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Návod k použití 
 
Děkujeme, že jste si koupili výrobek Hama. Pozorně si pročtete tento návod k použití a všechny informace v něm 
obsažené. Návod si odložte pro případné další použití v budoucnu. Pokud tento výrobek prodáte nebo darujete někomu 
dalšímu, přiložte k němu i tento návod k použití. 
 
1. Vysvětlení výstražných symbolů a upozornění. 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
2. Obsah balení 
• Hardcase s integrovaným akumulátorem  
• nabíjecí USB kabel 
• tento návod k použití 
 
3. Bezpečnostní upozornění 
• Tento výrobek je určený na soukromé, nekomerční použití. 
• Výrobek chraňte před špínou, vlhkem a vysokými teplotami. Používejte jej pouze v suchých prostorách. 
• Výrobek chraňte před pádem a velkými otřesy. 
• Výrobek nerozebírejte, a pokud je poškozený, nepoužívejte jej. 
• Výrobek odstraňte z dosahu dětí. 
• Obal likvidujte podle platných předpisů. 
• Výrobek žádným způsobem neupravujte. Jinak ztrácíte nárok na záruku. 
 
4. Provoz 
 
4.1 Nabíjení obalu Hardcase s integrovaným akumulátorem 
• Přiložený USB kabel připojte do micro USB zásuvky na obalu s integrovaným akumulátorem a do USB portu  
  na PC/notebooku. 
• Obal s integrovaným akumulátorem můžete napájet také pomocí vhodné USB nabíječky. Řiďte se pokyny v návodu  
  k použití k USB nabíječce. 
• Nabíjení se spustí i ukončí automaticky. 
• Před prvým použitím nabijte obal s integrovaným akumulátorem do plna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Varování 

Tento symbol se používá na označení bezpečnostních upozornění, nebo upozorňuje na specifická 
nebezpečí a rizika. 

Upozornění 

Tento symbol se používá na označení dodatečných informací a důležitých upozornění. 

Upozornění - kapacita 

• Během nabíjení na zadní straně obalu s integrovaným akumulátorem bliká LED dioda, která indikuje  
  kapacitu. 
• Pokud svítí všechny 4 LED diody, akumulátor je nabitý naplno. 

Varování - baterie 

• K nabíjení používejte pouze vhodné nabíječky nebo USB připojení. 
• Nikdy nenabíjejte poškozené USB zařízení, nepoužívejte poškozené nabíjecí zařízení a nezkoušejte je  
  sami opravovat. 
• Výrobek nikdy nepřebíjejte a nedovolte, aby se úplně vybil. 
• Baterie neskladujte, nenabíjejte a nepoužívejte při extrémních teplotách. 
• Pokud baterie skladujete delší čas bez používání, je nutné jich pravidelně nabít (alespoň raz za 3  
  měsíce). 
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4.2 Nabíjení koncového zařízení 
• Samsung Galaxy S4 vložte do obalu s integrovaným akumulátorem tak,  
  jako je to zobrazené na obrázcích A a B. Micro USB konektor obalu musí  
  být řádně zasunutý do micro USB zásuvky na Galaxy S4. 
• Nabíjení spustíte stlačením tlačítka     na zadní straně obalu. Kapacita 
  integrovaného akumulátoru je indikovaná pomocí 4 LED diod na zadní 
  straně obalu. 
• Aktuální stav baterie Galaxy S4 se zobrazí na displeji telefonu. 
• Opětovným stlačením tlačítka      nabíjení ukončíte.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Péče a údržba 
Zařízení čistěte vlhkou utěrkou, která nepouští žmolky a vlákna. Nepoužívejte agresívní čisticí prostředky. 
 

6. Záruka 

Společnost Hama nepřebírá zodpovědnost a neposkytuje záruku za škody způsobené nesprávnou instalací/montáží, 

nesprávným používáním výrobku či nerespektováním výše uvedených pokynů k používání a bezpečnostních upozornění 

a varování. 

 

7. Technické data 

spotřeba:  max. 500 mA 

výstupní proud:  max. 900 mA 

spotřeba /výstup: 5 V 

kapacita:  2700 mAh / 10,32 Wh 

 
8. Recyklace (životní prostředí) 

Na konci životnosti tohoto výrobku nesmí být výrobek, který dosloužil, vyhozen do běžného   
domácího odpadu, ale musí být zlikvidován v souladu s příslušnými normami a předpisy. Měl by 
být proto odnesen na příslušné lokální sběrné místo, které je určeno pro recyklaci elektrických 
a elektronických zařízení. To je označeno symbolem na příslušném štítku buď v návodu, nebo na 
obalu výrobku. Materiály, ze kterých je tento výrobek vyroben jsou také recyklovatelné. 
Umožněním této recyklace cenných materiálů nebo jinou formou ekologického postupu významně 
přispíváte k ochraně životního prostředí. Informujte se na svém obecním úřadě o příslušných 
sběrných centrech. Baterie nevhazujte do domácího odpadu. Uživatelé jsou povinni odevzdat 
baterie na určených sběrných místech. Odevzdávejte jen vybité baterie. 

 
Dovozce: Hama spol. s r.o., Kšírova 150, 619 00 Brno, www.hama.cz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Upozornění 

Samsung Galaxy S4 můžete ponechat v obalu i když telefon nenabíjíte. Nabíjení můžete  

 

manuálně kontrolovat pomocí tlačítka      . 

http://www.hama.cz/


 
/SK/ obal Hardcase s integrovaným akumulátorom pre Samsung Galaxy S 4, biely          obj. č. 124595 

 
Návod na použitie 
 
Ďakujeme, že ste si kúpili výrobok Hama. Pozorne si prečítajte tento návod na použitie a všetky informácie v ňom 
obsiahnuté. Návod si odložte pre prípadne ďalšie použitie v budúcnosti. Ak tento výrobok predáte alebo darujete niekomu 
ďalšiemu, priložte k nemu aj tento návod na použitie. 
 
1. Vysvetlenie výstražných symbolov a upozornení. 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
2. Obsah balenia 
• Hardcase s integrovaným akumulátorom  
• nabíjací USB kábel 
• tento návod na použitie 
 
3. Bezpečnostné upozornenia 
• Tento výrobok je určený na súkromné, nekomerčné využitie. 
• Chráňte výrobok pred špinou, vlhkom a vysokými teplotami a používajte ho iba v suchých miestnostiach. 
• Výrobok chráňte pred pádmi a veľkými otrasmi. 
• Výrobok nerozoberajte a ak je poškodený, nepoužívajte ho. 
• Ako všetky elektrické výrobky, aj tento by mal byť mimo dosahu detí. 
• Obal vyhoďte do separovaného odpadu podľa miestnych predpisov. 
• Výrobok žiadnym spôsobom neupravujte, stratíte tým nárok na záruku. 
 
4. Prevádzka 
 
4.1 Nabíjanie obalu s integrovaným akumulátorom 
• Priložený USB kábel pripojte do micro USB zásuvky na obale s integrovaným akumulátorom a do USB portu  
  na PC/notebooku. 
• Obal s integrovaným akumulátorom môžete napájať aj pomocou vhodnej USB nabíjačky. Riaďte sa pokynmi v návode  
  na použitie k USB nabíjačke. 
• Nabíjanie začne aj skončí automaticky. 
• Pred prvým použitím nabite obal s integrovaným akumulátorom naplno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Varovanie 

Tento symbol sa používa na označenie bezpečnostných upozornení, alebo na pritiahnutie pozornosti 
k špecifickým nebezpečenstvám a rizikám. 

Upozornenie 

Tento symbol sa používa na označenie dodatočných informácií a dôležitých upozornení 

Upozornenie - kapacita 

• Počas nabíjania na zadnej strane obalu s integrovaným akumulátorom bliká LED dióda, ktorá indikuje  
  kapacitu. 
• Keď svietia všetky 4 LED diódy, akumulátor je nabitý naplno. 

Varovanie - batérie 

• Na nabíjanie používajte iba vhodné nabíjačky alebo USB pripojenia. 
• Nikdy nenabíjajte poškodené USB zariadenia, ani nepoužívajte poškodené zariadenia na nabíjanie, ani 
  sa ich nepokúšajte sami opravovať. 
• Výrobok nikdy neprebíjajte, ani nedovoľte, aby sa úplne vybil. 
• Batérie neskladujte, nenabíjajte ani nepoužívajte pri extrémnych teplotách. 
• Ak batérie skladujete dlhší čas bez používania, je potrebné ich pravidelne nabiť (aspoň raz za 3  
  mesiace). 
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4.2 Nabíjanie koncového zariadenia 
• Samsung Galaxy S4 vložte do obalu s integrovaným akumulátorom tak,  
  ako je to zobrazené na obrázkoch A a B. Micro USB konektor obalu musí  
  byť riadne zasunutý do micro USB zásuvky na Galaxy S4. 
• Nabíjanie spustíte stlačením tlačidla     na zadnej strane obalu. Kapacita 
  integrovaného akumulátora je indikovaná pomocou 4 LED diód na zadnej  
  strane obalu. 
• Aktuálny stav batérie Galaxy S4 sa zobrazí na displeji smartfónu. 
• Opätovným stlačením tlačidla      nabíjanie ukončíte.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Starostlivosť a údržba 
Zariadenie čistite vlhkou handričkou, ktorá nepúšťa žmolky a vlákna. Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky. 
 
6. Záruka 
Spoločnosť Hama nepreberá zodpovednosť a neposkytuje záruku za škody spôsobené nesprávnou inštaláciou/montážou, 

nesprávnym používaním výrobku či nerešpektovaním vyššie uvedených pokynov na používanie a bezpečnostných 

upozornení a varovaní. 

 

7. Technické údaje 

spotreba:  max. 500 mA 

výstupný prúd:  max. 900 mA 

spotreba/výstup: 5 V 

kapacita:  2700 mAh / 10,32 Wh 

 

8. Recyklácia (životné prostredie) 

Na konci životnosti tohto výrobku nesmie byť výrobok, ktorý doslúžil, vyhodený do bežného domáceho 
odpadu, ale musí byť zlikvidovaný v súlade s príslušnými normami a predpismi. Mal by byť preto  
odnesený na príslušné lokálne zberné miesto, ktoré je určené pre recykláciu elektrických a elektronických  
zariadení. To je označené symbolom na príslušnom štítku buď v návode, alebo na obale výrobku. 
Materiály, z ktorých je  tento výrobok vyrobený sú tiež recyklovateľné. Umožnením tejto recyklácie  
cenných materiálov alebo inou formou ekologického postupu významne prispievate k ochrane životného  
prostredia. Informujte sa na svojom miestnom úrade o príslušných zberných centrách. Batérie 
nevyhadzujte do domáceho odpadu. Užívatelia sú povinní odovzdať batérie na určených zberných 
miestach. Odovzdávajte iba vybité batérie. 

 
Dovozca: Hama Slovakia spol. s r.o., Bratislavská 87, 902 01 Pezinok, www.hama.sk 

Upozornenie 

Samsung Galaxy S4 môžete nechať v obal aj vtedy, keď smartfón nenabíjate. Nabíjanie môžete manuálne 
kontrolovať pomocou tlačidla     .  


