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Pred prvo uporabo pozorno preberite vsa opozorila opisana v tem 

dokumentu. Neupoštevanje lahko vodi do požara, resne telesne 

poškodbe in/ali škode na predmetih! 

 

Predvidena uporaba 

Litij-železo-fosfatni akumulator (LiFePO4) je primeren kot visokokakovostna zamenjava za obstoječe 

svinčevo-kislinske akumulatorje primerljive kapacitete in dimenzij. Akumulator in njegovi                            

sestavni deli niso namenjeni komercialni uporabi. Akumulator ni primeren za zamenjavo zagonskih 

akumulatorjev, kjer stečejo veliki tokovi. Primeren je za stacionarno uporabo, npr. bivalniki, zasilna 

napajanja, »off-grid« sistemi, instalacije v čolnih, modelarstvu, itd.  

Splošna varnostna navodila 

Pred prvo uporabo akumulatorja natančno preberite varnostne informacije in vsa navodila v tem 

priročniku. Ta navodila za uporabo shranite in jih skupaj z akumulatorjem posredujte tretjim osebam. 

Nevarnost eksplozije in požara 

Pola (+/-) akumulatorja sta vedno pod napetostjo. Pri rokovanju z akumulatorjem nikoli ne nosite 

prstanov, ur, ogrlic ali drugih kovinskih predmetov. Zaradi električne prevodnosti teh predmetov lahko 

nastane kratek stik. Upoštevajte tudi, da akumulatorskih priključkov ne smete neposredno povezati s 

prevodnimi predmeti (npr. orodjem). 

Nevarnost električnega udara 

Ne uporabljajte akumulatorja, če je ta poškodovan. Nikoli se ne dotikajte obeh polov hkrati. Pri 

prenašanju akumulatorja poskrbite, da na akumulator ni priklopljen polnilnik ali drugi porabniki. Ne 

poskušajte odpreti ali popravljati akumulatorja. Ta ne vsebuje delov, ki bi jih bilo mogoče servisirati. 

Nevarnost eksplozije in požara 

Izdelka ne uporabljajte v prostorih, kjer so shranjene eksplozivne ali vnetljive snovi (npr. bencin ali 

topila). Poskrbite da je med delovanjem poskrbljeno za ustrezno prezračevanje. Izdelka med 

delovanjem nikoli ne pokrijte. Zaradi pregrevanja se lahko poškoduje. Takoj prekinite uporabo izdelka, 

če opazite dimljenje oziroma zaznate nenavaden vonj. 

Nevarnost poškodbe 

Pred uporabo akumulatorja si preberite ta uporabniški priročnik in vsa varnostna navodila za posamezno vozilo 

ali električni porabnik, na katerega bo priključen akumulator. Če ugotovite poškodbe akumulatorja, prenehajte 

z uporabo. Akumulator odnesite v pregled dobavitelju ali na pooblaščen servis. 

Rokovanje z akumulatorjem 

Akumulator ima vgrajen napreden sistem za upravljanja posameznih členov v paketu (BMS). Ta sistem 

je nameščen v ohišje in ga ni mogoče odstraniti. BMS poskrbi za samodejni izklop v primeru globokega 

praznjenja, prekomernega polnjenja in povišane temperature. 
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Zamenjava Pb akumulatorja za LiFePO4 

Nestrokovna zamenjava svinčenih akumulatorjev za litijeve akumulatorje lahko povzroči znatno 

škodo!  

 

Zahteve za menjavo: 

- Preverite povezave in priključke. Zaradi višjih tokov LiFePO4 akumulatorja, je te morda 

potrebno nadgraditi oz. zamenjati.  

- Uporaba releja za odklop/priklop akumulatorja pri LiFePO4 zaradi višjih tokov ni priporočljiva  

- Uporaba solarnega modula mora biti prirejena za LiFePO4 akumulatorje 

- Prilagoditev, zamenjavo ali novo montažo lahko izvaja samo pooblaščeno in izkušeno 

strokovno osebje za ravnanje z litijevo tehnologijo.  

- Polnilnik mora omejiti napetost in tok, sicer se lahko akumulator poškoduje. 

Upoštevajte vse varnostne zahteve 

Pred prvim praznjenjem je potrebno akumulator popolnoma napolniti in preveriti napetost. Napetost 

polnega akumulatorja znaša 14,6 V. Pri polnjenju upoštevajte vrsto akumulatorja in poskrbite, da 

uporabljate ustrezen polnilnik z omejitvijo polnilnega toka. Poskrbite za ustrezen presek 

polnilnega/praznilnega kabla in brezhibnost uporabljenih priključkov. Akumulator vedno polnite samo 

pod nadzorom.  

Polnjenje in izbira polnilnika 

Ne priporočamo polnjenja akumulatorja z običajnim nereguliranim polnilnikom. To lahko kljub 

vgrajenemu BMS poškoduje akumulator. Za polnjenje akumulatorja priporočamo popolnoma 

elektronsko mikroprocesorsko krmiljen 12-voltni polnilec avtomobilskih akumulatorjev ali namenski 

LiFePO4 polnilnik. Napetost na koncu polnjenja mora biti med 14,4 V in 14,6 V.  

Za navodila za polnjenje akumulatorje si oglejte navodila za uporabo ustreznega polnilnika 

akumulatorja.  

Zaporedna/vzporedna povezava 

Toplo priporočamo, da povezave več akumulatorjev skupaj zaupate strokovnjakom. Ta navodila ne 

obsegajo tega dela, ampak samo naša osnovna priporočila.  

 

Povečanje napetosti – serijska/zaporedna povezava (povečanje napetosti [V]): 

Pozor! Načeloma zaporedno vezavo odsvetujemo. V primeru, da vseeno želite povezati dva ali več  
akumulatorjev zaporedno, poskrbite, da so izpolnjeni naslednji kriteriji: 

- Akumulatorji naj bodo enakega tipa (kapacitete). 

- Imajo enako napolnjenost.  

- So približno enako stari in imajo enako število ciklov (kapaciteta!). 

- Poskrbite za ustrezen presek polnilnega kabla in brezhibnost uporabljenih priključkov. 

 

V kolikor bodo akumulatorji vezani zaporedno, jih za polnjenje povežite vzporedno. Pri praznjenju 

poskrbite, da jih ne izpraznite popolnoma, priporočamo 80% DoD (globina praznjenja).  
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Povečanje razpoložljive kapacitete – vzporedna vezava (povečanje kapacitete [Ah]): 

Pred uporabo poskrbite, da bodo napetosti posameznih akumulatorjev med seboj čim bolj izenačene. 

Poskrbite za ustrezen presek polnilnega kabla in brezhibnost uporabljenih priključkov. 

Vzdrževanje in nega 

V kolikor akumulatorja ne boste uporabljali več kot 1 mesec, poskrbite, da bo imel napetost med 13,5 

V in 13,8 V. Ne uporabljajte polnilnika za vzdrževanje napetosti. Spremljajte raven napolnjenosti 

akumulatorja v mesečnih intervalih. Ponovno polnjenje je priporočljivo takoj, ko napetost pade pod 

13,0V. Izdelek vedno hranite na suhem, čistem mestu brez zmrzali. Sicer je samopraznjenje LiFePO4 

akumulatorjev izredno majhno, pa vendar priporočamo, da se najkasneje po 1 letu mirovanja 

akumulator dopolni. Za nego uporabljajte samo čisto in mehko krpo. Izdelka ne izpostavljajte topilom, 

drugim tekočinam ali aerosolom. Nikoli ne odpirajte ohišja akumulatorja. Ta ne vsebuje nobenih delov, 

ki zahtevajo nego ali vzdrževanje. Če je notranjost akumulatorja poškodovana, obstaja velika 

nevarnost požara in eksplozije! 

Navodila za odstranjevanje akumulatorja 

Kupce obveščamo, da je podjetje MRU d.o.o. vključeno v sistem ravnanja z odpadno elektronsko 

opremo, odpadnimi baterijami in akumulatorji družbe Trigana d.o.o., Ljubljana. 

Izrabljene, pokvarjene in odpadne električne aparate, baterije in akumulatorje  lahko brezplačno 

oddate najbližjemu izvajalcu javne službe ravnanja z odpadki. 

 

Za odpadno embalažo je zagotovljeno predpisano ravnanje v skladu z uredbo o ravnanju z embalažo 

in odpadno embalažo (Ur. l. RS št. 54/2021). 

Obveznosti so prenesene na družbo Interseroh d.o.o. 

 

Naslov za dostavo: 

MRU d.o.o. 

Zaloška cesta 147 

1000 Ljubljana 

 

Prosimo, upoštevajte zgornja navodila. 

 


