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Instrukcja obsługi akumulatorów z elektrolitem 
Przed przystąpieniem do napełnienia baterii elektrolitem, zapoznaj się z instrukcją. 

Bateria pracuje w pozycji pionowej/stojącej. 

Upewnij się, że:  

• Zasobnik z elektrolitem jest kompatybilny z baterią 

• Zadbaj aby bateria była napełniana poza pojazdem 

• Zamknij wszystkie korki wlewowe po skończeniu napełniania 

Napełnianie: 

1. Przygotuj baterię na płaskiej powierzchni, zerwij folię ochronna z wierzchu.  

2. Przygotuj zasobnik z elektrolitem, wyjmij go z foliowego opakowania i zsuń listwę 

ochronną. Zdejmij wieczko. Nie przekłuwaj folii ani nie zrywaj jej.  
 

 

 

 

 

 

 

3. Napełnienie. Ostrożnie nałóż zbiornik z elektrolitem na otwory w akumulatorze, 

jednym i pewnym ruchem w dół. Zacznie się proces przelewania zawartości. Jeżeli 

pojemnik z elektrolitem nie jest w pełni pozycji pionowej, akumulator może się przewrócić i może dojść 

do rozlania kwasu. 

4. Czynności do wykonania. 

Sprawdź czy powietrze przemieszcza się w górę pojemnika, a zawartość spływa do 

komór akumulatora. Pozostaw tak całość na 20 minut ale nie dłużej niż 12 godzin. 

Jeżeli elektrolit nie spływa, co można zaobserwować nie przemieszczającymi się 

bąbelkami powietrza, delikatnie stuknij od góry zasobnik aby pomóc w spływaniu 

elektrolitu.  

5. Zdejmowanie pojemnika po elektrolicie. 

Upewnij się, że cały elektrolit spłynął  z pojemnika, jeżeli została w nim resztka cieczy 

– stuknij delikatnie aby zleciała na dół. Ostrożnie zdejmij pojemnik z baterii i 

dokładnie wytrzyj pozostały elektrolit z obudowy.  

6. Mocowanie zaślepki korków wlewowych. 

Umieść dołączoną do zestawu zatyczkę, płasko na otworach i równomiernie dociskaj 

aż zrówna się ona z powierzchnią akumulatora. Nie wciskaj ich pojedynczo, 

wszystkie równomiernie na raz.  

 

 

UWAGA: 

• Uważaj aby elektrolit dostał się do Twoich oczu ani nie miał kontaktu ze skórą podczas napełniania. 

• Jeżeli dojdzie do kontaktu ze skórą czy odzieżą, natychmiast przemyj miejsce dużą ilością wody z 

użyciem mydła. 

• Przed wyrzuceniem pojemnika należy zneutralizować pozostałą zawartość, rozcieńczając ją wodą lub 

myjąc pojemnik.  

• Produkt może być sprzedawany w sklepach ostatecznemu klientowi po zalaniu, zgodnie z prawem 

kontroli substancji trujących i szkodliwych.  


