
 
 

Nabíjacia stanica Vernier Go Direct® 
Kód: GDX-CRG 

Pokyny k nabíjaniu 
Ku Go Direct nabíjacej stanici môžete pripojiť jeden alebo viac podporovaných Go Direct® 
zariadení alebo Go Wireless senzorov. Nabíjajte jednotlivé zariadenia podľa ich návodov na 
obsluhu. 

 

 

 

Indikátor nabíjania 
Indikátory nabíjania pri jednotlivých senzoroch slúžia na určenie stavu nabíjania daného senzora. 
Špecifické chovanie nabíjacej LED senzora nájdete v návode ku danému senzoru. 

 
Upozornenia a tipy 
• Zariadenia môžete nabíjať ľubovoľne dlhý čas, aj len niekoľko minút medzi vyučovacími 

hodinami. 
• Do nabíjacích vybraní na nabíjacej stanici nikdy nevkladajte žiadne kovové predmety. 
• Nabíjacia stanica nie je vode odolná, nevystavujte ju vlhkému prostrediu. 
• Nevkladajte do nej mokré zariadenia. 
• Používajte len napájací adaptér, ktorý bol dodaný so stanicou. 

	
Informácie pre používateľov o zbere a likvidácii elektronických 
zariadení 
S použitými elektronickým zariadením a batériami sa musí nakladať osobitne, v súlade s 
legislatívou, ktorá požaduje príslušné nakladanie s týmito výrobkami, ich opätovné využitie a 
recykláciu. Ich znehodnocovanie podlieha predpisom, ktoré môžu byť v rôznych krajinách a 
regiónoch rôzne. Znehodnotené zariadenia je potrebné odovzdať za účelom ich recyklovania na 
príslušné zberné miesta. Správnym znehodnotením týchto výrobkov prispejete k správnemu 
nakladaniu s odpadom, k jeho opätovnému využitiu a recyklácii. Zabránite tým možnému 
negatívnemu vplyvu na životné prostredie a na zdravie ľudí, ku ktorému by mohlo dôjsť pri 
nesprávnom nakladaní s odpadom. Recyklovanie materiálov pomáha chrániť prírodné zdroje. 
Ďalšie informácie o zbere a recyklácii použitých výrobkov získate na miestnych úradoch, od služby 
zberu odpadov, alebo na predajnom mieste, kde ste si výrobok kúpili. 

 Tieto symboly uvedené na výrobkoch, obaloch alebo na priložených dokumentoch znamenajú, 
že použité elektrické alebo elektronické zariadenie a batérie sa nesmú miešať s bežným domovým 
odpadom. 

 
 



Záruka 
Záručné podmienky na území Slovenska sa riadia podmienkami vydanými distribútorom 
výrobkov Vernier na Slovensku, ktoré sú súčasťou dodávky výrobku, a ostatnými platnými 
zákonmi. Vylúčenie zo záruky: Záruka predpokladá normálne používanie výrobku v súlade 
s jeho návodom na použitie za bežných laboratórnych podmienok. Pod záruku nespadá 
nesprávne použitie výrobku, jeho poškodenie vonkajšími vplyvmi, zmena jeho konštrukcie 
užívateľom a podobné udalosti. Záruka sa tiež nevzťahuje na bežné opotrebovanie a 
spotrebný materiál, ak takýto materiál výrobok obsahuje. 
 Vylúčenie zo záruky: Záruka predpokladá normálne používanie výrobku v súlade s jeho návodom 
na použitie za bežných laboratórnych podmienok. Pod záruku nespadá nesprávne použitie výrobku, 
jeho poškodenie vonkajšími vplyvmi, zmena jeho konštrukcie užívateľom a podobné udalosti. 
Záruka sa tiež nevzťahuje na spotrebný materiál, ak takýto materiál výrobok obsahuje. 
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