Instrukcja użytkowania akumulatorów litowo-polimerowych marki Akyga battery

Instrukcja użytkowania akumulatorów litowo-polimerowych

1

Ingerencja w strukturę akumulatora Li-Po może doprowadzić do jego uszkodzenia. Uszkodzona struktura
akumulatora może doprowadzić do jego zapalenia.

2

Nie należy wrzucać akumulatora Li-Po do cieczy.

3

Akumulator powinien być używany tak, aby osoby postronne nie miały do niego dostępu.

4

Używanie akumulatora niezgodnie z przeznaczeniem może doprowadzić do jego trwałego uszkodzenia i zapłonu.

5

Ładowanie akumulatora Li-Po powinno odbywać się pod stałym nadzorem. Podłoże powinno być niepalnym,
nieprzewodzącym materiałem.

6

Zwarcie biegunów akumulatora (+i-) może trwale uszkodzić akumulator i doprowadzić do zapłonu.

7

Nie należy nagrzewać I narażać na bardzo niskie temperatury akumulatorów Litowo-polimerowych.

8

Akumulatory Li-Po są wrażliwe na uszkodzenia mechaniczne. Uszkodzenia te mogą doprowadzić do ich trwałego
uszkodzenia i zapłonu.

9

Akumulator Li-Po należy podłączać do ładowarki zgodnie z oznaczeniami: (+) akumulatora z (+) w ładowarce. (-)
akumulatora z (-) w ładowarce.

10

Akumulatorów Li-Po nie należy przeładowywać powyżej wartości 4,2V na ogniwo, ponieważ może to
nieodwracalnie uszkodzić akumulator.

11

Do ładowania akumulatorów Li-Po należy używać odpowiedniej, przystosowanej do ładowania akumulatorów LiPo ładowarki. Używanie nie odpowiedniej ładowarki może trwale uszkodzić akumulator.

12

Rozładowanie akumulatora poniżej wartości 3V na ogniwo może skutkować jego uszkodzeniem.

13

W razie kontaktu elektrolitu, który znajduje się w akumulatorze Li-Po z oczami lub skórą należy niezwłocznie te
miejsca przepłukać dużą ilością wody i skontaktować się z najbliższym lekarzem.

14

Po zakończeniu ładowania akumulatora Li-Po należy go niezwłocznie odłączyć od ładowarki.

15

W momencie zauważenia jakichkolwiek zmian w akumulatorze Li-Po (np.: zmiana koloru, puchnięcie, zbyt duża
temperatura) należy zaprzestać używania akumulatora Li-Po.

16

Należy zachować szczególną ostrożność podczas podłączania akumulatora Li-Po. Zwarcie może doprowadzić do
zapalenia a w skrajnych sytuacjach do eksplozji akumulatora.

17

Uszkodzone mechanicznie, przeładowane lub nadmiernie rozładowane akumulatory Li-Po nie nadają się do
użytkowania.

18

Podczas ładowania należy używać wyłącznie ładowarek do akumulatorów Li-Po wraz z balancerem.

Sprzedawca wraz z producentem nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne
szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego obchodzenia się akumulatorem Li-Po.

