PRODAJA:
GMT d.o.o.
Noršinska ulica 31
9000 Murska Sobota

Adel d.o.o.
Stegne 31
1000 Ljubljana

GARANCIJA
AKUMULATORJI
JP MOTO

Pooblaščeni serviser za moto program:
SERVIS AKUMULATORJEV
Top Start d.o.o.
PE Šiška Celovška cesta 134A
1000 Lj. Tel: +386 1 514 11 56
PE-siska@top-start.com

GARANCIJSKI ROK

Za akumulatorje vozil moto
programa je garancija 12 mesecev.

SERVIS AKUMULATORJEV
Top Start d.o.o.
PE Rudnik Cvetkova ulica 1
1000 Lj. Tel: +386 1 514 11 58
PE-rudnik@top-start.com

KLICNI CENTER ADEL

SERVIS AKUMULATORJEV
Top Start d.o.o.
PE Maribor Domnova ulica 7
2000 Mb. Tel: +386 2 292 73 70
PE-maribor@top-start.com

KLICNI CENTER GMT

NAVODILA ZA UPORABO IN VZDRŽEVANJE AKUMULATORJA TER VARNOSTNA NAVODILA
MONTAŽA AKUMULATORJA

GARANCIJSKA IZJAVA

Akumulator je potrebno previdno postaviti v ležišče ter ga mehansko
pritrditi. Sila pritrditve ne sme biti prevelika, da ne bi akumulatorja me
hansko poškodovali. Nato najprej priključiti (+) kabel na (+) pol aku
mulatorja in šele nato (-) kabel na (-) pol akumulatorja ter ju ne preveč
zategniti. Priključkov ne smemo nabijati s kladivom ali drugim orodjem
na priključene pole akumulatorja. Po priključitvi kablov je potrebno pri
ključene kabelske sponke in pole akumulatorja rahlo namastiti.

Akumulator bo v garancijskem roku brezhibno deloval, če ga boste
uporabljali po predloženih navodilih za uporabo in vzdrževanje in če je
električna instalacija v avtomobilu brezhibna. Nepravilno delovanje
električnega sistema v vozilu lahko povzroči okvaro akumulatorja. Na
vašo zahtevo bomo, če bo podana v garancijskem roku, na svoje stroške
poskrbeli za odpravo okvar in pomanjkljivosti na proizvodu, zaradi kate
rih ta ne deluje brezhibno, ali pa bomo proizvod, ki ne deluje brezhibno,
nadomestili z novim najkasneje v roku 45 dni. Garancijski rok bomo
- po
daljšali za čas, ki bo potreben za odpravo okvare oz. pomanjkljivosti. V
VARNOSTNA NAVODILA
primeru zamenjave reklamiranega akumulatorja z novim se vpiše v novi
Vsak akumulator vsebuje snovi, ki so lahko nevarne za človeka ali
garancijski list datum reklamacije in novi garancijski rok, ki se zaključi s
okolico.
potekom garancije reklamiranega akumulatorja, vendar ne krajšim od
enega leta. V garancijski list se vpiše tudi pripomba, da je novi akumu
• ŽVEPLENA KISLINA - ELEKTROLIT
lator zamenjava za reklamiranega. Garancija prične teči z dnem nakupa
Elektrolit v akumulatorju je razredčena žveplena kislina, ki je nevarna proizvoda na drobno. Proizvajalec mora izpolniti rubrike v garancijskem
za človeško kožo, zlasti oči, ter za oblačila. V kolikor brizgne kislina na listu, ter potrditi garancijski list z žigom in podpisom. Kupec, ki uveljavlja
kožo ali v oko, jo je potrebno dobro izprati z veliko količino vode ter obi reklamacijo, mora prodajalcu dostaviti reklamiran akumulator, račun in
skati zdravnika. V primeru, da pride kislina v usta ali žrelo, je potrebno izpolnjen garancijski list, kajti v nasprotnem primeru reklamacije in-osta
lih pravic ne priznavamo. Proizvod mora biti ustrezno pakiran, da ne
- pri
čimprej popiti večje količine vode ali mleka ter obiskati zdravnika.
de do poškodb med prevozom. Za poškodbe med prevozom ne morete
uveljavljati garancijskega popravila.
• EKSPLOZIVNI PLINI
Pri normalnem delovanju se v akumulatorju sproščata plina – vodik in
Garancija za izdelke dobavitelja Jasz-Plasztik Ltd. velja na ozemlju
kisik. Ta plina povzročata v okolici akumulatorja nastanek eksplozivne
republike Slovenije.
atmosfere. Zaradi navedenega ni dovoljeno, da se približujemo aku
mulatorju z raznimi vžigalnimi napravami ali cigareto. V primeru vžiga Garantiramo in jamčimo za lastnosti in brezhibno delovanje izdelkov in
lahko eksplozivni plini povzročijo eksplozijo akumulatorja. Ob eksploziji da bomo odpravili vse nepravilnosti in okvare na izdelku, katere so kot
akumulatorja lahko pride do poškodb zaradi udarcev in brizganja kisli posledica tovarniških napak, pod pogojem, da so nastale v garancijskem
ne. Prav tako je priporočljivo, da takoj po vožnji ne snemamo priključ roku, pri normalni uporabi izdelka in spoštovanju navodil za uporabo, ki
nih kablov, ker lahko povzročimo vžig plinov z električno iskro.
začne teči z datumom izročitve blaga potrošniku.

• POLNJENJE
Do delne ali popolne izpraznitve akumulatorja lahko pride zaradi pro
cesa samopraznitve pri daljšem skladiščenju ali pa tudi zaradi okvare
električnega sistema vozila oz. stalno vklopljenih porabnikov v vozilu
pri parkiranju. Električno izpraznjen akumulator je potrebno čimprej
napolniti. Pred polnjenjem je potrebno akumulator odklopiti od osta
lih porabnikov v vozilu in ga vzeti iz vozila. Akumulator je potrebno
priključiti na vir enosmerne napetosti (polnilec, agregat) in polniti s
tokovno močjo okoli 1/10 kapacitete akumulatorja (akumulator kapa
citete 50 Ah polniti s tokom 5 A). Popolnoma izpraznjen akumulator
je potrebno polniti 10 do 14 ur. V kolikor bi se akumulator pri polnjenju
ogrel preko 55°C, je potrebno tok polnjenja zmanjšati. Potrebno je
upoštevati tudi navodila proizvajalca polnilca oz. agregata. Ker se pri
polnjenju akumulatorja ustvarja v njegovi okolici eksplozivna atmos
fera, je potrebno prostor prezračevati. Tudi v tem primeru se zaradi ne
varnosti vžiga eksplozivnih plinov akumulatorju ne smemo približevati
z ognjem.

Garancije ne priznavamo, če je akumulator mehansko poškodovan-(ra
zen, če gre za skrito napako), v primeru okvare električne instalacije v
vozilu in če niso bila upoštevana vsa navodila za uporabo in vzdrževanje.
Rok zagotovljenega servisa, vzdrževanja in nadomestnih rezervnih delov
je 5 let, kar je približna življenjska doba akumulatorja.
V primeru neupravičene reklamacije (akumulator nenapolnjen) stroške
polnjenja nosi kupec. Popolnoma izpraznjen akumulator (napetost pod
8 V) je izključen iz garancije.
OPOZORILO:Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz
odgovornosti prodajalca za napake na blagu.

KUPEC:
DATUM IZROČITVE:

REDNO VZDRŽEVANJE

KRAJ:

• DOPOLNJEVANJE USKLADIŠČENEGA
AKUMULATORJA

TIP AKUMULATORJA:

Če je nov akumulator izven uporabe, ga je potrebno vsakih 18 mesecev
električno dopolniti.

• SULFATIZIRANJE PRIKLJUČKOV
Površina akumulatorja naj bo čim bolj očiščena in suha. V kolikor se na
priključkih pojavi sulfat, je potrebno priključne kable sneti ter očistiti
kabelske priključke in pole akumulatorja. Po ponovni montaži je treba
le-te rahlo namastiti.

SERIJSKA ŠTEVILKA:
ŽIG in PODPIS :

Garancija ne velja, v kolikor vsi zahtevani podatki niso vpisani!

