KULLANIM KLAVUZU VE UYARILAR
Bataryanın uzun ömürlü kullanımı ve güvenliğiniz için aşağıda yazılı talimatları okumalı ve sonrasında Bilgisayarınızda kullanmaya
başlamanızı öneririz.

İLK KULLANIM UYARILARI
1. Batarya size içinde belirli bir sarj yüzdesi ile teslim edilecektir. Ürünü bilgisayarınıza takın ve içindeki sarjı yaklaşık %2 seviyesine
boşalana kadar kullanınız ve asla sarj etmeyiniz.
2. İçindeki enerjisi bittikten sonra en az 8 saat bilgisayarınız kapalı konumda sarj da bırakmanızı öneririz. Bu işlem pil sağlığı ve
kalibrasyonu açısından önemlidir. Aksi taktirde Kullanım esnasında ani kapanmalar yaşayabilirsiniz.

KULLANIM ÖMRÜ
Litium-ion piller kimyasal ürünler olup belirli bir sarj döngüsü ömrüne sahiptirler. Ürünlerimiz minimum 300 devir Sarj ömrüne sahiptir.
Ürünlerimizde bu sürenin sonunda kullanım ömrü dolduğundan şişmeler yaşanabilir. Bu gibi durumlarda ürünü kullanmaya devam etmeyin ve
geri dönüşüm kutusuna atınız.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
1. Bataryayı asla ateşe atmayın bu durum patlamasına neden olabilir. Asla bataryayı ısıtmayın ve sıcak ortamlarda muhafaza etmeyin. Aksi
takdirde alkalin çözeltisi veya diğer elektrolitik maddeler sızıntıya sebep olabilir.
2. Alkalin çözeltisi veya diğer elektrolitik maddelerin sızmasına neden olabileceğinden bataryanın plastik kabını asla açmayın.
3. Pili şarj etmeden önce daima ortam sıcaklığının 5°C-35°C arasında olmasına dikkat ediniz
4. Bataryayı asla herhangi bir sıvıya maruz bırakmayın.
5. Bataryayı asla doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın, Bataryayı asla aşırı iç sıcaklıklara sahip havalandırılmamış bir araçta saklamayın veya
kullanmayın.
6. Bataryayı daima bebeklerin veya küçük çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.
7. Bataryayı asla düşürmeyin veya atmayın.
8. Bataryada bulunan sıvı sızarsa, büyük miktarda su kullanın ve vücudun herhangi bir yerine yanlışlıkla temas edebilecek herhangi bir sıvıyı
hemen yıkayın. Gözlerinizle herhangi bir sıvı temas ederse, lütfen tıbbi yardım için doktorunuzla iletişime geçin.
9. Kullanılmış bataryayı normal katı atıklarla birlikte çöpe atmayın.
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