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Technická specifikace NiMH akumulátorové baterie Matra G1/1650: 
 
 
 
Výr.č.: Matra G1/1650 
Název: 7.2V - 1,65Ah-pro RDST Matra G1- NiMH 
 
 
 
 
 
 
Popis: Akumulátorová baterie v plastovém krytu určena pro radiostanice typu Matra G1. 
 
Technická specifikace: 
Maximální rozměry:    33 x 63 x63 mm 
Jmenovité napětí :    7,2 V 
Jmenovitá kapacita :   1,65 Ah (0,2C) 

Teplota pro nabíjení:   +5~+45oC 

Teplota pro vybíjení:   -10~+60oC 
Konečné vybíjecí napětí:  6,0 V 

Teplota pro skladování:  -30~+50oC 
Optimální teplota pro skladování:   +5°C až +25°C 
Optimální vlhkost pro skladování:   65 ± 20% 
Skladovat vždy v nabitém stavu a při  rozpojeném elektrickém obvodu. Při skladování delším 
než 6 měsíců se musí každých 6 měsíců dobít minimálně 50-ti % kapacity. 
V skladovacích prostorách nesmí být přítomny chemické či jiné korosivní látky a výpary.  
Životnost:    min. 300 cyklů 
Záruka:    24 měsíců 
 
 
Bezpečností opatření:   
 Baterie se nesmí rozebírat, otevírat ani řezat. 
 Baterie se nesmějí vystavovat teplu ani ohni. Je třeba zabránit skladování na přímém 

slunci. 
 Baterie se nesmí zkratovat. Baterie se nesmí neuspořádaně skladovat v krabicích nebo 

v zásuvkách, kde se mohou zkratovat nebo mohou být zkratovány pomocí jiných 
kovových předmětů. 

 Baterie se nesmějí vyjímat z originálních obalů dříve než před použitím. 
 Baterie nesmějí být podrobovány mechanickým úderům 
 V případě tečení článků je třeba zabránit kontaktu tekutiny s kůží nebo očima. Pokud 

došlo k zasažení, je nutné omýt postižená místa větším množstvím vody  a vyhledat 
lékařskou pomoc.  

 Pro nabíjení se nesmí použít jiný, než k tomu určený nabíječ.  
 V zařízení se nesmí používat jiný než k tomu určená baterie. 
 Baterie je nutné udržovat mimo dosah dětí. 
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 Baterie je nutné udržovat čisté a suché. 
 Pokud se vývody baterie zašpiní, je nutné je očistit čistou suchou tkaninou.  
 Před použitím je třeba baterie nabít. Je třeba vždy použít správný nabíječ a správný postup 

vyhledat v instrukcích výrobce nebo v návodu k obsluze zařízení. 
 Pokud nejsou baterie používány, nesmí se trvale nabíjet. 
 Po delší době skladování může být žádoucí pro dosažení maximální výkonnosti baterie 

několikrát opakovaně nabít a vybít. 
 Články a baterie poskytují nejlepší výkonnost, pokud jsou provozovány při normální 

pokojové teplotě (20°C ± 5°C). 
 Průvodní dokumentaci bateriím je třeba uchovat pro příští použití. 
 Baterie se mají používat pouze pro aplikace, pro které jsou určeny.  
 Jestliže není zařízení používáno, je nutné z něj baterie vyjmout, pokud je to možné 
 Je třeba řádně provést likvidaci článků a baterií. 
 
Není-li uvedeno jinak, platí předpisy dané EN 61951-2 v platném znění, EN 62133 v platném 
znění. 
Výrobek je za běžného použití bezpečný. 
Zajištěním odborné přejímky, dle ČSN EN ISO 9001:2009, je zabezpečena shoda všech 
výrobků uváděných na trh, podle výše uvedených specifikací u vlastností výrobků se 
stanovenými technickými požadavky. 


