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SERVISO INFORMACIJA 
 
LIČIO JONŲ BATERIJŲ SAUGUMO IR PRIEŽIŪROS VADOVAS  
 
(SKYRIUS A: "Skyrius skirtas prekybos atstovams ir galutiniams klientams")  
 
Šis dokumentas galioja, kuomet kalbama apie STIGA Ličio jonų 24V, 48V, 60V ir 80V 
baterijas. 
  
Šis dokumentas skirtas specializuotiems prekybos atstovams, serviso centrams ir galutiniams klientams, 
tam, kad geriau suprastumėte Ličio jonų laikymo ir aptarnavimo procedūras.  
Tam kad kiek įmanoma labiau prailgintume Ličio jonų baterijų tarnavimo laiką, jomis būtina tinkamai 
rūpintis. Žemiau pateikiami geriausi baterijų įkrovos ir laikymo sprendimai, kurie leis maksimaliai prailginti 
jų tarnavimo trukmę.  
Mes prašome atidžiai perskaityti šiame dokumente pateikiamą informaciją, tam kad užtikrintumėte 
ilgiausią ir efektyviausią Ličio jonų baterijų tarnavimo trukmę.  
 
Bendra informacija:  
Ličio jonų baterijos dažniausiai būna sudarytos iš vienos arba daugiau celių, kurių nominali įtampa yra 
3,6V kiekvienai celei, kas yra vidutinė vertė tarp pilnos įkrovos įtampos (4,2V), kuri negali būti mažesnė 
nei leistina vertė (2,5V), ir įkrovos talpos (nurodoma mAh - miliamperai/valandai), kas iš esmės nusako 
baterijos išmatavimus.  
Įkraunamos Ličio jonų baterijos turi ribotą įkrovos ciklų skaičių, bei su laiku praranda savo pradinę turėtą 
talpą.  
Tipinė Ličio jonų baterijos "gyvenimo trukmė" yra maždaug tarp 300 ir 500 pilnų įkrovos/iškrovos ciklų. 
Vienas toks ciklas yra laikas kuomet baterija yra pilnai iškraunama ir vėl įkraunama iš naujo.  
Šis nurodytas 300/500 įkrovos/iškrovos ciklų rodiklis yra skaičius, kiek tinkamai prižiūrima Ličio jonų 
baterija galės veikti, jai išlaikant tą pačią talpą. Pasibaigus šiam įkrovų ir iškrovų skaičiui, baterija ir toliau 
veiks, tiesiog jai bus reikalinga dažnesnė priežiūra, bei gali po truputį pradėti mažėti baterijos talpa (žr. 
skyrių "Baterijų priežiūra").  
Kitaip nei Nikelio - Kadmio baterijos, Ličio jonų baterijos turi būti įkraunamos dažnai ir greitai. Tačiau jei 
baterijų neplanuojama naudoti ilgą laiko tarpą, jų įkrovos lygis turėtų būti palaikomas ties minimum 40-
50%.  
Niekuomet negalima palikti Ličio jonų baterijų ilgam laikui nenaudojamų - nesvarbu ar įrenginyje, ar 
sandėliuojant. Kuomet baterija yra nenaudojama 6 mėnesius ar ilgiau, ją būtina periodiškai įkrauti (įprastai 
kas 2-3 mėnesius). Baterijų naudojimo instrukcijos pateikia informaciją kaip jas tinkamai įkrauti.  
Baterijų laikymo temperatūra ypatingai svarbi jų tarnavimo trukmei. Ličio jonų baterijų laikymas tinkamoje 
temperatūroje yra vienas svarbiausių veiksnių užtikrinant ilgą jos tarnavimo laiką.  
 
Baterijų priežiūra:  
Tam kad prailginti Ličio jonų baterijos tarnavimo trukmę, yra rekomenduojama ją pilnai įkrauti prieš 
pradedant naudoti.  
Kaip nurodyta skyriuje aukščiau, šio tipo baterijas rekomenduojama krauti dažnai, kadangi jos nepasižymi 
"atminties efektu" kaip senesnės kartos Nikelio baterijos.  

• Nuolatos stebėkite ir tikrinkite baterijos įkrovos lygį.  
• Atidžiai stebėkite baterijas, kurios artėja prie numatytos "gyvenimo trukmės" - 300 - 500 

įkrovos/iškrovos ciklų.  
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• Pakeiskite bateriją nauja, jei pastebite vieną iš šių simptomų:  
o Baterijos darbo laikas krenta iki mažiau nei 75% naujos baterijos darbo laiko.  
o Baterijos įkrovimo laikas ženkliai padidėja lyginant su naujos baterijos įkrovos laiku. 

 
Baterijos įkrovimas:  
Visuomet laikykitės baterijos įkrovos instrukcijų, pateikiamų su gaminiu. Atsižvelkite į:  

1. Naudotojo vadovą pateikiamą su gaminiu. 
2. Baterijos ir įkroviklio naudotojo vadovus (detalesnė informacija apie baterijos įkrovimą).   

 
Baterijos saugojimas:  
Jei ketinate saugoti bateriją ir jos nenaudoti ilgesnį laiko tarpą, įsitikinkite, jog baterija turi bent jau 40-50% 
likusios įkrovos talpos. Bateriją būtina laikyti/saugoti kambaryje, kuriame temperatūra yra tarp 0-25 
laipsnių (°C). Laikant pilnai iškrautą Ličio jonų bateriją yra ypatingai žalinga, bei gali ženkliai sutrumpinti 
jos tarnavimo trukmę.  Minimalus 40-50% įkrovimas leis baterijos celėms išlaikyti stabilią būseną ir neleisti 
jai savaime išsikrauti. Taip pat tai leis baterijai išlaikyti stabilią būseną ir apsaugos jos elektros grandines 
saugant ją, ir nenaudojant ilgesnį laiką.  
Tam kad Ličio jonų baterijos tarnavimo trukmė išliktų stabili, griežtai rekomenduojama nelaikyti jos 
aukštesnėje arba žemesnėje temperatūrose nei rekomenduojama.  
Taip pat atsiminkite:  

• Įkraukite bateriją iki bent jau 40-50% jos talpos kas 2-3 mėnesius.  
• Bateriją saugokite ištrauktą iš galutinio produkto, ir, rekomenduojama, kambario temperatūroje.  

 
Baterijų naudojimo įspėjimai:  
Žemiau pateikiami svarbiausi baterijų naudojimo įspėjimai. Baterijų naudotojo vadovuose pateikiama pilna 
informacija, prašome ją atidžiai perskaityti:  

• NIEKUOMET nedėkite baterijų šalia ugnies šaltinio, radiatoriaus ar kito šilumą skleidžiančio 
įrenginio.  

• NIEKUOMET nepalikite baterijos ten, kur ją veiks tiesioginiai saulės spinduliai, ar ji bus veikiama 
šiltos aplinkos. Visuomet ją laikykite normalioje kambario temperatūroje.  

• Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.  
• NIEKUOMET neleiskite baterijai įkristi ar būti aplietai vandeniu. Saugokite ją sausoje ir vėsioje 

vietoje.  
• NIEKUOMET neardykite baterijos.  
• NIEKUOMET neprijunkite prie teigiamų ir neigiamų baterijos terminalų pašalinių metalinių objektų.  
• Jei baterijos korpusas yra sulūžęs ar pažeistas, NIEKUOMET jos nestatykite įkrovimui. Pakeiskite 

bateriją nauja.  
• Jei išoriniai baterijos sandarikliai yra pažeisti, ir viduje esantys cheminiai elementai prisiliečia prie 

Jūsų odos, iš karto gausiai odą nuplaukite vandeniu su muilu.  
• Jei baterijos viduje esantys cheminiai elementai prisiliečia prie Jūsų akių, jokiu būdu akių 

netrinkite. Gausiai nuplaukite akis tekančiu vandeniu, ir kreipkitės į medikus.  
 
Baterijų transportavimas ir perdirbimas:  
Ličio jonų baterijų transportavimas yra rizikinga veikla. Egzistuoja didelė rizika, jog baterijose 
įvyks trumpas jungimas, jai nukritus, mechaniškai pažeidus, ar veikiant aukštai temperatūrai, kas 
gali sukelti gaisrą.   
Dėl šios priežasties Ličio jonų baterijos yra ženklinamos kaip PAVOJINGAS KROVINYS. Dėl šios 
priežasties egzistuoja tikslios instrukcijos kaip baterijas reikia įpakuoti ir siųsti:  

• Privalo būti įpakuotos tinkamai paženklintose ir pažymėtose pakuotėse.   


