
 
 

Használati útmutató akkumulátorokhoz 

Figyelem! 
Minden esetben őrizze meg a vásárlást igazoló nyugtát vagy számlát! Azon 

termékek esetében, amelyekhez nem állítunk ki külön jótállási jegyet, nyugta 

vagy számla hiányában nem áll módunkban az esetleg felmerülő probléma 

intézésére. (49/2014. (IV. 29.) NGM rendelet) 

Kérjük, alaposan olvassa át a használati útmutatót! A helytelenül, nem  

a leírtaknak megfelelően kezelt akkumulátorok a felhasználó hibájából hama-

rabb tönkremennek, bizonyos esetekben használhatatlanná válnak. Az ilyen, 

nem rendeltetésszerű használatból fakadó hibákra a garancia hatálya nem 

terjed ki! 

Jótállás 
Az akkumulátorok nem minősülnek tartós fogyasztási cikknek. (151/2003. 

Korm. rendelet) Akkumulátorainkra modelltől függően 6-12 hónap garanciát 

vállalunk, amiről tájékoztatást adunk. Az elemekre, azok működési jellegéből 

kifolyólag, ill. a bruttó 1000 Ft alatti termékekre jótállást nem vállalunk. 

Első használatbavétel 
Az akkumulátorok használatát minden esetben töltéssel kell kezdeni. (Az autó és 

motorkerékpár akkumulátorok kivételével, amelyek azonnal használatba vehe-

tők.) Az első töltésnek az akkumulátor teljes feltöltődéséig kell tartania! A mai mo-

dern, hordozható digitális eszközök vagy akkumulátor-töltők intelligens töltőme-

chanizmussal működnek, így jelzik, amikor az akkumulátor töltése befejeződött. 

A feltöltési folyamat időtartama a készülékéhez (pl. notebook, telefon, szer-

számgép stb.) tartozó töltőadaptertől vagy akkumulátor-töltőtől is függ. Ponto-

sabb adat érdekében tanulmányozza ezek használati útmutatóját, műszaki 

adattábláját. Amennyiben nem biztos a készülékek működésében, kérjen taná-

csot kollégánktól! 

Akkumulátorok használatára vonatkozó általános 
Soha ne merítse túl, ne erőltesse a lemerült akkumulátort azzal, hogy a készüléket 

újra és újra megpróbálja bekapcsolni. A lemerült akkumulátor töltését mielőbb 

kezdje meg! Az akkumulátort kizárólag a működtetni kívánt készülékkel merítse. 

Ne feledje, az akkumulátorok az önkisülés jelensége miatt használaton kívül is me-

rülnek, ezért a lemerült állapotban tárolt akkumulátor tovább merül, használha-

tatlanná válhat (ez az ún. mélykisülés). Az akkumulátorok tárolása kizárólag feltöl-

tött állapotban történjen! A hosszabb időn keresztül használaton kívüli akkumu-

látort legalább havonta egyszer mindenképpen szükséges feltölteni, így a mélyki-

sülés elkerülhető, és az akkumulátor szükség esetén azonnal használható. 

Az akkumulátorok töltése és használata egyaránt csak szobahőmérsékleten, 

száraz, pormentes, villamossági szempontból biztonságos környezetben történ-

het. Az elemeket, akkumulátorokat ne tárolja hűtőszekrényben! A közvetlen 

napsütés, tartósan 40 °C feletti vagy 5 °C alatti hőmérséklet, nedvesség egy-

aránt az akkumulátor károsodásához vezethet. 

 

 

 

 



 

 

 

Lítium-ion, lítium-polimer akkumulátorok használata 

(Li-ion, Li-po) 
Ezek az akkumulátorok kizárólag a hozzájuk való töltőkészülékekkel tölthetők! 

Ha a készülék a használat során az akkumulátor lemerült állapotát jelzi, azonnal 

be kell fejezni annak használatát, és mielőbb, lehetőleg 12 órán belül meg kell 

kezdeni a töltését. Ha az akkumulátort rendszerint nem meríti kapacitásának 

20 %-a alá, jelentősen meghosszabbíthatja annak élet- tartamát! A lítium 

akkumulátorok bármikor tölthetők, nincs memória- effektusuk, ezért amikor 

csak teheti, töltse fel. Várható élettartamuk 250-300 teljes töltési-merítési 

ciklus, modelltől függően. 

Nikkel-metálhidrid, nikkel-kadmium akkumulátorok használata 

(Ni-MH, Ni-Cd) 
A készülék-specifikus akkumulátorok csak az adott készülékkel használhatók, és 

a hozzájuk való töltővel tölthetők. Az általános, ellemméretű akkumulátorok 

(pl. AA, AAA) az ilyen felépítésű akkumulátorokhoz való töltőben és készülékek-

ben használhatók, ha azt a készülék gyártója annak használati útmutatójában 

megengedi. 

A Ni-MH vagy Ni-Cd akkumulátorok használatát ún. formázással kell kezdeni. 

Ekkor az első 3-4 feltöltési és merítési ciklus alkalmával teljesen fel kell tölteni, 

majd a készülék használatával addig kell meríteni, amíg a készülék teljesen 

lemerült állapotot nem jelez. 

A Ni-MH vagy Ni-Cd akkumulátorok memóriaeffektussal rendelkeznek, amely 

hatás csökkenthető újbóli formázással, vagy kiküszöbölhető úgy, hogy az akku-

mulátort rendszeresen lemerülésig használjuk, majd teljesen feltöltjük. Bár 

a Ni-MH akkumulátorok memóriaeffektusa csak kis mértékű, javasolt a fent 

leírt módon használni az élettartamuk meghosszabbítása érdekében. 

Biztonság figyelmeztetés 
Az akkumulátorok nehézfémeket és gyúlékony, robbanékony, maró hatású  

vegyi anyagokat tartalmaznak, ezért azokat még lemerült, tönkrement álla-

potban sem szabad rövidre zárni, szétszedni, tűzbe dobni, gyermekek kezébe 

adni. A használt elemek, akkumulátorok a környezetre is veszélyesek, ezért 

azokat kizárólag az üzletekben kihelyezett használtelem-tárolókba dobva ha-

tástalanítsák! 

Bármely további kérdésével kapcsolatban alábbi elérhetőségeinken állunk 

rendelkezésére. 
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