
INSTRUKCJA OBSŁUGI BATERII DO IROBOT ROOMBA 

Po otrzymaniu nowej baterii opartej o technologIę Ni-MH lub Ni-Cd aby zapewnić odpowiednie 
funkcjonowanie, długość działania oraz jak najdłuższe życie Twojej baterii należy postępować 
według poniższych kroków.  

Pierwsze użycie: 
1. Umieść baterię w odkurzaczu i uruchom urządzenie. 
2. Bateria powinna być fabrycznie naładowana do około 30-70%. 
3. Korzystaj z baterii do momentu rozładowania 
4. Po rozładowaniu baterii koniecznie wyłącz całkowicie urządzenie i nie podejmuj 

próby jego ponownego uruchomienia (może to nieodwracalnie uszkodzić 
ogniwa). 

5. Podłącz baterię do ładowarki i naładuj zgodnie z zaleceniami producenta Twojego 
urządzenia. Jeśli posiadasz stację ładującą, pozwól odkurzaczowi na 
podpięcie do niej.  

6. Po około 3-5 pełnych cyklach (ładowaniu i rozładowaniu), bateria osiąga pełną 
sprawność. 

WAŻNE: Każda nowa bateria może sprawiać problemy na samych początkach swojej pracy.  

Urządzenie może niepoprawnie odczytać status baterii podczas pierwszego cyklu ładowania. 
Może to spowodować zatrzymanie procesu ładowania po kilku minutach. Jeśli tak się stanie, 
należy wyjąć baterię z ładowarki, odczekać chwilę, a następnie podjąć kolejną próbę. Zdarza 
się także, że kłopoty z ładowaniem baterii mogą być spowodowane zużyciem ładowarki.  

Eksploatacja nowej baterii: 
• Rozładuj i naładuj baterię przynajmniej raz na kilka tygodni. Jest to niezbędne, by utrzymać 

baterię w dobrym stanie. Akumulator, który nie pracuje przez długi czas jest narażony 
na bardzo szybkie zużycie, a w niektórych przypadkach nawet nieodwracalne 
uszkodzenie. Nie należy także długotrwale ładować baterii bez jej rozładowywania. To 
także może doprowadzić do jej bardzo szybkiego zużycia.  

• Jeżeli nie przewidujesz korzystania z baterii w przeciągu miesiąca, wyjmij ją z urządzenia 
naładowaną do około 60-70% i umieść w bezpiecznym, chłodnym i suchym miejscu. 
W momencie ponownego rozpoczęcia pracy baterii należy z nią postępować 
identycznie jak w przypadku nowej baterii, co oznacza przejście pełnych 3 cykli 
ładowania. Należy unikać krótkich cykli ładowania, gdyż mogą one skrócić żywotność 
baterii. 

• Ze względów bezpieczeństwo pod żadnym pozorem nie można narażać baterii na 
jakiekolwiek uszkodzenia mechaniczne. Akumulator nie powinien być przechowywany, 
a zwłaszcza nie powinien pracować w bardzo wysokich, lub niskich temperaturach. 
Narażenie baterii na kontakt z ogniem może doprowadzić do jej wybuchu. Nie należy 
także otwierać baterii, lub stosować do ładowania innego urządzenia, niż to do którego 
została zaprojektowana.  

• Po zużyciu baterii należy ją utylizować wyłącznie w przeznaczonych do tego pojemnikach, 
gdzie zostaną przekazane do recyklingu.  

Serwis: Green Cell, ul.Szymonowica 83, 30-396 Kraków,  
email: support@greencell.pl,  

tel: +48 12 312 51 87 
www.greencell.pl 

ZABRONIONE JEST WYRZUCANIE ZUŻYTYCH BATERII DO KOSZA
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