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 1. Έναρξη λειτουργίας

Οι μπλοκ μπαταρίες NexSys διατίθενται φορτισμένες. Απαιτείται ο 
έλεγχος του κάθε μπλοκ, ώστε να διασφαλίζεται η άψογη κατάστασή 
του.

Ελέγξτε τα ακόλουθα:

1.   Ο χώρος εγκατάστασης της μπλοκ μπαταρίας και τα μπλοκ πρέπει 
να είναι βρίσκονται σε καθαρή κατάσταση,

2.   Τα άκρα/καλώδια του κάθε μπλοκ πρέπει να έχουν καλή επαφή με 
τους ακροδέκτες και να υπάρχει σωστή σύνδεση των πόλων.

Χρησιμοποιήστε ειδικά συστήματα κωδικοποίησης σε σχέση με το 
βύσμα-πρίζα σύνδεσης του φορτιστή για μπαταρίες που δεν χρειάζονται 
συντήρηση για αποφυγή σύνδεσης σε λάθος τύπο φορτιστή. Μη 
συνδέετε ποτέ άμεσα μια ηλεκτρική συσκευή (για παράδειγμα: έναν 
φάρο προειδοποίησης) με κάποιο τμήμα της μπαταρίας. Αυτό μπορεί 
να προκαλέσει ανισορροπία των μπλοκ κατά την επαναφόρτιση, για 
παράδειγμα απώλεια χωρητικότητας, ανεπαρκή χρόνο εκφόρτισης, 
πρόκληση ζημιάς στα μπλοκ και ακύρωση της εγγύησης για τα μπλοκ 
μπαταρία NexSys.
Πριν από την έναρξη λειτουργίας φορτίστε όλα τα μπλοκ (βλέπε 2.2). 
Επιτρέπεται να συνδεθούν μαζί μόνο μπλοκ με την ίδια κατάσταση 
φόρτισης.

Oδηγίες χρήσης και συντήρησης για τις μπλοκ μπαταρίες NexSys® GREEK

Οι μπλοκ μπαταρίες NexSys® προορίζονται για εφαρμογές μικρών ελκτικών μηχανημάτων. Τα στοιχεία είναι ρυθμιζόμενα με βαλβίδα 
στοιχεία μολύβδου-οξέος με αξιοποίηση της τεχνολογίας μας λεπτών πλακών καθαρού μολύβδου (TPPL).

 Ονομαστικά Χαρακτηριστικά

1. Ονομαστική χωρητικότητα C5/C6:  βλέπε πινακίδα
2. Ονομαστική τάση:  βλέπε πινακίδα
3. Ρεύμα εκφόρτισης:  C5/5h ή C6/6h
4. Ονομαστική θερμοκρασία:  30°C 

Σε αντίθεση με τις συμβατικές μπαταρίες με υγρό ηλεκτρολύτη, οι μπλοκ μπαταρίες NexSys διαθέτουν σταθεροποιημένο ηλεκτρολύτη. Αντί για 
πώμα εξαερισμού, χρησιμοποιείται μια βαλβίδα για τη ρύθμιση της εσωτερικής πίεσης των αερίων, αποτρέποντας την εισροή ατμοσφαιρικού 
οξυγόνου και επιτρέποντας τη διαφυγή της περίσσειας αερίων φόρτισης σε περίπτωση υπερφόρτισης. Κατά τη λειτουργία των μπαταριών 
οξέος-μολύβδου με ρυθμιστική βαλβίδα πρέπει να τηρούνται κατά κανόνα οι ίδιες διατάξεις ασφαλείας που ισχύουν για τις μπαταρίες με υγρό 
ηλεκτρολύτη/εξαερισμό. Κάτι τέτοιο θα συμβάλει στην προστασία από τους κινδύνους από ηλεκτρικό ρεύμα, την πιθανή έκρηξη των αερίων 
ηλεκτρόλυσης και τον διαβρωτικό ηλεκτρολύτη.
Οι βαλβίδες της μπαταρίας δεν πρέπει να αφαιρούνται σε καμία περίπτωση. Αυτές οι μπαταρίες δεν χρειάζονται πλήρωση με αποσταγμένο 
ή απιονισμένο νερό. Για όλες τις συνδέσεις μεταξύ των μπλοκ μπαταριών πρέπει να χρησιμοποιούνται εύκαμπτοι σύνδεσμοι. Πρέπει να 
χρησιμοποιούνται σφιγκτήρες εγκεκριμένοι από την EnerSys® .

ΥπΟδΕίξΕίς αςφαλΕίας

πΡΟΕίδΟπΟίΗςΗ - ΜΗ χρησιμοποιείτε οποιονδήποτε τύπο λαδιού, οργανικού διαλύτη, αλκοόλης, απορρυπαντικού, ισχυρών οξέων, ισχυρών 
αλκαλίων, διαλύματος με βάση το πετρέλαιο ή αμμωνία για τον καθαρισμό των δοχείων ή των καλυμμάτων. Αυτά τα υλικά ενδέχεται να προκαλέσουν 
μόνιμη βλάβη στο δοχείο και το κάλυμμα της μπλοκ μπαταρίας και να ακυρώσουν την εγγύηση.

Σε περίπτωση μη τήρησης των οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης ή χρήσης μη γνήσιων ανταλλακτικών παύουν να ισχύουν τα δικαιώματα της 
εγγύησης για τις μπλοκ μπαταρίες NexSys.

ΚίΝδΥΝΟς 
πΕΡίΕΧΕί: Μόλυβδο, θειικό οξύ (ηλεκτρολύτης), ενώσεις μολύβδου 

Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης, εισπνοής ή επαφής με το δέρμα. Το οξύ προξενεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες. 
Μπορεί να βλάψει τη γονιμότητα ή το έμβρυο σε περίπτωση κατάποσης ή εισπνοής. Μπορεί να βλάψει τα θηλάζοντα βρέφη. Μπορεί να 
προκαλέσει καρκίνο σε περίπτωση κατάποσης ή εισπνοής. Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος και σοβαρές οφθαλμικές βλάβες. Επαφή με 
τα εσωτερικά του συστατικά μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό ή σοβαρά εγκαύματα. Μετά από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση, 
προξενεί βλάβη στο κεντρικό νευρικό σύστημα, το αίμα και το συκώτι σε περίπτωση κατάποσης ή εισπνοής. Ερεθιστικό για τα μάτια, το 
αναπνευστικό σύστημα και το δέρμα. Μπορεί να δημιουργήσει εκρηκτικά μείγματα αέρα/αερίου κατά τη φόρτιση. Εξαιρετικά εύφλεκτο αέριο 
(υδρογόνο). Εκρηκτικό, κίνδυνος πυρκαγιάς, έκρηξης ή εκτίναξης. Διαβάστε τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. Μην το χρησιμοποιήσετε 
πριν διαβάσετε και κατανοήσετε όλες τις προφυλάξεις. Πλύνετε πολύ καλά τα χέρια σας μετά τη χρήση. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν 
χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Αποφύγετε την επαφή κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης/ενώ θηλάζετε. Φοράτε προστατευτικά γάντια/
προστατευτικό ρουχισμό, προστασία ματιών και προσώπου. 

Να χρησιμοποιείται μόνο σε εξωτερικούς χώρους ή σε χώρους με καλό εξαερισμό. Αποφύγετε την επαφή με το  
εσωτερικό οξύ. Μην εισπνέετε τυχόν σκόνη/καπνό/αέριο/σταγονίδια/ατμό/ψεκασμό. Να φυλάσσεται μακριά  
από θερμότητα/σπινθήρες/ελεύθερες φλόγες/ζεστές επιφάνειες. Απαγορεύεται το κάπνισμα. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ  
ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ ή ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ: ξεπλύνετε το στόμα χωρίς να καταπιείτε. Μην προκαλείτε εμετό. Καλέστε το  
κέντρο δηλητηριάσεων ή τον γιατρό σας εάν δεν αισθάνεστε καλά. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΥΧΑ  
ή ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή τα μαλλιά): αφαιρέστε/βγάλτε κατευθείαν όλα τα εμποτισμένα ρούχα και πλύνετέ τα πριν  
τα χρησιμοποιήσετε ξανά. Ξεπλύνετε το δέρμα με νερό. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε το  
άτομο σε χώρο με καθαρό αέρα και κρατήστε το σε θέση που να διευκολύνει την αναπνοή. Καλέστε  
αμέσως το κέντρο δηλητηριάσεων ή τον γιατρό σας. ΑΝ ΕΡΘΕΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ:  
Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν φοράτε φακούς επαφής, αφαιρέστε  
τους αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Αν έχετε εκτεθεί ή ανησυχείτε για κάτι από  
τα παραπάνω, ή δεν νιώθετε καλά, συμβουλευτείτε γιατρό. Να αποθηκεύεται κλειδωμένο  
σε καλά αεριζόμενο χώρο, σύμφωνα με τους εγχώριους και περιφερειακούς  
κανονισμούς. Απόρριψη των περιεχομένων / δοχείου σύμφωνα με τους εγχώριους  
και περιφερειακούς κανονισμούς. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. 

πΡΟΕίδΟπΟίΗςΗ: Κίνδυνος πυρκαγιάς, έκρηξης ή εγκαύματος. Να μην  
αποσυναρμολογείται, να μην θερμαίνεται σε θερμοκρασία πάνω από 60°C,  
να μην αποτεφρώνεται. Να εξαερίζετε τους χώρους στους οποίους  
χρησιμοποιείται ή φορτίζεται. 

ΥΨΗλΗ ΤαςΗ: Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. 
Μην αγγίζετε ακροδέκτες ή συνδέσεις χωρίς μόνωση. 



Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει αναλυτικά τις ροπές σύσφιξης για 
τους κοχλίες/βίδες των ακραίων καλωδίων και συνδέσεων:

Τύπος 
μπλοκ 
NexSys®

Τυπικός 
ακροδέκτης

Ροπή 
ακροδέκτη

Προσαρμογέας 
ακροδέκτη

Ροπή 
ακροδέκτη

Nm Ibf 
in

Nm Ibf 
in

12NXS26
12NXS36
12NXS38
12NXS90
12NXS120

M6 Θηλυκό 6,8 60 SAE 6,8 60

12NXS61
12NXS85

M6 Θηλυκό 9,0 80 Δ/Υ

12NXS86 3/8 - 16“ 
Θηλυκό

6,8 60 SAE 6,8 60

12NXS137
12NXS157

M6 Θηλυκό 9,0 80 M6 
Μπροστινός 
ακροδέκτης

9,0 80

12NXS166
12NXS186

M8 Θηλυκό 9,0 80 M6 
Μπροστινός 
ακροδέκτης

9,0 80

 
 2. Λειτουργία

Η ονομαστική θερμοκρασία λειτουργίας είναι 30°C με ρυθμό C5/C6.  
Η μέγιστη διάρκεια ζωής της μπλοκ μπαταρίας εξαρτάται από τις 
συνθήκες λειτουργίας (θερμοκρασία και βάθος εκφόρτισης). Το μπλοκ 
πρέπει να χρησιμοποιείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταξύ 
+5°C και +45°C, για κάθε χρήση πέραν του εύρους αυτού απαιτείται 
η συγκατάθεση αντιπροσώπου της EnerSys®. Η μέγιστη διάρκεια 
ζωής του μπλοκ επιτυγχάνεται σε θερμοκρασίες μεταξύ 25°C – 30°C. 
Μεγαλύτερες θερμοκρασίες μειώνουν τη διάρκεια ζωής του μπλοκ, 
ενώ, χαμηλότερες θερμοκρασίες μειώνουν τη διαθέσιμη χωρητικότητα. 
Το ανώτατο όριο θερμοκρασίας είναι +45°C και πάνω από αυτό το 
όριο θερμοκρασίας τα μπλοκ δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται. Η 
χωρητικότητα των μπλοκ μεταβάλλεται ανάλογα με τη θερμοκρασία 
και μειώνεται σημαντικά σε θερμοκρασίες κάτω των +10°C. Η μέγιστη 
διάρκεια ζωής του μπλοκ εξαρτάται από τις συνθήκες λειτουργίας 
(μέτρια θερμοκρασία και βάθος εκφόρτισης ίσο ή μικρότερο του 60% 
της ονομαστικής χωρητικότητας C5/C6). Το μπλοκ επιτυγχάνει πλήρη 
χωρητικότητα μετά από περίπου 3 κύκλους φόρτισης και εκφόρτισης.

 2.1 Εκφόρτιση

Οι βαλβίδες στο πάνω μέρος του κάθε μπλοκ δεν πρέπει να 
σφραγίζονται ή να καλύπτονται.
Οι ηλεκτρικές συνδέσεις (π.χ. με βύσματα) πρέπει να 
πραγματοποιούνται ή να διακόπτονται μόνο όταν η μπαταρία είναι σε 
συνθήκες ανοιχτού κυκλώματος. Εκφορτίσεις πάνω από το 80% της 
ονομαστικής χωρητικότητας χαρακτηρίζονται ως βαθιές εκφορτίσεις 
και δεν επιτρέπονται, καθώς μειώνουν τη διάρκεια ζωής του μπλοκ. 
Τα εκφορτισμένα μπλοκ ΠΡΕΠΕΙ να επαναφορτίζονται άμεσα και ΔΕΝ 
ΠΡΕΠΕΙ να μένουν σε εκφορτισμένη κατάσταση.
ςημείωση: Η ακόλουθη δήλωση ισχύει και μόνο για τα μερικώς 
εκφορτισμένα μπλοκ.
Τα εκφορτισμένα μπλοκ μπορούν να παγώσουν. Περιορίστε την 
εκφόρτιση μέχρι το ανώτατο όριο του 80% για το βάθος εκφόρτισης 
(DOD). Ο κύκλος ζωής του μπλοκ εξαρτάται από το βάθος εκφόρτισης 
(DOD), όσο υψηλότερο είναι το DOD, τόσο μικρότερος είναι ο κύκλος 
ζωής.
Πρέπει να χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες ρυθμίσεις τάσης διακοπής :
•  για 60% βάθος εκφόρτισης, 1,96 Volt ανά στοιχείο ή
•  για 80% βάθος εκφόρτισης, 1,92 Volt ανά στοιχείο ή
όταν εκφορτίζονται με ρεύμα που κυμαίνεται από I1 έως I6.
Για ρεύμα χαμηλότερης τιμής, συμβουλευτείτε αντιπρόσωπο της  
EnerSys®.

 2.2 Φόρτιση

Οι μπλοκ μπαταρίες NexSys® ΠΡΕΠΕΙ να φορτίζονται με έναν ειδικά 
για την EnerSys εγκεκριμένο φορτιστή. Σε διαφορετική περίπτωση 
επηρεάζεται η απόδοση και η διάρκεια ζωής της μπαταρίας και 
παύει να ισχύει η εγγύηση. Το συγκεκριμένο προφίλ φόρτισης, με 
υψηλούς ρυθμούς φόρτισης, το οποίο έχει αναπτυχθεί ειδικά για την 
επαναφόρτιση των μπλοκ NexSys, επιτρέπει ταχεία φόρτιση εντός 3 
ωρών σε βάθος εκφόρτισης (DOD) 60% και περιστασιακή φόρτιση, όσο 
συχνά απαιτείται, χωρίς να προκληθεί ζημιά στα μπλοκ. 

Τα μπλοκ NexSys έχουν εξαιρετικά χαμηλές εκπομπές αερίων. Παρ‘ 
όλα αυτά, πρέπει να προβλέπεται η απαγωγή των αερίων φόρτισης. 
Οι πόρτες, το δοχείο, τα καπάκια και τα καλύμματα του θαλάμου της 
μπαταρίας πρέπει να ανοίγονται ή να αφαιρούνται. Με τον φορτιστή 
απενεργοποιημένο, συνδέστε το μπλοκ στον φορτιστή φροντίζοντας 
ώστε η πολικότητα είναι σωστή. (Το θετικό στον θετικό, το αρνητικό 
στον αρνητικό). Τώρα μπορείτε να ενεργοποιήσετε τον φορτιστή.

 2.3 Φόρτιση εξισορρόπησης

Ο εγκεκριμένος από την EnerSys φορτιστής περιλαμβάνει ειδικές 
λειτουργίες ώστε να εξασφαλίζεται η διατήρηση της κατάστασης 
φόρτισης και εξισορρόπησης του μπλοκ.

 3. Συντήρηση 

Ο ηλεκτρολύτης είναι σταθεροποιημένος. Η πυκνότητα του 
ηλεκτρολύτη δεν μπορεί να μετρηθεί. Μην αφαιρείτε ποτέ τις βαλβίδες 
ασφαλείας από το μπλοκ. Σε περίπτωση τυχαίας βλάβης της βαλβίδας, 
επικοινωνήστε με το τμήμα τεχνικής εξυπηρέτησης της EnerSys για 
αντικατάσταση

 3.1 Κάθε ημέρα

•  Φορτίζετε τη μπαταρία μετά από κάθε εκφόρτιση.
•   Ελέγχετε την κατάσταση των βυσμάτων και των καλωδίων και ότι 

όλα τα μονωτικά καλύμματα είναι κατάλληλα τοποθετημένα και σε 
καλή κατάσταση.

 3.2 Κάθε εβδομάδα

•   Τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η μπαταρία πρέπει να 
φορτίζεται πλήρως για διάστημα έως και 6 ώρες.

•   Ελέγξτε οπτικά για ίχνη βρωμιάς και μηχανικές βλάβες σε όλα τα 
εξαρτήματα της μπαταρίας, ιδιαίτερα στα βύσματα φόρτισης και τα 
καλώδια της μπαταρίας.

 3.3 Κάθε τρίμηνο 

Κατά το τέλος της φόρτισης, καταγράψτε τις ενδείξεις της τάσης κατά 
την ολοκλήρωση της φόρτισης, μετρήστε και σημειώστε τα ακόλουθα:
•  Την τάση ολόκληρης της μπαταρίας
•  Τις τάσεις κάθε ενός μπλοκ
Εάν διαπιστωθούν σημαντικές αποκλίσεις από τις προηγούμενες 
μετρήσεις ή διαφορές μεταξύ των μπλοκ, επικοινωνήστε με έναν 
αντιπρόσωπο της EnerSys.
Εάν η χρονική διάρκεια λειτουργίας (εκφόρτισης) της μπαταρίας δεν 
είναι επαρκής, ελέγχετε τα εξής:
• Ότι οι εργασίες που απαιτούνται είναι συμβατές με τη χωρητικότητα 
της μπαταρίας
• Τις ρυθμίσεις του φορτιστή

 3.4 Κάθε χρόνο

Απομακρύνετε τη σκόνη από το εσωτερικό του φορτιστή.
Ηλεκτρικές συνδέσεις: ελέγχετε όλες τις συνδέσεις (πρίζες, καλώδια 
και επαφές).
Μπλοκ που διαθέτουν βιδωτούς ακροδέκτες: ελέγχετε τη ροπή 
σύσφιξης των κοχλιών/βιδών. Ελέγχετε την αντίσταση μόνωσης 
της μπαταρίας. Η αντίσταση μόνωσης της μπαταρίας βάσει του 
παραπάνω υπολογισμού δεν πρέπει να είναι μικρότερη των 50 Ω ανά 
Volt ονομαστικής τάσης. Για μπαταρίες ονομαστικής τάσης έως 20 V, η 
ελάχιστη τιμή είναι 1000 Ω.

 4. Φροντίδα της μπαταρίας

Η Μπαταρία πρέπει να διατηρείται πάντα καθαρή και στεγνή. 
Οποιοδήποτε υγρό στο κιβώτιο της μπαταρίας πρέπει να εξάγεται 
και να απορρίπτεται με τον προβλεπόμενο τρόπο. Τυχόν ζημιές στη 
μόνωση του κιβωτίου πρέπει να επισκευάζονται μετά τον καθαρισμό 
για να αποτρέπεται η διάβρωση.



 5. Αποθήκευση

Οι μπλοκ μπαταρίες αποστέλλονται από τον κατασκευαστή σε 
κατάσταση πλήρους φόρτισης. Η κατάσταση φόρτισης μειώνεται 
κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης. Σε όλα τα μπλοκ παρατηρείται 
απώλεια ενός μέρους της αποθηκευμένης ενέργειας, όταν είναι 
συνδεδεμένα σε ανοιχτό κύκλωμα, λόγω παρασιτικών χημικών 
αντιδράσεων. Η ταχύτητα αυτο-εκφόρτισης είναι μη γραμμική και 
μειώνεται όσο μειώνεται η κατάσταση φόρτισης. Επηρεάζεται, επίσης, 
σημαντικά από τη θερμοκρασία. Οι υψηλές θερμοκρασίες μειώνουν 
σημαντικά τη διάρκεια αποθήκευσης. Συνιστάται η αποθήκευση των 
πλήρως φορτισμένου μπλοκ σε δροσερό και στεγνό μέρος, ιδανικά σε 
θερμοκρασία μικρότερη των 20°C. Ο μέγιστος χρόνος αποθήκευσης 
των μπλοκ χωρίς την εκτέλεση ελέγχου είναι 2 έτη, εφόσον 
αποθηκεύεται σε θερμοκρασία ίση ή μικρότερη των 20°C. Μετά την 
παρέλευση του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος απαιτείται εκ 
νέου φόρτιση. Ωστόσο, συνιστάται κάθε 12 μήνες να πραγματοποιείται 
έλεγχος και καταμέτρηση της τάσης ανοιχτού κυκλώματος και να 
γίνεται επαναφόρτιση, εάν η τάση ανοιχτού κυκλώματος (OCV) είναι 
μικρότερη από 2,10 Volt ανά στοιχείο. Το μπλοκ μπορεί να αποθηκευτεί 
για διάστημα έως και 5 έτη, χωρίς να μειωθεί η απόδοση, με την 
προϋπόθεση ότι κάθε 12 μήνες εκτελείται έλεγχος της τάσης ανοικτού 
κυκλώματος (OCV) και η τάση OCV του μπλοκ είναι μεγαλύτερη από 
ή ίση με 2,05 V/στοιχείο. Όταν οι θερμοκρασίες αποθήκευσης είναι 
μεγαλύτερες από 30°C, η τάση ανοιχτού κυκλώματος (OCV) του μπλοκ 
πρέπει να ελέγχεται κάθε 6 μήνες. Η ακόλουθη γραφική παράσταση 
δείχνει τη σχέση της κατάστασης φόρτισης του μπλοκ σε συνάρτηση 
με την τάση ανοιχτού κυκλώματος.
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 6. Ελαττωματική λειτουργία

Σε περίπτωση που παρατηρηθεί ελαττωματική λειτουργία στη μπαταρία 
ή στον φορτιστή, επικοινωνήστε με αντιπρόσωπο της EnerSys. Οι 
μετρήσεις που υποδεικνύονται στην παράγραφο 3.3 θα συμβάλουν 
στον εντοπισμό προβλημάτων και στην επιδιόρθωσή τους.

 7. Απόρριψη

Οι μπλοκ μπαταρίες NexSys είναι ανακυκλώσιμες. Τα εν αχρηστία 
μπλοκ πρέπει να συσκευάζονται και να μεταφέρονται σύμφωνα με 
τους ισχύοντες κανόνες και κανονισμούς μεταφοράς. Τα εν αχρηστία 
μπλοκ πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με την τοπική και εθνική 
ισχύουσα νομοθεσία από εξουσιοδοτημένη ή πιστοποιημένη εταιρεία 
ανακύκλωσης συσσωρευτών οξέος-μολύβδου.

Πισω στον κατασκευαστη!
Οι αχρηστευμενες συστοιχιες με αυτσ το σημα πρεπει να ανακυκλωνονται. Οπωσδηποτε, οι συστοιχιες 
ειναι επικινδυνα αποβλητα και η μεταϕορα και διαθεση τους πρεπει να γινεται συμϕωνα με τις ισχυουσες 
διαταξεις! Pb
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