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Πριν την εγκατάσταση της μπαταρίας στο όχημα, γεμίστε την μπαταρία με τον ηλεκτρολύτη ή το δοχείο 
οξέος που συμπεριλαμβάνεται (στη συσκευασία). Ακολουθήστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες. 

Αυτή η μπαταρία δεν απαιτεί συντήρηση, επομένως ποτέ μην επιχειρήσετε να ανοίξετε τη μπαταρία ή να 
προσθέσετε νερό ή οξύ όταν χρησιμοποιείται. 

Λόγω της φυσικής αυτοεκφόρτισης, αυτή η μπαταρία πρέπει να φορτιστεί, όταν η τάση πέσει κάτω από 
12.4V, είτε με οδήγηση είτε με εξωτερικό φορτιστή. 

ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ 

1) Ετοιμάστε τη μπαταρία 

Βγάλτε τη μπαταρία 
από το κουτί, 
τοποθετήστε την σε 
μία επίπεδη 
επιφάνεια και 
αφαιρέστε την 
προστατευτική 
ταινία. Τώρα είναι 
ορατές οι 6 θύρες πλήρωσης. 
 
 

2) Ετοιμάστε τον ηλεκτρολύτη  

Αφαιρέστε το πλαστικό 
προστατευτικό που 
περιβάλλει τα 6 φιαλίδια. 
Αφαιρέστε από τα φιαλίδια 
τη σειρά των μαύρων 
πωμάτων σιλικόνης και 
αφήστε την στην άκρη, θα 
σας χρειαστεί αργότερα για 
να ξανακλείσετε τις θύρες της μπαταρίας. Μην 
ανοίξετε τα στόμια των φιαλιδίων του δοχείου, 
κρατήστε τα κλειστά. 

3) Διαδικασία πλήρωσης της μπαταρίας με 
το οξύ 

Τοποθετήστε το δοχείο του οξέος 
ανεστραμμένο και ευθυγραμμισμένο οριζόντια 
με τις 6 θυρίδες της 
μπαταρίας. Πιέστε το 
δοχείο του οξέος σταθερά 
έτσι ώστε να τρυπήσει η 
στεγανοποίηση του κάθε 
φιαλιδίου. Φυσαλλίδες 
αέρα θα πρέπει να 
σηκωθούν σε κάθε φιάλη 
του οξέος. Κρατήστε το δοχείο σ΄αυτήν τη θέση 
και μην το σηκώνετε.  

4) Ελέξγτε τη διαδικασία πλήρωσης 

Ελέγξτε αν φυσαλλίδες 
αέρα ανεβαίνουν προς 
τα πάνω και αφήστε το 
δοχείο του οξέος 
σ΄αυτήν τη θέση για 
περίπου 20 λεπτά. Αν 
δεν ανεβαίνουν 
φυσαλλίδες προς τα 
πάνω, χτυπήστε με την 
παλάμη σας τη βάση του δοχείου από πάνω 
μερικές φορές. Ποτέ μην αφαιρείτε το δοχείο 
οξέος από την μπαταρία προτού αδειάσει 
τελείως.  

ΠΡΟΣΟΧΗ!  

ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΟΠΕΣ ΣΤΑ ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΜΕ 
ΒΕΛΟΝΑ Ή ΑΛΛΟ ΑΙΧΜΗΡΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ 
ΝΑ ΕΠΙΤΑΧΥΝΕΤΕ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΟΞΕΟΣ 
ΣΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑ! 

5) Αφαιρέστε το άδειο δοχείο οξέος 

Ελέγξτε ότι το δοχείο οξέος είναι απόλυτα 
άδειο. Αν υπάρχει ακόμα ηλεκτρολύτης στο 
δοχείο, χτυπήστε με το χέρι σας τη βάση του 
δοχείου μερικές φορές. Όταν το δοχείο 
αδειάσει εντελώς, μπορείτε να το αφαιρέσετε 
προσεκτικά από την μπαταρία.   

6) Κλείστε την μπαταρία 

Αφήστε την μπαταρία ακίνητη για περίπου 10 
λεπτά μετά την πλήρωση. Εφαρμόστε τη σειρά 
με τα πώματα πάνω στις θυρίδες. Πιέστε προς 
τα κάτω με τα δύο χέρια 
τα πώματα οριζόντια 
πάνω από τις θυρίδες. Τα 
πώματα πρέπει να 
ευθυγραμμίζονται με το 
ανώτατο επίπεδο της 
μπαταρίας. Η μπαταρία 
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σας είναι τώρα ενεργοποιημένη και χρειάζεται 
φόρτιση. 

7) Φόρτιση. Αφήστε την μπαταρία ακίνητη 
για 10 λεπτά.  

Φορτίστε την μπαταρία με φορτιστή 12V.  
Δώστε προσοχή στο ρεύμα φόρτισης και στο 
χρόνο που αναγράφεται στη συσκευασία της 

μπαταρίας. Είναι προτιμότερο να 
χρησιμοποιείτε τη στάνταρντ διαδικασία 
φόρτισης. Εάν απαιτείται γρήγορη φόρτιση, να 
επιλέγετε ποιοτικό φορτιστή. Σε κάθε 
περίπτωση θα πρέπει να ακολουθούνται οι 
οδηγίες ρεύματος και χρόνου που 
υποδεικνύονται στο κουτί της μπαταρίας.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ 

Υγρό οξύ μπαταρίας 

 

 

 
 

Πριν πληρώσετε την μπαταρία διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες 

 

 

Το θειικό οξύ μπορεί να 
προκαλέσει τύφλωση ή 

σοβαρά εγκαύματα 

Προστατεύστε τα 
μάτια 

Ξεπλύνετε αμέσως τα μάτια 
με νερό. Λάβετε ιατρική 

βοήθεια γρήγορα 
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Για τις μπαταρίες ανοικτού τύπου Υψηλής Απόδοσης (Conventional High Cranking), ακολουθείται η ίδια διαδικασία πλήρωσης μ΄αυτήν για τις μπαταρίες χωρίς ανάγκη συντήρησης (Κλειστού Τύπου), όπως περιγράφεται παραπάνω.ΠΡΟΣΟΧΗ! Κατά τη διαδικασία πλήρωσης με τον ηλεκτρολύτη, γεμίζετε μέχρι το ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ της στάθμης, όπως υποδεικνύεται στη μπαταρία. Ο ηλεκτρολύτης θα πρέπει να είναι σε θερμοκρασία κάτω των 30 βαθμών Κελσίου πριν ξεκινήσετε την πλήρωση. Μετά την πλήρωση αφήνετε την μπαταρία ακίνητη για 30 λεπτά. Η στάθμη του ηλεκτρολύτη ενδέχεται να έχει πέσει κάτω από το ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ μετά τα 30 λεπτά που παρέμεινε ακίνητη η μπαταρία, οπότε σ΄αυτήν την περίπτωση γεμίζετε και πάλι μέχρι το ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ. 
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2. Μπαταρίες Ανοικτού Τύπου Υψηλής Απόδοσης με Δοχείο Ηλεκτρολύτη 
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