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Exide Lityum-iyon Motorsiklet ve Motorsporları Aküleri

Kullanım talimatları
Akünün içindeki elektrolit cilt ve gözler için zararlıdır. Akü 
sızarsa ve elektrolit gözünüze kaçarsa, onları ovmayın. 
Bunun yerine, onları temiz akan suyla durulayın ve 
hemen tıbbi yardım alın. Tedavi edilmezse, elektrolit 
gözlerde kalıcı yaralanmalara neden olabilir.

TAKMA
›Takmadan önce akü voltajını kontrol edin. Voltaj 
12,8V'den düşükse aküyü şarj edin
›Araç üreticilerinin talimatlarını daima uygulayın
›Pozitif ve negatif terminali doğru şekilde bağlayın
›Gerektiğinde aküyü ara parçalara takın

DOLDURMA
›Yalnızca belirli Lityum-iyon akü şarj cihazlarını kullanın
›Aküyü 15.0V üzerinde şarj voltajıyla şarj etmeyin
›Otomatik desülfatlama fonksiyonlu herhangi bir şarj cihazı kullanmayın
›Mümkünse şarj etmeden önce aküyü araçtan çıkarın
›Hem araç hem de akü şarj cihazı için şarj voltajı 14.0 - 15.0V olmalıdır. 
Düşük voltaj yetersiz şarj ile sonuçlanacaktır. Daha yüksek voltaj aküye 
zarar verecektir
›Akü etiketlerinde belirtilen standart ve maksimum şarj akımına uyun
›Aküyü 8V'tan daha düşük bir seviyeye boşaltmaktan kaçının. Voltaj 
8V'un altına düşerse, şarj cihazı kılavuzuna bakın
›Akü dokunulduğunda ısınırsa, şarj etmeyi durdurun ve devam etmeden 
önce akünün soğumasını bekleyin
›Şarj ettikten sonra voltajı kontrol etmeden önce 1 ila 2 saat bekleyin. 
Voltaj 12.8V'den düşükse, ek şarj gereklidir

DEPOLAMA
›Akü temiz ve kuru bir ortamda (-20 ° C ila 40 ° C) herhangi bir
aşındırıcı madde ile temas etmeden, ısı ve ateşten uzak tutulmalıdır.

›Aküyü her 180 günde bir şarj edin

ULAŞIM
›Aküyü yalıtım ve darbeye dayanıklı malzeme ile paketleyin
›Nakliye sırasında yükleme ve boşaltma sırasında dikkatli olun.
Aküleri atmayın ve çarpışmalardan kaçının.
›Aküleri yanıcı, patlayıcı nesneler veya keskin metal ürünlerle birlikte
taşımayın.

BAKIM
›Araç depoda veya seyrek kullanılıyorsa akünün çıkarılması önerilir.
Alternatif olarak, bakım şarjı yapın veya aküyü düzenli olarak şarj edin
›Akü uzun bir süre kullanılmayacaksa, voltajı kontrol edin ve voltaj
12,8V'un altındaysa aküyü şarj edin
›Bağlantı kutuplarını temiz ve sağlam bir şekilde sabitleyin
›Akü fabrikada kapatılmıştır ve herhangi bir sıvının doldurulması
gerekmez. Asla aküyü açmaya çalışmayı

GARANTİ
Ürünler, yalnızca yürürlükteki yasalara göre hatalı işçiliğe ve / veya 
malzemeye karşı garantilidir. Hak talebinde bulunmak için satın alma 
belgesi gereklidir. Garanti, yanlış takma, yetersiz şarj, bakım ihmali, 
kazara hasar veya araç elektrik sistemlerindeki arızaları ve diğer 
kötüye kullanım biçimlerini kapsamaz. Dağıtımcı: Exide 
Technologies, yerel iletişim bilgileri için www.exide.com adresini 
ziyaret edin

UYARILAR
›Aküyü suya batırmayın
›Aküyüateş veya ısıtıcı kaynaklarının yakınında kullanmayın veya 
saklamayın
›Pozitif (+) ve negatif (-) terminalleri ters çevirmeyin
›Aküyü doğrudan AC prizlerine bağlamayın
›Pozitif (+) ve negatif (-) terminale herhangi bir tel veya metal nesne 
bağlamayın
›Akü mahfazasını çivi veya keskin bir cisimle delmeyin, çekiçle 
açmayın veya üzerine basmayın
›Aküyü vurmayın, atmayın veya ciddi fiziksel şoka maruz bırakmayın
›Akü terminallerini doğrudan lehimlemeyin
›Aküyühiçbir şekilde sökmeye veya üzerinde değişiklik yapmaya 
çalışmayın
›Aküyü mikrodalga fırına veya basınçlı kaba koymayın.
›Aküyü birincil akülerle (kuru akü gibi) veya farklı kapasite, tip veya 
marka akülerle birlikte kullanmayın
›Aküyü koku verir, ısı üretir, renksizleşir veya deforme olursa veya 
herhangi bir şekilde anormal görünüyorsa kullanmayın. Akü 
kullanımdaysa veya yeniden şarj ediliyorsa, cihazı derhal cihazdan 
veya şarj cihazından çıkarın ve kullanmayı bırakın.
›Ek ses, hırsızlık önleme kilidi ve diğer elektronik cihazları kendiniz 
kullanmayın
›Paralel veya seri olarak birden fazla akü kullanmayın
›Gösterge düğmesine birkaç saniyeden fazla basmayın
›Aküyü tamamen boşalmadan atmayın
›Aküyü 15.0V üzerinde voltaj şarj ederek şarj etmeyin
›Otomatik desülfatlama fonksiyonlu herhangi bir şarj cihazı 
kullanmayın
›Akü aşırı şarj edilirse bozulur, deforme olabilir veya duman çıkabilir
›Akü terminalini orijinal vidalar ve somunlarla iyice sabitleyin. Akü ve 
hatta araç, gevşek bir bağlantı nedeniyle kıvılcımlardan zarar görebilir
›Sıcaklık -5 ° C'den düşük olduğunda marş performansı etkilenir
›Çocuklardan ve evcil hayvanlardan uzak tutun

EXIDE 12/2 LİTYUM-İYON  ŞARJ CİHAZI
Exide 12/2 Li-Ion, küçük kapasiteli motor çalıştırma Li-ion 
akülerini (360Wh'ye kadar) doğrulamak, kurtarmak ve şarj 
etmek için tasarlanmış ideal bir akıllı şarj cihazıdır. Akü 
performansını ve dayanıklılığını en üst düzeye çıkarmak için 
tasarlanmış tam otomatik ve güvenli bir şarj cihazıdır.




