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PL
ROBOT ODKURZAJĄCY 

MODEL: I6 
Instrukcja obsługi 

Szanowny kliencie, dziękujemy za okazanie zaufania i wybór tego produktu. Niniejsza instrukcja obsługi jest integralną częścią pro-
duktu. Zawarto w niej istotne zalecenia dotyczące eksploatacji i obsługi produktu. Przekazując produkt innemu użytkownikowi, należy 
przekazać mu także instrukcję obsługi. Instrukcję należy zachować, aby móc z niej skorzystać w dowolnym momencie. 

Kupiłeś produkt kontrolowany przez inteligentne oprogramowanie, posiadający następujące funkcje: zautomatyzowany proces odkur-
zania, zbieranie kurzu, wycieranie, harmonogram sprzątania, pilot zdalnego sterowania, wybór prędkości, różnego rodzaju funkcje za-
bezpieczające związane z detekcją przeszkód, różne tryby sprzątania oraz automatyczne wyszukiwanie i podłączanie się do ładowarki.

Wykaz elementów:
1. korpus odkurzacza (1x)
2. zbiornik na wodę(1x)
3. stacja ładująca (1x)
4. zasilacz (ładowarka) (1x)
5. pilot (1x)
6. filtr hepa (2x)
7. szczotka boczna (2x)
8. przyrząd do czyszczenia (1x)
9. śrubokręt (1x)
10. taśma magnetyczna – 2 m (1x)
11. szmatka z mikrowłókna (1x)
12. szczotka główna 
 
Przed pierwszym uruchomieniem (użyciem): 
Podłącz przewody zasilające urządzenie do akumulatora, a następnie włóż akumulator do komory dla niego przeznaczonej.
Postaw stację ładującą przy ścianie na płaskiej powierzchni.
Usuń proch i inne zanieczyszczenia z podłoża i przyklej stację ładującą do podłogi.
Podłącz zasilacz do gniazdka elektrycznego.

Jeżeli nie używasz odkurzacza przez dłuższy okres, wyjmij z niego akumulator.
Wyłącz odkurzacz przed przystąpieniem do odłączania akumulatora. Akumulator należy przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Nie wolno zbyt mocno naciskać na akumulator, jak również nie wolno dopuścić do jego upadku z wysokości. Zużyty akumulator 
należy poddać recyklingowi. W przypadku niezgodnej z zaleceniami likwidacji akumulatora może dojść do eksplozji. Jeżeli dojdzie do 
wycieku elektrolitu z akumulatora nie wolno dopuścić do jego kontaktu ze skórą lub ubraniem. Elektrolit należy natychmiast spłukać 
strumieniem czystej wody a mokrą powierzchnię należy wytrzeć suchą szmatką.

Nie wolno używać akumulatorów innych producentów.
Aby żywotność akumulatora była jak najdłuższa, należy stosować się do zaleceń zawartych w akapicie dotyczącym akumulatorów. W 
innym przypadku, żywotność akumulatora dramatycznie się skraca.
Pojemność baterii zmniejsza się w tempie zależnym od intensywności użytkowania odkurzacza. Nie można tego procesu uznawać za 
wadę akumulatora, jest to objaw normalny. 

Wymiana baterii w pilocie: 
1. Otwórz pokrywę komory baterii.
2. Podczas wkładania baterii należy zwrócić uwagę na prawidłową biegunowość.
3. Jeżeli nie będziesz używać pilota przez dłuższy okres, wyjmij z niego baterie.

Praca: 
Urządzenie uruchamiamy naciskając przycisk wyłącznika.

Sprzątanie automatyczne:
Krótko naciśnij przycisk wyłącznika, zapali się czerwona lampka (tryb gotowości). Naciśnij ponownie przycisk wyłącznika, lampka 
zapali się na zielono, wtedy rozpocznie się sprzątanie automatyczne.

Ładowanie automatyczne: 
Gdy odkurzacz znajduje się w trybie gotowości, naciśnij dwukrotnie przycisk wyłącznika, lampka zapali się na zielono i będzie migać, 
co oznacza, że urządzenie przeszło w tryb ładowania automatycznego. 
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Numer Stan Sygnalizacja Czynności do wykonania

1 Wyłączone Lampki nie palą się Naciśnij wyłącznik i przytrzymaj przez ok. 4 
sek., aby wyłączyć.

2 Załączone Czerwona lampka Krótko naciśnij przycisk wyłącznika, aby 
załączyć urządzenie.

3 Sprzątanie Zielona lampka Krótko naciśnij przycisk wyłącznika, aby pr-
zejść w trym automatycznego sprzątania.

4 Naładuj Miganie na zielono

5 Ładowanie Miganie na czerwono

6 Błąd Miganie na czerwono i 
sygnały dźwiękowe

7 Naładowane Lampki nie palą się

8 Parowanie Miganie na pomarańczowo W trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj 
(6 sek.) przycisk wyłącznika, aż zacznie 
migać pomarańczowa lampka lub przycisk 
na pilocie do momentu pojawienia się 
sygnału dźwiękowego.

Informacje dotyczące posługiwania się pilotem: 
Znaczenie przycisków pilota: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Funkcja Informacje

Przycisk „START/STOP” - Gdy urządzenie jest w jakimkolwiek trybie sprzątania, naciśnij ten przy-
cisk, aby przełączyć je w stan gotowości.
- Podczas programowania zegara naciśnięcie tego przycisku akceptuje 
ustawienia.

Przycisk „W PRZÓD” Naciśnięcie tego przycisku i przytrzymanie powoduje poruszanie się 
odkurzacza w przód. Po zwolnieniu odkurzacz zatrzymuje się.

Przycisk „W LEWO” Naciśnięcie tego przycisku i przytrzymanie powoduje obracanie się odkur-
zacza w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Po zwolnieniu 
odkurzacz zatrzymuje się.

Przycisk „W PRAWO” Naciśnięcie tego przycisku i przytrzymanie powoduje obracanie się odkur-
zacza w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Po zwolnieniu 
odkurzacz zatrzymuje się.

Przycisk „W TYŁ” Naciśnięcie tego przycisku i przytrzymanie powoduje poruszanie się 
odkurzacza w tył, należy go zatrzymać w odległości 20 cm od krawędzi, 
aby nie spadł ze schodów lub innej przeszkody. Po zwolnieniu odkurzacz 
zatrzymuje się.

Przycisk „Sprzątanie automatyczne” Naciśnięcie tego przycisku uruchamia tryb sprzątania automatycznego. Po 
zakończeniu pracy odkurzacz automatycznie odszuka stację ładującą.

START/STOP

SPRZĄTANIE AUTOMATYCZNE

W TYŁ

W LEWO

W PRZÓD

W PRAWO

NASTAWIANIE ZEGARA

HARMONOGRAM

AUTOMATYCZNE ŁADOWANIE

SPRZĄTANIE POJEDYŃCZEGO POKOJU

SPRZĄTANIE PO OBWODZIE POMIESZCZENIA
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Przycisk „Sprzątanie po obwodzie pomieszczenia” Naciśnięcie tego przycisku uruchamia tryb sprzątania po obwodzie 
pomieszczenia. Po zakończeniu pracy odkurzacz automatycznie odszuka 
stację ładującą.

Przycisk „Sprzątanie pojedynczego pokoju” Naciśnięcie tego przycisku uruchamia tryb sprzątania pojedynczego 
pokoju. Po zakończeniu pracy odkurzacz automatycznie odszuka stację 
ładującą.

Przycisk „Nastawianie zegara” Naciśnięcie tego przycisku umożliwia zmianę ustawień zegara. Po jego 
naciśnięciu na wyświetlaczu pojawi się migający symbol 00, następnie 
naciskając przyciski w górę/w dół przechodzisz pomiędzy pozycją godzin, 
minut i pory dnia. Przyciskami w lewo/w prawo zmieniasz wartość wybra-
nej pozycji. Naciskając przycisk START/STOP lub Harmonogram akceptujesz 
ustawienia.

Przycisk „Harmonogram” Naciśnięcie tego przycisku umożliwia wybór godziny rozpoczę-
cia sprzątania. Po jego naciśnięciu na wyświetlaczu pojawi się 
migający symbol 00, następnie naciskając przyciski w górę/w 
dół przechodzisz pomiędzy pozycją godzin, minut i pory dnia. 
Przyciskami w lewo/w prawo zmieniasz wartość wybranej 
pozycji. Naciskając przycisk START/STOP lub Harmonogram 
akceptujesz ustawienia.

Przycisk „Automatyczne ładowanie” Naciśnij ten przycisk aby uruchomić tryb automatycznego 
ładowania akumulatora.

 
Gdy pilot nie działa, sprawdź czy zasilające go baterie nie są wyczerpane. Jeżeli nadal nie działa spróbuj wykonać 
następujące procedury naprawcze:

Metoda 1:

Wprowadź odkurzacz w tryb gotowości.

Naciśnij przycisk wyłącznika i przytrzymaj przez 6 sekund do momentu zapalenia się lampki, w międzyczasie naciśnij również przycisk 
START/STOP, nie zwalniaj obu przycisków do momentu pojawienia się sygnału dźwiękowego. Sygnał dźwiękowy potwierdza prawidło-
we parowanie.

Metoda 2:

Gdy urządzenie jest wyłączone naciśnij jednocześnie przyciski wyłącznika oraz START/STOP i przytrzymaj przez 3 sekundy, prawidłowe 
parowanie oznajmia sygnał dźwiękowy.

Jeżeli po wykonaniu opisanych wcześniej procedur nie pojawi się sygnał dźwiękowy, oznacza to, że parowanie się nie udało. Należy 
powtórzyć wykonane czynności.

TAŚMA MAGNETYCZNA
Do ograniczenia powierzchni sprzątania użyj taśmy magnetycznej, rozkładając ją na podłodze.

OBSŁUGA ZBIORNIKA NA ŚMIECI
Montaż i demontaż zbiornika na śmieci:
A. Naciśnij przycisk na zbiorniku ze śmieciami.
B. Wyjmij zbiornik pociągając go do siebie – nie wolno używać zbyt dużej siły, aby nie doprowadzić do uszkodzenia zbiornika.
Uwaga: Po wyczyszczeniu wsuń zbiornik na swoje miejsce i zatrzaśnij (usłyszysz kliknięcie).

CZYSZCZENIA ZBIORNIKA NA ŚMIECI
- Najpierw otwórz okienko a następnie wysyp śmieci. Wskazówka: zbiornik na śmieci powinien być regularnie czyszczony.
- Zdejmij ze zbiornika wszystkie filtry i przedmuchaj je sprężonym powietrzem.
- Po zdjęciu filtrów usuń kurz przyrządem do czyszczenia.
- Wnętrze pojemnika na śmieci możesz wyczyścić przyrządem (szczoteczką) do czyszczenia lub umyć pod bieżącą wodą.
- Po umyciu pozostaw zbiornik do wyschnięcia a następnie załóż filtry i zamontuj zbiornik w odkurzaczu.
 
Demontaż szczotki głównej:
Naciśnij klapki blokujące listwę i unieś ją w górę.
Złap szczotkę główną i podnieś ją.
Wyjmij szczotkę z odkurzacza.

CZYSZCZENIE SZCZOTKI GŁÓWNEJ:
Czyść szczotkę regularnie przyrządem do czyszczenia.
Należy regularnie usuwać włosy i inne zanieczyszczenia wplecione w szczotkę główną.

CZYSZCZENIE ODKURZACZA: 
Ważnym jest, żeby regularnie kontrolować stan szczotek oraz ich osi. Po zawinięciu się włosów na osie szczotek może dojść do 
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niedwracalnego uszkodzenia przekładni.
1. Włosy oraz duże śmieci należy regularnie usuwać ze szczotek. Małe kawałki papieru i mniejsze śmieci można usuwać bezpośrednio 
przyrządem do czyszczenia (szczotką). Kręć delikatnie szczotką i wycinaj nożyczkami nawinięte włosy i inne nawinięte włókna.
2. Szczotki główną i boczne zaleca się czyścić po ich zdemontowaniu.
3. Czujniki należy czyścić mokrą szmatką. Zanieczyszczone czujniki utrudniają wykrywanie przeszkód przez odkurzacz. Odkurzacz, 
stacja ładująca oraz pilot komunikują się ze sobą za pośrednictwem podczerwieni i fal radiowych - dlatego mogą one zakłócać inne 
urządzenia pracujące lub komunikujące się na podobnych zasadach. Gdy czujniki są zabrudzone lub żaden z czujników nie rozpozna 
przeszkody, odkurzacz zderzy się z nią. Normalnym objawem jest, że odkurzacz reaguje na polecenia sterujące wysyłane z pilota z 
niewielkim opóźnieniem.

CZYSZCZENIE KÓŁKA PRZEDNIEGO:
Należy regularnie usuwać zanieczyszczenia wplątane w oś przedniego kółka.
 
CZUJNIKI ODKURZACZA:
Detektory reagują na promieniowanie podczerwone. Dlatego ważnym jest, żeby czyścić je regularnie.
Gdy czujniki pokryte są kurzem, może w najgorszym przypadku dojść do uszkodzenia odkurzacza lub jego akcesoriów, urządzenie 
może również nieprawidłowo funkcjonować. Odkurzacz może nieprawidłowo rozpoznawać przeszkody, które odbijają promienie 
podczerwone lub je bezpośrednio wytwarzają (lustro, przedmioty chromowane, świetlówki itp.). Wpływ na nieprawidłowe działanie 
odkurzacza może mieć również złe umiejscowienie taśmy magnetycznej lub stacji ładującej. Ich złe rozmieszczenie może spowodować 
to, że będą się one wzajemnie zakłócać. Jeżeli pojawią się problemy należy zmienić położenie jednego z tych elementów.

SPOSÓB UŻYCIA MOPA DO WYCIERANIA PODŁÓG:
Przymocuj szmatkę z mikrowłókna do zbiorniczka, napełnij go wodą i przymocuj od spodu odkurzacza.
Ostrzeżenie:
Odkurzacz nie nadaje się do zbierania wody i innych płynów z podłogi.

SYGNALIZACJA PROBLEMÓW MOGĄCYCH POJAWIĆ SIĘ PODCZAS EKSPLOATACJI:

Sygnalizacja błędu Nazwa Objaw Rozwiązanie

2 mignięcia na czerwono
1 dźwięk

Awaria lewego kółka. Lewe kółko nie obraca się, jest 
zablokowane.

Sprawdź, czy lewe kółko się obraca.

3 mignięcia na czerwono
1 dźwięk

Awaria prawego kółka. Prawe kółko nie obraca się, jest 
zablokowane.

Sprawdź, czy prawe kółko się 
obraca.

4 mignięcia na czerwono
1 dźwięk

Odkurzacz nie może rozpocząć 
pracy.

Odkurzacz startuje ale po sekund-
zie zatrzymuje się.

Połóż urządzenie z powrotem na 
podłogę i nie podnoś go.

5 mignięć na czerwono
1 dźwięk

Awaria przedniego kółka. Przednie kółko nie obraca się, jest 
zablokowane.

Sprawdź, czy małe przednie 
kółeczko obraca się oraz, czujnik 
znajdujący się pod nim jest czysty. 

6 mignięć na czerwono
1 dźwięk

Awaria funkcji detekcji podłoża. Problem z czujnikiem detekcji 
podłogi.

Sprawdź czy odbiornik sygnału nie 
został przypadkowo zasłonięty.

7 mignięć na czerwono
1 dźwięk

Wyczerpany akumulator. Zbyt niskie napięcie akumulatora 
ale nie na poziomie krytycznym.

Skieruj odkurzacz do stacji ładują-
cej, aby naładować akumulator.

8 mignięć na czerwono
1 dźwięk

Awaria zderzaka przedniego. Czołowe wyłączniki zderzeniowe 
po lewej i prawej stronie nie dają 
się odblokować.

Sprawdź czy zderzak nie zaklinował 
się.

9 mignięć na czerwono
1 dźwięk

Awaria szczotki głównej. Szczotka główna jest zablokowana 
lub zbyt mocno obciążona.

Sprawdź, czy w okolicach szczotki 
głównej nie zakleszczyły się obce 
przedmioty.

10 mignięć na czerwono
1 dźwięk

Awaria szczotki bocznej. Szczotka boczna jest zablokowana 
lub zbyt mocno obciążona.

Sprawdź, czy na szczotkę boczną 
nie nawinęły się włosy lub inne 
śmieci.

11 mignięć na czerwono
1 dźwięk

Awaria funkcji detekcji ścian. Problem z odbiornikiem podc-
zerwieni.

Sprawdź czy odbiornik umieszc-
zony z boku odkurzacza nie został 
przypadkowo zasłonięty.

12 mignięć na czerwono
1 dźwięk

Awaria wentylatora. Wentylator nie kręci się w trakcie 
pracy odkurzacza.

Sprawdź, czy łopatki wentylatora są 
wolne od zanieczyszczeń.

14 mignięć na czerwono
1 dźwięk

Awaria ładowania. Nie można naładować akumulatora 
lub wyświetlić stanu naładowania.

Sprawdź, czy odkurzacz jest podłąc-
zony do stacji ładującej.

 
 
W przypadku, gdy problem nie ustępuje, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem, pod żadnym pozorem nie wolno same-
mu naprawiać urządzenia. Taka ingerencja w urządzenie skutkuje utratą gwarancji.
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Dane techniczne odkurzacza:
Napięcie zasilania: 14,4 V
Akumulator: Li-Ion 2 600 mAh
Moc: 24 W
Poziom hałasu: < 67 dB
Zakres temperatur eksploatacji: -20ºC ~ 50ºC
Zdalne sterowanie: ISM pasmo 2,4 GHz
Wymiary: 320 (średnica) x 80 mm (wysokość)
Masa: 4,6 kg
Objętość zbiornika na śmieci: 450 ml
Czas pracy: ≥ 90 - 120 minut – czas sprzątania jest zależny od czyszczonej powierzchni oraz wybranego programu.

Dane techniczne pilota:
Napięcie zasilania: 3V
Masa: 0,055 kg
Baterie: 2 szt. baterii alkalicznych typu AAA
Zasięg: ≥ 7 m (bez przeszkód)
Zakres temperatur eksploatacji: -20ºC ~ 50ºC
Zdalne sterowanie: ISM pasmo 2,4 GHz
Wymiary: 125 x 47 mm

Dane techniczne stacji ładującej:
Wymiary: 170 x 135 x 82 mm
Masa: 0,23 kg
Napięcie ładowania: 19 V / 600 mA
Zakres temperatur eksploatacji: -20ºC ~ 50ºC
 
Ochrona środowiska naturalnego
Informacje dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych
Po upłynięciu okresu przydatności do użycia nie wolno wyrzucać produktu do odpadów domowych. Aby dokonać właściwej utylizacji produktu, należy oddać je w wyznaczonym miejscu zbiórki, gdzie zostanie przyjęte 
nieodpłatnie. Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, na co 
mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów 
może zostać nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi. Nie wolno wyrzucać zużytych baterii do odpadów domowych, należy je oddać w miejscu zapewniającym odpowiedni ich recykling.

Serwis
Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą. Podczas użytkowania produktu należy przestrzegać zasad zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Reklamacja nie 
będzie uznana, jeżeli wprowadzono zmiany w produkcie lub nie stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje:
- naturalnego zużycia elementów pracujących produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana elementów zużywających się podczas normalnego użytkowania),
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne, zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem produktu, uderzenia nim itp.,
- uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego posługiwania się produktem, używania produktu w sposób niezgodny z instrukcją obsługi, przeciążania go, używania nieodpowiednich lub nieoryginalnych części 
zamiennych, wykorzystywania nieoryginalnych akcesoriów bądź narzędzi itp.,
- uszkodzeń spowodowanych używaniem nieoryginalnych zasilaczy lub używaniem oryginalnego zasilacza w połączeniu z innym produktem. Należy zawsze zachowywać zgodność w ramach jednego produktu.

Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego produktu powstałe w wyniku nieprawidłowo zabezpieczenia transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel. Producent zastrzega sobie prawo do wprowad-
zania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku. Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu produktu.

AKUMULATORY – INFORMACJE DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA
Nowe akumulatory lub składowane przez dłuższy okres osiągają pełną wydajność po przejściu kilku cykli ładowania i rozładowania. W tym przypadku zaleca się ładowanie akumulatorów zgodnie ze standardową 
procedurą (14-16 godzin, prądem o wartości jednej dziesiątej pojemności akumulatora). Przed rozpoczęciem ładowania temperatura akumulatora powinna ustabilizować się na poziomie temperatury pokojowej. 
Ładowanie akumulatorów w temperaturze poniżej 15°C i powyżej 30°C będzie skutkowało zmniejszeniem ich pojemności. Stabilizacja temperatury z 0°C do 15°C w temperaturze pokojowej trwa około 2 godzin. 
Należy sobie uświadomić, że temperatura musi się ustabilizować nie tylko na powierzchni baterii, ale również w jej wnętrzu. Ładowanie akumulatora w temperaturze poniżej zera potęguje proces samorozładowy-
wania. Objawia się to tym, że wprawdzie akumulator po naładowaniu posiada pełną pojemność, ale po kilku dniach jest zupełnie rozładowany.
Eksploatacja – nie wolno dopuścić do całkowitego rozładowania się akumulatora, ponieważ taki stan może doprowadzić do jego zniszczenia. Jeżeli używasz kilku akumulatorów (baterii) w zestawie, utrzymuj 
maksymalne napięcie rozładowania na poziomie 1V na ogniwo. W innym wypadku może dojść do odwrócenia polaryzacji jednego z ogniw, a tym samym do degradacji elektrolitu, co będzie skutkować trwałym 
obniżeniem pojemności całego zestawu. Należy pamiętać o tym, że jeżeli eksploatujesz akumulator np. 12V (złożony z 10 osobnych ogniw), to przy spadku napięcia do 1V w każdym ogniwie, całkowite napięcie 
akumulatora wynosi 10V. Przy takim napięciu zwykle można jeszcze korzystać z akumulatora (wkrętarka akumulatorowa nie potrafi już dokręcać śrub, samochodzik zabawka nie będzie jeździć, ale po chwili 
przerwy można jeszcze przykręcić jedną śrubę a samochodzik przejedzie jeszcze kawałek. Pozostawiamy zapaloną żarówkę, tak długo jak żarzy się włókno, nawet jeżeli nie daje światła), ale ryzykujemy zmianę jego 
polaryzacji a tym samym zniszczenie lub znaczne obniżenie jego żywotności.
Żywotność rzeczywista akumulatorów w znacznej mierze zależy od warunków w jakich są eksploatowane (temperatura otoczenia, prąd ładowania i rozładowania itd.). Żywotność standardowego akumulatora 
eksploatowanego w odpowiednich warunkach powinna wynosić powyżej 500 cykli dla baterii NiMH, powyżej 1000 cykli dla baterii NiCd i powyżej 500 cykli dla SLA (akumulator ołowiowy). Jako granicę żywotności 
uważa się utratę 40 – 30 % pojemności akumulatora w porównaniu z nowym akumulatorem.
Samorozładowanie – jest to właściwość akumulatora, w której wyniku podczas składowania dochodzi do postępującego obniżenia poziomu naładowania, co powoduje obniżenie napięcia dostarczanego do odbior-
nika w trakcie normalnej pracy. Szybkość rozładowywania się akumulatora (obniżania się poziomu naładowania) w dużej mierze zależy od temperatury otoczenia podczas składowania. W temperaturze pokojowej 
wartość samorozładowania kształtuje się no poziomie 30% pojemności po miesiącu, w przypadku SLA jest to 30 % pojemności po roku. Wraz z wzrostem temperatury potęguje się zjawisko samorozładowania.
Składowanie – baterie NiCd należy przechowywać w stanie rozładowania, baterie NiMH oraz akumulatory SLA w stanie naładowania. Zaleca się składowanie wszystkich typów akumulatorów w temperaturze 
pokojowej, w suchym otoczeniu.
Zakończenie eksploatacji – jest zależne od tego, jak użytkownik będzie troszczyć się o akumulator. Jeżeli nie będziesz się przejmował powyższymi wskazówkami, to z czasem zauważysz spadek wydajności 
akumulatora i będziesz musiał wymienić go na nowy.

Jeżeli będziesz właściwie eksploatował akumulator i prawidłowo go ładował, to on zapewne odwdzięczy się długoterminową żywotnością i wysoką wydajnością.


