
ارشادات صيانة واستخدام البطاريات
السالمة:

البطاريات. مع  التعامل  عند  وقاية  ونظارات  وقفازان  مالب�س  دائما  ارتد   o
الفور. على  باملاء  ب�شطفه  قم  عينيك،  اأو  ب�شرتك  البطارية  �شائل  الم�س  اإذا   o

معدنية. مواد  اأو  لهب  اأو  �شعلة  اأو  �شرارة  اي  عن  البطاريات  ابعد   o
جيدة. بتهوية  يتمتع  مكان  يف  البطارية  ب�شحن  قم   o

البطارية. فوق  اأغرا�س  اأي  ت�شع  ال  كهربية  دوائر  اأي  يف  �شرت  حدوث  لتجنب   o
عنها  ين�شاأ  اأن  ميكن  املفكوكة  اأو  ب�شدة  املربوطة  فالو�شالت  منا�شبة،  بطريقة  مثبتة  البطارية  اأقطاب  على  التو�شيالت  كافة  اأن  من  تاأكد   o

ك�شر اأو ذوبان اأو حريق.   
الفحص والتنظيف:

البطاريات. حول  املنطقة  وجفاف  نظافة  على  حافظ   o
. �شدا  او  اأتربة  اأي  من  وخالية  وجافة  نظيفة  واأقطابها  البطارية  اعلى  يكون  اأن  يجب  حيث  للبطارية  اخلارجي  املظهر  تفح�س   o

مفرط.   ب�شكل  �شحنها  مت  اأو  مفرط  ب�شكل  باملاء  تزويدها  مت  البطارية  اأن  ذلك  يعني  فرمبا  ال�شائلة،  البطارية  اأعلى  ال�شوائل  غطت  اإذا   o
واأن اأداء البطارية وعمرها �شيتناق�شان. 

حمكمة. غري  و�شالت  اأي  اربط  تالفة.  كابالت  اي  ا�شتبدل  البطارية  وو�شالت  كابالت  تفقد   o
البطارية.                                          على  منا�شب  ب�شكل  موؤمنة  التهوية  اأغطية  كافة  اأن  من  تاأكد   o

واملاء. �شودا  وحملول  فر�شاة  اأو  قما�س  بقطعة  والو�شالت  واأقطابها  البطارية،  اأعلى  بتنظيف  قم   o
نظيفة. قما�س  بقطعة  وجففها   o

البطارية. اأقطاب  على  الفازلني  من  رقيقة  طبقة  �شع   o
التخزين:

تخزينها.                                                                                                       قبل  البطاريات  ب�شحن  قم   o
العنا�شر. كافة  من  حممي  وجاف  بارد  مكان  يف  بتخزينها  قم   o

ال�شحنة. من  فارغة  وهي  البطارية  خزن  على  تعمل  ال   o
ا�شتخدامها.  قبل  �شحنها  يتم  املخزن،  منطقة  من  البطاريات  اأخذ  عند   o

اضافة الـماء:
باملاء. بتزويدها  تقوم  ان  قبل  متاما  البطارية  ا�شحن   o

باإ�شافة  قم  احلالة،  هذه  يف  مك�شوفة.  �شفائحها  كانت  اإذا  جزئي  �شحن  امل�شحونة  اأو  ال�شحن  من  اخلالية  البطاريات  اإىل  فقط  املاء  اأ�شف   o
كمية كافية فقط من املاء لتغطية ال�شفائح ثم ا�شحن البطاريات وا�شتمر يف عملية التزويد باملاء.

للغطاء. ال�شفلية  الناحية  اإىل  الغبار  يدخل  ال  حتى  مقلوبة  و�شعية  يف  و�شعها  التهوية  اأغطية  اأزل   o
املاء. من  مزيد  اإ�شافة  الوقت  هذا  يف  ال�شروري  من  فلي�س  ال�شفائح،  اأعلى  ليت  االإليكرتو  م�شتوى  كان  اإذا   o

)ب(.  ال�شورة  يف  املبني  م�شتوى  حتى  متاأين  الغري  املقطر  املاء  ا�شف  ال�شفائح،  بالكاد  يغطي  ليت  االإليكرتو  م�شتوى  كان  اإذا   o
باإحكام. اأخرى  مرة  بالبطارية  اخلا�شة  التهوية  اأغطية  اأغلق  املاء،  اإ�شافة  بعد   o

نصائح عامة:
: االآتي  اجلدول  ح�شب  لالأجهزة  البطاريات  با�شتعمال  وين�شح  اجلهاز  الأحمال  منا�شبة  تكون  اأن  يراعى  البطارية  �شراء  عند   o

ال�شمان.  فرتة  من   %25 ا�شتقطاع  يتم  اأعاله  اجلدول  يف  كما  للجهاز  املنا�شبة  البطاريات  لعدد  امل�شتهلك  مراعاة  عدم  عند   o
اأطول.  لفرتة  تظل  حتى  اال�شتخدام  برت�شيد  وذلك  البطارية  ا�شتعمال  على  فاحر�س  باالأيام،   لي�س  البطارية  عمر   o

املنخف�س. ال�شحن  على  ال�شحن  زر  و�شع  يجب   o
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