
Általános figyelmeztetés

‐ az akkut / töltőt ne hozza érintkezésbe nyílt lánggal, tűzzel mert ez robbanáshoz
vezethet! Ne melegítse fel az akkut, mert ez az alkáli oldat felszabadulásához vagy
egy másik elektrolitikus vegyület képződéséhez vezethet!

‐ ne szerelje szét az akkut mert ez az alkáli oldat felszabadulásához vagy egy másik
elektrolitikus anyaghoz vezethet!

‐ ne zárja rövidre az akkut, mert ez sérülésekhez, gyulladáshoz is vezethet, valamint
az akkut is károsítja!

‐ ne próbálja meg tűvel piszkálni az akkut! Ne dobálja, ne ütögessen és ne lépjen rá
az akkura!

‐ töltse az akkut 5-35°C-os hőmérséklet között, más esetben az akku megsérülhet!
‐ kerülje el, hogy az akku folyadékkal kerüljön kapcsolatba!
‐ ne tegye ki az akkut közvetlen napsugárzásnak, ne használja és ne tárolja lezárt,

szellőzetlen gépjárműben, ahol nagy hőmérséklet is létrejöhet!
‐ tartsa távol az akkut gyerekektől!
‐ amennyiben az akkuból  folyadék szivárog és az a bőrével  érintkezik,  mossa le

azonnal bő vízzel, ha a ruhájára folyna, mosószerrel mossa ki rögtön! Ha szokatlan
szag  távozik  az  akkuból  vagy  alkáli  oldódást  tapasztal,  azonnal  fejezze  be
használatát és helyezze el a megfelelő elem- és akkumulátor hulladékgyűjtőbe!

‐ elhasznált  akkut  ne dobjon háztartási  szemétbe,  mert az mérgező vegyületeket
tartalmaz!

Gondoskodjon róla,  hogy az akku az érvényes helyi  határozatoknak,  törvényeknek
megfelelően kerüljön a helyére! Szigetelje le az akku fémérintkezőit ragasztószalaggal
a rövidzárlat elkerülése érdekében!

Jó tanácsok
.1 Az akkumulátor feltöltése után azonnal távolítsa el a hálózati csatlakozót.!
.2 A készülék akkumulátorról való üzemeltetése esetén távolítsa el a hálózati

csatlakozót  (főleg  laptop  /  notebook  esetében,  ezzel  megnövelve  az
akkumulátor élettartamát)!

.3 Hálózatról való üzemeltetése esetén vegye ki az akkumulátort!

.4 Li-Ion/Ni-Cd/Ni-MH  akkuk:  Mindennapos  használat  esetén  is  havonta
egyszer merítse le akkumulátorát, majd töltse fel 100%-ra!
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