
 
OBECNÉ ZÁSADY SPRÁVNÉ PÉČE O AKUMULÁTORY  

Děkujeme za zakoupení akumulátorů v našem obchodě. Pro prodloužení jejich životnosti a 
z důvodu bezpečnosti, dodržujte uvedené instrukce! 

 

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 
-Nezkratujte akumulátor (nespojujte póly článku vodičem) 
-Nikdy se nesnažte baterii rozebírat nebo otevírat 
-Nevkládejte akumulátor do nabíječky obráceně (s opačnou polaritou) 
-Nevhazujte akumulátor do ohně 
-Používejte pouze kvalitní nabíječku odpovídající typu akumulátoru 
-Nevybíjejte akumulátor pod hranici přílišného vybití (dle typu akumulátoru)  
-Zamezte kontaktu s vodou nebo jinými tekutinami 
-Nepájejte dráty nebo plakety pomocí běžné páječky 
-Nepoužívejte baterie s vadnou zaostávající / fólii 
-Chraňte před dětmi, baterie a akumulátory nejsou hračky, hrozí polknutí, popálení 

Nedodržování těchto zásad, může způsobit, snížení kapacity baterii nebo jejich úplné zničení. V krajním 
případě může dojít k poškození spotřebiče, majetku nebo k úrazu na těle. Staré akumulátory nepatří do 
běžného odpadu. Recyklujte a chraňte životní prostředí. Zanechat je zdarma můžete u nás na kamenné 
prodejně Pražská 68/12, Praha 10, www.topbattery.cz nebo www.ecobat.cz. 

 
OBECNÉ ZÁSADY 
-Nekombinujte v zařízeních baterie různých značek, typů apod. a při dlouhodobém skladování doporučujeme 
akumulátory nabít na cca 50% kapacity a uschovávat je na suchém místě s teplotou nejlépe v rozmezí 0-25°C. 
-Současně v jednom spotřebiči používejte pouze baterie se stejnou kapacitou a stejným stavem nabití – 
nekombinujte různě nabité baterie – nedodržováním této zásady můžete způsobit vybití baterie pod její 
hranici, to ji nenávratně poškodí či poškodí spotřebič vlivem unikajících plynů 
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