Vigyázat a termék Li-Pol akkumulátort tartalmaz
A termék Li-Pol akkumulátort tartalmaz, ezért be kell tartani az alábbi biztonsági
szabályokat. Az alábbi biztonsági utasítások figyelmen kívül hagyása személyi
sérülést, tüzet és anyagi kárt okozhat.
Ezen utasítások figyelmen kívül hagyása csökkenti az akkumulátor élettartamát, és
veszélyezteti magát és környezetét! A kézikönyv be nem tartása miatt megsérült
akkumulátorok nem reklamálhatók.

Alapinformációk
•
•
•
•
•

A Li-Pol akkumulátorok a legjobb arányt képviselik a kapacitás, a súly és a maximális áram között.
A Li-Pol akkumulátorok nem rendelkeznek úgynevezett memóriával, bármilyen állapotból
újratölthetők, és a töltés bármikor megszakítható. Nem kell formázni.
Az alacsony hőmérsékleten (mínusz hőmérséklet) a felére csökken a Li-Pol akkumulátor kapacitása,
és ezáltal a maximális terhelését is.
Az akkumulátor elhasználódásával a kapacitás csökken és a belső ellenállás nő. A gyors lemerítés
felgyorsítja ezt a folyamatot.
Ügyeljen a polaritás megváltozására, a polaritás megfordítására, a rövidzárlatra, az elemek
megsemmisítésére és a tűzveszélyre is.
A Li-Pol akkumulátorok élettartama legfeljebb 1,5 év. Ciklusok száma 80-250 ciklus az elemek
használatától és viselkedésétől függően.

Biztonsági utasítások
•
•
•
•
•
•

Soha ne módosítsa, ne szerelje szét és ne lyukassza ki az akkumulátort. Az akkumulátor meggyulladhat
és tüzet okozhat.
Győződjön meg arról, hogy az akkumulátor nem deformálódott.
Soha ne fordítsa meg az akkumulátor polaritását, mert ez rövidzárlatot vagy az elemek robbanását
okozhatja.
Az akkumulátor csatlakozójának bármilyen módon történő módosítása kifejezetten tilos.
Ha az akkumulátort ki lehet venni a készülékből, mindig vegye ki, és hagyja, hogy újra teljesen
feltöltődjön.
A Li-pol akkumulátort soha nem szabad 50 ° C fölé hevíteni (lemerítéssel, töltéssel, napsütésben ...).

•
•

Ha a Li-Pol elemeket felfújódnak, azonnal hagyja abba az akkumulátor használatát, és biztonságosan
dobja ki a kijelölt hulladéklerakóba.
Soha ne tegye ki a Li-Pol akkumulátort közvetlen napfénynek, fagynak, és védje a nedvességtől. Ne
dobja tűzbe.

Li-Pol akkumulátor tárolása
•
•
•

Ha nem használja az eltávolított elemet, mindig ne gyúlékony helyen vagy LIPO-SAFE tasakokban
tárolja.
Soha ne tárolja az akkumulátort gyúlékony anyagokon, például szőnyegen, fán és más gyúlékony
anyagokon. Minimális távolság 3 m.
A teljesen feltöltött vagy lemerült elemek tárolása lerövidíti élettartamukat, ami az akkumulátor
felfújását okozhatja. A probléma megelőzése érdekében tárolja az akkumulátorokat 3,7 V - 3,8 V
feszültséggel, ami körülbelül 70%-os töltöttségnek felel meg.

