
***ATENÇÃO ***    

  
A solução da bateria contém ácido sulfúrico! 

• Se a solução cair sobre a pele deve ser imediatamente removida. Lave muito bem com água e sabão. 
• Se a solução entrar em contato com os olhos, lave imediatamente os olhos utilizando se possível um 

pulverizador para uso oftálmico e a seguir contate um médico. 
 

       
 

     
AO CARREGAR A BATERIA, É ABSOLUTAMENTE PROIBIDO FUMAR, ACENDER CHAMAS 
OU PRODUZIR CENTELHAS. O LOCAL DE CARREGAMENTO DEVE SER BEM VENTILADO. 
 

 Recomendações e cuidados na manutenção da bateria, para que a mesma 
tenha vida útil longa, rendimento satisfatório e garantia de fabricação. 

 
1. Não deixe a bateria trabalhar na máquina sem estar totalmente carregada. 
2. Use a bateria até o limite permitido no indicador de descarga e só volte a usar a mesma, plenamente 

carregada (densidade 1,280 g/dm3 a 300C). 
3. Durante o uso da bateria na máquina, não deixe que esta atinja descarga profunda (densidade mín.  1,140 

g/dm3  e 1,70 VPE). 
4. Para o manuseio da bateria, utilize sempre dispositivos adequados, para suspender ou fazer trocas. 
5. Mantenha as partes externas da bateria, sempre limpas, isenta de elementos estranhos: metais, prancheta, 

ferramentas, sujeiras, ácido sulfúrico e umidade. 
6. Para limpeza utilize solução de bicarbonato de sódio concentrado 10% em água potável, ar comprimido 

para remoção de partículas e água, pano seco exclusivo para limpeza da bateria (toda esta operação com as 
rolhas da bateria bem fechadas). 

7. Diariamente verifique o nível da solução de cada elemento (10 a 15 mm acima das placas ou através do 
indicador das bóias). 

8. Adição de água destilada ou deionizada, para acerto de nível ou densidade do eletrólito, deve ser feita com 
o carregador ligado na bateria, 2 horas antes do final da carga (nunca no início da carga ou sem a bateria 
estar ligada ao carregador). 

9. Nunca adicionar ácido sulfúrico na bateria. 
10. Em caso de derramamento de ácido sulfúrico, isole a área e chame imediatamente o(s) responsável(is) pela 

segurança para as devidas providências. 
11. Verificar periodicamente o correto funcionamento do carregador de baterias, pois se mal ajustado, reduz a 

vida útil da bateria. 
12. Após ativada, a bateria não pode ficar armazenada por tempo superior a 30 dias. Caso necessário, aplique 

mensalmente uma carga de equalização. 

ÁCIDO CORROSIVO: 

RISCO DE EXPLOSÃO ! 

USE SEMPRE ÓCULOS E LUVAS PROTETORAS AO 
PROCEDER A VERIFICAÇÃO DA BATERIA ! 


