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Návod k použití – Pb akumulátory, autobaterie 

 
Vážení zákazníci, 
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje 

důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, 
abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst! 
 
Obecné informace: 
Chraňte před vlhkým prostředím, hrozí únik elektrolytu z důvodu koroze pouzdra.  
Elektrolyt je silná žíravina a při styku s kůží způsobuje poleptání.  
 
Při práci s baterií a elektrolytem používejte předepsané ochranné pomůcky – ochranné brýle, obuv, gumové rukavice a 
gumovou zástěru. 
 
Chraňte před dětmi.  
 
Nabíjení: 
Při nabíjení nejezte, nepijte a nekuřte v nabíjecím prostoru. Dostatečně nabíjecí prostor větrejte. 
Při nabíjení baterie hrozí nebezpečí otravy i výbuchu hořlavých plynů. Toto nebezpečí trvá i několik hodin po ukončení 
nabíjení!! 
Před nabíjením vyjměte baterii z vozidla nebo napájecího systému, proveďte údržbu 
U údržbové baterie odhalte uzávěry článků baterie. Při nabíjení baterie může elektrolyt perlit a potřísnit okolí uzávěrů, 
proto uzávěry kompletně neodstraňujte, nechejte je pouze dostatečně povolené. 
U bezúdržbové baterie zkontrolujte čistotu odplynovacích otvorů (ventilů), popřípadě odstraňte nečistoty 
Nabíjejte pouze v nabíječce určené pro Olověné akumulátory, jinak hrozí nebezpečí úniku elektrolytu nebo výbuchu. 
Nabíječku je nutno zvolit podle typu akumulátoru, při nabíjení se řiďte návodem k nabíječce akumulátorů.  
 
 
Instalace: 

V případě, že jste laik (osoba bez elektrotechnické kvalifikace), doporučujeme svěřit demontáž, instalaci, 
údržbu, nabíjení, případné zkoušky kapacity odbornému servisu. 
Dodržujte správnou polaritu (+;-), nezkratujte. 

Připojte k baterii svorku s kladným znaménkem (zpravidla červený kabel. Poté připojte svorku se záporným 
znaménkem (zpravidla černý kabel) a zabraňte náhodnému kontaktu svorky s pólem baterie. 
Nevhazujte baterie do ohně, nepájejte, nerozebírejte. Nekombinujte baterie jiného typu nebo stáří.  
Baterie skladujte v nabitém stavu, suchu a teplotách mezi 5°-30°C. 
 
Recyklace: 

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby 
životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho 
ochraně! Vybité baterie odevzdejte ve sběrně nebezpečných odpadů 
 
 
 
 
  


