
Használati utasítás
(Ni-MH és Ni-CD) 

az Ön akkumulátorának üzembe helyezéséhez, élettartamának meghosszabbításához:

F O N T O S
Az akkumulátor formázását és legalább alkalmankénti használatát a vásárlást

követően kezdje meg, mert a használaton kívüli állapot mély-lemerüléshez vezet!
Először töltse fel teljesen az akkumulátort (14-16 óra), csak ezután kezdje el használni! A
legelső  töltés,  az  ún.  formázás,  meghatározó  fontosságú  az  akkumulátor  élettartama
szempontjából.
Formázás
A formázás egy speciális,  egymás után többször  (3-5 alkalommal)  megismételt  töltési-
kisütési folyamat! Az első töltés mindenképpen 14-16 órás legyen! Az első töltés ideje alatt
kerülni  kell  a  készülék  használatát!  A töltés  megkezdése  után  kb.  1-2  óra  múlva  a
töltésjelző ugyan teljes töltöttséget jelez, de az akku ekkor még csak kb. 80%-ig van töltve.
A maradék 20% feltöltése a  töltés további  kb.  8-10 órán át  tartó  folytatásával,  az  ún.
csepptöltéssel érhető el! A csepptöltést a töltésvisszajelző már nem jelzi!
Miután  az  akku teljesen  feltöltődött,  a  készülék  használatával,  vagy a  kisütés  funkció
igénybevételével teljesen le kell meríteni/kisütni, majd megismételni a töltési folyamatot!
Az akku névleges kapacitását csak ezután éri el!
Amennyiben nem a leírtak szerint végzi el a formázást, nagymértékben csökkenhet az
akkumulátor élettartama!
Mindennapi használat / Karbantartás
A mindennapi használat során figyelni kell, hogy megfelelő módon végezzük el a töltés,
lemerítés, kisütés folyamatokat!
Töltés
Lehetőség szerint minden töltés megkezdésekor az akku már lemerült állapotban legyen,
kerüljük a rátöltést! A teljes töltöttség eléréséig tartsuk a töltőn az akkut, maradhat tovább
is, de legfeljebb a használati útmutatóban jelzett ideig (általában 24 óra)! A kifogástalan
töltés csak minőségi tartozékok használatával garantált!
Lemerítés-kisütés
A folyamatos használat során hetente egyszer-,  gépkocsikészlet vagy szivargyújtó töltő
használatakor akár többször is célszerű lemeríteni, kisütni az akkut!
Teljes lemerítés az alábbiak szerint érhető el:
‐ egyes készülékek esetén a menüből elérhető kisütő üzemmód aktiválásával, vagy
‐ gyári, kisütésre alkalmas tartozék használatával, vagy ezek hiányában
‐ a készülék kikapcsolásig tartó üzemeltetésével.
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