
 

CZ Lithium-iontová baterie 18V  

Návod k použití se záručním listem 

Určení 

Lithium-iontová baterie 18V je určena k napájení vrtacího šroubováku DED7883-Li.  

Bezpečnost práce 

POZOR! Seznamte se důkladně s obsahem této kapitoly, omezíte tím maximálně možnost vzniku 

úrazu nebo nehody způsobené nesprávnou obsluhou nebo neznalostí předpisů o bezpečnosti 

práce. 

Pro eliminaci nebezpečí a prodloužení životnosti baterie je bezpodmínečně nutné dodržovat níže 

uvedené pokyny: 
- Baterii lze nabíjet výhradně pomocí nabíječky, která se nachází v sadě s vrtacím šroubovákem 
DED7883-Li, nebo samostatně zakoupené nabíječky DED78836. Použití jiné nabíječky může způsobit 
trvalé poškození baterie nebo nabíječky, nebo vznik nebezpečí popálenin a úderu elektrickým 
proudem. 
- Je zakázáno rozebírat baterii, odstraňovat vnitřní elektronické ochrany a provádět jakékoliv úpravy v 
její konstrukci. Nedodržení výše uvedeného může způsobit závažné zranění a ztrátu záruky. 
- Je zakázáno uchovávat baterii v blízkosti zařízení generujících vysoké teploty. Nadměrné přehřátí 
článků baterie může způsobit explozi. 

Použití baterie 
Před použitím je nutné baterii nabít. Za tímto účelem ji po vyjmutí z obalu umístěte do nabíječky 
DED78836. Postupujte přesně podle návodu přiloženého k nabíječce. Stav úplného nabití je 
signalizován na panelu nabíječky pomocí signalizační diody. Po nabití lze přistoupit k provozu. 
Podle intenzity práce dochází k postupnému vybíjení baterie. V případě lithium-iontové baterie se stav 
vybití projevuje náhlým zastavením práce napájeného zařízení. Je to způsobeno tím, že baterie tohoto 
typu má vestavěný systém ochrany, znemožňující nadměrné vybití článků. V případě zastavení vrtačky 
se nepokoušejte pokračovat v práci. V takovém případě je nutné znovu nabít baterii. 
Každá baterie dosahuje svého maximálního výkonu po přibližně 5 cyklech úplného vybití a nabití. 

V případě, že nebudete baterii používat delší dobu, musíte ji nejméně jednou za 2 měsíce nabíjet. 

Prodlouží se tak životnost článků baterie. 

POZOR! 

Je zakázáno nabíjet baterii pomocí jiné nabíječky, než DED78836, která je nabízena firmou DERA 

EXIM Sp. z o.o. a je součástí vybavení vrtacího šroubováku DED7883-Li. Použití jiné nabíječky může 

způsobit poškození baterie nebo nabíječky a může být příčinou vzniku požáru.
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Informace pro uživatele o likvidaci elektrických a elektronických zařízení 
(týká se domácností) 

Prezentovaný symbol umístěný na výrobcích nebo k nim přiložené dokumentaci informuje, že 
odpadní elektrická a elektronická zařízení nelze likvidovat společně s komunálním odpadem. Správný 
postup v případě likvidace, zpětného využití nebo recyklace komponentů spočívá v předání zařízení do 
specializovaného odběrného bodu, kde bude přijato bezplatně. Informace o místech odběru odpadního 
zařízení poskytují místní úřady, např. na svých internetových stránkách. 

Správnou likvidací zařízení chráníme cenné zdroje a eliminujeme negativní vliv na zdraví a životní 
prostředí, které může být ohroženo nesprávným nakládáním s odpady. 

Nesprávná likvidace odpadů může být trestána uložením pokuty podle příslušných místních 
předpisů. 

Uživatelé v zemích Evropské unie 
V případě nutnosti likvidace elektrických a elektronických zařízení kontaktujte nejbližší prodejní 

místo nebo dodavatele, kteří Vám poskytnou doplňkové informace. 
Likvidace odpadů mimo Evropskou unii 
Tento symbol se týká pouze zemí Evropské unie. 
V případě potřeby likvidace tohoto výrobku se obraťte na místní úřady nebo prodejce za účelem 

získání informací o správném způsobu likvidace. 

POZOR 

Během práce s elektrickým zařízením vždy dodržujte základní pravidla bezpečnosti práce za účelem 

eliminace výbuchu, požáru, zásahu elektrickým proudem nebo mechanického zranění. 

Před zahájením provozu zařízení se důkladně seznamte s obsahem návodu k použití. Návod k 

obsluze si ponechte pro pozdější použití. 

Přísné dodržování pokynů a doporučení obsažených v návodu k obsluze bude mít vliv na 

prodloužení životnosti Vašeho nářadí. 

Prohlášení o shodě se nachází v sídle výrobce Dedra-Exim Sp. z o.o. 

Kontakt: 

DEDRA - EXIM Sp. z o.o.  
05-800 Pruszków ul. 3 Maja 8  

Tel. (22) 73-83-777; fax (22) 73-83-779  
E-mail info@dedra.com.pl 

www.dedra.pl 

Veškerá práva vyhrazena. Stávající dílo je chráněno autorským zákonem. Kopírování nebo šíření návodu k obsluze v částech nebo 
vcelku je bez souhlasu DEDRA EXIM zakázáno. 

Dedra-Exim si vyhrazuje právo na zavádění konstrukčních, technických a kompletačních změn 
bez předchozího upozornění.

 

mailto:info@dedra.com.pl
http://www.dedra.pl/
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    ZÁRUČNÍ LIST
Razítko prodejce 
 
 
 
 
 
 
 
Datum a podpis ………………………………………….. 

 
Katalogové číslo: DED78835 
 
 
Název: Baterie 
 
…………………………………………………………. 
 
 
Sériové číslo: …………………………………………. 

 

Záruka na prodané zboží nevylučuje, neomezuje ani nepozastavuje práva kupujícího vyplývající z 

rozporu zboží s kupní smlouvou. 

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 
1. Garantujeme řádnou funkci výrobku v souladu s technicko-užitkovými podmínkami popsanými v návodu k 

použití. Poskytujeme záruku na dobu 6 měsíců od data nákupu uvedeného ve stávajícím dokumentu. Záruka je 

platná na celém území Polské republiky. Reklamace musí být nahlášena písemně v době trvání záruční doby. 

2. Povinnosti ručitele plní prodejní místo. 

3. Stávající záruka se vztahuje na závady způsobené vadnými materiály, nesprávnou montáží, chybným 

provedením. 

4. Závady zjištěné v záruční době budou odstraněny firmou DEDRA EXIM ve lhůtě sjednané mezi stranami. 

5. Reklamovaný výrobek musí být dodán do prodejního místa. Podmínkou řešení reklamace je předložení: 

- řádně vyplněného Záručního listu, 

- dokladu o nákupu (případně jeho kopie) s datem prodeje jako v Záručním listu.  

6. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé v důsledku: 

- používání v rozporu s určením a pokyny obsaženými v návodu k použití, 

- používání „hobby“ zařízení pro profesionální účely, 

- přetížení zařízení, které způsobí poškození motoru nebo prvků mechanického převodu, 

- provádění oprav neoprávněnými osobami, 

- provádění úprav konstrukce, 

- mechanického, fyzického, chemického poškození způsobeného silou nebo vnějšími faktory, znečištěním 

mikroprostředí 

- poškození v důsledku: montáže nevhodných částí nebo příslušenství, použití nesprávných maziv, olejů, 

konzervačních prostředků. 

7. Záruka se nevztahuje na díly podléhající běžnému opotřebení během provozu: tepelné pojistky, elektrografitové 

kartáče, klínové řemeny, nástrojové úchyty, pracovní koncovky elektrických nástrojů (kotoučové pily, vrtáky, 

frézy, atd.). 

8. Výrobní štítek zařízení musí být čitelný. Reklamovaný exemplář je nutné důkladně zajistit proti poškození při 

přepravě. Pokud je to možné, dodat v originálním obalu. 

Prohlášení kupujícího 
Seznámil jsem se s podmínkami záruky, což potvrzuji vlastnoručním podpisem: 

datum a místo podpis kupujícího

DEDRA EXIM Sp z o.o. 

05-800 Pruszków ul. 3 Maja 8  

tel: (+48 / 22) 73-83-777  

fax: (+48 / 22) 73-83-779  

http://www.dedra.pl  

e-mail: info@dedra.pl  

mailto:info@dedra.pl


 

 
ZÁZNAMY O PROVEDENÝCH OPRAVÁCH

 
 

DEDRA EXIM Sp. z o.o. 

05-800 Pruszków ul. 3 Maja 8 

tel: (+48/22) 73-83-777  

fax: (+48/22) 73-83-779  

http: //www.dedra.pl  

e-mail: info@dedra.pl 

Datum 

nahlášení k 

opravě 

Č. Datum provedení 

opravy 

Rozsah opravy, popis úkonů Podpis opraváře 

mailto:info@dedra.pl

