
Instrukcja obsługi baterii

Wskazówki bezpieczenstwa 

Nalezy przeczytac wszystkie wskazówki dotyczace bezpieczenstwa pracy 
i instrukcje uzytkowania. Nieprzestrzeganie wskazówek dotyczacych 
bezpieczenstwa pracy i instrukcji uzytkowania moze stac sie przyczyna porazenia 
pradem elektrycznym, pozaru lub/i powaznych obrazen ciała.

Wszystkie wszystkie wskazówki dotyczace bezpieczenstwa pracy i instrukcje 
uzytkowania nalezy zachowac do dalszego zastosowania.

1. Przed przystapieniem do prac przy rowerze elektrycznym (np. inspekcji, napraw, 
montazu, konserwacji), przystapieniem do przechowywania lub transportu roweru 
za pomoca samochodu, nalezy wyjac akumulator z roweru.

2. Nie wolno otwierac akumulatora.

3. Akumulator nalezy chronic przed wysokimi temperaturami (np. przed stałym 
nasłonecznieniem), ogniem i zanurzeniem w wodzie. Akumulatora nie wolno 
przechowywac ani uzytkowac w poblizu goracych i łatwopalnych obiektów.

4. Nieuzytkowany akumulator nalezy trzymac z dala od elementów metalowych,  
które mogłyby spowodowac zwarcie styków.



Wskazówki bezpieczenstwa 

5. Ładowarki i akumulatora nie wolno umieszczac w poblizu łatwopalnych 
materiałów. Akumulatory wolno ładowac tylko w stanie suchym i w 
pomieszczeniach ogniotrwałych.

6. Baterie roweru elektrycznego należy ładowac wyłacznie pod nadzorem.

7. Akumulatory nalezy chronic przed uderzeniami mechanicznymi.

8. Akumulator wolno ładowac wyłacznie oryginalnymi ładowarkami dołaczonymi 
do roweru.

9. Akumulator nalezy stosowac wyłacznie w połaczeniu z rowerami wyposazonymi 
w kompatybilny system napedowy.

10. Akumulator nalezy trzymac z dala od dzieci.

11. Akumulator nalezy zawsze wyłączac przed osadzaniem go i przed wyjmowaniem 
go z uchwytu na rowerze.

12. Przed dłuzszym magazynowaniem akumulatora nalezy go naładowac do ok. 
60 %. Po upływie niedłuzszymi niz 6 miesiecy stan naładowania akumulatora 
nalezy skontrolowac i ewentualnie doładowac do 60%.

13. Nie jest wskazane przetrzymywanie akumulatora podłaczonego do ładowarki. 



Wskazówki magazynowania 

Akumulator nalezy przechowywac w mozliwie suchym i przewiewnym miejscu. 
Akumulator nalezy chronic przed wilgocia i woda. W razie niekorzystnych 
warunków pogodowych zaleca sie np. wyjac akumulator z roweru i przechowywac 
w zamknietym pomieszczeniu az do nastepnego uzytkowania.

Akumulatory nalezy przechowywac w temperaturze pomiedzy 0 °C a 20 °C. 
Nalezy unikac przechowywania akumulatorów w temperaturze ponizej –10 °C lub 
powyzej 50 °C. Aby zapewnic długą zywotnosc nalezy przechowywac akumulatory 
w temperaturze pokojowej wynoszacej ok. 20 °C.

Należy uważac, aby nie przekroczyc maksymalnej temperatury przechowywania. 
Nie wolno akumulatora pozostawiac w samochodzie na słoncu. Akumulator nalezy 
chronic przed bezposrednim nasłonecznieniem.

Nie jest wskazane przechowywanie akumulatora zamocowanego na rowerze.

Konserwacja i serwis 

Akumulator nalezy utrzymywac w czystosci. Zanieczyszczenia nalezy delikatnie 
usuwac za pomocą wilgotnej, miekkiej sciereczki.

Nie wolno zanurzac akumulatora w wodzie, ani czyscic go pod strumieniem wody.

W razie stwierdzenia usterki akumulatora nalezy zwrócic sie do autoryzowanego 
punktu sprzedazy rowerów lub skontakowac sie z producentem roweru.



Transport 
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W przypadku transportu roweru elektrycznego poza samochodem, na przykład na 
bagazniku dachowym, nalezy zdemontowac akumulator, aby uniknac jego 
uszkodzenia.

Akumulatory podlegaja wymaganiom przepisów dotyczacych materiałow 
niebezpiecznych. Nieuszkodzone akumulatory moga byc transportowane przez 
uzytkowników prywatnych droga ladowa bez koniecznosci spełnienia jakichkolwiek 
dalszych warunków.

W przypadku transportu przez uzytkowników profesjonalnych lub przesyłki przez 
osoby trzecie (np. za posrednictwem firmy spedycyjnej) nalezy dostosowac sie 
do szczególnych wymogów dotyczacych opakowania i znaczenia towaru. 

Akumulatory można wysyłac tylko wówczas, gdy ich obudowa nie jest uszkodzona. 
Odsłoniete styki nalezy zakleic, a akumulator zapakowac w taki sposób, aby nie 
mógł on sie poruszac w opakowaniu. Firme transportowa nalezy uprzedzic, 
ze przesyłany towar jest niebezpieczny. Nalezy wziac tez pod uwage ewentualne 
przepisy prawa krajowego.


