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ZALECENIA DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA AKUMULATORÓW LACME 12V 

 

OKRES GWARANCJI: 1 rok na wady produkcyjne* 

*Każdy akumulator, nawet nieużywany, stopniowo się rozładowuje („samorozładowanie”). W gestii klienta 
lub dystrybutora jest zapewnienie konserwacji i przechowywania akumulatorów w taki sposób, aby uniknąć 
zjawiska „głębokiego rozładowania” lub „zasiarczenia”, które może spowodować nieodwracalną utratę 
zdolności akumulatora do podtrzymania ładunku. Ponieważ zjawisko to nie zależy od jakości akumulatora i 
nie jest zależne od LACME SAS, nie może ono być obiektem gwarancji. Aby uniknąć problemów z 
akumulatorem, LACME SAS udostępnia następujące informacje: 

PRZECHOWYWANIE AKUMULATORA: 

- Zjawisko „głębokiego rozładowania” lub „zasiarczenia” zwykle występuje, gdy napięcie akumulatora spada 
poniżej 12,2 V, czyli średnio po 10 miesiącach przechowywania. 

- Im chłodniejsze otoczenie przechowywanego akumulatora, tym wolniej akumulator się rozładowuje 
(wskazówką może być głębokie rozładowanie nowo naładowanego akumulatora po 10 miesiącach przy 
20°C wobec 20 miesięcy przy 10°C lub tylko 5 miesięcy przy 30°C ). 

- Gdy tylko przestaniesz używać elektryzatora (np. podczas zimy), całkowicie naładuj akumulator przed 
przechowywaniem. I ponownie naładuj na wiosnę przed użyciem. Akumulator najlepiej przechowywać w 
czystym, suchym i chłodnym miejscu. 

Niniejsze wytyczne dotyczą również akumulatorów stosowanych w zestawach solarnych. 

PODCZAS UŻYCIA: 

Poziom głębokiego rozładowania wynosi około 11 V podczas użytkowania. Elektryzatory LACME są 
wyposażone w funkcję ACCU PROTECT, która chroni akumulator przed nadmiernym rozładowaniem, 
wyłączając go z użycia przez wyłączenie elektryzatora. Akumulator należy bezwzględnie naładować przed 
lub zaraz po wyłączeniu się elektryzatora. Zawsze najlepiej jest naładować akumulator przed wyłączeniem 
się elektryzatora, aby uniknąć rozładowań, które mogą wpływać na zdolność akumulatora do utrzymywania 
ładunku. 

OSTRZEŻENIE: 

- Stosowanie akumulatora LACME SAS w sprzęcie innych marek grozi pozbawieniem go możliwości 
automatycznego wyłączenia w systemie ACCU PROTECT. 

- Doprowadzanie ładunku do akumulatora za pomocą paneli słonecznych nie gwarantuje braku utraty 
ładunku przez akumulator, rozładowanie może powodować uszkodzenie. Regularnie sprawdzaj poziom 
naładowania akumulatora. W razie potrzeby doładuj ładowarką. 

- W tych przypadkach kiedy akumulator działał prawidłowo przez okres 6 miesięcy błąd fabryczny nie jest 
oczywisty. Nie można zagwarantować, że warunki użytkowania i przechowywania opisane powyżej były 
przestrzegane przez użytkownika końcowego. W konsekwencji normalne warunki gwarancji nie mają w tym 
przypadku zastosowania. 


