
 

 

 

 

Informaţii privind siguranţa despre 
acumulatorii VIKING litiu-ion de tipul  
AAI pentru utilizare în roboţii de tuns  
iarba iMow® 
 

 

1 Denumirea produsului şi a firmei .............................................................................................. 2 
1.1 Denumirea comercială ........................................................................................................................ 2 
1.2 Indicaţii legate de producător / furnizor .............................................................................................. 2 

2 Pericole posibile ....................................................................................................................... 2 

3 Componenţă şi date referitoare la elementele componente ...................................................... 2 

4 Măsuri de prim-ajutor ............................................................................................................... 3 
4.1 Contactul substanţelor scurse în exterior (electrolit) cu pielea sau ochii ........................................... 3 
4.2 Arsuri .................................................................................................................................................. 3 
4.3 Căi respiratorii ..................................................................................................................................... 3 
4.4 Înghiţire ............................................................................................................................................... 3 

5 Măsuri de combatere a incendiului ........................................................................................... 3 

6 Măsuri la degajarea accidentală de substanţe .......................................................................... 3 

7 Manipularea şi depozitarea ...................................................................................................... 3 

8 Limitarea şi supravegherea expunerii/ echipament individual de protecţie ................................ 3 

9 Proprietăţi fizice şi chimice ....................................................................................................... 3 

10 Indicaţii toxicologice ................................................................................................................. 3 

11 Indicaţii referitoare la mediul ambiant ....................................................................................... 3 

12 Indicaţii pentru eliminarea la deşeuri ........................................................................................ 4 

13 Indicaţii pentru transport ........................................................................................................... 4 
13.1 Reglementări pentru transport ............................................................................................................ 4 
13.2 Reglementări pentru testare şi verificare ............................................................................................ 4 

14 Prevederi legale ....................................................................................................................... 5 

15 Indicaţii pentru AAI ................................................................................................................... 5 

16 Alte indicaţii .............................................................................................................................. 5 
 

 
 

revizuită la: 
17.05.2016 

1/5 

Versiunea 02 din 17.05.2016 

 



 Informaţii privind siguranţa pentru acumulatori VIKING litiu-ion 

1 Denumirea produsului şi a firmei 

1.1 Denumirea comercială 

Acumulator VIKING AAI 40 6301-400-6500-x 

Acumulator VIKING AAI 80 6301-400-6510-x 

Acumulator VIKING AAI 130 6309-400-6510-x 

Acumulator VIKING AAI 131 6309-400-6511-x 

Acumulator VIKING AAI 200 6309-400-6500-x 

Acumulator VIKING AAI 201 6309-400-6501-x 
 

Acumulatori litiu-ion 

Date tehnice - a se vedea eticheta de pe acumulator. 

 

1.2 Indicaţii legate de producător / 
furnizor 

VIKING GmbH 

Hans Peter Stihl-Straße 5 

A-6336 Langkampfen / Kufstein 

Telefon: +43 / (0)5372 / 6972 

E-mail: information@viking.at 

www.viking.at 

2 Pericole posibile 

Celulele acumulatorului sunt închise etanş la gaze şi 
sunt nedăunătoare dacă, la utilizare şi manipulare, se 
respectă instrucţiunile producătorului. 

Nu se vor folosi aparate de încărcare; acestea nu sunt 
adecvate pentru acest tip de acumulator. 

Nu se vor scurtcircuita acumulatorii. 

Nu se vor deteriora mecanic acumulatorii (prin găurire, 
înţepare, deformare, dezasamblare etc.). 

Acumulatorii nu se vor ţine la îndemâna copiilor mici. 

Acumulatorii se vor depozita numai în spaţii uscate şi 
reci. 

Acumulatorii nu se vor imersa în lichide. 

Acumulatorii nu se vor încălzi peste temperatura 
admisă. 

Acumulatorii se vor păstra numai în aparat, nu ca un 
acumulator de schimb! 

Acumulatorii se vor proteja contra radiaţiei solare 
directe, precum şi contra căldurii şi focului deschis – 
nu se vor arunca niciodată în foc. 

Acumulatorii sunt siguri la utilizare, dacă se 
manipulează corect la parametrii indicaţi de 

producător. Din cauza utilizării greşite sau a situaţiilor 
care generează o funcţionare incorectă, pot să apară 
neetanşeităţi şi scurgeri de substanţe conţinute în 
acumulator sau de substanţe de descompunere ale 
acestora. 
Din principiu, prin contactul cu substanţele scurse din 
acumulator poate rezulta un pericol pentru sănătate şi 
mediu ambiant. Din acest motiv, la contactul cu 
acumulatori suspecţi (scurgeri de substanţe din 
interior, deformări, decolorări, turtiri etc.) este necesară 
o protecţie corespunzătoare pentru corp şi respiraţie. 
De exemplu, în combinaţie cu focul acumulatorii pot 
reacţiona foarte violent. În astfel de situaţii, substanţele 
din interior pot fi degajate în exterior cu o energie 
considerabilă. 

 

 

Utilizarea şi siguranţa în exploatare 
Acumulatorii se vor utiliza în toate situaţiile conform 
indicaţiilor producătorului. Această prevedere este 
valabilă în special pentru respectarea limitelor privind 
solicitările mecanice şi termice. 

Acumulator VIKING de tip AAI: 0 °C până la max.   
+50 °C 

Acumulatorii şi roboţii de tuns iarba VIKING se 
comercializează împreună ca pachet de produse 
corelate între ele. În niciun caz acumulatorii şi roboţii 
de tuns iarba nu se vor modifica sau prelucra. 

Acumulatorul este destinat exclusiv pentru a fi montat 
fix într-un robot VIKING de tuns iarba. Acolo el este 
protejat optim şi se încarcă atunci când robotul de tuns 
iarba este în postul de andocare. Nu se permite 
utilizarea unui alt aparat de încărcare. Utilizarea unui 
aparat inadecvat de încărcare poate provoca pericol 
de electrocutare, supraîncălzire sau scurgeri de lichid 
coroziv. 
Nu se vor încărca şi nu se vor utiliza acumulatori 
deterioraţi, defecţi sau deformaţi. 
În stare presupus descărcată, acumulatorii pot 
reprezenta în continuare o sursă de pericole şi pot 
genera un curent de scurtcircuit foarte mare. 

3 Componenţă şi date referitoare la 
elementele componente 

Catod 

 Oxizi de Li, Ni, Al şi Co/LiMn (material activ) 
 Fluorură de poliviniliden (liant) 
 Grafit (material conductor) 

Anod 

 Carbon (material activ) 
 Fluorură de poliviniliden (liant) 

Electrolit 

 Solvent organic (lichid neapos) 
 Sare de litiu 
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 Informaţii privind siguranţa pentru acumulatori VIKING litiu-ion 

Produsul nu conţine litiu metalic şi nici aliaje de litiu. 

4 Măsuri de prim-ajutor 

4.1 Contactul substanţelor scurse în 
exterior (electrolit) cu pielea sau ochii 

Dacă se produc astfel de contacte, zonele afectate se 
spală temeinic cu apă timp de minimum 15 minute. În 
cazul unui contact cu ochii, pe lângă spălarea 
temeinică cu apă, se va consulta în fiecare caz un 
medic. 

4.2 Arsuri 

Dacă s-au produs arsuri, acestea se tratează 
corespunzător. De asemenea, se recomandă insistent 
şi în astfel de cazuri consultarea unui medic. 

4.3 Căi respiratorii 

În caz de degajare intensă de fum şi gaze, se 
părăseşte imediat încăperea. La cantităţi mai mari şi în 
caz de iritare a căilor respiratorii, se consultă medicul. 
În funcţie de posibilităţi, se asigură o aerisire 
suficientă.  

4.4 Înghiţire 

Se spală gura şi zona adiacentă cu apă. Se solicită 
imediat ajutorul medicului. 

 

5 Măsuri de combatere a incendiului 

Incendiile provocate de acumulatori pot fi combătute în 
principiu cu apă. Nu sunt necesare alte substanţe 
speciale de stingere a incendiului. Incendiile din zone 
apropiate ale acumulatorului se combat cu substanţe 
de stingere convenţionale. Incendiul unui acumulator 
nu poate fi tratat separat de incendiul din zona 
apropiată. 

Prin efectul de răcire a apei, se opreşte extinderea 
unui incendiu la celulele acumulatorului care nu au 
atins încă temperatura critică pentru aprindere 
(„thermal runaway”). 

Volumul materialelor inflamabile se reduce prin 
separarea cantităţilor mai mari în loturi mai mici şi prin 
transportul în afara zonei periculoase. 

 

6 Măsuri la degajarea accidentală de 
substanţe 

În cazul deteriorării carcasei acumulatorului, pot 
apărea scurgeri de electrolit. Acumulatorii se închid 
într-o pungă de plastic în care se introduce nisip uscat, 
praf de cretă (CaCO3) sau vermiculit. Resturile de 

electrolit pot fi absorbite cu hârtie de menaj uscată. În 
aceste situaţii se va evita contactul cu pielea prin 
purtarea mănuşilor de protecţie. Se spală apoi din 
abundenţă cu apă. 

În funcţie de situaţie, se utilizează echipament 
individual de protecţie (mănuşi şi îmbrăcăminte de 
protecţie, protector pentru faţă şi respiraţie). 

 

7 Manipularea şi depozitarea 

În fiecare caz se vor respecta instrucţiunile de 
avertizare de pe acumulatori şi instrucţiunile de 
utilizare ale aparatelor şi ale altor aplicaţii. Utilizaţi 
numai tipurile de acumulatori recomandate. 

De preferinţă, acumulatorii se depozitează la 
temperatura camerei şi în atmosferă uscată; se evită 
variaţiile mari de temperatură. Acumulatorii VIKING se 
depozitează numai în domeniul permis de 
temperatură; a se vedea aliniatul 2 de la capitolul 
„Utilizarea şi siguranţa în exploatare”. 

La depozitarea cantităţilor mai mari de acumulatori, se 
vor consulta autorităţile locale, respectiv societăţile de 
asigurare. 

8 Limitarea şi supravegherea expunerii/ 
echipament individual de protecţie 

Acumulatorii sunt produse din care, în condiţii de 
utilizare normale şi rezonabile previzibile, nu se degajă 
substanţe. 

9 Proprietăţi fizice şi chimice 

Bloc de acumulatori compact, cu înveliş din plastic. 

10 Indicaţii toxicologice 

În condiţiile utilizării corecte şi ale respectării măsurilor 
de igienă general valabile, nu sunt cunoscute efecte 
dăunătoare pentru sănătate. 

11 Indicaţii referitoare la mediul ambiant 

În cazul utilizării corecte, nu sunt previzibile urmări 
negative pentru mediu. 
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12 Indicaţii pentru eliminarea la deşeuri 

Simbolul coşului de 
gunoi barat reaminteşte 
că, în zona Spaţiului 
Economic European 
(EWR), nu este permisă 
eliminarea la deşeuri a 
acumulatorilor împreună 
cu gunoiul menajer şi că 

aceştia trebuie colectaţi separat. Pentru eliminare la 
deşeuri, returnaţi gratuit acumulatorii uzaţi la 
distribuitorul dvs. VIKING, respectiv STIHL, sau 
predaţi-i la un centru public de colectare 
corespunzător.  

Respectaţi reglementările corespunzătoare din zona 
dumneavoastră privind eliminarea la deşeuri 
compatibilă cu mediul ambiant. 

Pentru evitarea scurtcircuitelor şi, implicit, a încălzirii, 
nu se permite depozitarea sau transportul 
acumulatorilor neprotejaţi sau în grămezi libere. 
Acumulatorul trebuie returnat protejat împotriva 
scurtcircuitului. Măsuri adecvate împotriva 
scurtcircuitelor sunt, de exemplu: 

 Introducerea acumulatorilor în ambalajele 
originale sau într-o pungă de plastic 

 Lipirea polilor 
 Înglobare în nisip uscat 

13 Indicaţii pentru transport 

Transportul comercial al acumulatorilor se supune 
reglementărilor pentru mărfuri periculoase. Pregătirile 
în vederea transportului şi transportul se vor efectua 
exclusiv de persoane calificate, respectiv instruite; 
operaţia trebuie supravegheată de experţi 
corespunzători sau de firme calificate. 

13.1 Reglementări pentru transport 

Acumulatorii fac obiectul următoarelor reglementări 
pentru mărfuri periculoase şi excepţii, în redactarea 
valabilă în momentul respectiv.  

UN 3480: BATERII LITIU-ION 

UN 3481: BATERII LITIU-ION ÎN ECHIPAMENTE, 
adică introduse într-un produs acţionat prin acumulator 
sau BATERII LITIU-ION AMBALATE ÎMPREUNĂ CU 
ECHIPAMENTELE, adică ambalate împreună cu 
produsul acţionat prin acumulator. 

Clasa 9 

Grupa de ambalaje: II 

 

 

 

 

 

ADR, RID: 

Prescripţii speciale: SV 188, SV 230, SV 310, SV 348,  
SV 376, SV 377, SV 636, SV 661 

Instrucţiuni de ambalare: P 903 

Categorie tunel E 

ICAO, IATA-DGR: 

Prescripţii speciale: A 88, A 99, A 154, A 164 

Instrucţiuni de ambalare: P 965, P 966, P 967 

Cod IMDG: 188, 230, 310, P903 

Prescripţii speciale: SP 188, SP 230, SP 310 

Instrucţiuni de ambalare: P 903 

EmS: F-A, S-I 

Categoria de stivuire A 

 

13.2 Reglementări pentru testare şi 
verificare 

Conform reglementărilor pentru mărfuri periculoase, 
pentru acumulatorii litiu-ion trebuie ca fiecare tip de 
celulă sau de acumulator să fi trecut toate testele 
enumerate în manualul UN pentru verificări şi criterii, 
partea III, secţiunea 38.3. Această condiţie este 
valabilă în special şi atunci când mai multe celule sau 
acumulatori se conectează la noi acumulatori (blocuri 
de acumulatori sau agregate cu acumulatori).  

Acumulatorii defecţi sau deterioraţi se supun unor 
reglementări mai severe, care merg până la 
interzicerea completă a transportului. Interdicţia de 
transport este valabilă pentru transportul aerian (ICAO 
T.I., IATA DGR - dispoziţia specială A 154). Înaintea 
transportului acumulatorilor defecţi sau deterioraţi, se 
va contacta societatea de distribuţie STIHL.  

Pentru transportul acumulatorilor uzaţi - dar care nu 
sunt deterioraţi - se face trimitere suplimentar la 
reglementările speciale corespunzătoare (SV 636), 
respectiv la instrucţiunile de ambalare (P 903 / ADR). 

Acumulatorii care reprezintă deşeuri şi cei care se 
expediază pentru revalorificare sau eliminare la 
deşeuri, sunt interzişi la transportul aerian (dispoziţie 
specială IATA A 183).  

Excepţiile trebuie aprobate de autoritatea naţională 
competentă a statului din care se face expedierea şi 
cea a statului companiei de aviaţie. 

  



 Informaţii privind siguranţa pentru acumulatori VIKING litiu-ion 

14 Prevederi legale 

Reglementări pentru transport conform IATA-DGR, 
ADR, cod IMDG, RID 

15 Indicaţii pentru AAI 

Acumulatorul montat în aparat (robot de tuns iarba): 
Respectaţi indicaţiile de pe afişajul robotului VIKING 
de tuns iarba, respectiv indicaţiile din instrucţiunile de 
utilizare ale robotului respectiv. 

 

16 Alte indicaţii 

Indicaţiile reprezintă un sprijin pentru respectarea 
prevederilor legale, dar nu înlocuiesc aceste prevederi. 
Ele se bazează pe stadiul actual al cunoştinţelor 
noastre. Prezentele indicaţii au fost alcătuite de bună 
credinţă, conform cunoştinţelor noastre cele mai 
recente. Ele nu reprezintă o garanţie a 
proprietăţilor.Legile şi reglementările aferente trebuie 
respectate de distribuitorii şi utilizatorii produsului pe 
proprie răspundere. Acest document se bazează pe 
„Informaţii privind siguranţa pentru baterii litiu-ion din 
scule electrice şi aparate de grădină” ale EPTA 
(European Power Tool Association).  
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