
 
Instalace 
    Namontujte baterii pevně do motocyklu. Ujistěte se, že zapojíte správně kladný a záporný pól. Při montáži zapojte nejprve 
kladný a potom záporný kabel. Při demontáži postupujte opačně. Odvzdušňovací hadičku neohýbejte a nemačkejte, může 
způsobit explozi. 
 

Uvedení do činnosti 
   Baterie se naplní elektrolytem – kyselinou sírovou (dle DIN 43530) o hustotě 1,28kg/l a to podle typu výrobku buď 5-15mm 
nad separátory viditelné plnícími otvory, nebo mezi rysky MIN a MAX na čelní straně bloku. 
Kyselina se nechá nasakovat do elektrod a separací po dobu min. 20minut. Po této době je baterii nutné nabít do plné kapacity 
proudem max 10% jmenovité kapacity baterie. Klidové napětí na svorkách má být minimálně 12.5V. 
   Upozornění:  
   Nemáte-li k dispozici zařízení k měření hustoty elektrolitu a kapacity baterie popř. nabíječku s nastavováním vhodných 
nabíjecích hodnot, doporučuje výrobce svěřit první nabíjení nových baterií odborným organizacím, poněvadž se tím přímo 
ovlivňuje funkce a životnost výrobku. Na neodborně nabité, nebo naplněné baterie se nevztahuje záruka. 
 

Plnění bezúdržbových baterií: 
    Sloupněte krycí fólii z baterie. Vyjměte patronu s elektrolytem z obalu a nasaďte jí na baterii. Po přelití obsahu patrony 
nechte baterii 20min. odstát a uzavřete ji víčkem. Poté baterii nabijte do plné kapacity pouze nabíječkou určenou k nabíjení 
gelových nebo bezúdržbových baterií. 
    
Gelové baterie jsou prodávány v nalitém a uzavřeném stavu. Skladováním dochází k samovolnému jejich kapacity a proto je 
nutné je před prvním použitím nabít. Je-li baterie déle než 3 měsíce nepoužívána, je nutné jí pravidelně nabíjet. (Zejména je-li 
zapojena v motocyklu) Při zanedbání pravidelné údržby je možné, že nebude možné baterii znovu oživit. 
 

Záruční podmínky: 
    Záruka se vztahuje pouze na baterie uvedené do provozu odbornou firmou s potvrzeným záručním listem. Záruka zaniká při 
nedodržení předpisů pro skladování, provoz a ošetřování baterie, při jejím mechanickém poškození a nevztahuje se na závady 
způsobené vadným elektronickým zařízením popř. nevhodným nabíjením. Baterie je spotřební materiál a má životnost 6 
měsíců. Další životnost je závislá pouze na údržbě provozovatele. Případná reklamace ztráty nebo poklesu kapacity po této 
době může být zamítnuta z důvodu překročení životnosti produktu. 
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