AKUMULIATORIAUS GARANTINIS TALONAS
Neužpildytas ar nepilnai užpildytas, taisytas garantinis talonas negalioja.
AKUMULIATORIUS (gamintojas, numeris, talpa) ......................................................................................................................................................................................................................
PARDAVIMO DATA ............................................................................................................. GARANTINIS TERMINAS...............................................................................................MĖNESIAI
TRANSPORTO PRIEMONĖ (gamintojas, modelis, gamybos metai, variklio tūris, valstybinis numeris).................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
PARDAVĖJAS (įmonės pavadinimas, parašas, spaudas) ........................................................................................................................................................................................................
TRANSPORTO PRIEMONĖS APŽIŪRA (data, išvada, parašas, spaudas) .............................................................................................................................................................................
PASTABOS: Pirkėjas, pirkdamas akumuliatorių, patvirtina, kad su garantijos sąlygomis susipažinęs ir įsipareigoja jų laikytis.
Garantinio aptarnavimo metu visi darbai, tame tarpe ir akumuliatoriaus įkrovimas, testavimas, transporto priemonės testavimas ir/ar remontas atliekamas
už papildomą mokestį pagal galiojančius įkainius. Tik esant akumuliatoriaus gamykliniam defektui, kai jis keičiamas nauju, akumuliatoriaus testavimo darbai
atliekami nemokamai. Pametus ar sunaikinus taloną, esant bet kokiems taisymams, pakeitimams, garantija negalioja. Pretenzijos pateikimui pageidautina
atvykti su transporto priemone, nurodyta garantiniame talone, elektros sistemos patikrinimui.
Pretenzijos nagrinėjamos UAB „AUVIRAS“ Raudondvario pl. 116, Kaune. Pretenzijų pateikimo data ......................................................................................................
Išvada apie akumuliatoriaus būklę (pildoma išnagrinėjus pretenziją)

PASTABOS: Išvada dėl akumuliatoriaus kokybės pranešama per 10 dienų. Esant gamyklos defektams, keičiama analogiško tipo akumuliatoriumi, kuriam
suteikiamas likęs neišnaudotas garantinis terminas.
Gamintojas, importuotojas ir/ar pardavėjas pretenzijos nagrinėjimo metu, kol nėra patikrinimo išvados, neprivalo išduoti pakaitinio akumuliatoriaus ar
iškart keisti nauju. Pakaitinis akumuliatorius, esant galimybei, gali būti suteiktas už papildomą mokestį.
Pirkėjui patyrus nuostolių (pvz. pavėlavus į lėktuvą, iškvietus avarinę tarnybą, vėluojant pristatyti krovinį ir pan.) pardavėjas neprisiima jokios atsokomybės.
Automobilių gamintojų, autoservisų, parduotuvių ir kitų įstaigų,, nesusijusių su šio akumuliatoriaus pardavimu, patikrinimo išvados negalioja ir nėra
pagrindas iš karto keisti akumuliatorių. Akumuliatoriaus pristatymo ir paėmimo išlaidas apmoka pirkėjas.

GARANTIJOS SĄLYGOS
1. Garantija galioja tik defektams, atsiradusiems dėl nekokybiškų medžiagų ar gamybos.
2. Gamintojas negarantuoja akumuliatoriaus darbo nustatyto garantinio laikotarpio metu, jeigu jis natūraliai susidėvėjo dėl intensyvios ir/ar netinkamos
eksploatacijos, o taip pat netinkamos priežiūros.
3. Parduodant akumuliatorių suteikiama nuo 6 (šešių) iki 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantija, užtikrinanti gerą kokybę ir tinkamą
veikimą, laikantis eksploatacijos taisyklių, visą garantinį laikotarpį. Akumuliatorių garantiniai terminai nurodyti https://auviras.lt ir
UAB „AUVIRAS“ pardavimo vietose.
4. Išparduodamiems akumuliatoriams gali būti taikomas trumpesnis garantinis terminas.
5. UAB „AUVIRAS“ partneriai gali nustatyti ilgesnius garantinius terminus, bet tokiu atveju visą atsakomybę prisiima pardavėjas, pardavęs akumuliatorių.
6. Taksi automobiliuose, maršrutiniuose mikroautobusuose, spec. tarnybų naudojamose transporto priemonėse, o taip pat motociklų, keturračių, sniego,
vandens motociklų, žoliapjovių ir panašių transporto priemonių akumuliatoriams suteikiama 6 (šešių) mėnesių garantija.
7. Kelių remonto, statybos, žemės ūkio technikoje, mikroautobusuose, sunkvežimiuose ir autobusuose naudojamiems akumuliatoriams suteikiama 12
(dvylikos) mėnesių garantija. Jeigu naudojami du akumuliatoriai, tai norint užtikrinti vienodas eksploatavimo sąlygas, būtina ne rečiau kaip vieną kartą
per mėnesį juos sukeisti vietomis. Jeigu naudojami du akumuliatoriai, tai keičiant tik vieną, garantija nesuteikiama.
8. Akumuliatoriams, naudojamiems elektromobiliuose, neįgaliųjų vežimėliuose, patalpų valymo mašinose, golfo vežimėliuose ir panašiose transporto
priemonės suteikiama 6 (šešių) mėnesių garantija.
9. Rezervinio maitinimo ir gilaus iškrovimo (VRLA), MARINE/RV akumuliatoriams iki 30 Ah suteikiama 6 (šešių) mėnesių garantija.
10. Rezervinio maitinimo ir gilaus iškrovimo (VRLA), MARINE/RV akumuliatoriams virš 30 Ah suteikiama 12 (dvylikos) mėnesių garantija.
11. Gilaus iškrovimo akumuliatoriams, naudojamiems asmeninėms reikmėms, išskirtinais atvejais suteikiama 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantija.
12. Pastaba: Pirkėjui pageidaujant, prieš perkant, akumuliatorius turi būti patikrintas (įtampa ne mažesnė 12,5 V esant +25 °C temperatūrai).

GARANTIJA NEGALIOJA IR PRETENZIJA NETENKINAMA, KAI:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Akumuliatorius buvo naudojamas be generatoriaus ar įkrovimo šaltinio.
Akumuliatorius buvo naudojamas, įkraunamas ar saugomas nesilaikant naudojimo instrukcijos.
Akumuliatoriaus korpusas ar gnybtai pažeisti, akumuliatorius savarankiškai remontuotas.
Akumuliatorius susprogęs dėl išorinio kibirkšties šaltinio ar ugnies.
Akumuliatorius buvo naudojamas ne pagal gamintojo rekomendacijas ir paskirtį.
Transporto priemonėje naudojant ne standartinę įrangą (audio, video, ryšio, liftus, krovinių kėlimo mechanizmus ir/ar kita) akumuliatoriaus garantija
galioja tik turint papildomos įrangos gamintojo ar montuotojo išduotą sertifikatą, nurodantį, kad atlikti reikalingi pakeitimai (pvz. sumontuotas
didesnės galios generatorius, el. instaliacija, papildomos relės ir t.t.) ir koks akumuliatorius būtinas šiai papildomai įrangai eksploatuoti.
Akumuliatorius užšalęs (iškrautas akumuliatorius užšąla prie -5 °C).
Iškrautiems akumuliatoriams, kai elektrolito tankis žemesnis už 1,10 g/cm3, įtampa 10,5 V.
Akumuliatorius neveikia dėl gedimo elektros įrangoje, starterio gedimo, akumuliatoriuje dėl per aukštos įkrovimo įtampos išgaravęs elektrolitas,
akumuliatorius tik nepakrautas.
Akumuliatorius nepatikimai pritvirtintas.
Transporto priemonė buvo palikta su įjungta signalizacija (signalizacija akumuliatorių pilnai iškrauna per 5–10 dienų).
Į akumuliatorių buvo pilamas ne distiliuotas vanduo, o aktyvizuojančios medžiagos.
Generatoriaus įtampa neatitinka reikalavimų ir yra mažesnė nei 13,9 V ir didesnė nei 14,5 V su pilnu apkrovimu, 24 V sistemoms 28,5V–29,0V,
6 V sistemoms 6,9 V–7,3 V, srovės nutekėjimas neužvestoje transporto priemonėje didesnis negu 0.1 A.
Jei keičiamas tik vienas 6 V ar 12 V akumuliatorius, kai transporto priemonėje naudojama 12 V ar 24 V įtampa.
Nesilaikant eksploatacijos taisyklių, kai užteršti akumuliatoriaus elementai, suirusi aktyvioji plokštelių masė (pajuodęs elektrolitas), dėl ilgalaikio
iškrovimo negrįžtamai ant plokštelių susiformavus švino sulfatui.
Esant akumuliatoriaus pažeidimams dėl vartotojo kaltės – garantijos galiojimas nutraukiamas.
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PRIEŽIŪROS INSTRUKCIJA
Švino akumuliatorių baterija yra transporto priemonių ir kitų elektros
įrangos imtuvų energijos šaltinis.

PARUOŠIMAS
Akumuliatorius yra užpildytas rūgštimi, įkrautas ir paruoštas naudojimui.
Rūgšties tankis 1,28±0,01 g/cm3, įtampa ~ 12,5 V esant +25 °C temperatūrai.
Kai kurie akumuliatoriai gali būti parduodami su elektrolito talpa prie
akumuliatoriaus. Prašykite pardavėjo paruošti akumuliatorių eksploatacijai.

LAIKYMAS IR TRANSPORTAVIMAS
Laikyti sausoje ir vėsioje vietoje. Akumuliatorių įkraukite, kai rūgšties tankis
yra ne mažesnis už 1,21 g/cm3 arba įtampa 12,5 V.
Laikykite akumuliatorių horizontaliai ir transportuodami padėkite taip, kad
neapvirstų.

AKUMULIATORIAUS ĮDĖJIMAS Į TRANSPORTO
PRIEMONĘ AR KITĄ ELEKTROS ENERGIJOS
IMTUVĄ
Jeigu transporto priemonės ar papildomos įrangos (audio aparatūra,
signalizacija, ryšio priemonės) gamintojas nekelia specialių reikalavimų, tai:
1. Švarų akumuliatorių įdėti į gamintojo nurodytą vietą, prieš tai išjungus
transporto priemonės variklį ar elektros imtuvą nuo elektros tinklo.
2. Sujungti „+” akumuliatoriaus gnybtą su elektrinės įrangos „+” gnybtu,
o „‐“ akumuliatoriaus gnybtą – su elektros įrangos „‐“ gnybtu. Šios
jungtys turi būti ypatingai patikimos. Abi jungtis reikia sutepti plonu
techninio vazelino sluoksniu arba apipurkšti specialiu tepalu. Prijungti
drenažo vamzdelį (jeigu jis yra) prie antgalio akumuliatoriaus viršuje.

TINKAMO NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJA
1. Akumuliatorių reikia naudoti pagal paskirtį.
2. Akumuliatoriaus talpumas ir generatoriaus (įkroviklio) įkrovimo
įtampa turi atitikti gamintojo nustatytus reikalavimus.
3. Aptarnaujamam akumuliatoriui periodiškai tikrinti elektrolito lygį
ir tankį. Kai trūksta elektrolito, pilti tik distiliuotą vandenį. Elektrolito
lygis turi būti 10–15 mm virš separatoriaus, tankis – 1,28±0,01 g/cm3.
Neaptarnaujamam akumuliatoriui pastoviai tikrinti įtampą, kuri negali
būti žemesnė negu ~ 12,5 V esant +25 °C temperatūrai.
4. Jei akumuliatorius eksploatuojamas sunkiomis sąlygomis (dažnai
važinėjant po miestą, nuolat naudojant žibintus, papildomą elektros
įrangą ir kt.), būtina dažniau. t.y. nors kartą per mėnesį, kontroliuoti jo
būklę ir elektrolito lygį, ir, jei būtina, įkrauti naudojant išorinį energijos
šaltinį.
5. Iškrautą akumuliatorių reikia nedelsiant įkrauti, nes kitaip jis net
įkrovus stacionariu įkrovikliu neįgaus buvusio pajėgumo arba, esant
minusinei temperatūrai, užšals elektrolitas.

14. Akumuliatorių įkrovimo metu būtina laikyti kaip galima atokiau
nuo bet kokių atviros ugnies šaltinių. Taip pat elgtis reikia įkrovus
akumuliatorių ar po ilgesnio važiavimo, nes įkraunant akumuliatorių
kaupiasi sprogstantis deguonies ir vandenilio mišinys.
15. Nepalikite transporto priemonės su įjungtais nereikalingais elektros
energiją naudojamais prietaisais. „Trumpos šviesos” pilnai įkrautą
55 Ah talpos akumuliatorių iškraus per 4‐6 val.
16. Jei žiemą transporto priemonė neeksploatuojama, prieš pastatant
ją saugoti, būtina patikrinti akumuliatoriaus įtampą, jeigu galima
elektrolito tankį ir esant reikalui įkrauti. Saugojant būtina atjungti „‐“
gnybtą.
17. Neaptarnaujamų akumuliatorių, naudojamų moderniose transporto
priemonėse su daug elektros įrangos, aptarnavimą rekomenduojama
patikėti specialistams.
18. Pirkėjas, įsigydamas akumuliatorių ir gaudamas šį garantinį taloną,
įsipareigoja susipažinti su akumuliatoriaus naudojimo instrukcija ir jos
laikytis.

AKUMULIATORIAUS ĮKROVIMAS NAUDOJANT
IŠORINĮ ENERGIJOS ŠALTINĮ
1. Išsukti ventiliacinių angų kamščius (tik tiems akumuliatoriams,
kuriuose yra tokia galimybė).
2. Sujungti įkroviklio „+” gnybtą su akumuliatoriaus teigiamuoju gnybtu,
o „-“ įkroviklio gnybtą – su neigiamuoju akumuliatoriaus gnybtu.
3. Įkroviklį įjungti ir pradėti įkrovimą dešimt kartų mažesne srove nei
akumuliatoriaus talpumas (pvz. 60 Ah talpumo akumuliatoriaus
įkrovimo srovė 6 A).
4. Įkraunama ne žemesnėje kaip 10 °C temperatūroje, gerai vėdinamoje
negyvenamoje patalpoje.
5. Akumuliatorius visiškai įkrautas kai:
- elektrolito tankis 1,28±0,01 g/cm3
- pabaigus įkrovimą, įtampa apie 13,5 V–15,0 V
Šie parametrai turi išsilaikyti dvi paskutines įkrovimo valandas.
Dėmesio! Jeigu įkrovimo metu temperatūra pakyla virš 45 °C, reikia mažinti
įkrovimo srovę. Nors tai ir pailgins įkrovimo laiką, tačiau sumažins elektrolito
temperatūrą. Stipriai iškrautą akumuliatorių reikia įkrauti ne mažiau kaip
24 val.

Laimingo kelio!

DARBO SAUGA IR HIGIENA
Atidžiai perskaitykite ir laikykitės gamintojo instrukcijų.

Sprogimo pavojus. Įkraunant akumuliatorių išsiskiria labai
pavojingas deguonies ir vandenilio mišinys.
Naudokite akių apsaugos priemones.

Seną akumuliatorių atiduokite į surinkimo punktą. Niekuomet
nelaikykite seno akumuliatoriaus namuose.

6. Bateriją įkrovus iki reikiamo lygio, būtina nutraukti įkrovimą.
7. Akumuliatoriaus elektrolito tankis po akumuliatoriaus eksploatacijos
arba įkrovimo gali būti tikrinamas tik praėjus ne mažiau kaip 8 val.

Neprileiskite vaikų prie akumuliatoriaus.

8. Nepalikite ilgesniam laikui (daugiau kaip 2 savaites) įjungtos
transporto priemonės signalizacijos.

Išėsdinimo pavojus. Rūgštis, esanti akumuliatoriaus viduje, yra
labai pavojinga. Naudokite pirštines ir akių apsaugą.
Saugokite nuo atviros ugnies, kibirkščių.

9. Akumuliatorius turi būti patikimai įtvirtintas, sausas ir švarus.
10. Draudžiama tikrinti akumuliatoriaus įtampą tiesiogiai sujungiant
gnybtus.
11. Būtina tikrinti kiekvieno akumuliatoriaus elemento ventiliacines
angas.
12. Vieną kartą per mėnesį nuvalyti elektros gnybtus, po to juos vėl
patikimai sujungti.
13. Neleidžiama akumuliatoriaus su skystu elektrolitu transportuoti ar
sandėliuoti didesniu kaip 45° pasvirimu.

Nerūkykite. Nesukelkite kibirkščiavimo dirbant su elektros
įranga. Venkite trumpų sujungimų.

