Návod pro naplnění elektrolytem
1 Příprava

AGM
Exide AGM nabízí působivou spolehlivost a životnost, snadno
odolává studeným zimám a dalším tvrdým podmínkám. Baterie je

AGM

Conventional

Odstraňte červené ochranné
těsnění z baterie. Odstraňte víko
z balení, ve kterém je elektrolyt.
Víko si ponechte. Neproražte ani
nestrhněte uzávěr lahve.

Odstraňte zátky
z otvorů článků na vrchu
baterie a odložte je stranou.
Odstraňte červený uzávěr
ventilačního otvoru na
boku baterie a vyhoďte
jej. Nepropichujte ani
nestrhávejte uzávěr lahve
s elektrolytem.

zcela bezúdržbová, vyžaduje pouze počáteční naplnění elektrolytem,
abyste ji mohli začít používat. Je vybavena technologií AGM, ideální
pro většinu použití, včetně využití v špičkových skútrech.

2 Seřazení

Výhody
›› Prodloužená životnost.
›› Ideální pro sezonní použití a chladné počasí.

Srovnejte 6-dílnou nádobu
s elektrolytem s otvory článků
baterie.*

›› Vysoce bezpečná, odolná vůči vibracím.
›› Bezúdržbová - bez doplňování vody.
›› 6-dílná láhev pro počáteční naplnění součástí balení.
›› Snadné skladování - není zapotřebí nabíjet před naplněním
elektrolytem.
›› Široká škála pokrývá 90% vozového parku.

STŘEDNÍ ÚROVEŇ
NÁKLONU

BEZÚDRŽBOVÁ

HERMETICKY
UZAVŘENÁ

3 Naplnění
Jemně zatlačte nádobu
s elektrolytem dolů, dokud
nedojde k propíchnutí jejího
uzávěru. Elektrolyt pak bude
proudit do článků baterie.
Počkejte až bude plnění zcela
dokončeno, pak nechte baterii
alespoň 30 minut v klidu.

4 Odstranění
Abyste se ujistili, že došlo
ke ztečení všeho elektrolytu,
jemně potřeste nádobou. Opatrně
ji vyjměte a bezpečně zlikvidujte.
Otřete z baterie jakýkoliv rozlitý
elektrolyt.

Conventional
Konveční baterie Exide jsou určeny pro základní modely a pro starší

Uzávěr víka z balení
s elektrolytem.

5 Uzavření

vozidla se základními potřebami napájení. Jsou také ideální pro malé
sekačky a zahradní stroje.

Výhody
›› Součástí je náplň s elektrolytem pro počáteční naplnění.
›› Snadné skladování a manipulace - není nutné nabíjet
před prvním naplněním elektorlytem.

AGM

Conventional

Pečlivě a pevně uzavřete články
baterie víkem, které jste si
ponechali z balení s elektrolytem.

Pečlivě vraťte zátky zpět
na články baterie a pevně je
uzavřete.

›› Velký výběr typů baterií, včetně 6V.
S bateriemi se musí zacházet správně. Vždy se držte
návodu k obsluze, který je přibalený ke každé baterii.
BALENÍ
S ELEKTROLYTEM

* Některé konvenční baterie se dodávají pouze
s jednodílnou nádobou elektrolytu.

