


BATERIJOS PRIEŽIŪRA 
Ką daryti ir ko ne 

Tinkamas akumuliatorių laikymas, priežiūra ir tvarkymas. 

BŪTINAI prieš įdėdami baterijas perskaitykite savo prietaiso instrukcijas. Naudokite tik instrukcijose 
nurodytą dydį ir tipą. 

BŪTINAI dėkite baterijas tinkamai. Laikykitės simbolių, rodančių, kaip teisingai pozicionuoti baterijų 
teigiamus (+) ir neigiamus (-) galus. 
BŪTINA laikyti akumuliatoriaus kontaktinius paviršius švarius, patrinkite švariu pieštuko trintuku arba 
audiniu. 

NEDELSDAMI išimkite išeikvotas baterijas iš prietaiso ir tinkamai išmeskite. 
IŠIMKITE visas prietaiso baterijas vienu metu ir pakeiskite jas naujomiss tokio pat dydžio ir tipo. 

BŪTINA išsaugoti baterijos veikimo laiką, išjungdami prietaisą išimkite baterijas, kai prietaisas 
nenaudojamas, ir tikimasi, kad jis nebus naudojamas ilgą laiką. 
BŪTINAI atsižvelkite į tinkamą baterijos laikymą, laikydami baterijas vėsioje, sausoje vietoje esant 
įprastai kambario temperatūrai. Nebūtina baterijų laikyti šaldytuve. 

NELAIKYKITE baterijų, ypač mažų ir monetų dydžio, vaikams prieinamoje vietoje. Prarijus bateriją ji 
patenka į stemplę ir gali sukelti rimtus sužalojimus ar mirtį per dvi valandas. 
NEMESKITE baterijų į ugnį - jie gali išsilydyti ar plyšti. 

NEIŠARDYKITE, netraiškykite, ar kitaip nepažeiskite baterijų. Tai gali sukelti išsiliejimą ar plyšimą. 

NELAIKYKITE akumuliatoriais ar baterijomis maitinamų prietaisų karštose vietose - padidėjusi 
temperatūra gali sukelti talpos sugadinimus, išsiliejimą ar plyšimą. 
NEGALIMA maišyti senų ir naujų baterijų, nemaišyti skirtingų tipų baterijų. Tai gali sukelti išsiliejimą ar 
plyšimą, dėl kurio gali būti sužeisti žmonės ar sugadinti turtą. 
NEDUOKITE baterijų mažiems vaikams. 

Energize£ 



Saugumas vaikams 

Buitinė elektronika šiandieną yra mažesnė nei bet kada . Nors tokie prietaisai kaip, pvz., mini nuotolinio 
valdymo pultai, automobilio raktų antgaliai ir liepsnojančios žvakės, yra patogūs ir nešiojami, jie taip pat 
dažnai kelia nežinomą riziką mažiems vaikams. Daugelyje jų yra miniatiūrinės baterijos, kurias prarijus 
gali sukelti rimtą sužalojimą. Didžiausią pavojų kelia 4 metų ir jaunesniems vaikams. 

Jei miniatiūrinė baterija įstrigo stemplėje, pradžioje gali nebūti tiesioginių simptomų, skrandžio rūgsčių 
cheminė reakcija gali sukelti deginimą per audinį per dvi valandas. Baterijos pašalinimui dažnai 
reikalingos kelios operacijos ir nuolatinė medicininė priežiūra. 

Jei žinote ar įtariate, kad vaikas nurijo tabletės formos bateriją, nedelsdami kreipkitės į pagalbos 
tarnybą. 

Jei norite gauti daugiau patarimų ir informacijos, apsilankykite buttonbatterysafety.com. 
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Baterijos 

1. Šarminės/ Alikane baterijos

Energizer Max Plus AA
„Max Plus ™“ yra mūsų ilgalaikiai šarminiai AA ir AAA elementai

-12 metų galiojimo laikas iki pirmo panaudojimo
- Prietaiso nuotėkio apsauga *
* Nuo paskutinio prietaiso naudojimo baterijų pratekėjimo iki 2 metų.

Energizer Max AA 

- Sukurta apsaugoti jūsų įrenginius
-Išlaiko energiją iki 10 metų iki pirmo panaudojimo

Energizer Power AA 

-Jie suteikia ilgalaikę galią jūsų pagrindiniams energijos poreikiams
-Energizer Alkaline Power turi didelį atsparumą nuotėkiui *

* prieš. Anglies cinko baterijos

2. Specialios baterijos

Energizer Ultimate ličio baterijos

„Energizer“ jau dešimtmečius yra pirmaujanti mažų elektronikos
baterijų lyderė, todėl galima pasikliauti jų tikslumu.

Energizer klausos aparatų baterijos 

 -„Energizer®“ klausos aparatų baterijos su „PowerSeal“ 
 technologija apsaugo * Jūsų įrenginius nuo pratekėjimo 
-Baterijos yra lengvai išimamos iš prieigos skirtuko,
bet tik tada, kai norite juos pašalinti.
-Pailgi skirtukai - aiškiai pažymėti dydžiu ir spalva –

palengvinti apsipirkimą, tvarkymą ir įdėjimą.

* nuo pilnai panaudotų baterijų nutekėjimo iki 1 savaitės kambario temperatūroje
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Energizer laikrodinės baterijos 

Šiandien rinkoje Energizer turi daugiau kaip 46 skirtingų tipų laikrodžių baterijų, 
todėl tai pasidarė paprastesnis pasirinkimas.   

Turime visą spektrą laikrodžių baterijų, skirtų visų tipų baterijų laikrodžiams, 

įskaitant naują ir neprilygstamą laikrodžių akumuliatoriaus dizaino pažangą,  

kurisuteikia paprastumo sudėtingam pasauliui - „Energizer® Multi Drain“. 

„Energizer®“ nulinio gyvsidabrio daugiakanalės baterijos privalumai 

-Jie yra aukštos kokybės - tai atitinka baterijos, kurioje yra gyvsidabrio, asortimentą
-Jie turi ilgą galiojimo laiką, todėl jie visada pasiruošę, kai jų reikia

Energizer foto ličio baterijos 

Energizer® Photo Batteries“ užtikrina optimalų ir ilgalaikį filmavimokamerų 

ir skaitmeninių fotoaparatų veikimą. „Energizer® Photo“ baterijos yra  

ilgaamžės, pakankamai galingos šiuolaikiniams aukštųjų technologijų  

varikliams, blykstėms ir naktinio matymo akiniams. 

3. Energizer kraunamos baterijos

Power plus

-Iki 5 metų bendras eksploatuojamo akumuliatoriaus veikimo
laikas pagal tipiškus naudojimo būdus
- Galima įkrauti iki 1000 kartų
-Įkrovimas išlaikomas iki 12 mėnesių
-Tinka visiems įrenginiams ir progoms

Extreme 

-Perdirbtų baterijų inovacijos ateina į Energizer® Ekstremaliai
papildymas baterijas
-Iki 5 metų bendras eksploatuojamo akumuliatoriaus veikimo
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laikas pagal tipiškus naudojimo būdus 
-Gali būti įkraunami šimtus kartų
-Įkrovimas išlaikomas iki 12 mėnesių
-Tinka visiems įrenginiams ir progoms

Pasaulyje # 1 įkraunamų baterijų prekės ženklas, pagrįstas nuskaitymo duomenimis
 Baterijos įkraunamos iš anksto 

* skaitmeniniuose fotoaparatuose palyginus su „Energizer®“ standartine šarmine baterija,
rezultatai skiriasi priklausomai nuo prietaiso

Universal 

Energizer® įkraunamos baterijos 

# 1 Pasaulyje parduodamas akumuliatoriaus ženklas 
 (pagal nuskaitymo duomenis) 
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