
NÁVOD K POUŽITÍ  

IROBOT ROOMBA 

Po obdržení nové baterie, založené na technologii Ni-MH / Ni-Cd, je nutné pro zajištění 

správné funkce, dlouhého provozu a co nejdelší životnosti baterie postupovat podle 

následujících pokynů. 

První použití: 

1. Umístěte baterii do vysavače a spusťte zařízení.  

2. Baterie by měla být z výroby nabita na přibližně 30 - 70 % 

3. Používejte baterii do doby vybití. 

4. Po vybití baterie zcela vypněte zařízení a nepokoušejte se jej znovu spustit 

(může to nezvratně poškodit články). 

5. Zapněte baterii do nabíječky a nabíjejte v souladu s pokyny výrobce 

Vašeho zařízení. Pokud máte nabíjecí stanici, nechte vysavač, aby se k ní 

připojil 

6. Po 3-5 cyklech nabití baterie dosahuje plné účinnosti. 

Důležité: Každá nová baterie může zpočátku své práce způsobovat problémy.  

Zařízení může nesprávně načíst stav baterie během prvního cyklu nabíjení. Může to po 

několika minutách způsobit zastavení procesu nabíjení. Pokud se tak stane, vyjměte 

baterii z nabíječky, chvíli vyčkejte, následně nabíjení opakujte. Stává se také, že 

problémy s nabíjením baterie mohou být způsobeny opotřebením nabíječky. 

Provoz nové baterie: 

•Vybijte a nabijte baterii nejméně jednou za několik týdnů. Je to nezbytné, aby byla 

baterie udržena v dobrém stavu. Akumulátor, který dlouhou dobu nepracuje, se rychle 

opotřebuje. V některých případech dojde k jeho nezvratnému poškození. Není vhodné 

dlouhodobě nabíjet baterii bez jejího předchozího vybití. To také může způsobit její 

rychle opotřebení. • Pokud neplánujete baterii používat během měsíce, vyjměte ji ze 

zařízení nabitou na přibližně 60 - 70 % a umístěte na bezpečné, chladné a suché místo. 

V době opětovného použití je nutné s ní zacházet stejně, jako v případě nové baterie, tj. 

zajistit 3 plné cykly nabíjení. NEPOUŽÍVEJTE krátké cykly nabíjení - zkracují životnost 

baterie. • Za účelem bezpečnosti ZABRAŇTE pádu baterie na zem, nevystavujte ji 

vysokým nebo nízkým teplotám, zabraňte kontaktu s ohněm, může způsobit explozi, 

neotevírejte baterii, nepoužívejte baterii k nabíjení jiného zařízení, než pro které byla 

určena. Všechny tyto činnosti mohou způsobit ohrožení. • Po uplynutí doby životnosti 

je nutné baterii odevzdat do speciálně označených kontejnerů na baterie, odkud bude 

předána k recyklaci. 

NEVYHAZUJTE ODPADNÍ BATERIE DO KOŠE  

info@gc-baterie.cz | +420 488 840 014 


