
OSTRZEŻENIA I INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA 

AKUMULATORÓW  

Bezpieczna obsługa i użytkowanie baterii lub akumulatorów  

Przed użyciem akumulatora należy przeczytać i przestrzegać poniższych instrukcji obsługi. 

Nieprzeczytanie i nieprzestrzeganie niniejszych ostrzeżeń i instrukcji może spowodować uszkodzenie 

produktów firmy NETGEAR, skutkujące — w zakresie dopuszczalnym przez prawo — unieważnieniem 

gwarancji firmy NETGEAR. 

W niniejszym dokumencie odniesienia do akumulatorów obejmują zestawy akumulatorów 

Aby zapewnić optymalne bezpieczeństwo i wydajność, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami:  

• NIE WOLNO używać podrobionych akumulatorów w produktach NETGEAR. Należy używać wyłącznie 

akumulatorów dostarczonych przez firmę NETGEAR. 

• NIE WOLNO używać akumulatora do celów innych niż zamierzone.  

• Akumulatory należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.  

• NIE WOLNO używać akumulatora, jeśli jego obudowa jest uszkodzona, spuchnięta lub naruszona. 

Przykłady obejmują między innymi: wyciek, nieprzyjemne zapachy, wgniecenia, korozję, rdzę, pęknięcia, 

spuchnięcie, stopienie lub zarysowania.  

• NIE WOLNO demontować, zgniatać, przebijać, rozdrabniać ani w żaden inny sposób naruszać 

akumulatora.  

• NIE WOLNO dopuścić, aby akumulator był narażony na kontakt z jakimikolwiek płynami. Ciecz może 

dostać się do obwodów akumulatora, prowadząc do korozji i zagrażając jego bezpieczeństwu.  

• NIE WOLNO suszyć mokrego lub wilgotnego akumulatora za pomocą urządzenia lub źródła ciepła, 

takiego jak suszarka do włosów lub kuchenka mikrofalowa. 

• NIE WOLNO umieszczać urządzenia ani akumulatora w pobliżu źródeł ciepła lub w bezpośrednim świetle 

słonecznym. Wysokie temperatury mogą spowodować puchnięcie, wyciek lub nieprawidłowe działanie 

akumulatora. Przykłady obejmują m.in. umieszczenie akumulatora na grzejniku lub w jego pobliżu, na 

powierzchni do gotowania, urządzeniach do gotowania, żelazkach, grzejnikach, kominkach lub wnętrzach 

pojazdu lub obok okna w bezpośrednim świetle słonecznym.  

• NIE WOLNO dopuścić, aby akumulator dotykał metalowych przedmiotów. Jeśli metalowe przedmioty, 

takie jak biżuteria, pozostają w długotrwałym kontakcie z punktami styku akumulatora, może się on 

bardzo rozgrzać lub zapalić.    

• NIE WOLNO przechowywać akumulatora wraz z materiałami niebezpiecznymi czy łatwopalnymi. 

Baterie/akumulatory należy przechowywać w chłodnym, suchym i przewietrzonym miejscu.  

• NIE WOLNO wkładać akumulatora do komory niezgodnie z oznaczeniem biegunowości. Przed 

włożeniem akumulatora NALEŻY UPEWNIĆ SIĘ, że komora akumulatora jest pusta i wolna od wilgoci i 

luźnych zanieczyszczeń.  

• NIE WOLNO ładować akumulatora w bezpośrednim słońcu lub w ekstremalnych temperaturach. 

Akumulator należy ładować w temperaturze pokojowej, która zazwyczaj wynosi od 20°C do 26°C (68°F 

do 79°F). Ładowanie może zostać tymczasowo wyłączone, jeśli temperatura akumulatora przekroczy 

60°C (140°F). Jeżeli temperatura akumulatora jest wysoka, ale niższa niż 60°C (140°F), akumulator 

będzie się ładował, lecz wolniej niż zwykle. 

• Należy unikać upuszczenia akumulatora lub produktu NETGEAR z akumulatorem w środku. 

Upuszczenie, zwłaszcza na twardą powierzchnię, może spowodować uszkodzenie akumulatora i 

urządzenia firmy NETGEAR. W razie podejrzenia uszkodzenia akumulatora należy go natychmiast 

wymienić.  

• NIGDY nie należy zostawiać mobilnego hotspota podłączonego do ładowania na dłużej niż 24 godziny. 

Pozostawić akumulator do rozładowania i ponownie naładować. Pozostawienie mobilnego hotspota 



podłączonego do ładowarki bez umożliwienia rozładowania akumulatora może wpłynąć na jego 

wydajność i/lub zniszczyć akumulator/urządzenie.  

• Jeśli akumulator wykazuje znacznie krótszy czas pracy w porównaniu do czasu, gdy był on nowy, 

oznacza to, że jego żywotność dobiegła końca, dlatego zalecamy jego wymianę. Aby uzyskać najlepsze 

rezultaty i wydajność, akumulatory NETGEAR powinny być wymieniane po 12 miesiącach użytkowania 

lub wcześniej, w zależności od sposobu użytkowania. 

• Zużyte akumulatory należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. NIE WOLNO wyrzucać 

akumulatorów do ognia lub wody.   

  



Ostrzeżenie o podrobionych akumulatorach 

Nie wolno używać podrobionych akumulatorów! 
 
Jakość, niezawodność i bezpieczeństwo podrobionych akumulatorów jest niepewna, a w niektórych 
przypadkach ich użycie może być niebezpieczne. Istnieje możliwość, że niektóre podrobione akumulatory mogą 
się zapalić lub eksplodować, powodując obrażenia ciała użytkownika, uszkodzenie mienia lub uszkodzenie 
produktu NETGEAR.  
 
Podrobione akumulatory nie zapewniają tak wysokiego standardu bezpieczeństwa jak markowe akumulatory 
NETGEAR. Akumulatory litowo-jonowe muszą mieć oznaczenia wskazujące, że są zgodne z normami 
bezpieczeństwa i ochrony środowiska obowiązującymi w danym kraju. Sprzedaż akumulatorów, które nie 
spełniają wymogów może być nielegalna.  
 
Podrobione akumulatory nie posiadają wbudowanego zabezpieczenia przed awarią, przeładowaniem i 
przegrzaniem. Istnieje ryzyko, że podrobione akumulatory mogą się nieoczekiwanie przegrzać lub zapalić 
podczas ładowania. Akumulatory marki NETGEAR spełniają lub przekraczają standardy przemysłowe, w tym 
zapobiegają przeładowaniu i nagrzewaniu.  
 
W porównaniu z markowymi akumulatorami NETGEAR, podrobione akumulatory mają znacznie niższą 
wydajność ładowania. Podrobione akumulatory mogą również szybko się psuć po częstym użyciu, niedokładnie 
pokazywać poziom naładowania, rozszerzać się i utknąć w gnieździe produktu, spowodować nagłą utratę 
zasilania lub uszkodzić produkt NETGEAR.  
 
Gwarancja NETGEAR nie obejmuje uszkodzeń produktu NETGEAR spowodowanych przez akumulatory lub 
ładowarki innych firm niż NETGEAR. 
 
Należy unikać zakupu akumulatorów na aukcjach internetowych i za pośrednictwem innych internetowych stron 
handlowych, ponieważ często oferują one produkty podrabiane. 
 
Firma NETGEAR zaleca, aby zawsze używać tylko akumulatorów i ładowarek marki NETGEAR 
dostarczonych przez firmę NETGEAR w celu zapewnienia jakości i bezpieczeństwa. 
 
Tylko akumulatory marki NETGEAR dają pewność, że produkt i akumulatory będą ze sobą współpracować 
zgodnie ze specyfikacją. 

Pomocne wskazówki dotyczące unikania podrabianych akcesoriów 

• Należy kupować wyłącznie produkty bezpośrednio od firmy NETGEAR lub od autoryzowanych dealerów. 

Zakup bezpośrednio od firmy NETGEAR lub od autoryzowanego dealera jest najlepszym sposobem na 

zapewnienie, że otrzymasz oryginalne akcesoria NETGEAR. 

• Zachowaj ostrożność przy zakupach na zagranicznych stronach. Podrobione towary są coraz częściej 

sprzedawane w Internecie z różnych krajów. 

• Uważaj na ceny, które wydają się nieracjonalnie niskie. Jeśli znajdziesz produkty, których ceny wydają się 

nazbyt korzystne, to sygnał, że produkty te mogą być podrobione. Zanim skorzystasz z okazji zakupu 

produktu w wyjątkowo niskiej cenie, zastanów się przez chwilę, jakie szkody może wyrządzić podrobiony 

akumulator. 

• Sprawdź jakość opakowania. Oryginalne akumulatory zamienne NETGEAR są zawsze sprzedawane 

zapieczętowane w wysokiej jakości blistrach lub kartonowych pudełkach. Są one oznaczone logo firmy 

NETGEAR. Firma NETGEAR nigdy nie sprzedaje swoich produktów w plastikowych torbach lub 

papierowych opakowaniach, dlatego zalecamy, aby nigdy nie kupować towarów zapakowanych w ten 

sposób. Należy pamiętać, że niektóre podrobione towary mogą mieć fałszywe pieczęcie hologramowe. 

• Sprawdź, czy akumulatory są prawidłowo dopasowane do urządzeń. 

• Jeśli akumulator nie jest łatwo i pewnie osadzony na swoim miejscu, może być podrobiony. 

• Należy uważać na przegrzanie. Podrobione akumulatory lub akcesoria nie są wykonane zgodnie z 

branżowymi standardami bezpieczeństwa i jakości, a podczas użytkowania mogą się niebezpiecznie 

nagrzewać, palić, topić, zapalać lub nawet eksplodować. 



• Upewnij się, że Twoje akcesoria działają tak dobrze, jak powinny. Podrobione akumulatory mogą nie 

działać tak długo lub nie utrzymywać poziomu naładowania tak dobrze, jak oryginalne akcesoria 

dostarczone z produktem NETGEAR. Jeśli Twoje akcesoria nie działają tak dobrze, jak oryginalne 

akcesoria, mogą być podrobione. 

 

Ponownie, zakup bezpośrednio od firmy NETGEAR lub od autoryzowanego dealera jest najlepszym 

sposobem, aby zapewnić, że otrzymasz oryginalne akcesoria Netgear. 

 

W ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, NETGEAR, INC. ZRZEKA SIĘ 

WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z UŻYWANIEM PODROBIONYCH 

AKUMULATORÓW W PRODUKTACH NETGEAR, W TYM M.IN. Z POŻAREM, USZKODZENIEM 

MIENIA, OBRAŻENIAMI CIAŁA I/LUB ŚMIERCIĄ. PODROBIONY AKUMULATOR, KTÓRY 

SPOWODUJE USZKODZENIE PRODUKTU NETGEAR, MOŻE UNIEWAŻNIĆ GWARANCJĘ FIRMY 

NETGEAR, INC. CAŁA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA EWENTUALNE SKUTKI KORZYSTANIA W 

PRODUKTACH NETGEAR Z PODROBIONYCH AKUMULATORÓW, W TYM BEZ OGRANICZEŃ 

WYBUCH POŻARU, USZKODZENIA MIENIA, OBRAŻENIA CIAŁA LUB ŚMIERĆ, SPOCZYWA NA 

UŻYTKOWNIKU. 


