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Nepaisant to, kad  yra įprasta naudoti baterijas nešiojamuose elektroniniuose prietaisuose, įrankiuose 
ir kituose įrenginiuose, netinkamai supakuotos siuntimui jos gali tapti pavojingu karščio, kibirkšties ar 
ugnies šaltiniu. Dėl šios priežasties UPS® klientai, ruošdami baterijas transportavimui, privalo laikytis 
galiojančių saugos reikalavimų ir imtis tinkamų atsargumo priemonių. Baterijų gabenimui gali būti 
taikomi tiek JAV, tiek tarptautiniai saugos  reikalavimai. Žmonėms, nesilaikantiems saugos taisyklių 
pakuojant siuntas, gali būti skiriamos nuobaudos.

Naudodamiesi UPS paruoštu iliustruotu vadovu galėsite saugiai supakuoti ir išsiųsti įvairių rūšių 
baterijas. Kai kuriais atvejais, pvz., siunčiant šarminius ar tam tikrus neišsiliejančius švino rūgšties 
akumuliatorius, turėsite atlikti keletą paprastų veiksmų: parinkti stiprią išorinę pakuotę; kruopščiai 
apsaugoti akumuliatoriaus gnybtus, kad būtų išvengta kibirkšties ar trumpojo jungimo; ir kruopščiai 
supakuoti kitus pridedamus elementus, kad įrankiai ar kiti metaliniai daiktai nesiliestų su baterijomis.

Kiti baterijų tipai, įskaitant ličio jonų ir ličio metalų tipus, gali būti laikomi pavojingomis medžiagomis 
(dar vadinamomis pavojingais kroviniais), todėl jų gabenimui, be šių pagrindinių saugos reikalavimų, 
reikia naudoti specializuotą pakuotę, specialų įspėjamąjį žymėjimą ir turėti atitinkamus dokumentus, 
kuriuose patvirtinama, kad laikomasi taikomų reikalavimų.

Visi siuntėjai privalo suprasti ir laikytis nustatytų taisyklių bei vadovautis UPS paslaugų aprašymu 
ir kainoraščiu. Šiame vadove pateikiama bendra informacija apie siuntas, kurioms taikomos 
Tarptautinės oro transporto asociacijos (angl. IATA) svetainėje http://www.iata.org ir JAV Transporto 
departamento Vamzdynų ir pavojingų medžiagų saugumo administracijos (angl. PHMSA) svetainėje 
http://phmsa.dot.gov/hazmat paskelbtos taisyklės. Be to, taikomi kiti tarptautiniai norminiai 
reikalavimai, pvz., Tarptautinis pavojingų krovinių gabenimo jūra (IMDG) kodeksas arba ADR pavojingų 
krovinių vežimo Europos keliais taisyklės.

Apsaugokite baterijas ir gnybtus Pristatydami beveik bet kurią bateriją, turite apsaugoti 

Kaip saugiai supakuoti ir siųsti baterijas

Siunčiant beveik visų tipų baterijas, turite apsaugoti 
visus gnybtus nuo trumpųjų jungimų, galinčių sukelti 
gaisrą. Apsaugokite gnybtus, visiškai uždengdami juos 
izoliuojančia, nelaidžia medžiaga (pvz., naudodami 
elektros juostą arba supakuodami kiekvieną akumuliatorių 
atskirai plastikiniame maišelyje) arba įdėkite kiekvieną 
akumuliatorių į visiškai uždarą vidinę pakuotę, kad būtų 
užtikrinta atvirų gnybtų apsauga.

•  Supakuokite baterijas taip, kad gabenant jos nesiliestų 
viena su kita ir būtų apsaugotos nuo galimų pažeidimų 
transportavimo metu.

•  Metalinius daiktus ar kitas medžiagas, kurių sąlytis su 
akumuliatoriaus gnybtais gali sukelti trumpąjį jungimą, 
visada laikykite toliau nuo baterijų (pvz., naudokite 
atskirą baterijų vidinę dėžę).

Pastaba. Bet kuris prietaisas su įmontuota baterija, dėl galimo gaisro 
pavojaus,  transportavimo metu turi būti išjungtas. Apsaugokite 
jungiklius, kurie gali būti atsitiktinai įjungti. Net labai paprasti 
prietaisai, tokie kaip žibintuvėliai ar įkraunami grąžtai, atsitiktinai 
įjungti gali išskirti pavojingą šilumos kiekį.

Atšaukti arba perdirbti akumuliatoriai
Niekada nesiųskite gamintojo atšauktų baterijų oro 
transportu, nes tokios siuntos yra {1}draudžiamos įstatymų 
(pvz. IATA pavojingų krovinių reglamento, specialiąja nuostata 
Nr. A154). Perdirbimui skirtos baterijos taip pat negali būti 
siunčiamos oro transportu: https://www.ups.com/content/
us/en/shipping/time/service/index.html. Tarp Aliaskos, 
Havajų ar Puerto Riko ir JAV UPS{0}®{1} Ground paslaugos 
negalimos nei atšauktų, nei perdirbtų baterijų siuntimui, nes 
į šias vietas arba iš jų turi būti gabenama lėktuvu bent vieną 
skrydžio segmentą.

Klientai, norintys siųsti pažeistas ar naudojimui netinkančias 
baterijas, turi gauti išankstinį leidimą. Norėdami sužinoti 
daugiau, kreipkitės į UPS vadybininką.
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Elektroniniai prietaisai remontui
Esant įrenginių perkaitimo pavojui, įranga remontui, pvz., 
kompiuteriai, mobilieji telefonai ar kiti su baterijomis veikiantys 
įtaisai, turi būti siunčiami be baterijų.

Reguliavimo agentūros
Ką reiškia IATA ir PHMSA santrumpos? 
IATA – Tarptautinė oro transporto asociacija. Tai pasaulinė prekybos 
organizacija, kurianti komercinius standartus ir skelbianti pavojingų 
prekių reglamentus, kuriuose pateikti pavojingų prekių gabenimo 
oro transportu standartai. IATA Pavojingų krovinių reglamentai 
parengti remiantis Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos 
(ICAO) Techninėmis instrukcijomis dėl saugaus pavojingų krovinių 
gabenimo oro transportu. ICAO yra Jungtinių Tautų institucija, turinti 
jurisdikciją tarptautinės aviacijos klausimais.

PHMSA yra JAV Transporto departamento Vamzdynų ir pavojingų 
medžiagų saugos administracija, saugumo administracija, rengianti 
reglamentus dėl pavojingų prekių gabenimo visomis transporto 
priemonėmis JAV teritorijoje.

Baterijų tipai
Daugelis baterijų rūšių yra laikomos pavojingomis medžiagomis 
(arba kitaip – pavojingais kroviniais), kurias galima siųsti per UPS tik 
siuntėjams pasirašius sutartis dėl pavojingų medžiagų (pavojingų 
krovinių) gabenimo.

Identifikacinis 
numeris

Tinkamas siuntos pavadinimas 
ir aprašymas

Pavojingumo 
klasė

UN2794 Baterijos, skystųjų elektrolitų, 
rūgštinės 8

UN2795 Baterijos, skystųjų elektrolitų, 
šarminės 8

UN2800 Baterijos, skystųjų elektrolitų, 
neišsiliejančios 8

UN3028 Akumuliatoriai, sausieji, sudėtyje 
turintys kietojo kalio hidroksido 8

UN3090 Ličio metalo baterijos 9

UN3091 Ličio metalo baterijos su įranga 
arba joje 9

UN3292 Baterijos, kurių sudėtyje yra natrio 4,3

UN3480 Ličio jonų baterijos 9

UN3481 Ličio jonų baterijos su įranga 
arba joje 9

Kai kurių, aukščiau išvardintų, baterijų tipų siuntimui, gali būti 
taikomos pavojingų medžiagų (pavojingų krovinių) reglamento 
išimtys. Be to, kai kurių tipų baterijos (pvz., įprasti sausi elementai 
arba šarminės standartinio dydžio baterijos), nėra laikomos 
pavojingais kroviniais su sąlyga, kad jie yra tinkamai apsaugoti nuo 
trumpojo jungimo.

Šiame dokumente pabrėžiama saugumo praktiką baterijas pakuojantiems ir siunčiantiems 
UPS klientams, jis nepakeičia taikomų reglamentų. Norėdami sužinoti daugiau, žr. JAV 
Transporto departamento pavojingų medžiagų reglamentą (Nr. 49 CFR). Taip pat galite 
apsilankyti JAV Transporto departamento informacinėje svetainėje, adresu http://phmsa.
dot.gov/hazmat, arba skambinti į JAV Transporto departamento pavojingų medžiagų 
informacijos centrą, numeriu 1-800-467-4922.  
Tarptautinėms oro transportu gabenamoms siuntoms papildomai gali būti taikomi 
Tarptautinės oro asociacijos (IATA) pavojingų krovinių reglamentai. Daugiau informacijos 
rasite http://www.iata.org.
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Baterijų tipai (tęsinys)
Skystųjų elektrolitų baterijos (UN2794 ir UN2795)  
Tokios baterijos dažniausiai naudojamos automobiliuose, 
elektra valdomose kėdėse ant ratukų, krautuvuose, nuolatinio 
kompiuterinio maitinimo šaltiniuose ir kituose įrenginiuose. 
Jose yra ardančios (ėsdinančios) rūgšties ar šarmo, todėl, įvykus 
trumpajam jungimui, gali kilti gaisras. Visi gnybtai turi būti apsaugoti 
nuo trumpojo jungimo, o baterijos supakuotos ir išbandytos 
pagal JAV siuntų reglamentą Nr. 49 CFR 173.159 arba Tarptautinės 
oro asociacijos (angl. IATA) pakavimo instrukcijos Nr. 870 5 skirsnį. 
Atkreipkite dėmesį, kad, neatsižvelgiant į paslaugos lygį, mažų 
paketų siuntos turi būti siunčiamos gabenimui pritaikytose 
pakuotėse, pvz., gabenant oro transportu privaloma rūgštims ar 
šarmui nepralaidi pakuotė arba papildoma pakankamo tvirtumo 
sandari pakuotė, kad išsiliejimo atveju būtų galima išvengti skystų 
elektrolitų nuotėkio (žr. 1 ir 2 pav.). Pagal 2 pav. paketai turi būti 
supakuoti naudojant hermetiškas talpas. Hermetiška talpa gali būti ir 
tvirtas rūgščiai atsparus plastikinis maišas. Turi būti laikomasi siuntos 
dokumentuose ir (arba) pavojingų krovinių gabenimo deklaracijose 
nurodytų reikalavimų.

Uždara 
vandeniui 
nepralaidi talpa

2 pav. 
Skystųjų elektrolitų baterijų 
pakavimo pavyzdžiai

Gnybtų apsauga

Tvirta  
išorinė pakuotė

Nelaidus dalytuvas

Izoliacinis dangtelis

Vidinė talpa

Neišsiliejančios baterijos (UN2800) 
Tokioms baterijos pavojingų medžiagų reglamentai gali būti 
netaikomi, jei jos atitinka diferencinio slėgio ir vibracijos bandymus, 
nurodytus reglamente Nr. 49 CFR 173.159, taip pat, jei ant išorinės 
pakuotės yra aiškiai ir patvariai pažymėtos užrašu „NONSPILLABLE“ 
(„NEIŠSILIEJANTIS“) or „NONSPILLABLE BATTERY“ („NEIŠSILIEJANTI 
BATERIJA“), žr. 3 pav. Pagal reglamentą Nr. 49 CFR 173.159a yra 
privaloma paruošti baterijas transportavimui taip, kad būtų 
išvengta trumpojo jungimo ir netyčinio pakete esančių įrenginių ar 
įrangos aktyvinimo.

Pagal IATA pavojingų krovinių reglamentą siunčiami neišsiliejantys 
rūgštiniai ar šarminiai akumuliatoriai turi būti tokiais pripažinti ir 
atitikti pakavimo instrukcijos Nr. 872 reikalavimus.

Neišsiliejantiems rūgštiniams arba šarminiams akumuliatoriams, 
atitinkantiems tam tikrus papildomus bandymus, netaikomi 
jokie reglamentai, kuriais būtų užtikrinta gnybtų apsauga 
nuo trumpojo jungimo. Šie papildomi reikalavimai, nurodyti 
reglamente Nr. 49 CFR 173.159a(d) ir IATA 4.4 skyriuje specialioje 
nuostatoje Nr. A67, reikalauja, kad akumuliatorių sudėtyje nebūtų 
galinčio lengvai išsilieti skysčio, o elektrolitai neturi išsilieti 
esant 55°C (131°F) temperatūrai. Baterijos ir pakuotės turėtų 
būti pažymėtos užrašais „NONSPILLABLE“ („NEIŠSILIEJANTIS“) 
or „NONSPILLABLE BATTERY“ („NEIŠSILIEJANTI BATERIJA“).

1 pav. 
Skystųjų elektrolitų 
baterijų pakavimo į 

išorinę pakuotę pavyzdys

3 pav. 
Neišsiliejančių 
baterijų pakavimo 
pavyzdys
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Baterijų tipai (tęsinys)
Sausosios baterijos, kurių sudėtyje yra kietojo  
kalio hidroksido (UN3028)  
JAV šios baterijos turi būti paruoštos pagal reglamento 
Nr. 49 CFR 172.102 Specialiąją nuostatą Nr. 237, kurioje teigiama, 
kad UN3028 medžiagos „turi būti paruoštos ir supakuotos pagal 
reikalavimus Nr. 173.159 (a), (b) ir (c). Gabenant oro transportu 
taikomos nuostatos Nr. 173.159 (b) (2). Tarptautinės šių tipų baterijų 
siuntos oru turi atitikti IATA pakavimo instrukciją Nr. 871.

Baterijos, turinčios natrio (UN3292) 
Šios baterijos nepriimamos į UPS paketų sistemą.

Sausosios baterijos, sandarios, kitaip neapibrėžtos 
Šios baterijos, paprastai naudojamos kaip nešiojamo prietaiso 
maitinimo šaltinis, yra hermetiškos, jų sudėtyje elektrodais paprastai 
būna metalai (išskyrus šviną) ir (arba) anglis. Jos turi atitikti visus 
reikalavimus, išdėstytus reglamento Nr. 49 CFR 172.102 Specialiojoje 
nuostatoje Nr. 130, kurioje įtraukta prevencija nuo pavojingo karščio 
pokyčio dėl trumpojo jungimo ar sugadinimo. Pagal IATA turi būti 
laikomasi Specialiosios nuostatos Nr. A123, apimančios veikiančių 
gnybtų apsaugą nuo trumpojo jungimo ir apsaugą nuo atsitiktinio 
akumuliatoriaus įjungimo.

Kitos baterijos 
Nors įprasti sausieji elementai (pvz., AA, C, D baterijos) nėra laikomi 
pavojingomis medžiagomis, visos baterijos gali sukelti trumpąjį 
jungimą, jei baterijos ir gnybtai nėra apsaugoti. Kiekviena baterijų 
siunta turi atitikti visus reikalavimus, išdėstytus reglamento 
Nr. 49 CFR 172.102 specialiojoje nuostatoje Nr. 130, kurioje įtraukta 
prevencija nuo pavojingo karščio pokyčio dėl trumpojo jungimo 
ar sugadinimo. Laikantis reikalavimų, ant visų oro transportu 
siunčiamų pakuočių, kuriose yra sausųjų elementų baterijos, 
kurių įtampa (elektros potencialas) viršija devynis voltus, turi 
būti pažymėta “Not restricted” („Neribojama“). Lygiaverčiai 
IATA siuntų reikalavimai nurodyti IATA pavojingų krovinių 
reglamento 4.4 skirsnio specialioje nuostatoje Nr. A123 (žr. 4 pav.).

4 pav. 
Sausųjų baterijų pakuotės pavyzdys

Apsauginė medžiaga

Lizdinė pakuotė

Skyriklis

Ličio baterijos 
(UN3090, UN3091, UN3480, UN3481) 
Su ličio baterijomis susiję reikalavimai gali keistis. Nors UPS dirba, 
kad neatsiliktų nuo šių pokyčių, atkreipkite dėmesį, kad ličio baterijų 
siuntimo reikalavimai dažnai keičiasi tiek tarptautiniu mastu, tiek 
Jungtinėse Amerikos Valstijose.

Apie ličio baterijas 
Kadangi ličio baterijomis perduodama didelė elektros galia, įvykus 
trumpajam jungimui, gali išsiskirti pavojingas šilumos kiekis. Be to, 
jei baterijos pažeistos ar buvo netinkamai surinktos, jose esančios 
cheminės medžiagos gali užsidegti. Todėl tokių tipų baterijų 
siuntimas kontroliuojamas saugos taisyklėmis. Siuntėjai turi laikytis 
IATA ir (arba) PHMSA paskelbtų taisyklių.

Nors visos ličio baterijos klasifikuojamos kaip pavojingos 
medžiagos (dar vadinamos pavojingais kroviniais), mažoms tokio 
tipo baterijoms taikomos išimtys, supaprastinančios jų siuntimo 
oro transportu taisykles. UPS priima tokias įprastas ličio baterijas 
pagal šiuos sumažintus normatyvus tik tuomet, kai baterijos yra 
supakuojamos su įrenginiu ar jame. 

Visi UPS be įrangos (UN3090, UN3480) siunčiami ličio jonų arba 
metalo baterijų siuntiniai turi būti siunčiami kaip pavojingi kroviniai, 
kuriems reikalinga UPS pavojingų krovinių sutartis. 

Šiame dokumente pateikiamos mažų ličio baterijų, supakuotų 
su įranga arba joje, siuntimo taisyklės, kurioms UPS nereikalauja 
UPS pavojingų krovinių sutarties.
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Ličio baterijų siuntimas oro transportu 
Skirtingi reglamentai taikomi atsižvelgiant į baterijų tipą (ličio jonų ar 
ličio metalo) ir tai, ar baterijas siunčiate be įrangos, su įranga ar joje. 

Priminimas. UPS nepriima siuntų pagal II skyriaus UN3090 arba 
UN3480 gabenti oro transportu. Šie siuntiniai turi būti visiškai 
reguliuojami kaip Pavojingų krovinių siuntos.

UPS turi papildomus ženklinimo reikalavimus, taikomus UN3481 
ir UN3091 oro siuntiniams, paruoštiems ir pažymėtiems 
(paženklintiems) pagal atitinkamos pakavimo instrukcijos II skirsnį. 
Žr. „IATA sąlygos 5X-07“. Atkreipkite dėmesį, kad tai yra neprivaloma 
siuntiniams, kurių kilmės ir paskirties vietos yra 48 gretimose JAV 
valstijose. http://www.iata.org/

UPS reikalauja, kad visi klientai, siunčiantys ličio baterijas oro 
transportu, gautų išankstinį leidimą. Šis priedas gali būti pridedamas 
prie Pavojingų krovinių sutarties. Peržiūrėkite ličio baterijos 
patvirtinimo reikalavimus: https://www.ups.com/content/us/
en/resources/ship/hazardous/responsible/lithium-battery-
preapproval.html

Ličio baterijų siuntimo žemės transportu paslauga
Tik JAV: papildomi svorio ir žymėjimo reikalavimai taikomi žemės 
transportu gabenamoms ličio baterijų siuntoms JAV. Skirtingi 
reglamentai taikomi atsižvelgiant į siunčiamų ličio baterijų tipą (ličio 
jonų ar ličio metalo) ir tai, ar baterijas siunčiate be įrangos, su įranga ar 
joje. (Daugiau informacijos rasite 7, 9 ir 11 puslapiuose.)

Ne JAV: daugelyje žemės transportu gabenamų krovinių taisyklių, 
tokių kaip ADR ir TDGR, yra išimčių dėl mažų ličio baterijų siuntimo. 
Patikrinkite vietinius reikalavimus, kad norėdami užtikrinti visų 
vietos ar šalies taisyklių laikymąsi. 

Naudojantis UPS® Ground paslauga į ar iš Aliaskos, Havajų ar Puerto Riko 
ir daugelio mažų salų, turi būti keliaujama lėktuvu bent vieną skrydžio 
segmentą. Todėl ši paslauga negalima siunčiant ličio baterijas.

Ką turėčiau daryti, kad transportuojant mano siuntą neįvyktų 
trumpasis jungimas arba ličio baterijos nebūtų suaktyvintos? 
Didžiausias pavojus siunčiant ličio baterijas yra jų trumpasis 
jungimas arba netyčinis suaktyvinimas gabenimo metu. Siekiant 
išvengti trumpojo jungimo arba suaktyvinimo (žr. 5 pav.), visos 
baterijos turi būti atitinkamai supakuotos. Būtinai supakuokite 
taip, kad gabenimo metu baterijos nesiliestų viena su kita, 
laidžiais paviršiais ar metaliniais objektais. Taisyklėse numatyta, 
kad maitinimo elementai ir baterijos turi būti supakuoti visiškai 
uždaroje vidinėje iš nelaidžios medžiagos pagamintoje pakuotėje 
(pvz., plastikiniuose maišeliuose), taip pat būtina užtikrinti, kad 
atviri gnybtai ar jungtys būtų apsaugotos nelaidžiais dangteliais, 
juosta ar panašiomis priemonėmis. Taip pat rekomenduojama 
baterijas saugiai apvynioti atitinkama apsaugine medžiaga 
ir įpakuoti taip, kad siunčiant jos nejudėtų ir neatsilaisvintų 
gnybtų dangteliai. Nenaudokite vokų ar kitų pakuočių minkštais 
krašteliais. Papildomų patarimų ir gairių ieškokite IATA svetainėje: 
http://www.iata.org/lithiumbatteries.

Ličio baterijų tipai
Ličio baterijos, turinčios labai daug energijos, būna dviejų tipų:

Ličio jonų (Li-ion) baterijos yra įkraunamos.

•  Kartais vadinamos antrinėmis ličio baterijomis

•  Įskaitant ličio polimerų (Li-Po) baterijas

•  Šios baterijos dažnai naudojamos įprastuose elektroniniuose 
prietaisuose, pvz., mobiliuosiuose telefonuose ir nešiojamuose 
kompiuteriuose.

Paprastai ličio metalo baterijos yra neįkraunamos.

•  Kartais vadinamos pirminėmis ličio baterijomis

5 pav. 
Pakuotės pavyzdys 
Ličio baterijos

 Lizdinė pakuotė
 Apsauginė medžiaga
 Skyriklis

Blister Pack

Cushioning

Divider
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Bendros taisyklės ir DUK 
Ar maitinimo elementų ir baterijų kiekio apribojimai taikomi 
išorinėms pakuotėms? Kas pašto siuntų reglamente laikoma 
„paketu“? 
Keletą tinkamai siųsti paruoštų paketų galima supakuoti į 
papildomą išorinę pakuotę, tačiau atkreipkite dėmesį, kad ne 
visos ličio baterijų siuntos gali būti pakuojamos į išorinę pakuotę. 
Jei ličio jonų ar ličio metalo baterijos įtaisytos įrenginio viduje ir 
siųsti paruoštos pagal IATA pakavimo instrukcijos Nr. 966, 967, 969 
arba Nr. 970 II dalį, reikalavimus atitinkančius pavienius paketus 
galima pakuoti į vieną išorinę pakuotę. Tačiau tokie pavieniai 
paketai turi atitikti nustatytus reikalavimus (pvz., taikomus 
bendro baterijų svorio apribojimus arba sėkmingai išlaikyti kritimo 
bandymą iš 1,2 m aukščio). Išorinė pakuotė turi būti pažymėta 
žodžiais “overpack” („išorinė pakuotė“) ir ant jos turi būti užklijuota 
atitinkamas ličio baterijos siuntos žyma. Žr. 6 pav. aukščiau.

Ką reiškia santrumpa „Wh“? 
„Wh“ žymi vatvalandę. Tai matas, naudojamas ličio jonų elemento 
arba baterijos energetiniam pajėgumui parodyti (darbo valandos x 
įtampa = vatvalandės).

Ką reiškia „įkrovos būsena“ arba SOC? 
Šiuo terminu žymima įkraunamojo elemento ar baterijos (pvz., ličio 
jonų elementų arba baterijų) naudojama elektros krūvio procentinė 
dalis. Visiškai įkrauta ličio jonų baterija yra 100 proc. įkrovos 
būsenos (angl. SOC). Tyrimais nustatyta, kad saugiausia gabenti 
mažos įkrovos būsenos ličio jonų baterijas, nes jų transportavimo 
metu kyla mažesnis šilumos išsiskyrimo pavojus. Pagal IATA, visos 
oro transportu be įrangos siunčiamos ličio jonų baterijos neturi 
viršyti 30% SOC.

Kas yra diskinis elementas? 
Diskinis elementas – tai mažų matmenų disko pavidalo elementas, 
kurio aukštis mažesnis už skersmenį1, taip pat dažnai vadinamas 
sagos formos elementu. Tokie elementai naudojami rankiniuose 
laikrodžiuose, skaičiuotuvuose, elektroniniuose laikrodžiuose, 
žaisluose ir kituose gaminiuose.

Kuo šiame reglamente skiriasi elementas ir baterija? 
•  Baterija – tai du ar daugiau maitinimo elementų, sujungtų 

naudojant nekeičiamas priemones, įskaitant dėklą, gnybtus ir 
ženklinimą.

Pastaba. Pagal šį reglamentą akumuliatoriaus blokas, moduliai ar baterijų 
komplektai yra laikomi baterijomis.

•  Maitinimo elementas – tai vienas supakuotas elektrocheminis 
gaminys. Jis turi vieną teigiamą ir vieną neigiamą elektrodą, 
dviejuose elemento terminaluose generuojančius įtampą.1

Pastaba. Daugelis elementų dažnai vadinami baterijomis arba vieno 
elemento baterijomis, tačiau šiame reglamente vieno elemento baterijoms 
turi būti taikomi tik su elementais susiję reikalavimai. Pvz., elementas yra 
fotoaparatuose ir fotoblykstėse naudojamas pirminis ličio elementas CR123.

Ličio baterijos maitinimo šaltinių siuntimo gairės 
2017 m. IATA pavojingų krovinių reglamentuose ir papildomose 
IATA ličio baterijos gairėse paaiškinama, kad akumuliatorių paketai, 
moduliai ar akumuliatorių blokai, dažnai vadinami maitinimo 
šaltiniais arba nešiojamais įkrovikliais, yra reglamentuojamos kaip 
ličio jonų baterijos (UN3480). Tokiems siuntiniams taikomas UPS 
reikalavimas, kad, siunčiant oro transportu, visos ličio jonų ir metalo 
baterijos turi būti siunčiamos kaip pavojingi kroviniai. 

Klasifikavimo klausimai, susiję su konkrečiu produktu, turėtų būti 
nukreipti į atitinkamą nacionalinę valdžios instituciją toje šalyje, iš 
kurios siuntėjas nori išsiųsti ličio baterijas arba iš kurių jie siunčiami.

Privalomi lipdukai ir žymos
Kitame puslapyje išvardinti reikalavimai naudoti siuntimo lipdukus 
ir žymas skiriasi priklausomai nuo siunčiamų baterijų tipo (ličio jonų 
ar ličio metalo) ir to, kaip baterijos siunčiamos: įrenginyje ar atskirai.

Žr. 8 ir 10 psl., kaip ir kada, pagal reglamentų reikalavimus, 
šie lipdukai ir žymos turi būti naudojamos oro transportu 
gabenamoms, supakuotoms su įrenginiais ar juose esančioms ličio 
baterijoms. Ženklinimo ir žymėjimo reikalavimus žemės transportu 
gabenamoms siuntoms žr. 9 ir 11 psl. Atminkite, kad UPS oro 
transportu siunčiamos ličio jonų (UN3480) ir ličio metalo (UN3090) 
baterijos be įrangos, turi būti gabenamos kaip pavojingi kroviniai.

Ką reiškia „įranga“, siunčiant ličio baterijas? 
Pagal taisykles ličio jonų arba metalo baterijos gali būti skirstomos į 
„supakuotas su įranga“ ir „įrangoje“ priklausomai nuo to, ar baterijos 
yra pridėtos prie įrenginio ar jame.

6 pav.

Ličio baterijos 
lipdukas ir 
informacija ant 
išorinės PAKUOTĖS

Atskiri paketai 
(paženklinti) išorinėje 
pakuotėje

Išorinė 
pakuotė

1 Šaltinis: „IATA ličio baterijų gairės: ličio metalo ir ličio jonų baterijų gabenimas.“ IATA. 2016 m. Svetainė: http://www.iata.org/lithiumbatteries 
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Oro transportu gabenamos siuntos

Ličio jonų baterijos 
supakuotas su įrenginiais: 

Papildomas žymėjimas:
–  Ličio jonų baterijos supakuotas 

su įrenginiais: „P.I. 966-II“*

Ličio jonų baterijos įrangoje:
Įrangoje siunčiamoms Ličio jonų 
baterijoms žymėjimas nenaudojamas, 
jei a) pakuotėje yra ne daugiau kaip 
4 elementai arba 2 baterijos, b) siuntoje 
yra ne daugiau kaip dvi ličio jonų 
baterijos įrangoje. 

Papildomas žymėjimas:
–  Ličio jonų baterijos įrangoje:  

„P.I. 967-II“*

Ličio metalo baterijos, 
supakuotas su įrenginiais: 

Papildomas žymėjimas:
–  Ličio metalo baterijos, supakuotas 

su įrenginiais: „P.I. 969-II“*

Ličio metalo baterijos įrangoje:
Įrangoje siunčiamoms ličio metalo 
baterijoms žymėjimas nenaudojamas, 
jei a) pakuotėje yra ne daugiau kaip 
4 elementai arba 2 baterijos, b) siuntoje 
yra ne daugiau kaip dvi ličio baterijos 
įrangoje.

Papildomas žymėjimas:
–  Ličio metalo baterijos įrangoje: „P.I. 970-II“*

Žemės transportu gabenamos siuntos

Žemiau pateiktas žymėjimas žemės transportu siunčiamoms siuntoms yra paplitęs daugelyje šalių visame pasaulyje (tikrinti vietinius reikalavimus). JAV 
papildomai reikalaujama, kad mažos ličio metalo baterijos, siunčiamos žemės transportu, būtų pripažintos draudžiamomis keleiviniame lėktuve. Gali būti naudojamas 
lipdukas „Cargo Aircraft Only" („Tik krovininiu lėktuvu“) arba vienas iš žemiau pateiktų teiginių, ne mažesnėmis nei 6 mm aukščio raidėmis:

 

 
Vidutinėms ličio baterijoms, siunčiamoms žemės transportu, JAV suteikia specialias išimtis, nenurodytas kituose tarptautiniuose teisės aktuose. Ličio jonų vidutinio 
dydžio elementai yra > 20 Wh ar ≤ 60 Wh; o vidutinio dydžio baterijos > 100 Wh ar ≤ 300 Wh. Ličio metalo vidutinio dydžio elementuose ličio kiekis > 1 g ar ≤ 5 g; o ličio 
metalo baterijose ličio kiekis > 2 g ar ≤ 25 g. Vidutinių ličio elementų (baterijų) siuntimas žemės transportu galimas be griežtų reikalavimų,  atitinkamai pažymėjus ličio jonų 
arba ličio metalo lipduku ar žyma (kaip nurodyta aukščiau) su nurodytu tokiu užrašu:

“LITHIUM BATTERIES—FORBIDDEN FOR TRANSPORT ABOARD AIRCRAFT AND VESSEL” („LIČIO BATERIJOS — DRAUDŽIAMA GABENTI LĖKTUVU AR LAIVU“).

Pastaba. Ličio baterijų siuntimas žemės transportu negalimas į Aliaską, Havajus, Puerto Riką arba Avaloną, Kalifornijoje (JAV).

“PRIMARY LITHIUM BATTERIES—FORBIDDEN FOR TRANSPORT ABOARD PASSENGER AIRCRAFT” 
(„PIRMINĖS LIČIO BATERIJOS – DRAUDŽIAMA GABENTI KELEIVINIU LĖKTUVU“)

– arba –

“LITHIUM METAL BATTERIES—FORBIDDEN FOR TRANSPORT ABOARD PASSENGER AIRCRAFT” 
(„LIČIO METALO BATERIJOS – DRAUDŽIAMA GABENTI KELEIVINIU LĖKTUVU“)

– arba –

 

Privalomi lipdukai ir žymos (tęsinys)

*Neprivaloma, kai siuntėjas ir gavėjas yra gretimose 48 JAV valstijose.

Ličio jonai

arba

arba

**Kontaktinis telefono numeris, 
papildomai informacijai.

**Place for telephone number for additional information

UN3481
**

Ličio metalas

**Kontaktinis telefono numeris, 
papildomai informacijai.

**Place for telephone number for additional information

UN3091
**

Gali būti naudojami iki 2018 
m. gruodžio 31 d.

Ličio metalo baterija
NEKRAUKITE IR 

NETRANSPORTUOKITE, JEI 
PAKETAS PAŽEISTAS

Jei reikia daugiau informacijos, 
skambinkite ......................

JEI PAŽEISTAS

ATSARGIAI!

Gali būti naudojami iki 2018 
m. gruodžio 31 d.

Ličio jonų baterija
NEKRAUKITE IR 

NETRANSPORTUOKITE, JEI 
PAKETAS PAŽEISTAS

Jei reikia daugiau informacijos, 
skambinkite ......................

JEI PAŽEISTAS

ATSARGIAI!



Kaip saugiai supakuoti ir siųsti baterijas
Įsigalioja nuo 2017 m. birželio mėn.

8© „United Parcel Service of America, Inc.“, 2012–2017 m. UPS, UPS prekės ženklas ir ruda spalva yra „United Parcel Service of America, Inc.“ prekės ženklai. Visos teisės priklauso 
autoriui. 6/17

7 pav. 
Ličio jonų baterijų siuntimas oro transportu

Ar mano oro transportu siunčiama ličio jonų baterijų siunta turi būti gabenama kaip pavojingas krovinys?  
(Norėdami sužinoti daugiau apie privalomus dokumentus ir žymėjimą, žr. 7 psl.)

NE

NE

NE

TAIP

TAIP

TAIP

Ar jūsų siuntoje yra ličio jonų baterijų > 100 Wh arba ličio jonų 
elementų > 20 Wh?

Bus privaloma UPS Pavojingų 
krovinių gabenimo sutartis.**  
Privaloma speciali pakuotė, 
9 klasės etiketė, pavojingų 
medžiagų gabenimo 
dokumentai ir skiriamasis 
pakuotės žymėjimas. Žr. IATA 
siuntinių reglamentą, kuriame 
pateikta daugiau informacijos: 
http://www.iata.org/

Ar bendras ličio baterijų svoris 
pakete yra > 5 kg?

Ar ličio baterijos siunčiamos kartu su 
įranga ar joje?

Būtina sudaryti UPS pavojingų 
krovinių gabenimo sutartį.** 
Žr. IATA siuntinių reglamentą, 
kuriame pateikiama 
daugiau informacijos apie 
UN3481 1 skyriaus siuntimo 
reikalavimus.
http://www.iata.org/

Jūsų paketo nebūtina siųsti kaip pavojingo 
krovinio. Žr. IATA reglamentus, kur pateikta 
informacija apie UN3481 2 skyriaus 
reikalavimus.
http://www.iata.org/

Ant visų pakuočių su užrašu “Lithium ion 
batteries packed with equipment” („ličio jonų 
baterijos supakuotos su įranga“)* privalo 
būti UN3481 ličio baterijų ženklas. Taip pat 
pažymėkite paketą „P.I. 966-II.“†

Kiekvienas “Lithium ion batteries contained 
in equipment” („Ličio jonų baterijos įrangoje“) 
paketas, kuriame yra > 4 elementai arba > 
2 baterijos, turi būti pažymėtas UN3481 ličio 
baterijų skiriamuoju ženklu. Taip pat bet kurį iš 
šių paketų pažymėkite „P.I. 967-II.“†

Pastaba. Žymėjimas ar lipdukai nebūtini jei 
siuntinį sudaro ne daugiau kaip 2 pakuotės, 
kuriose yra ne daugiau kaip 4 elementai arba 
2 baterijos.

Būtina sudaryti UPS pavojingų 
krovinių gabenimo sutartį.** 
Žr. IATA siuntų reikalavimus, 
susijusius su UN3480 1B skyriumi 
(≤ 10 kg sveriančios baterijos) arba 
1A skyriumi (> 10 kg).
http://www.iata.org/

 * Siuntų pakuotės turi išlaikyti kritimo iš 1,2 metro bandymą. Visos baterijos pakuotės viduje turi būti apsaugotos nuo trumpojo jungimo ir netyčinio suaktyvinimo. 
Nenaudokite vokų ar kitų pakuočių minkštais krašteliais.

** Pasirinkus „UPS Small Package“ ir „UPS Air Cargo“ siuntimo paslaugas, būtina sudaryti sutartį, tačiau siunčiant pavojingus krovinius „UPS Air Freight“ paslauga, sutartis 
nebūtina. Norėdami sužinoti daugiau, susisiekite su savo atstovu.

† Neprivaloma, kai siuntėjas ir gavėjas yra gretimose 48 JAV valstijose.

© „United Parcel Service of America, Inc.“, 2012–2017 m. UPS, UPS ženklas ir ruda spalva yra „United Parcel Service of America, Inc.“ prekės ženklai. Visos teisės saugomos. 6/17 8
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8 pav.  
Ličio jonų baterijų siuntimas žemės transportu*

Ar mano žemės transportu siunčiama ličio jonų baterijų siunta turi būti gabenama kaip pavojingas krovinys?
(Norėdami sužinoti daugiau apie privalomus dokumentus ir žymėjimą, žr. 7 psl.)
Pastaba. Ličio baterijų siuntos negabenamos žemės transporto paslauga į Aliaską, Havajus, Puerto Riką arba salas, pvz., Avaloną, CA.

Ar jūsų siuntoje yra ličio jonų 
baterijų > 100 Wh arba ličio jonų 
elementų > 20 Wh?

Būtina sudaryti UPS pavojingų 
krovinių gabenimo sutartį.** 
Reikalinga speciali UN pakuotė, 9 
klasės lipdukas, pavojingų medžiagų 
siuntimo dokumentai ir skiriamasis 
siuntos žymėjimas. Žr. JAV DOT 
reikalavimus dėl pavojingų medžiagų, 
kur rasite daugiau informacijos apie 
siuntimo reikalavimus.

Ar yra > 100 Wh ar ≤ 300 Wh baterijų, arba 
> 20 Wh ar ≤ 60 Wh elementų?

Ar siuntinyje yra ličio jonų baterijų, 
supakuotų su įranga?

Ar siuntinyje yra ličio jonų baterijų, 
supakuotų su įranga?

Ar siuntinyje yra ličio jonų baterijų, 
esančių įrangoje?

Bendras pakuotės 
svoris > 30 kg?

Bendras pakuotės svoris 
> 30 kg?

Ar siuntinyje yra ličio jonų 
baterijų, esančių įrangoje?

Tik JAV: Jūsų paketo nebūtina siųsti kaip 
pavojingo krovinio. Žr. JAV DOT reikalavimus 
dėl pavojingų medžiagų, kur rasite daugiau 
informacijos apie siuntimo reikalavimus.

Privaloma: įspėjamieji ženklai, nurodantys 
„Lithium Batteries – Forbidden for Transport 
Aboard Aircraft and Vessel“ („ličio baterijos – 
draudžiama gabenti į užsienį lėktuvu ar laivu“).

Ličio jonų baterijos žymėjimas lipduku 
reikalingas pakuotėms, kuriose yra 
> 4 elementai arba > 2 baterijos.

Negalima gabenti oro transportu.

Jūsų paketo nebūtina siųsti kaip reguliuojamo 
pavojingo krovinio. Žr. JAV DOT reikalavimus 
dėl pavojingų medžiagų, kur rasite daugiau 
informacijos apie siuntimo reikalavimus.

Privaloma: ličio jonų baterijų lipdukai.

Gali būti draudžiama gabenti oro transportu.  
Žr. 7 pav. 8 psl.

Tik JAV: Jūsų paketo nebūtina siųsti kaip pavojingo krovinio. Žr. JAV DOT 
reikalavimus dėl pavojingų medžiagų, kur rasite daugiau informacijos 
apie siuntimo reikalavimus.

Privaloma: įspėjamieji ženklai, nurodantys: “Lithium Batteries – 
Forbidden for Transport Aboard Aircraft and Vessel („ličio baterijos – 
draudžiama gabenti lėktuvu ar laivu“), ličio jonų baterijų skiriamasis 
lipdukas.

Negalima gabenti oro transportu.  
Už JAV ribų, siunčiama kaip pavojingas krovinys.

Jūsų paketo nebūtina siųsti kaip 
pavojingo krovinio. Daugiau 
informacijos apie taikomus 
reikalavimus rasite žemės 
transportu gabenamų siuntų 
siuntimo taisyklėse.

Ličio jonų betrijų specialus 
žymėjimas lipduku reikalingas 
pakuotėms, kuriose yra > 
4 elementai arba > 2 baterijos.

Gali būti draudžiama gabenti oro 
transportu. Žr. 7 pav. 8 psl.

* Visų ličio baterijų, siunčiamų atskirai ar su įranga, siuntų pakuotės turi išlaikyti kritimo iš 1,2 metro. Visos baterijos pakuotės viduje turi būti apsaugotos nuo trumpojo 
jungimo ir netyčinio suaktyvinimo.  Nenaudokite vokų ir kitų pakuočių minkštais krašteliais. Norėdami sužinoti daugiau, žr. 5 psl.

** Pasirinkus „UPS Small Package“ ir „UPS Air Cargo“ siuntimo paslaugas, būtina sudaryti sutartį, tačiau siunčiant pavojingus krovinius „UPS Air Freight“ paslauga, sutartis 
nebūtina. Norėdami sužinoti daugiau, susisiekite su savo atstovu.

© „United Parcel Service of America, Inc.“, 2012–2017 m. UPS, UPS ženklas ir ruda spalva yra „United Parcel Service of America, Inc.“ prekės ženklai. Visos teisės saugomos. 6/17 9
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9 pav.  
Ličio metalo baterijų siuntimas oro transportu

Ar mano oro transportu siunčiama ličio metalo baterijų siunta laikoma pavojingu kroviniu?
(Norėdami sužinoti daugiau apie privalomus dokumentus ir žymėjimą, žr. 7 psl.)
Pastaba. Siunčiant ličio metalo baterijas ne įrenginio viduje oro transportu, reikalingas išankstinis leidimas. Daugiau informacijos rasite interneto svetainėje ups.com.

NE

NE

NE

TAIP

TAIP

TAIP

Ar jūsų siuntoje ličio metalo baterijose yra > 2 g ličio 
metalo, ar elementuose yra > 1 g ličio metalo?

Būtina sudaryti UPS pavojingų 
krovinių gabenimo sutartį.** 
Reikalinga speciali UN pakuotė, 
9 klasės lipdukas, pavojingų 
medžiagų siuntimo dokumentai 
ir skiriamsis siuntos žymėjimas. 
Žr. IATA siuntinių reglamentą, 
kuriame pateikta daugiau 
informacijos:
http://www.iata.org/

Ar bendras ličio baterijų svoris 
pakete yra > 5 kg?

Ar ličio baterijas siunčiate supakavę 
kartu su įranga ar įrangoje?

Būtina sudaryti UPS 
pavojingų krovinių gabenimo 
sutartį. **Žr. IATA siuntų 
reglamentą, kuriame pateikta 
daugiau informacijos apie 
UN3091I skyriaus siuntimo 
reikalavimus:
http://www.iata.org/

Būtina sudaryti UPS pavojingų 
krovinių gabenimo sutartį.** 
Žr. IATA siuntinių reikalavimus, 
susijusius su UN3090 1B 
skyriumi (≤ 2,5 kg sveriančios 
baterijos) arba 1A skyriumi 
(> 2,5 kg):
http://www.iata.org/

Jūsų paketo nebūtina siųsti kaip pavojingo 
krovinio. Žr. IATA siuntų reglamentą, kuriame 
pateikiami UN3091 II dalies reikalavimai.
http://www.iata.org/

Ant visų pakuočių su užrašu “Lithium metal 
batteries packed with equipment” („ličio 
metalo baterijos supakuotos su įranga“) 
privalo būti UN3091 ličio baterijų skiriamasis 
ženklas. Taip pat pažymėkite paketą 
„P.I. 969-II“.†

Kiekvienas “Lithium metal batteries contained 
in equipment” („Ličio metalo baterijos 
įrangoje“) paketas, kuriame yra > 4 elementai 
arba > 2 baterijos, turi būti pažymėtas 
UN3091 ličio baterijų skiriamuoju ženklu. Taip 
pat pažymėkite paketą „P.I. 970-II“. †

Pastaba. Žymėjimas ar lipdukai nebūtini jei 
siuntinį sudaro ne daugiau kaip 2 pakuotės, 
kuriose yra ne daugiau kaip 4 elementai arba 
2 baterijos.

*Visų su įranga siunčiamų ličio baterijų siuntų pakuotės turi išlaikyti kritimo iš 1,2 metro bandymą. Visos baterijos pakuotės viduje turi būti apsaugotos nuo trumpojo jungimo ir 
netyčinio suaktyvinimo. Nenaudokite vokų ar kitų pakuočių minkštais krašteliais.

** Pasirinkus „UPS Small Package“ ir „UPS Air Cargo“ siuntimo paslaugas, būtina sudaryti sutartį, tačiau siunčiant pavojingus krovinius „UPS Air Freight“ paslauga, sutartis nebūtina. 
Norėdami sužinoti daugiau, susisiekite su UPS atstovu.

† Neprivaloma, kai siuntėjas ir adresatas yra gretimose 48 JAV valstijose.
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10 pav.  
Žemės transportu gabenamos ličio metalo siuntos*

Ar mano žemės transportu siunčiama ličio metalo baterijų siunta laikoma pavojingu kroviniu? 
(Norėdami sužinoti daugiau apie privalomus dokumentus ir žymėjimą, žr. 7 psl.)
Pastaba. Ličio baterijų siuntos negabenamos žemės transporto paslauga į Aliaską, Havajus, Puerto Riką arba salas, pvz., Avaloną, CA.

Ar ličio metalo baterijose yra > 2 g Li metalo ar ličio 
metalo maitinimo elementuose yra > 1 g Li metalo?

Būtina sudaryti UPS pavojingų 
krovinių gabenimo sutartį.** 
Reikalinga speciali UN pakuotė, 
9 klasės lipdukas, pavojingų 
medžiagų siuntimo dokumentai 
ir skiriamasis siuntos žymėjimas. 
Žr. JAV DOT reikalavimus dėl 
pavojingų medžiagų, kur rasite 
daugiau informacijos apie siuntimo 
reikalavimus.

Ar baterijose yra > 2 g ar ≤ 25 g Li 
metalo arba elementuose yra > 1 g ar 
≤  5 g Li metalo?

Ar siuntinyje yra ličio metalo baterijų, 
supakuotų su įranga?

Ar pakuotėje yra ličio metalo baterijų, 
supakuotų su įranga ar joje?

Bendras pakuotės 
svoris > 30 kg?

Bendras pakuotės 
svoris > 30 kg?

Ličio metalo baterijų 
grynasis svoris pakete 
> 5 kg?

Ar siuntinyje yra ličio 
metalo baterijų, esančių 
įrangoje?

Tik JAV: Jūsų paketo nebūtina siųsti kaip pavojingo 
krovinio. Žr. JAV DOT reikalavimus dėl pavojingų 
medžiagų, kur rasite daugiau informacijos apie 
siuntimo reikalavimus.

Privaloma: įspėjamieji ženklai, nurodantys „Lithium 
Batteries – Forbidden for Transport Aboard Aircraft 
and Vessel“ („ličio baterijos – draudžiama gabenti į 
užsienį lėktuvu ar laivu“).

Kiekvienas paketas, kuriame yra > 4 elementai 
arba > 2 baterijos, turi būti pažymėtas ličio metalo 
baterijų skiriamuoju ženklu.

Negalima gabenti oro transportu. Jūsų paketo nebūtina siųsti 
kaip pavojingo krovinio. Žr. JAV 
DOT reikalavimus dėl pavojingų 
medžiagų, kur rasite daugiau 
informacijos apie siuntimo 
reikalavimus.

Privaloma: ličio metalo baterijos 
lipdukas.

Gabenimo oro transportu paslauga 
gali būti neteikiama. Žr. 9 pav. 10 psl.

Jūsų paketo nebūtina siųsti kaip pavojingo 
krovinio. Daugiau informacijos apie taikomus 
reikalavimus rasite žemės transportu gabenamų 
siuntų siuntimo taisyklėse.

Ličio metalo baterijos ženklinimas lipduku 
reikalingas ant pakuočių, kuriose yra > 4 elementai 
arba > 2 baterijos.

Gali būti draudžiama gabenti oro transportu.  
Žr. 9 pav. 10 psl.

Tik JAV: Jūsų paketo nebūtina siųsti kaip pavojingo krovinio. 
Žr. JAV DOT reikalavimus dėl pavojingų medžiagų, kur rasite 
daugiau informacijos apie siuntimo reikalavimus.

Privaloma: įspėjamieji ženklai, nurodantys: „“Lithium 
Batteries – Forbidden for Transport Aboard Aircraft and 
Vessel” („ličio baterijos – draudžiama gabenti lėktuvu ar 
laivu“), ličio metalo skiriamasis lipdukas.

Negalima gabenti oro transportu. 
Už JAV ribų, siunčiama kaip pavojingas krovinys.

Jūsų paketo nebūtina siųsti kaip pavojingo 
krovinio. Daugiau informacijos apie 
taikomus reikalavimus rasite žemės 
transportu gabenamų siuntų siuntimo 
taisyklėse.

Privaloma: įspėjamieji ženklai, nurodantys: 
“Lithium Batteries – Forbidden for 
Transport Aboard Passenger Aircraft” („ličio 
baterijos – draudžiama gabenti keleiviniu 
lėktuvu“), ličio metalo baterijų skiriamasis 
lipdukas. 

Gali būti draudžiama gabenti oro 
transportu. Žr. 9 pav. 10 psl.

* Visų ličio baterijų, siunčiamų atskirai ar su įranga, siuntų pakuotės turi išlaikyti kritimo iš 1,2 metro bandymą. Visos baterijos pakuotės viduje turi būti apsaugotos nuo 
trumpojo jungimo ir netyčinio suaktyvinimo. Nenaudokite vokų ir kitų pakuočių minkštais krašteliais. Jei reikia daugiau informacijos, žr. 5 psl.

** Sutartis sudaryti būtina pasirinkus siuntimo paslaugas „UPS Small Package“ ir „UPS Air Cargo®“, tačiau sutarties nereikia pavojingus krovinius siunčiant paslauga „ 
UPS® Air Freight“. Jei reikia daugiau informacijos, susisiekite su savo atstovu.
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