVHVRXþDVQČSĜLORåHQêPGRNODGHPRSURGHMLYêURENX
 1iURNQD]iUXNX]DQLNiMHVWOLåH
D  YêUREHNQHE\OSRXåtYiQDXGUåRYiQSRGOHQiYRGXNREVOX]HQHERE\OSRãNR]HQMDNêPNROLYQHRGERUQêP
]iVDKHP]HVWUDQ\XåLYDWHOHþLQHDXWRUL]RYDQpKRVHUYLVX+21'$32:(5(48,30(17
E  YêUREHNE\OSRXåtYiQYMLQêFKSRGPtQNiFKQHERNMLQêP~þHOĤPQHåNHNWHUêPMHXUþHQ
F  QHO]HSĜHGORåLW]iUXþQtOLVWYêURENX
G  E\ODQČNWHUiþiVWYêURENXQDKUD]HQDQHRULJLQiOQtVRXþiVWt
H  NSRãNR]HQtYêURENXQHERNQDGPČUQpPXRSRWĜHEHQtGRãORYLQRXQHGRVWDWHþQp~GUåE\
I  NRSUDYiPY]iUXþQtGREČQHE\ORSRXåLWRRULJLQiOQtFKQiKUDGQtFKGtOĤ
J  YêUREHNKDYDURYDOQHERE\OSRãNR]HQY\ããtPRFt
K  E\OSURYHGHQ]iVDKGRNRQVWUXNFHYêURENXEH]VRXKODVXYêUREFHSRSĜGRYR]FH
L  YDG\E\O\]SĤVREHQ\QHRGERUQêPVNODGRYiQtPþLPDQLSXODFtVYêURENHP
M  GRãORN]DPOþHQtVNXWHþQpKRSRþWXSURYR]QtFKKRGLQSRGPtQHNSURYR]XDVNXWHþQpKRWHFKQLFNpKR
VWDYXVWURMH
 9êUREFHQHRGSRYtGi]DYDG\YêURENX]SĤVREHQpEČåQêPRSRWĜHEHQtPQHERSRXåLWtPYêURENXNMLQêP
~þHOĤPQHåNHNWHUêPMHXUþHQ
 =iUXNDVHQHY]WDKXMHQDSRORåN\XNWHUêFKO]HRþHNiYDWRSRWĜHEHQtYGĤVOHGNXMHMLFKQRUPiOQtIXQNFH QDSĜ
ODNRYiQtåDFtQiVWURMHDWG 
 =iUXNDQHSRNUêYiQiNODG\QDMDNpNROLYVHĜL]RYDFtDQDVWDYRYDFtSUiFHVSRMHQpVEČåQRXGtOHQVNRX~GUåERX
VWURMĤDQLQDVHUYLVQtSRORåN\MDNR
D  EČåQêVSRWĜHEQtPDWHULiOQXWQêNEH]SRUXFKRYpPXSURYR]XMDNRQDSĜåDFtVWUXQDVSRMRYDFtPDWHULiODWG
E  ]iYDG\]SĤVREHQpQHGEDORVWtãSDWQêP]DFKi]HQtPQHERSRXåtYiQtPMLQDNQHåMHXYHGHQRY1iYRGX
QDREVOXKX
F  ]iYDG\]SĤVREHQpSRXåtYiQtPVWURMHYQHGRVWDWHþQČYČWUDQpP SUDãQpPYOKNpPþLMLQDNDJUHVLYQtP 
SURVWĜHGt
 7DWR]iUXNDURYQČåQHSRNUêYiYêGDMHY]QLNDMtFtYVRXYLVORVWLVH]iUXþQtRSUDYRXMDNR
D  9êGDMHY]QLNOpGRSUDYRXVWURMHGRDXWRUL]RYDQpKRVHUYLVX
E  -DNpNROLYYêGDMHYHVSRMLWRVWLVSRUDQČQtPRVREQHERQiKRGQêPSRãNR]HQtPPDMHWNX
F  .RPSHQ]DFH]DþDVRYp]WUiW\REFKRGQt]WUiW\QHERSRSODWN\]DQiMHPQiKUDGQtKR]DĜt]HQtSRGREX
]iUXþQtRSUDY\
 +21'$VLY\KUD]XMHSUiYRUR]KRGQRXWRUR]VDKXD]SĤVREX]iUXþQtRSUDY\
 1DYãHFKQ\RULJLQiOQtVRXþiVWLY\PČQČQpSRGOHWpWR]iUXN\VHY]WDKXMHWDWR]iUXNDSR]EêYDMtFtGREXMHMtSODWQRVWL
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'DWXP«««««««««««
3RGSLVNXSXMtFtKR«««««««««««««







NABÍJEČKA BATERIÍ - HBC210W

27

CZ


=È=1$0<23529('(1Ë=È58ý1Ë&+$32=È58ý1Ë&+235$9
=iUXþQtRSUDY\PXVtEêWSURYHGHQ\SRX]HYDXWRUL]RYDQpPVHUYLVX+21'$32:(5(48,30(17 

'DWXP
3RGSLVWHFKQLND
3RSLVSURYHGHQêFKSUDFt
9\PČQČQpGtO\
RSUDY\
DUD]tWNRVHUYLVX


























































28


CZ NABÍJEČKA BATERIÍ - HBC210W

NABÍJEČKA BATERIÍ - HBC210W

29

CZ

30

CZ NABÍJEČKA BATERIÍ - HBC210W

NABÍJEČKA BATERIÍ - HBC210W

31

CZ

Další produkty

3KDCHE05
CG71503968H0
HONDA, 2015
©©HONDA,
2013

