Karta gwarancyjna

Akumulator startowy

Akumulator: ………................ V ………................ Ah ………................ A
Numer katalogowy: ………................………................
Kod daty produkcji: ………................………................
Dane adresowe Dystrybutora:

Data sprzedaży:

Pieczęć punktu sprzedaży
i podpis sprzedawcy:

...............................................

...............................................

UWAGA: przed zakupem należy sprawdzić, czy wszystkie
powyższe pola są wypełnione.

Warunki gwarancji
1. Gwarancja obejmuje
a) okres 24 miesięcy dla akumulatorów MaXgear przeznaczonych
do samochodów osobowych, licząc od daty zakupu akumulatora
przez bezpośredniego użytkownika pojazdu,
b) okres 12 miesięcy dla akumulatorów MaXgear przeznaczonych
do motocykli, taksówek, karetek pogotowia, pojazdów policyjnych,
samochodów dostawczych, ciężarowych oraz do wszystkich
innych pojazdów, w których występuje częste rozładowanie i
ładowanie akumulatora (praca cykliczna), licząc od daty zakupu
akumulatora przez bezpośredniego użytkownika pojazdu.
2. Gwarancją nie są objęte, a w szczególnych wypadkach
powodują utratę gwarancji:
a) akumulatory, których powodem niesprawności jest tylko stan
niedoładowania,
b) wszelkie uszkodzenia mechaniczne i termiczne oraz spowodowane przez nie wady,
c) samowolne naprawy lub przeróbki,
d) zdjęcie lub naruszenie górnej pokrywy akumulatora,
e) niezgodne z instrukcją zamontowanie akumulatora w pojeździe,
f) uszkodzenia akumulatora powstałe w wyniku niesprawnej
instalacji elektrycznej pojazdu,
g) głębokie rozładowanie akumulatora (napięcie spoczynkowe
akumulatora poniżej 8 V),
h) ”wygotowanie” akumulatora na skutek napięcia ładowania w
pojeździe powyżej 14,4 V (napięcie spoczynkowe akumulatora
13,1 V lub wyższe),
i) zasiarczenie ogniw akumulatora powstałe w wyniku nieprawidłowej jego eksploatacji,
j) zastosowanie środków aktywujących zamiast wody destylowanej,
k) zastosowane w pojeździe akumulatora o parametrach niezgodnych z zaleceniami producenta akumulatora.

Karta Gwarancyjna jest ważna tylko z dowodem zakupu towaru.
Kartę Gwarancyjną należy wypełnić czytelnie długopisem.
Wszystkie poprawki na Karcie Gwarancyjnej powodują utratę
praw gwarancyjnych. Nie wystawia się duplikatu w przypadku
zniszczenia lub zagubienia Karty Gwarancyjnej. Gwarant udziela
Kupującemu gwarancji na zasadach opisanych w niniejszej
Karcie Gwarancyjnej.

3. O ile w okresie gwarancyjnym pojawi się wada akumulatora, kupujący winien zgłosić się do punktu sprzedaży z akumulatorem w stanie takim, w jakim ujawniła się wada i z wypełnioną kartą gwarancyjną reklamowanego akumulatora. Po
stwierdzeniu zasadności reklamacji przez gwaranta, kupującemu przysługuje prawo do żądania wymiany akumulatora
na wolny od wad, a gwarant obowiązany jest takiej wymiany
dokonać.

Gwarant:
Auto Partner SA
43-150 Bieruń
ul. Ekonomiczna 20

4. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza
uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi
za wady rzeczy sprzedanej.

tel. 32 325 15 00
fax. 32 325 15 20

5. Gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej.

Akumulator
startowy
Instrukcja obsługi
Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą
instrukcją przed rozpoczęciem eksploatacji akumulatora.

Karta gwarancyjna

www.maxgear.pl

Instrukcja obsługi
1. Użytkowanie
Akumulatory MaXgear są fabrycznie napełnione kwasem o gęstości
1,28 kg/l, naładowane i gotowe do natychmiastowego użycia.
2. Montaż
a) należy zawsze podłączać klemę dodatnią instalacji elektrycznej
samochodu do bieguna dodatniego akumulatora i klemę ujemną
instalacji elektrycznej samochodu do bieguna ujemnego
akumulatora,
b) w pierwszej kolejności odłączyć ujemny biegun akumulatora, a
następnie dodatni; podczas przyłączania akumulatora postępować
odwrotnie,
c) po odłączeniu akumulatora ulec mogą skasowaniu dane zawarte w
urządzeniach elektronicznych. Może wówczas zachodzić konieczność
ponownego wprowadzenia niezbędnych danych (kod radia, zegar
itp.),
d) posmarować bieguny wazeliną techniczną,
e) sprawdzić zamocowanie i prawidłowe położenie akumulatora,
f) jeżeli pojazd posiada wąż odprowadzający, należy podłączyć go do
jednego otworu odpowietrzającego, zatykając drugi otwór korkiem.
UWAGA: nie wolno zatykać obu otworów odpowietrzających. Grozi to
wybuchem!
2. Ładowanie
a) akumulator należy ładować tylko prądem stałym przy pomocy
ładowarki z elektroniczną regulacją napięcia. W czasie ładowania
akumulator nie powinien się rozgrzewać.
UWAGA: w przypadku ładowania ładowarką bez elektronicznej
regulacji napięcia ładowania należy zachować ostrożność, tak aby nie
dopuścić do przeładowania akumulatora,
b) biegun ujemny ładowarki podłączyć z biegunem ujemnym akumulatora (dodatni odpowiednio z dodatnim),
c) włączyć ładowarkę.
3. Konserwacja
a) akumulator powinien być czysty i suchy,
b) korki komór akumulatora winny być lekko natłuszczone smarem
kwasoodpornym,
c) elektrolit w ogniwach akumulatorów suchoładowanych uzupełnia
się tylko wodą destylowaną (jego poziom winien być powyżej górnej
krawędzi płyt i separatorów),
d) należy dokonywać okresowej kontroli napięcia ładowania i upływności prądu w samochodzie oraz napięcia spoczynkowego akumulatora przynajmniej raz w roku lub częściej, w zależności od sposobu
eksploatacji.
4. Pozostałe warunki
a) napięcie ładowania w pojeździe powinno zawierać się w granicach
13,8-14,4 V,
b) celem wydłużenia żywotności akumulatora zaleca się okresową
kontrolę instalacji elektrycznej pojazdu,
c) akumulatory suchoładowane winny być napełniane w autoryzowanych stacjach serwisu akumulatorów.

Ochrona środowiska
oraz warunki bezpieczeństwa
Punkty sprzedaży detalicznej zobowiązane są do:
1. Nieodpłatnego przyjęcia zużytego akumulatora kwasowo-ołowiowego od użytkownika
końcowego.
2. Potwierdzenia pobrania i zwrotu opłaty depozytowej na dokumencie potwierdzającym
pobranie opłaty depozytowej oraz dokumencie potwierdzającym zwrot opłaty depozytowej.
3. Przyjęcia zużytych akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych w terminie 30
dni od dnia pobrania opłaty depozytowej oraz zwrotu pobranej opłaty i potwierdzenia jej
zwrotu.
UWAGA: Jeżeli zwrot pobranej opłaty depozytowej przez sprzedawcę detalicznego jest
niemożliwy z powodu jego likwidacji, upadłości albo przerwy w wykonywanej działalności
gospodarczej, wprowadzający akumulatory samochodowe kwasowo-ołowiowe jest
obowiązany, w terminie 45 dni od dnia ich sprzedaży, do przyjęcia od kupującego zużytych
akumulatorów wprowadzonych przez niego do obrotu oraz do zwrotu pobranej opłaty
depozytowej i potwierdzenia jej zwrotu w zorganizowanych przez niego punktach zbierania
zużytych akumulatorów.

Karta eksploatacji akumulatora

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach
i akumulatorach - art. 53 i 54
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1803 ze zm.).

Zakaz używania otwartego ognia palenie zabronione! Nie dopuszczać
do kontaktu akumulatora z
płomieniem.

Akumulator chronić przed
dziećmi.

Nakaz stosowania ochrony oczu.
Przy pracach z akumulatorem nosić
rękawice i okulary ochronne.

Przed użytkowaniem należy
przeczytać instrukcję obsługi.

Substancja żrąca. W razie kontaktu
elektrolitu ze skórą oblane miejsca
przemyć jak najszybciej dużą ilością
czystej, zimnej wody. Nie wolno
przechylać akumulatora, gdyż może
to spowodować wyciek elektrolitu.

Niebezpieczeństwo wybuchu.
Wszystkie prace z
akumulatorem wykonywać
przy wyłączonym silniku i w
przewiewnym pomieszczeniu.

Marka i typ pojazdu:
..................................................................................................................

Zaleca się sprawdzenie instalacji elektrycznej pojazdu przed założeniem nowego akumulatora i w okresie eksploatacji celem przedłużenia jego żywotności.

Data kontoli

Napięcie
ładowania (V)

Napięcie
spoczynkowe (V)

..................................................................................................................
Rok produkcji:

Upłynność
prądu (mA)

Pieczęć stacji obsługi i podpis

