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1. Wstępne objaśnienia 
EU 
 
Wymienione w niniejszych informacjach dotyczących bezpieczeństwa akumulatorów należy uważać za 
"Wyroby". Nie przewiduje się przypadkowego uwolnienia substancji podczas użytkowania. 
 
Dlatego też akumulatory nie należą do kategorii "Substancje" czy "Preparaty" w myśl dyrektywy REACH 
(WE) 1907/2006. Nie istnieje w związku z tym żaden obowiązek przedstawienia karty charakterystyki 
zgodnie z art. 31 dyrektywy REACH. 
 

2. Możliwe zagrożenia 

2.1 Przegląd 
Ogniwa akumulatora są zamknięte gazoszczelnie. Możliwe jest bezpieczne używanie akumulatora pod 
warunkiem przestrzegania zaleceń producenta. 
 

 OSTRZEŻENIE 
 Ładowarki, które nie zostały dopuszczone do ładowania akumulatorów lub produktów ze 

zintegrowanym akumulatorem, mogą powodować pożary lub wybuchy. Możliwe są poważne 
obrażenia ciała lub śmierć oraz znaczne straty materialne.  

 Akumulatory i produkty ze zintegrowanym akumulatorem można ładować tylko 
ładowarkami dopuszczonymi do ładowania tego akumulatora lub produktu ze zintegrowanym 
akumulatorem. 

 OSTRZEŻENIE 
 Urządzenia należy używać tylko pod nadzorem i w miejscach z dala od materiałów 

łatwopalnych i zagrożonych wybuchem lub pożarem. 
 

    OSTRZEŻENIE 
￭ W stanie niezgodnym z zasadami bezpieczeństwa akumulator lub produkt ze zintegrowanym 

akumulatorem może nie działać prawidłowo. Skutkiem mogą być poważne obrażenia.  
 Nie łączyć styków elektrycznych ładowarki z metalowymi przedmiotami ani ich nie zwierać. 

 
 Nie wkładać żadnych przedmiotów do otworów akumulatora lub produktu ze 

zintegrowanym akumulatorem. 
 

 Nie otwierać akumulatorów lub produktów ze zintegrowanym akumulatorem. 
 

   OSTRZEŻENIE 
￭ Dzieci mogą nie zauważyć lub nie potrafią ocenić zagrożeń związanych z akumulatorem bądź produktem ze 

zintegrowanym akumulatorem. Skutkiem mogą być poważne obrażenia.  
 Nie dopuszczać dzieci do urządzenia. 

 

   OSTRZEŻENIE 
￭ Akumulatory i produkty ze zintegrowanym akumulatorem nie są zabezpieczone przed wszystkimi wpływami 

otoczenia. Jeśli akumulator lub produkt ze zintegrowanym akumulatorem jest narażony na określone 
wpływy otoczenia, może ulec uszkodzeniu.  

 Akumulatory i produkty ze zintegrowanym akumulatorem należy przechowywać w 
czystych i suchych warunkach. 

 
 Akumulatory i produkty ze zintegrowanym akumulatorem należy chronić przed deszczem i 

wilgocią i nie wolno ich zanurzać w cieczach.  
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 Zachować dopuszczalny zakres temperatury akumulatora lub produktu ze 
zintegrowanym akumulatorem. 

 
 Akumulatory i produkty ze zintegrowanym akumulatorem należy chronić przed 

wysoką temperaturą i otwartym ogniem. 
 

 Akumulatorów i produktów ze zintegrowanym akumulatorem nie wrzucać do ognia. 
 

 W przypadku stwierdzenia obecności dymu, wysokiej temperatury, zapachu spalenizny, 
hałasu lub odkształcenia – odłączyć akumulator od urządzenia, zdjąć z pleców i jak najszybciej 
oddalić się od akumulatora. Trzymać dzieci i zwierzęta z dala od akumulatora. Akumulator trzymać 
z dala od palnych substancji. 

 
Akumulatory i produkty ze zintegrowanym akumulatorem są bezpieczne w trakcie użytkowania pod 
warunkiem prawidłowej obsługi i zachowania parametrów podanych przez producenta. Z powodu błędnej 
obsługi lub okoliczności prowadzących do nieprawidłowej pracy może dojść do nieszczelności i wydostania 
się cieczy z akumulatora oraz produktów rozkładu. 
 
W zasadzie kontakt z cieczami wypływającymi z akumulatora jest niebezpieczny dla zdrowia i środowiska 
naturalnego. W związku z tym w kontakcie z nieprawidłowymi akumulatorami (wyciek substancji, 
odkształcenia, odbarwienia, wybrzuszenia itp.) wymagane jest stosowanie odpowiedniej ochrony ciała i 
ochrony dróg oddechowych. Akumulatory mogą bardzo gwałtownie reagować, np. w kontakcie z ogniem. 
Składniki akumulatorów mogą przy tym emitować bardzo dużo energii. 
 

 

 

 

2.2 Bezpieczne korzystanie 
Akumulatory i produkty ze zintegrowanym akumulatorem powinny być zawsze używane zgodnie z 
zaleceniami producenta. Dotyczy to w szczególności zachowania granicznych wartości obciążeń 
termicznych podczas przechowywania i transportu. 
 
Rekomendowane temperatury przechowywania: - 5°C do + 35°C 

Rekomendowane temperatura użytkowania: Ładowanie 0°C do + 45°C  Rozładowywanie: -20°C do + 

60°C   
 
 

 Używanie w szerszym zakresie temperaturowym może doprowadzić do uszkodzenia lub 
szybszego zużycia się akumulatorów. 

 

 

Akumulatory i produkty ze zintegrowanym akumulatorem są sprzedawane razem jako pakiet/zestaw 
produktów. Nie wolno wprowadzać zmian ani manipulować przy akumulatorach i produktach ze zintegrowanym 
akumulatorem. 
 
Akumulatory mogą być używane tylko z urządzeniami sprzedawanymi w komplecie; akumulatory i produkty 
ze zintegrowanym akumulatorem można ładować tylko przy użyciu podanych ładowarek. Nie należy ładować 
ani stosować akumulatorów niesprawnych lub uszkodzonych. Nie wolno ładować ani używać niesprawnych, 
uszkodzonych lub zdeformowanych akumulatorów bądź produktów ze zintegrowanym akumulatorem. 
 
Akumulatory i produkty ze zintegrowanym akumulatorem nawet w stanie pozornie rozładowanym mogą 
stanowić zagrożenie i wytworzyć bardzo duży prąd zwarciowy. 

 
 
 

3. Środki pierwszej pomocy 
 
3.1 Skażenie skóry lub oczu wyciekającymi substancjami (elektrolit)  
Skażone miejsca płukać wodą przez przynajmniej 15 minut. W przypadku skażenia oczu, oprócz dokładnego 
płukania wodą skontaktować się z lekarzem. 
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3.2 Poparzenia 
Skażone miejsca płukać wodą przez przynajmniej 15 minut. W przypadku skażenia oczu, oprócz dokładnego 
płukania wodą skontaktować się z lekarzem. 

 

3.3 Drogi oddechowe 
W przypadku intensywnego zadymienia lub uwalniania się gazu natychmiast opuścić pomieszczenie. W 
przypadku silnego podrażnienia dróg oddechowych wezwać pomoc lekarską. Zapewnić możliwie skuteczne 
przewietrzanie. 

 

3.4 Połknięcie 
Usta i ich okolice przepłukać wodą. Niezwłocznie wezwać pomoc lekarską. 

 
 
4. Postępowanie w przypadku pożaru 
 
Jeżeli akumulator zapali się, należy spróbować ugasić go gaśnicą lub wodą. Chłodzenie wodą hamuje 
rozprzestrzenianie się pożaru do ogniw akumulatora, które jeszcze nie osiągnęły krytycznej temperatury 
zapłonu. 
 
Ograniczyć obciążenie ogniowe przez odseparowanie większych ilości i zabranie z obszaru zagrożenia. 
 
Nie są wymagane żadne specjalne środki gaśnicze. Pożary w otoczeniu akumulatorów i produktów ze 
zintegrowanym akumulatorem gasić tradycyjnymi środkami gaśniczymi. 
 
Pożaru akumulatora lub produktu ze zintegrowanym akumulatorem nie można traktować jako pożar 
niezależny od otoczenia. 
 
Umożliwić bezpieczne dopalenie: przedmioty i osoby powinny znajdować się z dala od miejsca pożaru 

 
5. Postępowanie w przypadku uszkodzenia 
 
W razie uszkodzenia obudowy akumulatora lub produktu ze zintegrowanym akumulatorem może nastąpić 
wyciek elektrolitu. Akumulatory lub produkty ze zintegrowanym akumulatorem należy umieścić w szczelnym, 
zamykanym pojemniku, wypełnionym suchym piaskiem, proszkiem kredowym (CaCO3) lub wermikulitem. W 
ten sposób można zapewnić wchłonięcie ewentualnych wycieków chemikaliów. Pozostałości elektrolitu 
można zetrzeć papierowym ręcznikiem. Zakładać rękawice ochronne w celu ochrony skóry przed skażeniem. 
Przepłukać obficie wodą. 
 
Używać osobistego wyposażenia ochronnego odpowiednio dobranego do danej sytuacji (rękawice ochronne, 
odzież ochronna, ochrona twarzy, ochrona dróg oddechowych). 
 
Podczas przechowywania akumulatorów lub produktów ze zintegrowanym akumulatorem nawet po kilku 
dniach może nastąpić reakcja termiczna. Dlatego należy je przechowywać w bezpiecznym miejscu. 

 
6. Korzystanie i przechowywanie 
 
Należy zawsze uważnie przestrzegać wskazówek ostrzegawczych podanych na akumulatorach oraz w 
instrukcjach użytkowania urządzeń i dotyczących innych zastosowań. Używać wyłącznie zalecanych typów 
akumulatorów. 
 
Akumulatory lub produkty ze zintegrowanym akumulatorem należy przechowywać najlepiej w temperaturze 
pokojowej, w suchym miejscu, unikając dużych wahań temperatury.  

 
W przypadku przechowywania większej liczby akumulatorów lub produktów ze zintegrowanym 
akumulatorem należy skonsultować się z lokalnymi organami administracji, strażą pożarną lub 
instytucjami ubezpieczeniowymi. 
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7. Ograniczenie i monitorowanie ekspozycji/ osobiste wyposażenie 
ochronne 
 
Akumulatory i produkty ze zintegrowanym akumulatorem to produkty (wyroby), z których podczas 
normalnego użytkowania i w rozsądnych, przewidywalnych warunkach użytkowania nie uwalniają się żadne 
substancje.  

 
 
8. Właściwości fizyczne i chemiczne  
 
Kompaktowa bateria akumulatorów z plastikowym płaszczu. 

 

9. Informacje toksykologiczne  
 
Przy prawidłowym użytkowaniu i uwzględnianiu ogólnie obowiązujących przepisów higienicznych nigdy 
nie stwierdzono wypadków zagrażających zdrowiu. 

  
 

10. Informacje dotyczące ochrony środowiska 
 
Przy prawidłowym użytkowaniu nie powinny występować żadne negatywne skutki w zakresie ochrony 

środowiska. 

 

11. Wadliwe i uszkodzone akumulatory litowo-jonowe 
 
Mimo iż akumulatory litowo-jonowe  są bardzo bezpieczne, w przypadku wadliwych lub uszkodzonych 
akumulatorów zawsze należy zachować większą staranności ostrożność. Należy jak najszybciej skontaktować 
się ze sprzedawcą, który doradzi w sprawie dalszego postępowania. 
 

12. Pozostałe informacje 
 
Wskazówki pomagają przestrzegać ustawowych wytycznych, jednakże ich nie zastępują. Opierają się one na  
obecnym stanie wiedzy. Prezentowane informacje zostały zebrane zgodnie z najlepszą wiedzą i intencjami.  
Nie stanowią one jednak zapewnienia właściwości. Dystrybutorzy i użytkownicy produktu na własną 
odpowiedzialność muszą postępować zgodnie z właściwymi ustawami i przepisami.  

 
13. Informacja o systemie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i   
elektronicznego. 
 

1. Zostaw zużyty sprzęt w sklepie, w którym kupujesz nowe urządzenie.  

Każdy sklep ma obowiązek nieodpłatnego przyjęcia starego sprzętu jeśli kupimy w nim nowy sprzęt tego 
samego rodzaju i pełniący tą samą funkcję.  

2. Zostaw małogabarytowy zużyty sprzęt w dużym markecie bez konieczności kupowania nowego. 

Sklepy o powierzchni sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych wynoszącej min. 
400 m2 są zobowiązane do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości 
zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie 
przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw 
domowych. 

3. Oddaj zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w miejscu dostawy. 
Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, zobowiązany jest 
do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy 
tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony. 

4. Odnieś zużyty sprzęt do punktu zbierania. 
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Informację o najbliższej lokalizacji znajdziecie Państwo na gminnej stronie internetowej lub tablicy 
ogłoszeń urzędu gminny, a także na stronie internetowej www.remondis-electro.pl 

5. Zostaw sprzęt w punkcie serwisowym. 
Jeżeli naprawa sprzętu jest nieopłacalna lub niemożliwa ze względów technicznych, serwis jest 
zobowiązany do nieodpłatnego przyjęcia tego urządzenia. 
 
Zebrany w ten sposób sprzęt trafia do specjalistycznych zakładów przetwarzania, gdzie w pierwszej 
kolejności zostaną usunięte z niego składniki niebezpieczne. Pozostałe elementy zostaną poddane 
procesom odzysku i recyklingu. Każde urządzenie zasilane prądem lub bateriami powinno być 
oznakowane symbolem przekreślonego kosza. 
 
 

Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczony na sprzęcie, opakowaniu lub 
dokumentach do niego dołączonych oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać łącznie z innymi odpadami. 
Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu 
właściwego jego przetworzenia. Oznakowanie informuje jednocześnie, że sprzęt został wprowadzony do 
obrotu po dniu 13 sierpnia 2005 r.  
 

1. Nie wolno wyrzucać zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami! Grożą za to kary pieniężne.. 
2. Odpowiednie postępowanie ze zużytym sprzętem zapobiega potencjalnym, negatywnym konsekwencjom 

dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia. 
3. Jednocześnie oszczędzamy naturalne zasoby naszej Ziemi wykorzystując powtórnie surowce uzyskane z 

przetwarzania sprzętu. 
 

 

 

 
 
 

 

http://www.remondis-electro.pl/

